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Mensagem da Coordenação do 

MOMAG 2010 
 

É com grande prazer que apresentamos a quarta edição do 
MOMAG, que congrega o 14º SBMO – Simpósio Brasileiro de 
Microondas e Optoeletrônica e o 9º CBMag – Congresso Brasileiro de 
Eletromagnetismo. 

Os tópicos cobertos pelos 222 trabalhos a serem apresentados no 
MOMAG 2010 incluem uma ampla variedade de temas de interesse de 
pesquisadores, profissionais e estudantes da área. Entre os temas 
discutidos estão o cálculo de campos eletrostáticos, magnetostáticos e 
variáveis no tempo, propagação de ondas e problemas de 
espalhamento, óptica, fotônica, otimização, materiais, métodos 
numéricos em eletromagnetismo, técnicas de medição, além de 
aplicações em áreas como antenas, máquinas elétricas e dispositivos de 
baixa frequência, comunicações ópticas, aplicações biomédicas, 
compatibilidade eletromagnética e outros. 

Além de palestrantes convidados, nacionais e internacionais, 
teremos um total de sete minicursos e uma série de mesas redondas 
sobre temas de interesse para a comunidade científica e para o país. 
Ressaltamos que o evento fará referência à celebração histórica dos 50 
anos de invenção do laser, e conterá uma sessão especial com as 
apresentações dos coordenadores das Comissões Científicas da URSI no 
Brasil.  

Como destaque desta edição, teremos uma sessão de posters 
dedicada à apresentação de trabalhos de Iniciação Científica (IC), com o 
intuito de prestigiar e divulgar o trabalho de jovens pesquisadores. Há 
também uma Comissão Estudantil compondo a organização do MOMAG 
2010, que contribuiu para a implantação do “Auxílio Estudantil Attílio 
José Giarola” para incentivar a presença dos autores dos trabalhos de 
IC. Haverá uma sessão especial de homenagem ao prof. Giarola, um dos 
pioneiros da pesquisa em micro-ondas no Brasil.  

Três das sessões técnicas foram organizadas de forma a congregar 
os trabalhos submetidos por membros do INCT-CSF (Comunicações sem 
Fio) e aprovados para apresentação no evento.  

Um número especial do JMOe será editado com versões estendidas 
de trabalhos selecionados dentre os apresentados no MOMAG 2010.  

Gostaríamos de agradecer a todos os que nos auxiliaram na 
Organização desse evento, especialmente à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à 
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) pelo apoio 
financeiro. À Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica 
(SBMO) e à Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo (SBMag) pelo 
suporte. À Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), LABTEL 
(Laboratório de Telecomunicações-UFES), à Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (EPUSP), LMAG (Laboratório de 
Eletromagnetismo Aplicado-EPUSP) pelo apoio logístico e 
organizacional. Aos membros do Comitê Técnico e todos os revisores 
por seu trabalho fundamental na garantia da qualidade dos trabalhos 
selecionados. Agradecemos também o Comitê da URSI/Brasil e o CREA-
ES pelo apoio à realização do MOMAG2010. 

Agradecemos o apoio financeiro de várias empresas e entidades, 
incluindo a Agilent Technologies, PADTEC, Anritsu, CST Simulation 
Software, Arcelor Mittal, as empresas ESSS e HP, Geocontrol, Dinâmica 
Telecom, Bertek e o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 
(CTMSP). 

Desejamos a todos um ambiente de discussões frutíferas em uma 
atmosfera informal e amigável. Que o congresso gere a possibilidade de 
novos contatos para futuros trabalhos cooperativos entre os 
participantes. 

Esperamos que aproveitem sua estadia em Vila Velha, apreciando a 
cidade, pontos como o Convento da Penha, o Morro do Moreno e o 
Farol de Santa Luzia, a cidade de Vitória, a culinária típica capixaba, e as 
atrações turísticas do Espírito Santo. 

 
 

Marcelo Eduardo Vieira Segatto 
Viviane Cristine Silva 

Coordenadores do MOMAG 2010 
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Abstract—This article introduces a procedure for determining the 

optimum design of pyramidal horn antennas. The efficiencies and 

phase errors in the optimum design are variables and depend on 

the design requirements. New equations are proposed for the 

optimum design, which can be solved numerically or analytically. 
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I.  INTRODUCTION 

Pyramidal horn antennas are widely used in various 
applications in the microwave range due to its high gain, 
moderate bandwidth and low voltage standing wave ratio 
VSWR. Its construction is relativity simple and they are often 
used as feeders of reflectors and currently in applications where 
wide bandwidth is required, such as the technology WiMAX. 

The pyramidal horn antenna design consists of determining 
their dimensions where the gain, the operation frequency and 
waveguide to which the antenna will be attached are given. 
Fig.1 shows the antenna and their dimensions. A horn antenna 
design seeks to determine the values of A, lH or R1, lE or R2 and 
B, and these are related by [1]  

 

 
Figure 1.  Geometry of a pyramidal horn antenna 
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This work develops a new analytical design technique, 
using closed formulas based on equations that take into account 
the exact phase errors and optimize the gain relative to the E- 
and H-planes. Thus, the procedure can be deemed as a 
consistent, closed form mathematical procedure, which can be 
solved numerically and/or analytically with high precision and 
accuracy. 

The usual methods do not consider the exact phase errors 
and, when they are used, it is assumed they are constants. 
Cozzens’s method is based on empirical measurements which 
give results with a good accuracy [2], but they do not optimize 
the antenna gain in relation to the aperture dimensions. One 
advantage of the new technique is to provide less variation in 
the gain with respect to variations of the aperture dimensions, 
due to temperature variations for example, if certain conditions 
of the directivity curve are satisfied; e.g., if the curve is 
smooth, which is normally the case with practical antennas [1]. 
Thus, the designed antenna can yield a better stability in the 
gain for the frequency at which it was designed. Additionally, 
since the design is based on more accurate equations, the gain 
obtained from the design should be closer to reality. 

II. ON-AXIS GAIN OF PYRAMIDAL HORNS  

There are several factors that influence the on-axis gain of 
pyramidal horns. When calculating the gain, it is usually 
assumed that only the dominant mode TE10 is present and 
propagating within the antenna; however this does not occur, 
because when the dimensions of the antenna become larger, 
other higher-modes will appear in the antenna aperture, 
changing its gain [3]. 

Also, wave reflections are not included in the formulas as it 
propagates inside the antenna. With the increase of the 
aperture, the wave suffers reflections, increasing the value of 
VSWR. If the transition from waveguide to free space is made 
smoothly, there will be fewer reflections and impedance 
matching will perform better, resulting in higher operating 
bandwidth, for example. This occurs when the flare or aperture 
angle of the antenna is small and the value of the length of the 
antenna is large. 

Another factor that is not normally taken into account is the 
oscillation of the gain of pyramidal with frequency due to 
multiple diffractions on the aperture edges of the E-plane with 
further reflections on the wall of the antenna [4]. These 
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oscillations become increasingly smaller with increasing of the 
frequency.  

Thus, it can be seen how complex may be the process of 
determining the gain of the antenna. The pyramidal antenna 
gain, ignoring the phenomena discussed above can be given by 
[1]  
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where G is the desired on-axis gain, DE and DH are  the gains of 
the E- and H-planes sectoral horns, and RE and RH are, 
respectively, the phase error aperture efficiencies in the E- and 
H- plane, and εap is the aperture efficiency of the antenna. 

The phase error aperture efficiencies RE and RH are 
dependent on the values of phase errors t in the H-plane and s 
in the E-plane, given by 
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Equations (3) to (7) were derived by Schelkunoff [5]. These 
expressions use the geometrical optics theory and single 
diffraction at the edges of the aperture antenna. They are used 
to calculate the on-axis gain of pyramidal horns and the H-
plane sectoral horns [6]. For E-plane sectoral horns, Jull’s 
formula for calculating the gain is more accurate [7].  

The values of exact phase errors [8] result in a gain close to 
the measured values, as shown by Fig. 2. They are given by 
 

 
Figure 2.  Gain curves obtained for a WR284 waveguide with A=32.41 cm, 

B=24 cm, lE=42.15 cm and lH=47.45 cm. −−−analysis using exact phase 

errors, ⋯⋯analysis using quadratic phase errors, − − − analysis using 
quadratic phase error in H plane and Jull’s formula in the E plane [7], ××× 

measured values [4,9]. 
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Consequently, to obtain more accurate designs, it is 
necessary to use (8) and (9) instead of (6) and (7) to calculate 
the gain and analyzing the results, especially when the antenna 
length is small [8]. Jull's formula [7] gives more accurate result 
when is only used for E-plane sectoral antennas, because when 
it is used in the pyramidal antennas, the results are far from the 
measured, shown in Fig. 2. The effects of the fringe-currents at 
the edges on the axis-gain are different for pyramidal and E-
plane sectoral horns, because the last have closely spaced edges 
whereas the former have widely spaced edges, which make 
these effects less significant on the gain of pyramidal antenna 
[7,10].  

Usually it is assumed that the optimum aperture efficiency 
εap in the design is 0.5 or 0.51 [1]. However, this value does not 
represent the optimum aperture efficiency, but is close to it. 
The optimal design is the result of the choice of the value that 
maximizes the gain in H-plane for a given axial length R1, 
besides choosing the value of B that maximizes the gain in the 
E-plane for a given value of R2. It is important to notice that the 
design is optimum only for the desired frequency of operation. 

Commonly the quadratic phase errors are used with t = 
0.375 for the H-plane and s = 0.25 for the E-plane [1]. These 
values do not optimize the gain or directivity, since these are 
derived from approximations of the aperture dimensions that 
maximize the gain for a given axial length. This approach lead 
to 

 13 , A R  (10) 

 

 22 . B R  (11) 

It is also possible to define the optimum aperture efficiency 
as 0.49 and optimum phase errors t = 0.4 and s = 0.26 [11]. 

III. DEVELOPMENT OF AN OPTIMUM DESIGN 

PROCEDURE WITH A NUMERICAL SOLUTION  

There are many possibilities to design an antenna, which 
give several different results in the dimensions, but produce the 
same result in the gain. To find a single solution of the design, 
we have to obtain a minimum of equations relating the four 
dimensions that we want to achieve, given the value of the on-
axis gain, the operating frequency and waveguide. The 
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developed procedure uses (8) and (9) in (3), (4) and (5), and for 
the antenna to be realizable, the following constrain has to be 
enforced 

 1 2 .
A a B b

R R
A B

 
  (12) 

For the optimum design, it is chosen A for a fixed value of 
R1 that maximizes the gain curve in the H-plane. This is done 
by deriving the expression of the gain or directivity (5) with 
respect to the dimension A and, through a numerical solution, it 
is determined the root of this expression, i.e., it is determined A 
in function of the independent value R1: 
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where root ( ) is a numerical function that calculates the zeroes 
of its argument. 

The same have to be done to the E-plane, where B is 
obtained according to the value of R2: 
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However, these expressions do not have a single root, but 
many, as can be seen in Fig. 3. Its curve of directivity has 
several points where its derivative is zero. This also happens 
with the directivity of the H-plane, although the oscillations of 
the curve are less intense. To select the value of A and B that 
maximizes the directivity curve, the root can be chosen so that 
it is within the range [12]: 

 

 
Figure 3.  Directivity curve computed with respect to the aperture B with 

R2=23.65 cm for an operating frequency of 2.5 GHz using a WR430 

waveguide. 

 

1 1

2 2

,
2

   
      

    

G G
A  (15) 

where G is the pyramidal antenna gain. The range of B can be 

found by the limits of A when using 
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We can estimate εap = 0.49 to find the range of root B, 
although it is possible to use other values close to this. 

After that, equation (12) is used in order for the dimensions 
of the antenna to be realizable. As A is a function of R1 and B is 
a function of R2, an equation is obtained with two independent 
variables, R1 and R2. Thus, R1 can be found as the root that 
satisfies (16) for a given value of R2: 

3 1 2 1 2( , ) ,
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A B
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Using the previous result in (3), with G being the desired 
gain value, the numerical solution of the design is found 
through the R2 value, since all other dimensions are dependent 
on R2: 

4 2( ) ,
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It is possible to develop an analytical method for this design 
based on the results, where it is verified that the exact phase 
errors vary with the requirements of gain, the dimensions of the 
waveguide and the operation frequency. When a waveguide 
with 2 ≤ a/b ≤ 2.5 and frequency in the range 1 < λ/a <1.7 are 
used, the changes in optimal te and se become negligible with 
the variations of a, b and λ. The commercial waveguides for 
standard pyramidal antennas have dimensions in theses ranges, 
which are also used in Cozzens’s method [2]. The exact phase 
errors are dependent on the desired gain in accordance with the 
following approaches: 

 
0,6281

0,3967 ,et
G

   (18) 

 

 
0,3178

0,262 .es
G

   (19) 

where G is given in absolute value. These equations can be 
used for standard antennas with gains between 10 and 25 dB. It 
can be seen that if the desired gain is high, te and se approach 
0.3967 and 0.262, respectively. When using (6) and (8), one 
arrives at 
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Similarly, with (7) and (9) 

 
22 ( 2 ).  e eB s s R  (21) 

Isolating A in (3) and substituting in (20), the following 
equation is obtained 
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Isolating R2 in (21) and substituting it together with (22) 
and (3) in (12), one arrives at 
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The value of εap is exclusively determined by the use of 
(18) and (19). Equation (23) can be solved numerically or 
analytically. Hence, the approximated optimal design can be 
calculated using (23) with (18) and (19). 

IV. RESULTS  

Three designs using three different techniques for each 
were made, where all were calculated numerically in order to 
compare the results of optimum designs. Thus, the results 
obtained with the procedure herein introduced (optimum 
design) were compared to the Cozzens’s method [2] and with 
the traditional design with t = 0.375 s = 0.25. 

Normally, in traditional designs, the exact phase errors are 
not used in the equations of directivity for the H- and E- planes, 
but these were used in this work.  

Cozzens’s method is a design based on empirical 
measurements, which produces accurate results [2]. As the 
results are based on measurements, its design already includes 
all electromagnetic effects that can affect the gain. Tables I, II 
and III present the three designs respectively. In these three 
designs, it was sought to design short, long and intermediate 
antennas to examine different situations that may arise in 
practice. 

TABLE I.  RESULTS OF THE DESIGNS OF A PYRAMIDAL HORN ANTENNA 

WITH GAIN OF 18 dB USING A WR137 WAVEGUIDE AND FREQUENCY OF 6 GHZ 

(λ = 5 CM) 

Dimensions 
Designs (Intermediate Rp) 

Optimum Cozzens Traditional 

R2 (cm) 

R1 (cm) 

B (cm) 

18.20 

19.94 

14.19 

17.47 

19.04 

13.75 

18.35 

20.26 

13.54 

Dimensions 
Designs (Intermediate Rp) 

Optimum Cozzens Traditional 

A (cm) 

Rp(cm) 

18.46 

16.17 

18.57 

15.46 

17.43 

16.21 

 

In Cozzens’s method, in comparison with the designs 
developed in this work, the value of Rp is always smaller for 
short, intermediate and long antennas, whereas the traditional 
design always results in longer Rp. Thus, the optimum design 
results in an intermediate value of axial length of the antenna, 
which is closest to the traditional design. 

TABLE II.  RESULTS OF THE DESIGNS OF A PYRAMIDAL HORN ANTENNA 

WITH GAIN OF 23 dB USING A WR62 WAVEGUIDE AND FREQUENCY OF 14 GHZ 

(λ = 2.14 CM) 

Dimensions 
Designs (Large Rp) 

Optimum Cozzens Traditional 

R2 (cm) 

R1 (cm) 
B (cm) 

A (cm) 

Rp(cm) 

25.97 

27.21 
10.90 

13.76 

24.08 

26.00 

27.06 
10.48 

14.15 

24.04 

26.06 

27.37 
10.57 

13.27 

24.11 

 

Moreover, the values of R1 and R2 in the optimum design 
are always lower than in the traditional design, due to the 
maximization of gain relative to the aperture size. In general, 
these dimensions are intermediate values between Cozzens’s 
method and traditional design. 

TABLE III.  RESULTS OF THE DESIGNS OF A PYRAMIDAL HORN ANTENNA 

WITH GAIN OF 14 dB USING A WR430 WAVEGUIDE AND FREQUENCY OF 2 GHZ 

(λ = 15 CM) 

Dimensions 
Designs (Small Rp) 

Optimum Cozzens Traditional 

R2 (cm) 

R1 (cm) 
B (cm) 

A (cm) 

Rp(cm) 

19.87 

22.67 
26.85 

36.19 

15.83 

17.13 

19.64 
26.03 

35.15 

13.54 

20.41 

23.86 
24.74 

32.77 

15.91 

 

With respect to the aperture B, the optimum design results 
in larger dimensions than the other two, approaching more the 
results obtained with Cozzens’s method. For the dimension A, 
in general, the optimum design results in an intermediate value 
of the other two procedures, except for short antennas, where 
its value is greater than the others, as shown in Table III. In 
addition, its value is closer to Cozzens’ method. 

The dimensions obtained by the optimum design herein 
presented are values that lie in the range of Cozzens’s method 
and the traditional design, whose aperture dimensions are 
closer to Cozzens’s method and axial length dimensions closer 
to the traditional design. 

One of the advantages in using the optimum design is the 
possibility of gain to be more stable with the aperture 
dimensions, if certain conditions of directivity curve is 
satisfied, like the smoothness of the curve. For the values of R1 
and R2, if the values of A and B are increased or decreased, the 
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gain is reduced, meaning that the pyramidal antenna gain is in 
its optimum point, where its derivative is zero.  

In addition, analyses were done for all three techniques 
obtained for each design requirement. Tables IV, V and VI 
present the results of the analyses, where we used (3) to (9) 
with exact phase errors in the equations of directivity. 

TABLE IV.  ANALYSIS OF RESULTS OF THE DESIGNS OF TABLE I 

Parameters 
Designs 

Optimum Cozzens Traditional 

s 

se 

t 
te 

εap 

G (dB) 

𝜕DE/𝜕B (m-1) 

𝜕DH/𝜕A (m-1) 

0.277 

0.267 
0.428 

0.401 

0.479 
18.00 

0 

0 

0.271 

0.261 
0.453 

0.429 

0.471 
17.81 

5.10 

-4.53 

0.250 

0.242 
0.375 

0.359 

0.532 
18.00 

20.73 

10.55 

TABLE V.  ANALYSIS OF RESULTS OF THE DESIGNS OF TABLE II 

Parameters 
Designs 

Optimum Cozzens Traditional 

s 

se 
t 

te 

εap 
G (dB) 

𝜕DE/𝜕B (m-1) 

𝜕DH/𝜕A (m-1) 

0.267 

0.264 
0.406 

0.400 

0.486 
23.00 

0 

0 

0.246 

0.244 
0.432 

0.424 

0.488 
22.97 

41.84 

-14.97 

0.250 

0.247 
0.375 

0.370 

0.520 
23.00 

34.61 

18.85 

TABLE VI.  ANALYSIS OF RESULTS OF THE DESIGNS OF TABLE III 

Parameters 
Designs 

Optimum Cozzens Traditional 

s 
se 

t 

te 
εap 

G (dB) 

𝜕DE/𝜕B (m-1) 

𝜕DH/𝜕A (m-1) 

0.302 
0.274 

0.481 

0.422 
0.463 

14.00 

0 
0 

0.330 
0.292 

0.524 

0.448 
0.430 

13.43 

-4.47 
-1.57 

0.250 
0.230 

0.375 

0.339 
0.555 

14.00 

11.87 
6.55 

 

For Tables IV, V and VI, the values of exact phase errors 
are variables in the traditional design, including the aperture 
efficiency, because parameters of correction of phase errors 
were used in the analysis of the gain formula.  

 In the optimum design, the quadratic phase errors are also 
variables. In Cozzens’s method, the efficiencies and phase 
errors are also variables, determined by the procedure. 

 If (6) and (7) were used in the gain equation and in 
analysis of the optimum design, the values of phase errors and 
the aperture efficiency would be constant, and approximated by 
t = 0.4, te = 0.39, s = 0.26, se = 0.26 and εap = 0.49, independent 
of the antenna to be long or short. But when using quadratic 
phase errors in the formulas of directivity, the results are less 
accurate, especially for short antennas. In addition, as the gain 
calculated by (6) and (7) are smaller than when using exact 
phase errors, the designed antenna results in higher dimensions. 

In Table V, the values of t and te are approximately equal, 
with the value of 0.4. The same is true for the values of s and 
se, approaching 0.26. The efficiency εap is close to 0.49. 
However, in the optimum design, their values depend mainly 
on the gain requirements. For long antennas, i.e., R1 >> A/2 e 
R2 >> B/2, the exact phase errors and quadratic tend to equalize 
as well as aperture efficiency tend to 0.49. Such situations arise 
when designing an antenna for high gain. 

For Table VI, it is seen that the exact and quadratic phase 
errors differ considerably. When the design requirements are 
for low gain antennas, the procedure results in short antennas, 
with flare angles that are large, and the exact and quadratic 
phase errors diverge with the aperture efficiency being 
dramatically reduced. Fig. 4 shows the variation of εap with the 
desired gain and Fig. 5 shows the variation of te and t to the 
desired gain. 

 

 
Figure 4.  Variation of the aperture efficiency obtained from the optimum 

design with a WR430 waveguide and a frequency of 2.5 GHz. 

 
Figure 5.  Variation of the phase errors in the H-plane with respect to the 

desired gain obtained from the optimum design with a WR430 waveguide and 

a frequency of 2.5 GHz. −−− Exact phase error, − − − Quadratic phase error. 

In the all designs, Cozzens’s method resulted in negatives 
values of the derivatives of the gain in the H-plane. In Table 
VI, the derivative of the gain in the E-plane is also negative. 
This means that the designed apertures passed the optimum 
point of design in the curve of directivity. 

Similarly, it can be achieved the optimum design using (18) 
to (23) instead of (12) to (17). With these equations, the same 
designs in Tables I, II and III were developed, whose results 
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are shown in tables VII, VIII and IX. The analyses of these 
designs use (3) to (9). 

TABLE VII.  RESULTS OF THE APPROXIMATED OPTIMUM  DESIGN OF A 

PYRAMIDAL HORN ANTENNA WITH A GAIN OF 18 dB USING A WR137 

WAVEGUIDE AND A FREQUENCY OF 6 GHZ (λ = 5 CM) 

Approximated Optimum Design  

Design Dimensions  Analyzed Parameters  

R2 (cm) 

R1 (cm) 

B (cm) 
A (cm) 

Rp(cm) 

18.20 

19.94 

14.20 
18.46 

16.17 

se 

te 

εap 
G (dB) 

 

0.267 

0.401 

0.479 
18 

TABLE VIII.  RESULTS OF THE APPROXIMATED OPTIMUM  DESIGN OF A 

PYRAMIDAL HORN ANTENNA WITH A GAIN OF 23 dB USING A WR62 

WAVEGUIDE AND A FREQUENCY OF 14 GHZ (λ = 2.14 CM) 

Approximated Optimum Design  

Design Dimensions  Analyzed Parameters 

R2 (cm) 

R1 (cm) 
B (cm) 

A (cm) 

Rp(cm) 

25.97 

27.21 
10.89 

13.76 

24.08 

se 

te 
εap 

G (dB) 

 

0.264 

0.400 
0.486 

23 

TABLE IX.  RESULTS OF THE APPROXIMATED OPTIMUM  DESIGN OF A 

PYRAMIDAL ANTENNA WITH GAIN OF 14 dB USING A WR430 WAVEGUIDE AND 

FREQUENCY OF 2 GHZ (λ = 15 CM) 

Approximated Optimum Design  

Design Dimensions  Analyzed Parameters 

R2 (cm) 

R1 (cm) 

B (cm) 
A (cm) 

Rp(cm) 

19.87 

22.68 

26.88 
36.16 

15.83 

se 

te 

εap 
G (dB) 

 

0.275 

0.422 

0.463 
14 

 

Verifying the results in tables VII, VIII and IX, the results 
are the same as calculated numerically by (12) to (17), except 
for a small difference in the B value for all cases, and in the R1 
and A values for short antennas. The values of te and se 
obtained using (18) and (19) are close to the results shown in 
tables IV, V and VI. Therefore, for the optimum design, these 
news proposed equations can be used to design a pyramidal 
horn antenna. 

V. CONCLUSIONS  

Usually, design procedures for pyramidal horn antennas 
employ constant values for the quadratic phase errors. This 
study showed that these values are not constant when using 
relations (13) and (14) with the exact phase errors and 
equations (20) and (21). The variations depend on the desired 
gain of the antenna. For long antennas, it can be assumed that 
the aperture efficiency is close to 0.49. For short antennas, the 
efficiency can reach values as low as 0.42. It is also shown that 
the optimum design results in intermediate dimensions between 
Cozzens’s method and the traditional design (t = 0.375, s = 
0.25).  
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Resumo — Este trabalho trata da análise de antenas duplo-

refletoras para cobertura omnidirecional, utilizando para isto o 

Método da Abertura associado às aproximações da Óptica 

Geométrica para determinar os campos sobre esta abertura. 

Para comparação, foram utilizados dois tipos de abertura: 

cilíndrica e outra coincidente com a superfície do refletor 

sintetizado. Para avaliar os métodos adotados, foi utilizado como 

referência o resultado da análise eletromagnética fornecida pela 

solução da Equação Integral do Campo Elétrico através do 

Método de Momentos. 

Palavras-chaves — Antenas refletoras, antenas Omnidirecio-

nais; método da abertura; 

I.  INTRODUÇÃO 

A popularização do acesso à Internet, a necessidade de 
conteúdos cada vez melhores (voz e vídeo) e a migração das 
redes de telefonia para sistemas com transmissão de voz sobre 
protocolo de internet (IP) têm elevado o desempenho das 
conexões requeridas. Para provimento deste tipo de serviço, 
tem-se utilizado largamente o WiMax. Como resultado das 
características de propagação nas faixas de frequência 
utilizadas por esta tecnologia, microondas e ondas 
milimétricas, a arquitetura de rede é celular.  

Um modelo de cobertura que tem sido explorado é o de 
uma célula omnidirecional. A maior dificuldade dessa 
configuração surge no planejamento do raio de cobertura, pois 
nessa faixa de frequência os irradiadores apresentam baixa 
eficiência e, consequentemente, baixo ganho.  Uma 
característica que se tem trabalhado, através da modelagem do 
refletor principal de antenas duplo-refletoras com cobertura 
omnidirecional, é o diagrama de co-secante no plano de 
elevação [1]-[3]. Vários trabalhos têm sido publicados tratando 
deste tipo de modelagem, e para análise do diagrama de 
radiação tem-se utilizado frequentemente o Método de 
Momentos (MoM) [1]-[4]. O presente trabalho propõe uma 
forma alternativa numericamente mais rápida, através da 
utilização do Método da Abertura (ApM) associado às 
aproximações da Óptica Geométrica (GO) para determinar os 
campos sobre a abertura. Para comparação, foram utilizados 
dois tipos de abertura: cilíndrica e outra coincidente com a 
superfície do refletor sintetizado. Como configuração de 
refletores foi escolhido a OADE (Omnidirectional Axially 
Displaced Ellipse). 

II. MODELAGEM DO REFLETOR PRINCIPAL 

Os principais aspectos do processo de modelagem do 
refletor principal das antenas duplo-refletoras com cobertura 
omnidirecional uniforme são amplamente discutidos em [1]-[3] 
e não serão desnecessariamente repetidos aqui. Entretanto é 
importante ressaltar alguns dos principais parâmetros utilizados 
no processo de síntese e apresentados na Fig. 1. A geratriz do 
sub-refletor é uma cônica de eixo deslocado e os seus 
principais parâmetros e, consequentemente, a superfície 
circularmente simétrica do sub-refletor podem ser obtidos 
através da formulação apresentada em [4].  

 

 

Figura 1 - Parâmetros geométricos básicos de uma antena 
OADE com refletor principal modelado 

 

No presente sistema duplo-refletor, o sub-refletor é 
iluminado por uma frente de onda esférica com centro de fase 

na origem O e diagrama de radiação  F FG  circularmente 

simétrico, onde F  é a direção relativa ao eixo z  do raio que 

parte de O . Após a reflexão no sub-refletor, a frente de onda 

irá atravessa a cáustica no ponto P , e incidir sobre o refletor 
principal como uma frente de onda astigmática. Após a 
segunda reflexão, o campo torna-se uma onda esférica na 
região de campo distante, cujo diagrama de radiação 

circularmente simétrico é representado por  AG  , onde   é a 
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direção de observação relativa ao eixo de simetria z . Para a 

transformação    F F AG G   foi utilizado o processo de 

modelagem do refletor principal adotado em [1] e [2], sendo 
obtida através de duas estruturas de raios distintas. Para 

1 2  a estrutura de raios gera uma cáustica virtual, como 

ilustrado na Fig. 2 (a), caso contrário, 
2 1   será gerado uma 

cáustica real, conforme Fig. 2 (b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2 - Mapeamento com cáustica do refletor principal 
(a) virtual e (b) real 

III. CAMPO NA ABERTURA 

A análise das antenas modeladas será feita através do ApM, 
sendo adotado inicialmente uma abertura cilíndrica (ApM-CI) 
e posteriormente uma abertura conformada à superfície do 
refletor principal (ApM-CO). Entretanto, antes de aplicar estes 
métodos é necessário determinar o campo na abertura. A 
determinação de tal campo será feita utilizando princípios da 
GO e conceitos de conservação da energia, dado que se 

conhece o diagrama de radiação  AG  no campo distante e o 

diagrama do alimentador  F FG  [1]. Desta forma, pode-se 

mostrar que para a abertura cilíndrica o campo elétrico na 
abertura é dado por [3]: 

    ˆ', ' ' 'A AE f z    (1) 

com 

    0

1
22

' ' sen '
jkl

A A

A c

f z G e
r


 



 
  
 

 (2) 

onde  é a impedância intrínseca do meio, 
0l é o caminho 

óptico percorrido pelo raio da fonte à abertura cilíndrica, 
A  é 

a distância entre o eixo z  e a abertura e o raio 
Cr  é definido 

como a distância entre abertura (ponto A) e cáustica (ponto C), 
que pode ser determinada através do prolongamento dos raios, 

como mostra a Fig. 3. Para d muito pequeno, pode-se 

aproximar a distancia entre a cáustica (ponto C) e o refletor o 

refletor modelado (ponto M) CM  por  n
CM (Fig. 3). 

 

 

Figura 3 - Aberturas cilíndrica e conformada 

 

Nos casos onde o refletor é modelado, a definição da 
abertura cilíndrica pode apresentar problemas, por exemplo, 
devido presença de um cáustica real na frente do refletor, e a 
escolha do raio do cilindro pode influenciar nos resultado. Em 
virtude disto, é proposta uma nova abertura (conformada) 
localizada imediatamente após a reflexão sobre o refletor 
principal. Ao definir esta nova abertura (abertura conformada), 
os problemas mencionados anteriormente são solucionados. 
Nesta nova abordagem, a abertura não mais será cortada por 
cáustica e, consequentemente, o campo elétrico e a abertura 
poderão ser definidos de forma única seja qual for a opção de 
mapeamento[3].  

Segundo os princípios da GO, o campo elétrico refletido 
pelo refletor principal corresponde a uma frente de onda 
astigmática, ou seja, seus raios de curvatura são diferentes nos 

dois planos principais ( 1 2  ). Imediatamente após a 

reflexão, esta frente de onda possui raios de curvatura 1  

(relativo ao plano de elevação, onde '  varia e '  é constante) 

e 2  (plano azimutal, perpendicular ao anterior, onde '  varia 

e '  é constante), como apresentado na Fig. 3. Como 2  é 

sempre positivo ( 2 0  ), se 1 0   a cáustica é virtual e se 

1 0  a cáustica é real. O campo na abertura conformada é 

dado por [3]: 

    ˆ', ' ' 'M ME f l    (3) 

com 

    1

1
2

1 2

2
' '

jkl

M Af l G e



 

 
  
 

 (4) 
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onde 1 e 2  são os raios de curvatura da frente de onda sobre 

a abertura conformada, 
1l  é o campinho óptico percorrido pelo 

raio da fonte à abertura conformada. Analisando (4), observa-
se que termo entre colchetes pode ser imaginário puro caso 

1 0  . Isto ocorre quando a cáustica real está entre o refletor 

principal e a abertura. Nesta situação ocorre um desvio de fase 

de 2  conhecido como gouy phase-shift, que surge 

naturalmente ao tratarmos a raiz como uma grandeza complexa 
[5]. 

IV. CAMPO NA REGIÃO DE CAMPO DISTANTE 

Aplicando o princípio da equivalência [6], as densidades 
superficiais de correntes elétrica e magnética equivalentes na 
abertura cilíndrica podem ser expressas através de [3]:  

 
 

 
'

ˆˆ', ' cos sen
A

S

f z
J r   


   (5) 

     

    

ˆ', ' ' sen ' sen sen '

ˆ ˆcos sen ' cos '

S AM f z r     

      

    

         

 (6) 

Mostra-se que na região de campo distante, o campo elétrico é 
dado por:  

 0 1sen
2

jkr

A

jk e
E I I

r
  



   (7) 

onde 

     2

1

' cos

0 0 sen ' 'A
z jkz z

A A
z

I J k f z e dz


  
 

(8) 

     2

1

' cos

1 1 sen ' sen ' 'A
z jkz z

A A
z

I jJ k f z e dz


     (9) 

Para a abertura conforma, as densidades superficiais de 
correntes elétrica e magnética são dadas por: 

 
 

 

    

'
ˆ', ' sen cos ' cos

ˆ ˆcos cos ' sen sen '

M

S M Mz

M Mz M

f l
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 (10) 

 

    

     

', ' ' cos ' sen '

ˆ ˆˆsen ' sen cos cos '

S M M MzM f l t t

r

   

      

   

     

 (11) 

onde termos Mt   e Mzt , correspondem as componentes do vetor 

tangente a superfície nas direções  ̂  e ẑ , respectivamente. 

Na região de campo distante, o campo elétrico é dado por: 

 1 0sen
2

jkrjk e
E I I

r
 



   (12) 

     2

1

' cos

0 0' sen 'M
l jkz l

Mz M M M
l

I t f l J k e dl


     (13) 

       2

1

' cos

1 1' ' sen 'M
l jkz l

M M M M
l

I j A l f l J k e dl


     (14) 

onde 

   ' cos ' cos sen 'M M MzA l t t       (15) 

V. ESTUDO DE CASO 

No primeiro estudo de caso, o refletor principal foi 
modelado para apresentar um diagrama cossecante ao quadrado 

no plano de elevação entre 
2 93    e 1 135    com cáustica 

virtual, como mostra a Fig. 4. Para a determinação da antena 
OADE clássica foram utilizados os seguintes parâmetros: a 

distância entre a origem e o vértice 7,64SV  , o diâmetro do 

refletor principal 17,56MD  , a coordenada z da borda 

interna do refletor principal 0Bz  , o diâmetro da abertura 

central 2,4BD  , a largura da abertura cônica 7AW   e o 

ângulo entre o eixo de simetria (eixo z) e o eixo da parábola 

geratriz 102  [4]. As funções que descrevem o alimentador 

e o campo na região de campo distante são discutidas em [1]. 
Cabe ressaltar que para as dimensões da abertura coaxial uso-

se neste trabalho 0,45ir  como dimensão do raio interno e 

0,9er   para o raio externo. 

 

-5 0 5 10 15 20 25

-20

-15

-10

-5

0

5

x()

z
(

)

 

Figura 4 - Geratrizes do subrefletor e do refletor principal da antena 
OADE e o diagrama de raios 

 

A Fig. 5 apresenta os diagramas de radiação da antena 
ilustrada na Fig. 4, determinados através do ApM-CI, ApM-CO 
e MoM. A abertura cilíndrica adotada pelo ApM-CI foi 
definida com raio idêntico ao do ponto da borda inferior do 

refletor principal ( A ). Analisando os diagramas de radiação 

(Fig. 5), é possível observar que na região onde a intensidade 
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Figura 5 - Diagrama de radiação da antena OADE modelada. 

Em linhas tracejadas o perfil cossecante ao quadrado e seu 

limites ±3dB  

 

de radiação é maior ( 90 110º   ) as diferenças entre o 

ApM-CO e MoM são inferiores a 0,1 dB. Para 110º  , os 

diagramas começam a divergir na medida em que a intensidade 
da cobertura diminui, e tornam-se mais intensos o 
transbordamento, os efeitos difrativos, e a radiação direta do 
alimentador. Nas direções 0 90º   e 110º 180º   

podemos perceber que os métodos divergem em virtude das 
aproximações feitas pela GO e pelo ApM. Na região mais 
intensa do diagrama de radiação (Fig. 5), observa-se também 
que os resultados do ApM-CO aproximam melhor aos obtidos 
pelo MoM, quando comparados com os do ApM-CI. Enquanto 
o primeiro apresenta diferenças da ordem de 0,1 dB, o segundo 
apresenta diferenças superiores a 6 dB. 

É importante ressaltar que a determinação da abertura no 
ApM-CI é diferente para as antenas clássicas e modeladas. Nas 
antenas clássicas o tamanho da abertura independe do raio, já 
para o refletor é modelado o tamanho da abertura muda em 
função do raio. Diferente do caso clássico, o fluxo de potência 
na abertura não é somente na direção ao longo do horizonte 
pois a fase do campo varia ao longo da abertura. 

Além das diferenças encontradas nas proximidades do eixo 
z devido a ausência das componentes radias de corrente elétrica 
sobre a abertura, outro problema que ocorre no ApM-CI é que 
o diagrama de radiação muda acentuadamente com a escolha 
do raio da abertura cilíndrica, como mostra a Fig. 6. Nesta 
figura são apresentados os diagramas de radiação para 

aberturas com raios A , 5 A  e 10 A . Observe que na medida 

em que o raio aumenta, aumenta o tamanho da abertura e o 
diagrama tende para a curva ideal (secante ao quadrado). 
Aumenta a definição do roll-off do diagrama nas regiões de 
transição e a frequência das oscilações sobre a região de 
cobertura, e diminui a largura dos lóbulos laterais, como se a 
frente de onda fosse originária de um refletor maior.Desta 
forma, o resultado fornecido pelo ApM-CI depende da escolha 
da abertura, o que  limita sua aplicação à análise de antenas 
com diagrama colimado no plano vertical.  

 

60 80 100 120 140 160 180
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

 (graus)

G
a

n
h

o
 [

d
B

i]

 

 

Raio da Abertura: 
A

Raio da Abertura: 5
A

Raio da Abertura: 10
A

 
Figura 6 - Diagrama de radiação da antena OADE modelada 

com diferentes aberturas. Em linhas tracejadas o perfil 

cossecante ao quadrado e seu limites ±3dB  

 

 

VI. CONCLUSÕES 

Foi possível observar que o ApM-CO apresentou resultados 
mais próximos do MoM do que o ApM-CI, sobretudo nas 
direções próximas à direção de máximo. Entretanto, para as 
antenas modelas a região de interesse não se restringe ao lóbulo 
principal, e na medida em que nos afastamos da direção de 
máximo o campo gerado por efeitos difrativos e de 
acoplamento eletromagnético entre os refletores tem maior 
relevância e, consequentemente, o método apresenta maior 
erro. Além disto, mostrou-se que a abertura conformada é mais 
adequada para antenas duplo-refletoras com cobertura 
omnidirecional.  
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Abstract—In this work, we analyze modified bowtie nanodipoles 

with polynomial sides in the excitation and emission modes. In 

the first, the antennas are illuminated by an incident plane wave, 

and in the second, the excitation is an infinitesimal electric dipole 

positioned in the gap of the nanodipoles. Several antennas with 

different sizes and polynomial order were numerically analyzed 

by method of moments. The results show that these novel 

antennas possess a controllable resonance by the polynomial 

order and good characteristics of near field enhancement and 

confinement for applications in enhancement of spontaneous 

emission of a single molecule. 

Keywords-Nanoantennas; modified bowtie nanodipoles; near 

field enhancement; espontaneous emission; method of moments 

I.  INTRODUCTION 

Nanoantennas are metal nanostructures used to enhance, 
confine, receive, and transmit optical fields [1]. Potential 
applications of nanoantennas are ultra-high-density optical data 
storage devices [2], super-resolution microscopy [3], integrated 
nano-optical devices [4], optical communication between 
functional elements of nanometer size [5], chemical enhance-
ment for surface-enhanced Raman scattering [6], and biology 
[7]. Increasing investigations in this field in the last years is 
due to the promising applications, the development of modern 
techniques of micro and nanofabrication tools such as focused 
ion beam milling (FIB), and increasing the capabilities of 
numerical techniques of analysis. 

One important application of nanoantennas is to enhance 
the spontaneous emission of a single molecule. In this process, 
a molecule positioned near a given antenna is excited by the 
high local field of the antenna. The analysis of this process can 
be divided in two modes: excitation and emission. In the first, 
an incident plane wave illumines the antenna and the near field 
enhancement is concerned. In the second, the emitter localized 
near the antenna is modeled by an infinitesimal electric dipole, 
and the radiation efficiency is taken into account. The overall 
emission performance of the emitter depends on these two 
parameters. Analysis of linear and bowtie nanodipoles for the 
enhancement of spontaneous emission are presented in [8], [9]. 

In this paper, we present an analysis of Au modified bowtie 
nanodipoles in the excitation and emission modes. The 
proposed antennas possess polynomial sides instead of linear of 

the conventional triangular antenna. We numerically study 
several modified antennas with different sizes and polynomial 
order by method of moments (MoM). The parameters analyzed 
are: spectral response, resonances, near field enhancement and 
confinement, radiation efficiency, and directivity.  

II. THEORY 

A. Geometries of the Modified Bowtie Nanodipoles 

The geometries of the modified bowtie nanodipoles are 
shown in Fig. 1. In this figure, four antennas made of Au with 

different values of the parameter α=(1,2,3,4) are presented, 
where α is the polynomial order of the sides variation. The 
polynomial function used to model the curvature of the sides is 

x=(y/k1)
α
, where k1=L/2h

1/α
, h=0.5L(3)

0.5
, L is the side length of 

the conventional bowtie triangle. The conventional bowtie 

antenna corresponds to the case α=1 where the side variation is 
linear. These antennas are placed in the origin of the coordinate 
system with the axis of the antenna oriented along the x axis. 
The distance between the arms of the bowtie dipoles is d, and 
the thickness, which is not shown, is w. With these parameters, 

the total antenna’s length is d+2×h. For higher values of α, the 
tips of the antenna are more acute. 

B. Numerical Model of Analysis 

The nanodipoles shown in Fig. 1 were numerically 
analyzed by a MoM code based on model proposed in [10]. In 
this model, the equivalent polarization current inside the total  

Figure 1.  Geometries of the bowtie nanodipoles with polynomial sides. The 

form of the sides varies as the function x=(y/k1)
α, where k1=L/2h1/α, 

h=0.5L(3)0.5. The conventional bowtie antenna corresponds to α=1. 
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volume v of the antennas 
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is determined by solving the tensor integral equation for 
electric field 
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In (2), PV means the principal value of the integral where the 
evaluation is inside the volume v excluding the singularities of 

the free-space vector Green’s function G . The variables and 

parameters in (1)-(2) are as follows: iE  and E  are the incident 

and total electric field inside the volume v, respectively, ω the 
angular frequency, k0=ω(µ0ε0)

1/2
=2πc/λ the wave number, λ is 

the wavelength, c is the speed of the light in free space, µ0 the 
free space permeability, ε0 the free space permittivity. The 

complex permittivity of the Au antennas is ε=ε0εr, where εr is 
defined 

 

∞+
+−

+
Γ−

−= ε
γωωω

ω

ωω

ω
ε

jj

pp

r 22

0

2

2

2

2

1
1  

 

(3) 

 

and the parameters of this equation are ε∞=6, 
ωp1=13.8×1015s

−1
, Γ=1.075×1014s−1, ω0=2πc/λ0, λ0=450nm, 

ωp2=45×1014s
−1
, and γ=9×1014s−1 [1]. This model is a good 

approximation in the range of wavelengths from 500 nm to 
1800 nm. Exactly in this frequency range we fulfill our 
analysis. 

The excitation of the antennas is represented by iE . Two 
kinds of source are considered in this model: an Ex-polarized, 
z-directed plane wave, and an infinitesimal electric dipole with 
moment 

ep
 
positioned in middle of the gap’s antenna and 

polarized in the x axis (Fig. 1). The first is called the excitation 
mode and the second the emission mode. To solve these 
scattering problems by MoM, the volume of a given antenna is 
divided in N small cubic subvolumes, where the total electric 
field is approximately constant. With this approximation, the 
integral equation is transformed into a linear system with 
Nt=3N equations because there are three electric field 
components in each subvolume. 

C. Definitions of the Parameters Analyzed 

The solution of the equivalent linear system produces the 

total electric field E inside the volume v of the antenna. With 
this result, the near and far field characteristic parameters of the 
antennas are calculated. In the excitation mode, we calculated 
the near electric field and radar cross section respectively by 

∫ ⋅+=
v

it dvrrGrErrErE ')',()'()'()()( τ  (4) 
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where η is the free space impedance and U(θ,φ) is the radiation 
intensity of the scattered far field in a given direction θ and φ. 
Other characteristic parameters analyzed in this mode are the 
field enhancement and spatial confinement. The first is defined 
by (|E|/|E0|)

2
, where |E| is the total field near the antenna and 

|E0| is the amplitude of the incident plane wave. The second is a 
spatial distance between 3dB points where (|E|/|E0|)

2
=0.5. This 

parameter is a spatial bandwidth (in nanometers) around the 
maximum field enhancement, where in the case of the 
nanodipoles, this maximum value is in the middle of the 
antenna’s gap. In the present analysis, we calculated the spatial 
confinement in the axis y and z (Fig. 1) and we represent them 

by σy and σz, respectively. 

In the emission mode, we evaluated the directivity and 
radiation efficiency respectively by [11] 

 

radPUD /),(4),( φθπφθ =  (6) 

)/(100(%) radlossrad PPPe +×=
 

(7) 

 

where Prad and Ploss are the radiated and dissipated power of the 
antennas. In (6) the characteristic U is the total radiation 
intensity due to the scattered field by the antenna and the 
radiated field by the infinitesimal electric dipole. 

III. NUMERICAL RESULTS 

Based on theory presented in previous section, several 
codes in Fortran and Matlab were developed. The modified 

nanodipoles with α=(1,2,3,4) were simulated with Nt=4608, 
5460, 6516, and 7896, respectively. With these discretizations 
we have a good convergence of the results. The dimensions 
used in these simulations are L=50nm, d=10nm, and thickness 

w=9.5; 10; 10.3; 10.6 (nm) for the antennas with α=(1,2,3,4) 
respectively. We also simulated nanodipoles with α=3 for 
different values of L and d. In these simulations, eight 
nanodipoles were analyzed with L=75; 100; 125; 150 (nm) for 
fixed d=10nm, and d=5; 15; 20; 25 (nm) for fixed L=50nm. 
The following sections present the results. 

A. Spectral Response in the Excitation Mode 

Fig. 2 shows the spectral response of the normalized field 
(|E|/|E0|) in the middle of the antenna’s gap (origin of the 
coordinate system) and the radar cross section in the +z 
direction (RCSz) of the modified bowtie nanodipoles with 

α=(1,2,3,4). These characteristics were obtained by (4) and (5) 
in the excitation mode. We observe in these results two 

principal resonances in λa and λb (λa>λb), which are the same 
for the characteristic in near field (|E|/|E0|) and far field (RCSz). 
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Figure 2.  Spectral response of the normalized field in the middle of the 

antenna’s gap and radar cross section in the diretion +z of the modified bowtie 

nanodipoles with α=(1,2,3,4) with L=50nm and d=10nm. 

These resonances are shifted to the right for large values of α, 
but the variation of λa is higher than λb. We conclude that the 

resonance λa is more sensitive with the geometric parameter α 
than the resonance λb, and this parameter can be used to tune 
the resonance of a particular antenna. 

The values of |E|/|E0| and RCSz at the resonances λa and λb 

are different. In the near field region, the main resonance is λa, 
where it presents highest values of |E|/|E0|. In the far field 

region, the maximum values of RCSz are obtained in λb, the 

exception is the case α=2 (Fig. 2). Table I summarizes the 
values of some parameters of these antennas at the resonance 

λa. This table shows that the modified dipoles with α=(2,3,4) 
have higher field enhancement than the conventional one 

(α=1), and the highest value is 692 of the case α=2. The radar 
cross section of antennas with larger values of α are smaller, 
this is due the different physical areas of the antennas. The 
spatial confinement presented in this table will be discussed in 
the next section. 

Figs. 3 and 4 present the dependence of the spectral 

response of the antenna with α=3 on the lengths L and d. The 
parameter shown in these figures is the normalized field |E|/|E0| 

TABLE I.  PARAMETERS OF THE MODIFIED BOWTIE NANODIPOLES 

Characteristic Parametera 
Modified Bowtie Nanodipole 

 

α=1 
 

α=2 
 

α=3 
 

α=4 

Resonant wavelength, λa (nm) 
 

675 
 

840 
 

1030 
 

1194 

Field enhancement, (|E|/|E0|)
2 

 

180 
 

692 
 

508 
 

524 

Radar cross section, RCSz (nm²) 
 

180 
 

93 
 

44 
 

35 

Spatial confinement in y, σy (nm) 
 

7.7 
 

5.8 
 

6.9 
 

7.6 

Spatial confinement in z, σz (nm) 
 

11 
 

10.4 
 

11 
 

11.8 

a. These parameters were calculated at resonance λa. 

 

Figure 3.  Variation of the spectral response of the normalized field in the 

middle of the antenna’s gap with the length L of the nanodipole with α=3. 

 

Figure 4.  Variation of the spectral response of the normalized field in the 

middle of the antenna’s gap with the length d of the nanodipole with α=3. 

in the middle of the antenna’s gap. Fig. 5 shows the variation 

of the normalized field and resonant wavelength λa versus the 
total antenna’s length 2×h+d and the distance between the arms 
of the dipole d. We observe in these figures that when the size 

of the antenna is increased, the main resonance λa and the 
normalized field are linearly increased. On the other hand, the 

variation of these parameters with d are nearly constant for λa, 
and approximately exponential for |E|/|E0|, where for lower 
distances d, this normalized field rapidly increases. 

B. Near Field Distributions 

In this section, we analyze the electric field distributions 
near the nanodipoles and its spatial confinement properties. 
Fig. 6 shows the variation of the normalized total field near the 

nanodipoles with α=(1,2,3,4) at the plane z=10nm. This plane 
is approximately 5nm above the antenna’s surface, because the 
antenna’s thickness are variable, i.e. w=9.5; 10; 10.3; 10.6 (nm) 

for the antennas with α=(1,2,3,4) respectively. The dimensions 
of the antenna are L=50nm and d=10nm, and the wavelength 

where these distributions were calculated are the resonances λa 
given in Table I. In this figure, we observe the better field 
confinement of the modified dipoles than the conventional one. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

13



 

Figure 5.  Variation of the normalized field and resonant wavelenght λa 
versus the total antenna’s length 2×h+d (upper) and distance between the arms 

of the nanodipole d (down). These results are for the antenna with α=3. 

The fields shown in Fig. 6 are the total field, but we also 
analyzed the distributions of the isolated components x, y, and z 

for the antenna with α=3. The results are presented in Fig. 7, 
where we observe that the values of the components x and z are 
larger than the component y in the plane z=10nm (Fig. 7(b)-
(d)), and the x component (Fig. 7(b)) is more confined in the 
antenna’s gap. We also observe that there is only the 
component x at the plane yz between the arms of the dipole 
(Fig. 7(a)). From these results, we conclude that in the 
antenna’s gap, the principal polarization is the component x. If 
a molecule is positioned in the middle of this dipole, the 
antenna’s field will excite in the molecule a electric dipole 
moment 

xp , this is why we analyze in this paper only this 

polarization. The results of this emission mode will be 
presented in the next section. 

 

  

                             (a)                                                            (b) 

  

                             (c)                                                            (d) 

Figure 6.  Normalized near field |E|/|E0| distribution at the plane z=10nm of 

the modified nanodipoles with (a) α=1, (b) α=2, (c) α=3, a nd (d) α=4. These 
distributions were calculated for L=50nm and d=10nm. 

  

                             (a)                                                            (b) 

  

                             (c)                                                            (d) 

Figure 7.  Near field distributions of the nanodipole with α=3. (a) |Ex|/|E0| in 
yz, and (b) |Ex|/|E0|, (c) |Ey|/|E0|, (d) |Ez|/|E0| in z=10nm. These distributions 

were calculated for L=50nm and d=10nm. 

To analyze and quantify the spatial confinement of the 
results presented in Fig. 6 and Fig. 7(a), we present in Fig. 8 
the variation of the normalized field along the axis y and z.  

The results of the spatial confinement parameters σy and σz are 
presented in Table I. We note that these antennas possess 
higher confinement along the axis y than the axis z, and the 
highest confinement in the axis y is for the modified antennas 

with α=2, where σy=5.8nm. The confinement in the axis y 

depends on the value of the polynomial order (α), and the 
confinement in the axis z depends on the antenna’s thickness 
(w). All the antennas in Fig. 6 possess approximately the same 

values of w, this is why they have similar values of σz. 

C. Directivity and Efficiency in the Emission Mode 

In this section, we present the numerical results of the 
modified bowtie nanodipoles in the emission mode, where an 

 

Figure 8.  Near field distributions |E|/|E0| of the nanodipoles with α=(1,2,3,4) 
along the the axis y (upper) and z (down).  
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infinitesimal electric dipole localized in the middle of the 
nanodipoles is the source of the antenna system (Fig. 1). The 
polarization of this infinitesimal dipole is in the x direction and 
its moment dipole is 

xp . This polarization was chosen because 

in the excitation mode only the component x of the electric 
field exists in the middle of the bowtie nanodipoles (Fig. 7).  
The results presented here are the directivity (D) in the +z 

direction (θ=0o) and the radiation efficiency (e) as defined in 
(6) and (7) respectively. 

Fig.  9 presents the spectral response of D and e of the 

bowtie nanodipoles with α=(1,2,3,4), for L=150nm and 
d=10nm. The results of e show that the maximum efficiency of 

each antenna occurs at the same resonant wavelengths λa and 

λb of the excitation mode. We also observe that the efficiencies 

in these resonances are reduced for larger values of α, i.e. 
antennas with same dimensions L and d but higher near field 
enhancements have smaller radiation efficiency. These results 
are in accord to that previously observed for conventional 
bowtie nanodipoles with different radius of curvature of the 
bow angles [9]. 

With respect the results of D in Fig. 9, all the antennas 

possess D≈1.5 at the resonances λa and λb, this shows that 
these antennas have a radiation diagrams similar to that of an 
infinitesimal dipole in these resonances. The values of D near 

the wavelength λ=550nm are a little different of 1.5. We 
believe this is due the plasma resonance of Au, but this effect is 
not important in the analysis because it occurs far from the 
resonance of the antennas, where the radiation efficiency is 
very small. In resume, the radiation characteristics of these  

 

 

 

Figure 9.  Radiation efficiency and directivity in +z direction versus 

wavelenght of the nanodipoles with α=(1,2,3,4), for L=150nm and d=10nm.  

antennas are of electrically small antennas, because the total 
length 2×h+d of them are smaller than the resonant 

wavelengths λa and λb, so their directivities are constant in a 
wide range of wavelengths analyzed. 

To investigate the dependence of e on the dimensions L and 
d, Fig. 10 and 11 shows the variation of the spectral response 
of the radiation efficiency in function of the sizes L and d 
respectively. These results were obtained for the nanodipole 

with α=3, d=10nm in Fig. 10 and L=50nm in Fig. 11. We 
observe that the maximum efficiency also occur in the same 

resonant wavelengths (λa and λb) of the excitation mode 
presented in Fig. 5. For larger values of L with d fixed, we have 
better radiation efficiency, and for larger d with L fixed, we 
also have higher efficiency. 

Fig. 12 presents the variation of e at the resonances λa and 

λb in function of the total length 2×h+d and d. The results of 
these figures shows that the radiation efficiency is very small 
for nanodipoles with L=50nm, for example in d=10nm the 
efficiency is e<1%, but it increases exponentially with d. This 

approximate exponential variation is for the resonance λa, and 

for the resonance λb the efficiency stays practically constant.  

 

 

Figure 10.  Variation of the espectral response of the radiation efficiency with 

the length L of the nanodipole with α=3, for d=10nm. 

 

Figure 11.  Variation of the espectral response of the radiation efficiency with 

the distance d of the nanodipole with α=3, for L=50nm. 
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Figure 12.  Variation of the radiation efficiency at resonances λa and λb versus 
the total antenna’s length 2×h+d (upper) and distance between the arms of the 

nanodipole d (down). These results are for the antenna with α=3. 

The increasing of e with 2×h+d is approximately linear for the 

two resonances λa and λb, where if, for example, the total 
length is increased by a factor of two, the efficiency is also 
increased two times. 

With the results presented in this section, we conclude that 

the modified bowtie nanodipoles with α>1 possess smaller 

radiation efficiency than that of the conventional one with α=1 
and their directivities are equal to 1.5 at the principal 
resonances. However, we can rise up the radiation efficiency 
with the increasing of the dimensions L and d. 

IV. CONCLUSIONS 

In this paper, we presented a theoretical analysis of 
modified bowtie nanodipoles with polynomial sides in the 
excitation and emission modes. We observed in the excitation 
mode that the resonances of the modified antennas are shifted 
to higher wavelengths and the electric field in the middle of the 
gap’s antenna is increased, where it presents only polarization 
along the axis of the dipoles. Also, the field confinements of 
the modified antennas are higher than the conventional one. In 
the emission mode, we noted that the maximum radiation 
efficiency of all antennas occurs at the same resonant 
wavelengths obtained in the excitation mode, and the values of 
these efficiencies, for the modified antennas, are smaller than 
those of the conventional one with same dimensions, but it can 
be increased for larger antenna’s size and gap distances 

between the arms of the dipoles. With respect the directive 
properties of these antennas, all the cases analyzed presented 
directivities similar to that of an electrically small antenna. 

 With all these results, we conclude that the modified 
bowtie nanodipoles have higher near field enhancement and 
confinement, and smaller radiation efficiency than those of the 
conventional bowtie dipole with linear sides. With appropriated 
dimensions, these novel nanoantennas can be used, for 
example, to enhance the spontaneous emission of single 
molecules positioned in the middle of the antenna’s gap. Future 
works can be the analysis the characteristics dependence of 
these antennas on the thickness, orientation of the incident 
plane wave, and the polarization of the emitter in the gap. 
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Resumo— Neste trabalho são analisadas antenas na presença de 
materiais compostos de fibra de carbono. O objetivo é avaliar se 
há alterações significativas nas figuras de mérito das antenas 
quando comparadas com resultados apresentados por antenas na 
presença de estruturas de alumínio. As análises são feitas 
empregando os simuladores eletromagnéticos SuperNEC e CST 
MWS. São utilizadas antenas de microfita, antenas helicoidais e 
monopolos, em diferentes faixas de freqüências. Resultados 
teóricos e experimentais são apresentados e comparados. Por fim 
são analisadas antenas sobre uma aeronave de médio porte, com 
estrutura constituída de modelo simplificado de material 
composto de fibra de carbono em substituição a estrutura de 
alumínio. 

Palavras-chaves - Fibra de carbono, Antena, microfita, 
Helicoidal, RCS, SuperNEC, CST MWS, Aeronave. 

I.  INTRODUÇÃO 
No setor aeronáutico existe uma incansável busca de 

melhorias no desempenho das aeronaves e de redução de 
custos operacionais. Para atender tais objetivos, a substituição 
do alumínio por materiais compostos em estruturas primárias 
das aeronaves [1], tais como a fuselagem e as asas, mostra-se 
atrativa, pois proporcionam menor peso, maior resistência à 
fadiga e facilidade de fabricação de peças mais complexas. 

A boa condutividade do alumínio possibilita o 
cumprimento de requisitos importantes no projeto de uma 
aeronave, tais como a condução de descargas atmosféricas, a 
condução de descargas eletrostáticas, o retorno de corrente 
elétrica pela estrutura e a blindagem contra campos 
eletromagnéticos externos [2]. Com o uso de materiais 
compostos em substituição ao alumínio, algumas destas 
vantagens podem ser comprometidas devido às diferenças nas 
características elétricas destes materiais. Sendo assim, vários 
trabalhos vêm sendo feitos nos últimos anos visando analisar as 
propriedades elétricas de materiais compostos de fibra de 
carbono (CFC) [3-6]. 

Neste artigo são apresentadas análises teóricas utilizando os 
simuladores SuperNEC [7] e CST MWS [8] com objetivo de 
avaliar o desempenho de antenas na presença de uma aeronave 
feita de material composto de CFC. Inicialmente são propostos 
modelos simplificados do material CFC e utilizando estes 
modelos faz-se a análise de seção reta radar (RCS - Radar 
Cross Section). Em seguida são analisadas figuras de mérito de 

uma antena de microfita com polarização circular na presença 
do material de CFC. Resultados teóricos são comparados com 
resultados experimentais em alguns casos. Por último, são 
analisadas as figuras de mérito de uma antena helicoidal e o 
acoplamento entre antenas posicionadas sobre uma aeronave de 
médio porte, cujas estruturas primárias são feitas do material 
CFC com modelo simplificado.  

II. DESCRIÇÃO DO MATERIAL CFC UTILIZADO 
O material de CFC considerado neste trabalho é um 

composto formado por conjuntos de fibras de carbono imersas 
em resina epóxi [9]. Este composto é constituído por 60 % de 
fibras de carbono e 40 % de resina. As fibras são contínuas e 
possuem formato circular de diâmetro de 7,1 µm. Cada 
conjunto possui 12000 fibras, totalizando uma área com seção 
transversal de 0,48 mm2. O material contém dez camadas com 
espessura de 0,21 mm, onde as duas primeiras e as duas 
últimas são dispostas na orientação [0°,90°] e as outras 
camadas são  dispostas na orientação [45°,−45°], conforme 
ilustra a Fig. 1. 

  

Figura 1.  Amostra de CFC com detalhe das camadas e orientação das fibras. 

Devido à complexidade de modelar a geometria real, as 
análises teóricas são feitas utilizando dois modelos 
simplificados da placa de CFC. Contudo são feitas 
comparações com resultados experimentais para validar a 
simplificação utilizada. 

No primeiro modelo (CFC[a]) a condutividade elétrica e a 
permissividade elétrica efetivas do material são estimadas 
através da lei das misturas [10,11] 

 rescarbeff PPP )1( νν −+=  (1) 
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onde P indica permissividade (ε) ou condutividade (σ) 
elétricas, v é porcentagem de carbono no CFC, os índices carb 
e res denotam parâmetros do carbono e da resina e o índice eff 
denota os parâmetros efetivos do CFC. 

Considerando as permissividades relativas εres = 4 e 
εcarb = 12, as condutividades elétricas σres = 0 e 
σcarb = 1 x 105 S/m, e a porcentagem de carbono v = 0,6, 
obtém-se εeff = 8,8 e σeff = 5,9 x 104 S/m. Desta forma o modelo 
CFC[a] é considerado um o material homogêneo com os 
parâmetros efetivos mostrados acima, permeabilidade 
magnética relativa µr = 1 e tangente de perdas nula. 

O segundo modelo (CFC[b]) é constituído de fitas de 
carbono imersas em resina epóxi, conforme ilustrado na Fig. 2, 
representando uma camada da amostra descrita acima. A fitas 
de carbono são espaçadas de 2,2 mm e possuem seção 
transversal retangular de 2,2 x 0,1 mm. O material de carbono é 
modelado com εcarb = 12, µr = 1 e σcarb = 1 x 105 S/m, e a 
camada de resina epóxi tem espessura de 0,202 mm, εres = 4 e 
tangente de perdas nula. 

   

Figura 2.  Detalhe do modelo simplificado do material CFC[b]. 

III. ANÁLISE DE ESPALHAMENTO ELETROMAGNÉTICO 
O espalhamento eletromagnético dos modelos de CFC são 

analisados através da RCS monoestática de uma placa plana 
utilizando o SuperNEC e o CST MWS. A geometria analisada 
é mostrada na Fig. 3, onde tem-se uma placa de dimensões 
W = h = 30 cm, localizada no plano xz de um sistema de 
coordenadas retangulares. A RCS da placa é obtida da 
incidência de uma onda plana linearmente polarizada (campo 
elétrico ao longo do eixo ẑ ), cuja direção varia com φ de 0° a 
180°, na freqüência de 3 GHz. 

 

Figura 3.  Geometria para análise de RCS. 

Utilizando os simuladores analisou-se RCS para diferentes 
condições considerando a placa de alumínio e os modelos de 
CFC definidos no item II. A Tabela I ilustra as condições 
propostas, bem como o simulador utilizado em cada caso. 

TABELA I.  MATERIAIS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES DE RCS 

Condição Material da placa Simulador εr σ [S/m] 
A Alumínio SuperNEC 1 3,7 x 107 
B Alumínio CST MWS 1 3,7 x 107 
C CFC[a] CST MWS 8,8 5,9 x 104 
D CFC[b] sem epóxi CST MWS 12 1 x 105 
E CFC[b] CST MWS 12 / 4 1 x 105 / 0 
F Epóxi CST MWS 4 0 

 

A Fig. 4 mostra os resultados simulados da RCS 
monoestática no plano xy. Os resultados nas condições de [A] a 
[D] são semelhantes, indicando que os modelos simplificados 
de CFC analisados exibem um comportamento próximo ao do 
alumínio. Contudo, os resultados nas condições [E] e [F] 
mostram uma redução da RCS ocasionada pela inclusão da 
resina epóxi [12]. Desta forma, considerando o modelo que 
melhor representa a amostra dentre os analisados, é esperado 
que o material de CFC apresente um comportamento diferente 
ao do alumínio do ponto de vista de espalhamento 
eletromagnético. 
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Figura 4.  Resultado da RCS monoestática da placa de 30 x 30 cm. 

IV. COMPORTAMENTO DE ANTENA DE MICROFITA NA 
PRESENÇA DO MATERIAL CFC 

Neste item são analisadas as figuras de mérito de uma 
antena de microfita retangular de canto truncado (AMRCT) 
posicionada sobre uma placa de material CFC e sobre uma 
placa de alumínio. Utilizou-se os dois modelos para o material 
de CFC (CFC[a] e CFC[b]) descritos na seção II. A antena é 
projetada sobre uma placa de alumínio de 30 x 30 cm, 
conforme ilustra a Fig. 5, para operar na freqüência central de 
1575 MHz e com polarização circular à direita. O substrato é o 
Arlon CuCLAD 250GX, com espessura de 3,048 mm, εr = 2,55 
e tangente de perdas de 0,0018. As dimensões da antena são: 
W = 85,0 mm, L1 = 57,9 mm, L2 = 57,3 mm, C = 6,2 mm e 
p = 16,5 mm. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.  Antena AMRCT sobre a placa de 30 x 30 cm, (a) vista superior, (b) 
vista lateral. 

A análise é feita utilizando o CST MWS, sendo realizada 
no domínio da freqüência para o modelo de CFC[a] e no 
domínio do tempo, por motivos de limitação computacional, 
para o modelo CFC[b]. As medidas de impedância e perda de 
retorno foram realizadas no Laboratório de antenas e 
propagação do ITA (LAP) utilizando o analisador de redes 
vetorial HP 8714ET (Fig. 6 (a)). As medidas de razão axial e 
diagrama de irradiação foram feitas na câmara anecóica do 
Instituto de Fomento Industrial (IFI) do CTA (Fig. 6 (b)). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 6.  Medidas da antena AMRCT sobre a placa de CFC (a) impedância 
de entrada, (b) razão axial e diagrama de irradiação. 

Os resultados teóricos e medidos de perda de retorno, razão 
axial, impedância de entrada e diagrama de irradiação, para a 
antena localizada sobre as placas de alumínio e de CFC, são 
mostrados nas Figs. 7 e 8. 
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Figura 7.  Resultados da antena AMRCT sobre a placa de alumínio e de CFC 
de 30 x 30 cm, (a) razão axial, (b) diagrama de irradiação Eθ no plano yz. 

A Fig. 7 (a) mostra que os resultados de razão axial em 
função da freqüência para os diferentes modelos teóricos são 
semelhantes e se aproximam dos valores obtidos para a placa 
de alumínio. A pequena diferença existente entre estes valores 
não alteram a condição de polarização circular da antena. 
Analogamente os resultados experimentais não apresentam 
variação significativa, quando troca-se a placa de alumínio pela 
placa de CFC. O pequeno deslocamento entre os pontos de 
melhor razão axial, quando comparado os valores teóricos com 
os valores experimentais, é atribuído ao projeto da antena, ou 
seja, esta diferença não está relacionada com a escolha do 
modelo analisado. Observa-se também que esta diferença não 
compromete o correto funcionamento da antena. 

O diagrama de irradiação Eθ no plano yz na freqüência de 
1576,5 MHz é apresentado na Fig. 7 (b). A diferença máxima 
entre os resultados teóricos e experimentais foi da ordem de 
0,2 dB. Estes resultados indicam que o diagrama de irradiação 
não sofre alterações significativas ao substituir a placa de 
alumínio pela placa de CFC. 

y

x
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Os resultados de impedância de entrada considerando as 
placas de alumínio e CFC também foram similares, conforme 
mostra a Fig. 8 (a). O desvio percentual máximo na freqüência 
de 1575 MHz foi de 0,1 % (CFC[a]), 11,7 % (CFC[b]) e 1,8 % 
(CFC medido), tendo como referência a antena sobre a placa de 
alumínio. Na Fig. 8 (b) observa-se que o modelo CFC[a] 
apresentou uma perda de retorno semelhante ao modelo teórico 
da placa de alumínio e ambos tiveram um desvio de 
aproximadamente 11 dB na freqüência de 1575 MHz em 
relação aos resultados medidos. O modelo CFC[b] apresentou 
um desvio de aproximadamente 4 dB com relação aos valores 
medidos em 1575 MHz. Entretanto, como estes resultados 
ficaram abaixo de 22 dB, pode-se afirmar que a substituição da 
placa de alumínio pela placa de carbono não degrada 
significativamente a perda de retorno da antena. 
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Figura 8.  Resultados da antena AMRCT sobre a placa de alumínio e de CFC 
de 30 x 30 cm, (a) impedância de entrada e (b) perda de retorno. 

A partir destes resultados conclui-se que o desempenho 
esperado do material de CFC é semelhante ao desempenho do 
alumínio nas condições analisadas. Além disso, a concordância 
entre os resultados teóricos e experimentais mostra que os 
modelos propostos podem ser utilizados como uma boa 
aproximação da amostra de CFC, possibilitando a análise 
simplificada de estruturas complexas como aeronaves. 

V. ANÁLISE DE ANTENAS SOBRE AERONAVE  
Nesta seção é feita uma análise do efeito do material de 

fibra de carbono sobre as características de irradiação e 
acoplamento entre antenas na presença de uma aeronave de 
médio porte. Utiliza-se o método híbrido UTD/MoM do 
SuperNEC e compara-se os efeitos resultantes devido à 
reflexão e à difração produzidas pela estrutura da aeronave 
considerando duas situações: (1) estrutura da aeronave em 
alumínio e (2) estrutura da aeronave utilizando o modelo 
CFC[a]. A técnica UTD/MoM é empregada devido a limitação 
computacional na utilização de técnicas de onda completa para 
estruturas eletricamente grandes. 

A. Análise de uma Antena Helicoidal  
Para mostrar os efeitos nas características de irradiação de 

uma antena na presença de uma aeronave é utilizada a antena 
helicoidal apresentada em [13], projetada para operar na 
freqüência de 1600 MHz, com polarização circular para a 
direita no modo axial, ganho G0 = 11,4 dBi e razão axial 
RA = 0,57 dB. Sendo a antena de direcionamento mecânico, a 
análise é realizada considerando três direções, {1} em direção 
ao zênite (φ = 0° e θ = 0°), {2} em direção ao nariz da 
aeronave (φ = 0° e θ = 85°) e {3} em direção à asa esquerda 
(φ = 90° e θ = 85°). A Fig. 9 mostra o modelo da aeronave, 
onde a fuselagem é constituída de um pseudo-cilindro de 8 
placas planas. A antena é modelada através do método dos 
momentos (MoM) e a aeronave é modelada utilizando a teoria 
da difração uniforme (UTD), permitindo melhor 
aproveitamento dos recursos computacionais. A antena é 
posicionada na fuselagem próxima à região das asas. 

 

Figura 9.  Modelo eletromagnético da aeronave implementado no SuperNEC. 

Na Fig. 10 são mostrados os resultados da variação do 
ganho no plano xz nas condições de apontamento {1} e {2}. 
Quando a antena é apontada para ângulos de elevação 
próximos a 0º (θ = 90º) a função ganho apresenta uma 
alteração significativa em torno do ângulo θ = −30°. No caso 
de antenas apontadas para o zênite (θ = 0º) este fato não ocorre, 
ou seja, a função ganho apresenta o mesmo comportamento, 
para o caso de uma aeronave feita em alumínio ou em CFC[a]. 

A Tabela II mostra os parâmetros de irradiação da antena 
na presença da aeronave, nas três condições de apontamento 
analisadas, e considerando os materiais de alumínio e CFC[a]. 

Antena Helicoidal 

Aeronave: 
Alumínio 

ou CFC[a]

z

x y

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

20



A razão axial (RA) apresentou resultados distintos para a 
antena apontada para baixos ângulos em elevação. Isso indica 
uma variação na distribuição dos campos refletidos na estrutura 
da aeronave em função do material utilizado. Na condição de 
apontamento {2} houve uma degradação expressiva no valor 
da razão axial para ambos os materiais. Isso pode ser atribuído 
ao fato de que a estrutura da aeronave se encontra na região 
onde a energia irradiada está concentrada, fazendo com que os 
efeitos de reflexão e difração sejam mais acentuados. A 
pequena variação observada na impedância de entrada, 
comparando ambos os materiais, ocorre principalmente para 
apontamentos em baixos ângulos de elevação. Nas condições 
de apontamento {1}, {2} e {3} as variações percentuais na 
parte real da impedância foram 1,4 %, 2,2 % e 5,7 %, 
respectivamente, considerando o alumínio como referência. As 
condições analisadas mostram também que o ganho apresenta 
pequena variação, sendo de aproximadamente 0,6 dB no pior 
caso. 
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Figura 10.  Variação do ganho da antena helicoidal sobre a aeronave nas 
condições de apontamento {1} e {2}, no plano xz. 

TABELA II.  PARÂMETROS DE IRRADIAÇÃO DA ANTENA NA 
PRESENÇA DA AERONAVE 

Condição de 
apontamento 

Estrutura 
aeronave 

Impedância 
[Ω] VSWR G0 

[dBi] 
RA 
[dB] 

Alumínio 181,6 +i 39,0 1,43 12,5 0,56 φ = 0° / 
θ = 0° CFC[a] 179,1 +i 27,0 1,35 12,4 0,77 

Alumínio 179,8 +i 31,2 1,37 13,6 41,67 φ = 0° / 
θ = 85° CFC[a] 183,7 +i 36,9 1,43 13,0 27,33 

Alumínio 180,7 +i 32,5 1,39 11,7 4,39 φ = 90° / 
θ = 85° CFC[a] 191,1 +i 44,3 1,51 11,1 2,54 

 

Portanto, comparando o material de CFC[a] em relação ao 
alumínio, as pequenas variações observadas nas figuras de 
mérito da antena sobre a aeronave não são significativas a 
ponto de inviabilizar seu funcionamento. O cuidado principal 
que deve ser observado referente a este item é o 
direcionamento da antena. 

B. Análise de Acoplamento entre Antenas Monopolo 
O acoplamento entre antenas é outro importante conceito 

relacionado à análise de antenas instaladas em aeronaves. Para 

realizar esta análise são consideradas antenas monopolo de um 
quarto de comprimento de onda, operando em 127 MHz e 
1 GHz, posicionadas sobre a aeronave, cujo modelo para 
simulação é o mesmo descrito no item A. As antenas são 
separadas de 8 m e posicionadas conforme mostra a Fig. 11. 

 

Figura 11.  Modelo para análise de acoplamento (Alumínio vs. CFC[a]). 

A Fig. 12 mostra o resultado de isolação entre as antenas 
nas faixas de freqüência de 100 a 150 MHz e 0,9 a 1,2 GHz. 
Observa-se em ambas as situações pequenas variações na 
isolação comparando a estrutura da aeronave feita com CFC[a] 
com a estrutura em alumínio, sendo da  ordem de 0,4 dB para a 
antena de VHF e 1,5 dB para a antena de Banda L. Ressalta-se 
que o comportamento da isolação em função da freqüência é 
análogo para ambas estruturas. 
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Figura 12.  Resultado da isolação entre antenas sobre aeronave. 

VI. CONCLUSÕES 
A análise eletromagnética de estruturas complexas e 

eletricamente grandes como aeronaves, quando feitas usando 
técnicas numéricas, exige grande esforço computacional e, 
desta forma, a busca de soluções mais rápidas e precisas ainda 
é um desafio. Além disso, a utilização de materiais compostos 
é um fator adicional na complexidade destas análises. Este 
trabalho apresenta análises teóricas e experimentais das figuras 
de mérito de antenas na presença de estruturas de material 
composto de fibra de carbono, tendo em vista a crescente 
tendência de utilização destes materiais em estruturas primárias 
das aeronaves. São propostos modelos simplificados do 
material de CFC, com objetivo de reduzir a necessidade 
computacional da análise das antenas sobre a aeronave. 

Os resultados obtidos com a utilização dos modelos 
simplificados do CFC mostraram que este material se comporta 
de maneira semelhante ao alumínio na condição de plano de 
terra de antenas na faixa de freqüência de 100 MHz a 

Posição 1 Posição 2 8m 
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1600 MHz. Este fato foi comprovado experimentalmente para 
a antena de microfita. A análise de RCS mostrou um efeito de 
espalhamento eletromagnético diferenciado comparando o 
modelo CFC[b] e o alumínio, indicando um efeito também 
diferenciado no comportamento dos campos refletidos pela 
estrutura. Por motivo de limitação computacional, não foi 
possível utilizar este modelo na estrutura da aeronave, de modo 
que este efeito não pôde ser amplamente explorado. A 
realização de medidas de RCS da amostra seria apropriada para 
ratificar as conclusões obtidas. 

A utilização do modelo simplificado CFC[a] empregando a 
técnica híbrida UTD/MoM se mostra eficaz do ponto de vista 
computacional, principalmente em relação à memória RAM 
necessária, e pode ser empregada para fornecer resultados 
preliminares da análise das figuras de mérito de antenas na 
presença de estruturas feitas de CFC. A acurácia dos resultados 
pode ser aumentada através da utilização de técnicas de onda 
completa na estrutura da aeronave e de modelos do material de 
CFC mais próximos da situação real, não sendo abordado neste 
trabalho devido à limitação computacional. 
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Resumo—Este trabalho apresenta a síntese e a análise de antenas 
omnidirecionais de duplo-refletores axialmente simétricos, onde o 
refletor principal é obtido a partir de uma geratriz circular. Duas 
configurações distintas são discutidas: omnidirectional dual-
reflector real caustic (ODRC) e omnidirectional dual-reflector 
virtual caustic (ODVC). Através dos conceitos da ótica geométrica 
o subrefletor é modelado para produzir uma distribuição de fase 
uniforme em uma abertura cilíndrica colocada em frente ao 
refletor principal com geratriz circular, direcionando o máximo 
do diagrama de radiação ao longo do horizonte. Dois exemplos 
são apresentados, sendo a análise destas antenas feita através do 
método da abertura e a validação através de análises baseadas no 
Método dos Momentos. 

Palavras Chave- Antenas duplo-refletoras, cobertura 
omnidirecional. 

I.  INTRODUÇÃO  
Antenas refletoras têm sido investigadas para a utilização 

em sistemas de acesso em banda larga para a “última milha”, 
como por exemplo, o LMDS [1]. A arquitetura de rede desta 
tecnologia baseia-se no sistema móvel-celular (SMC), onde é 
utilizada uma estação radio base (ERB) para gerar a cobertura 
de sinal sobre uma célula. Para isto, podem ser utilizadas 
antenas com um ou mais refletores circularmente simétricos 
com cobertura omnidirecional, que são atraentes pela 
possibilidade de obter banda larga e alta eficiência, e, ainda, 
estruturas compactas quando operando nas faixas de ondas 
milimétricas. 

Configurações de antenas omnidirecionais com apenas um 
refletor foram investigadas, como por exemplo, em [2]. Apesar 
de serem mais simples, estas antenas resultam em estruturas 
pouco compactas, quando comparadas com as de dois 
refletores, inicialmente estudadas em [3-5]. Estes trabalhos 
exploraram a configuração composta por um subrefletor 
parabólico com foco situado sobre a origem dos eixos 
Cartesianos e um refletor principal responsável pela 
distribuição da energia no plano vertical. Apesar da 
simplicidade do projeto, a utilização de um subrefletor 
parabólico faz com que parte da energia refletida pelo 
subrefletor retorne para a abertura do alimentador, aumentando 
a perda de retorno da antena duplo-refletora e comprometendo 

sua operação em banda larga. Para minimizar a influência do 
subrefletor na perda de retorno e, simultaneamente, diminuir o 
diâmetro dos refletores e aumentar a abertura da antena, em [6-
8] são apresentadas geometrias de antenas duplo-refletoras 
alternativas, obtidas a partir de geratrizes cônicas confocais 
com eixo deslocado. O presente trabalho tem por objetivo 
explorar a utilização de um refletor principal obtido através de 
uma geratriz circular, onde o subrefletor é modelado de forma 
a produzir uma distribuição de fase uniforme na abertura 
cilíndrica colocada em frente ao refletor principal, sendo mais 
uma alternativa de geometria para estas antenas 
omnidirecionais de duplo-refletores [9]. A polarização vertical 
do diagrama de radiação destas antenas é obtida através da 
utilização de uma corneta coaxial cônica excitada pelo modo 
fundamental TEM [6]. Este modelo de alimentador produz um 
diagrama de radiação com simetria circular e um nulo junto ao 
eixo de simetria da antena, que, no caso de uma configuração 
duplo-refletora, proporciona uma melhor iluminação do 
subrefletor, minimizando a radiação que retorna para a abertura 
desta corneta. 

II. TECNICA DE SÍNTESE DAS ANTENAS ODRC E ODVC 
A Figura 1 ilustra a geometria das geratrizes das superfícies 

refletoras para as antenas abordadas neste trabalho. Do ponto 
de vista de projeto de engenharia, as dimensões dessas antenas 
( ,  ,  Z ,  W ,  V ,  D ,  )M B B B S S ED D θ  são importantes na 
caracterização do seu desempenho eletromagnético. Entretanto, 
do ponto de vista de construção, as variáveis envolvidas são os 
parâmetros que descrevem as curvas geratrizes das superfícies 
refletoras. No caso do refletor principal proposto neste 
trabalho, estes parâmetros são as coordenadas do centro e o 
raio ( 0x , 0z , 0R ) da circunferência utilizada como geratriz. A 
técnica de síntese a ser apresentada é baseada nos princípios da 
ótica geométrica (GO) e relaciona os parâmetros associados às 
dimensões dessas antenas com os parâmetros que definem as 
geratrizes das superfícies refletoras. Para a aplicação desta 
técnica são estabelecidas condições de mapeamento sobre os 
extremos destas curvas geratrizes, impondo um tamanho de 
abertura conhecido, que por sua vez está associado ao ganho 
destas antenas [9].  
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Figura 1.  Geometria das geratrizes das superficies refletoras. 

 

A geratriz do refletor principal é obtida através de um arco 
de circunferência de raio 0R , com centro localizado em 

0 0( , )x z , que passa pelos pontos L  e U . O ponto L  está 
associado ao diâmetro BD  da cavidade aonde é posicionado o 
alimentador da antena duplo-refletora. Este ponto é deslocado 
de BZ  em relação à origem do eixo cartesiano x , de forma a 
corrigir eventual desfocalização do centro de fase do 
alimentador, posicionado na origem do eixo cartesiano. O 
ponto U  está associado ao diâmetro da base do refletor 
principal, MD . A abertura cilíndrica de largura AW  é definida 
pela distância vertical entre os pontos L  e U . 

Os extremos da geratriz do subrefletor são definidos pelos 
pontos Q  e R . O ponto Q  está associado ao vértice do 
subrefletor situado sobre o eixo cartesiano z . O ponto R  está 
associado ao diâmetro SD  e ao ângulo Eθ  da borda deste 
subrefletor. A escolha adequada de Eθ  é muito importante 
para a minimização das perdas por transbordamento (Spillover) 
da energia proveniente da fonte que incide no subrefletor. Os 
pontos intermediários da superfície subrefletora são 
determinados a partir da aplicação da lei de Snell ao refletor 
principal e da imposição de caminho ótico constante 0C  para 
os raios emitidos por uma fonte pontual sobre a origem até a 
abertura cilíndrica de largura AW . Isto permite estabelecer um 
mapeamento dos pontos da abertura ( )z  com a direção ( )θ  
dos raios emitidos pela fonte (ver Figura 1). 

Neste contexto, é possível identificar dois tipos de 
mapeamentos para estes raios refletidos pelo subrefletor, que 
são caracterizados pela existência de uma superfície cáustica 
real e outra virtual, chamados de ODRC (Omnidirectional 
Dual-Reflector Real Caustic) e ODVC (Omnidirectional Dual-
Reflector Virtual Caustic), e ilustrados nas Figuras 2 e 3, 
respectivamente, considerando um refletor principal côncavo. 
Para a configuração ODRC, os pontos L  e U  do refletor 

principal são mapeados nos pontos R  e Q  do subrefletor, 
respectivamente, onde o cruzamento entre os raios 
provenientes do subrefletor que incidem no refletor principal 
formam uma superfície cáustica real situada entre os refletores, 
como ilustrado na Figura 2. Para a configuração ODVC, os 
pontos L  e U  do refletor principal são mapeados nos pontos 
Q  e R  do subrefletor, respectivamente, onde o cruzamento 
entre o prolongamento dos raios provenientes do subrefletor 
que incidem no refletor principal forma uma superfície cáustica 
virtual situada acima do subrefletor, como ilustrado na Figura 
3. 

 

Figura 2.  Configuração ODRC (Omnidirectional Dual-Reflector Real 
Caustic). 

 

 

Figura 3.  Configuração ODVC (Omnidirectional Dual-Reflector Virtual 
Caustic). 

 

A utilização de técnica de síntese via GO requer a 
existência de mapeamento único entre os pontos na abertura 

AW  e os raios emergentes da origem O do sistema de 
coordenadas Cartesianas. Assim, um ponto qualquer do refletor 
principal ( , )M MX Z  deve estar associado a apenas um ponto 
no subrefletor ( , )S SX Z  (ver Figura 1). Isto implica que a 
superfície cáustica não deve ultrapassar o subrefletor. 
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As entradas do problema são as dimensões da antena duplo-
refletora, ilustradas na Figura 1. Entretanto, para que se 
conheçam as curvas geratrizes de ambos os refletores é 
necessário determinar os parâmetros 0x , 0z , 0R  e 0C , que são 
as incógnitas do problema. Para estas quatro incógnitas são 
necessárias quatro condições de mapeamento que são impostas 
sobre os pontos extremos das superfícies geratrizes dos 
refletores, associados a estas dimensões conhecidas. 

A primeira condição de mapeamento é imposta de forma 
que 0C  seja conhecido. Para isto, é necessário que se conheça 
um dos extremos do refletor principal, definidos pelos 
pontos L  e U , e seu respectivo ponto associado ao extremo do 
subrefletor, definido pelos pontos Q  e R , que dependerá do 
tipo de mapeamento a ser utilizado, ODVC ou ODRC (ver 
Figuras 2 e 3). Neste trabalho são admitidas como conhecidas 
as coordenadas do ponto L  para obter o controle do diâmetro 

BD  da cavidade aonde é posicionado o alimentador do sistema 
de duplo-refletores. A segunda condição de mapeamento é 
obtida a partir da aplicação da equação da circunferência sobre 
o ponto L  (conhecido) do refletor principal, o que permite 
expressar 0R  em termos de 0x  e 0z . A partir da Figura 4 
pode-se estabelecer as duas condições restantes relacionando 
os raios que incidem nos extremos do subrefletor associados a 

0θ =  e Eθ θ=  com os pontos extremos da abertura e 
caracterizados por M BZ Z=  e M B AZ Z W= − . A relação entre 
estes pontos dependerá do tipo de mapeamento a ser utilizado, 
ODRC ou ODVC. A combinação destas quatro condições de 
mapeamento resulta em um polinômio do terceiro grau e a 
escolha das raízes desta equação está comentada na referência 
[9]. 

 

Figura 4.  Condições de mapeamento impostas sobre os extremos das curvas 
geratrizes. 

 

III. CASOS DE ESTUDO 
Com base o processo de síntese apresentado na Seção II, 

são investigados dois casos envolvendo as antenas ODRC e 
ODVC de dimensões listadas na Tabela I. 

TABELA I.  PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DAS ANTENAS 

Parâmetro ODRC ODVC 

( )SD λ  20 16,23 

( )SV λ  11,986 7,75 

Eθ  45° 50° 

( )AW λ  10 10 

( )MD λ  19,581 28,032 

( )BZ λ  0 0 

( )BD λ  2,4 2,4 

0 ( )x λ  22,552 116,224 

0 ( )z λ  9,652 134,206 

0 ( )R λ  23,432 176,754 

 

A Figura 5 ilustra a corneta coaxial que é utilizada como 
alimentador destas antenas, onde 0.45aR λ=  e 0.9bR λ=  são 
os raios internos e externos, respectivamente, da abertura desta 
corneta. Este alimentador possui uma corrugação de, 
aproximadamente, / 4λ  sobre o plano da abertura que tem o 
objetivo de reduzir o efeito das correntes externas induzidas 
sobre o desempenho do dispositivo, introduzindo uma 
impedância superficial infinita sobre a abertura da corrugação. 
No processo de síntese, o diagrama de radiação desta corneta 
pode ser representado pelo modelo simplificado expresso por: 

( ) ( ) ( )0 0sen sen ˆ ,
sen

Fjkr
a F b F

F F F
F F

J kR J kR eE r
r

θ θ
θ

θ

−⎡ ⎤−
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

r r  (1) 

onde 0J  é a função de Bessel de ordem zero, Fr  é a distância 
entre o foco O e o subrefletor ao longo da trajetória 
correspondente a Fθ  (tal que 0 F Eθ θ≤ ≤ ).  

 

Figura 5.  Corneta coaxial TEM. 

Com o objetivo de identificar estruturas eficientes e 
compactas, um estudo recursivo e exploratório sobre a 
geometria das antenas ODRC e ODVC é apresentado em [9]. 
Este estudo foi conduzido através da utilização do método da 
abertura (ApM) para a análise destas antenas, sendo fornecidas 
equações analíticas para a obtenção do campo da ótica 
geométrica na abertura da antena duplo-refletora. A validação 
destes resultados obtidos via ApM foi feita em [9] através da 
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comparação com análises baseadas no método híbrido 
(MMT/MoM) composto pelo Método do Casamento de modos 
(MMT) para analisar a estrutura interna da corneta coaxial e 
pelo Método dos Momentos (MoM) para caracterizar o 
espalhamento eletromagnético pelos refletores. Para as duas 
configurações descritas pelos parâmetros na Tabela I, as 
Figuras 6.(a) e (b) mostram uma comparação entre os 
diagramas de radiação obtidos através do ApM e do 
MMT/MoM. A Tabela II lista os valores de ganho 0G , 
eficiência total Tε , direção de máxima radiação 0θ  e ângulo 
de meia potência 3θ− . Observa-se que, em ambos os casos, os 
métodos apresentam boa concordância na representação do 
lobo principal do diagrama de radiação e na estimativa do 
ganho destas antenas duplo-refletoras. Entretanto, nota-se uma 
pequena discrepância na direção de máximo dos diagramas 
devido às diferenças de fase nas distribuições de campo sobre 
abertura das antenas duplo-refletoras obtidas pelos dois 
métodos de análise. Enquanto o Método da Abertura parte da 
suposição de uma distribuição de campo com fase uniforme, os 
campos obtidos pelo MMT/MoM divergem em relação aos 
anteriores devido aos efeitos difrativos e de campo próximo na 
iluminação do subrefletor. Estas diferenças nos métodos de 
análise explicam, também, as discrepâncias nos lóbulos laterais 
do diagrama de radiação, exceto para a região do diagrama no 
entorno de Eθ θ=  que é dominado pelo transbordamento da 
energia sobre a borda do subrefletor, não considerado no 
Método da Abertura. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.  Diagramas de radiação das antenas (a) ODRC e (b) ODVC. 

TABELA II.  DESEMPENHO ELETROMAGNÉTICO DAS ANTENAS ODRC E 
ODVC 

ODRC ODVC 
Parâmetros 

ApM MMT/MoM ApM MMT/MoM 

0 ( )G dBi  11,791 11,67 12,055 11,88 

(%)Tε  75,52 73,45 80,27 77,08 

3θ−  6,2° 6,0° 6,6° 6,4° 

0θ  90° 90,4° 90° 89,2° 

 

IV. CONCLUSÕES 
Este trabalho apresentou a síntese de antenas 

omnidirecionais de duplo-refletores, onde foi considerado o 
caso particular em que o refletor principal é obtido a partir de 
uma geratriz circular. Foram identificados dois tipos de 
configuração para estas antenas, ODRC e ODVC, 
caracterizadas pela presença de uma superfície cáustica real e 
outra virtual, respectivamente. Para ambos os casos, o 
subrefletor foi modelado para produzir uma distribuição de fase 
uniforme sobre a abertura cilíndrica, direcionando o máximo 
do diagrama de radiação ao longo do horizonte. Os diagramas 
de radiação destas duas configurações foram obtidos a partir do 
ApM e comparados com análises mais precisas fornecidas pelo 
MMT/MoM. Constatou-se boa concordância entre os dois 
métodos na representação do lobo principal e no ganho, 
entretanto, apresentando pequenas discrepâncias na direção de 
máximo dos diagramas de radiação. 
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Abstract— Based on the Nicolson-Ross-Weir (NRW) procedure, 
we propose a non-iterative method that eliminates the phase 
ambiguity inherent to the NRW algorithm. Using S parameters 
obtained from a 3-D electromagnetic field simulation of a 
waveguide setup, the method shows to be stable over the whole 
frequency range considered (8.20-12.40 GHz) with no divergence 
at half-wavelength resonant frequencies for either dielectric or 
magnetic materials. Consistent with results in the literature, 
effective complex magnetic permeability and dielectric 
permittivity spectra are given for a slab sample of Teflon of 
arbitrary thickness. 
 

Keywords-permittivity and permeability retrieval; Nicolson-
Ross-Weir proceudre;  transmission/reflection method 

I.  INTRODUCTION  
Efficient and broadband measurements for complex 

permittivity, ε, and permeability, µ, of materials are of great 
interest in scientific and industrial applications. Measurement 
of ε and µ in the microwave frequency range finds direct 
application, for instance, in the study of biological effects of 
electromagnetic radiation, in ceramic sintering, plastic 
welding, communications systems, and remote sensing [1]. 

 Among the measurement methods [2], the 
transmission/reflection (TR) technique as envisaged by 
Nicolson and Ross [3] is a non-iterative method that retrieves 
the complex permittivity and permeability of isotropic 
materials from measurements of complex scattering 
parameters S. While elegant and compact, the explicit 
Nicolson-Ross equations turn out algebraically unstable when 
the reflection scattering parameter S11 approaches zero and 
also become ill-behaved at frequencies corresponding to 
integer multiples of one-half wavelength in the test sample. A 
solution to bypass this shortcoming is by using samples with 
length less than one-half guided wavelength, yet this approach 
severely limits the application of the TR method since short-
length samples make measurements increasingly uncertain [2]. 
Moreover, the inverse problem produces multi-valued 
solutions which arise from the ambiguity in determining the 
change in phase of the transmitted field at frequencies 
multiples of one-half wavelength in the material. To resolve 
this ambiguity, Weir [4] proposed a technique that compares 
the calculated and measured delay time of the signal 
propagating through the sample, although this method might 

not be valid for highly dispersive media (such in photonic 
band-gap structures) since the concept of group velocity is no 
longer useful in regions of anomalous dispersion. 

Further improvement in the TR technique was done by 
Baker-Jarvis et al. [5] by obtaining expressions invariant with 
respect to reference plane positions and sample length. This 
new procedure allows measurements to be taken on samples of 
arbitrary length and minimizes the instability of the Nicolson-
Ross-Weir (NRW) equations by setting the relative 
permeability µr =1 for determining the complex permittivity. 
For the combined complex permittivity and permeability, 
however, the equations show to be unstable at multiples of 
half-wavelengths in the material. 

Upon exploring a variant version of the NRW method, 
Boughriet et al. [6] presented a noniterative stable procedure 
for low-loss materials, with no divergence or ripples appearing 
in the calculated permittivity spectrum.  Chalapat et al. [7] 
combined the NRW and the Baker-Jarvis techniques to obtain 
an explicit and reference-plane invariant method. Such a 
method, however, still produces sharp discontinuities at 
discrete frequencies of the calculated spectrum of the real part 
of the refraction index for low-loss dielectric samples [7]. By 
redefining new variables in the inverse problem, a way to get 
rid of these instabilities from which TR methods suffer as 
S11 approaches zero resorts to using only the amplitudes of  
the scattering  parameter, but supplemented  by the phases of  
the transmission coefficients as proposed in [8]. This is a 
noniterative method that starts with  01 jr −=ε  guess at any 
frequency and improves the guess for the subsequent 
iterations. Furthermore, and including the determination of the 
reference planes, the NRW standard procedure has been 
modified to retrieve the effective constitutive parameters from 
electromagnetic metamaterials, for which the real parts of ε 
and µ are simultaneously negative [9]-[12]. 

Among those valuable works, each method has its own 
merit and advantage depending on the particular problem. In 
this regard, the present work proposes a waveguide-based non-
iterative method that properly accounts for the phase 
ambiguity in evaluating the change in phase of the transmitted 
field. This eliminates the phase uncertainty problem and 
determines unique constitutive parameters, as will be shown 
for a slab sample of Teflon of arbitrary length. 
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II. EQUATIONS AND PROPOSED RETRIEVAL PROCEDURE 
The transmission/reflection problem to be considered is 

pictured in Fig. 1, where a homogeneous, isotropic and planar 
slab of thickness d and impedance Z is placed inside a 
rectangular waveguide characterized by the impedance Z0. 
The cross section of waveguide is completely filled by the slab 
onto which impinges from the left a TE10-mode electric field 
with the Poynting vector in the longitudinal direction. 

 
Figure 1. Geometry of the retrieval problem: a lossy planar slab completely 
filling the cross sectional area of a rectangular waveguide characterized by the 
operating impedance Z0. 

 
Referenced to the surfaces of the planar slab, the reflection 

and transmission S-parameters are written as [2]-[8] 
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denotes the reflection coefficient between Z and 0Z . The term 
T is the transmission coefficient in the finite-length slab, 
namely,  
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and λ0 the free-space wavelength. We note that the complex 
propagation factor γ embodies simultaneously the 
waveguiding medium (through the cutoff wavelength λc) and 
the material sample, through the relative constitutive 
parameters ,,,

rrr jεεε −=  and ,,,
rrr jµµµ −= .  

The coefficients Γ  and T are expressed from the S 
parameters by [2]-[12] 
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where the sign to be ascribed in square root in (6) is such that 
 Γ ≤ 1, which is equivalent to the requirement Re Z >0 based 
on causality for passive materials [13]. Then noting that Z/Z0 = 
(1+Γ)/(1-Γ)and combining (3) with (5), the relative complex 
permeability is recast in the form 
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are the guided wavelengths corresponding to the empty and 
loaded waveguides, respectively. Using (9) to extract rε from 
(8) gives 
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Since the complex guided wavelength Λ  relates to the 
wavenumber γ  in the transmission coefficient  )exp( dT γ−=  
through Λ= /2πγ , then an explicit expression for Λ as 
function of T  is obtained 

)ln(
2

1 T
d

j
π

=
Λ

 .                                (11) 

Equally applied to rectangular and cylindrical waveguiding 
systems, the explicit NRW procedure is formulated by (1)-
(11), through which ε and µ are extracted from the reflection 
and transmission coefficients, Γ and T, determined in turn  
from the measurable parameters S11 and S21 according to (6) 
and (7). This calculation, however, has two main problems. 
The first arises from the term (1+Γ)/(1-Γ) in the right-hand 
side of (8), which can be expressed as  
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It is apparent that (12) is algebraically unstable when S11 
approaches zero, and hence S21 goes to unity for low-loss 
samples. Also, the uncertainty in the phase of S11 greatly 
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increases when S11→0. The ill-conditioned behavior of the 
scattering parameters manifests itself at frequencies 
corresponding to multiples of one-half wavelength in the 
sample. To see this, we rewrite S11 and S21 in the form 

)exp(2)sinh()1(
)sinh()1(

2

2

11 dzdz
dzS

γγ
γ

−++
−

=                    (13) 

)exp(2)sinh()1(
2

221 dzdz
zS

γγ −++
=                   (14) 

where 0/ ZZz =  is the normalized complex impedance of the 
sample. Writing the propagation factor as γ =α +jβ, where α  
is the attenuation constant and β (=2π/λg) the wavenumber of 
the incident wave, and allowing for d≈m(λg/2), m integer, 
then, βd ≈mπ yielding  )sin(~11 dS α  with )exp(~21 dS α . 

If ,0→α  that is when ,,
rε  and ,,

rµ simultaneously vanish (a 

typical condition of low-loss materials), then 011 →S  and  

.121 →S  
The second problem in the NRW procedure is posed by 

(11), since the imaginary part of ln T is a many-valued 
function with multiple branches, which may lead to 
ambiguities in retrieving the expressions for ε and µ. Both of 
these problems are resolved by the proposed method, which 
consists of two steps as described below. 

 In the first step of our method, the NRW procedure is 
fully applied to calculate ε and µ, but taking for the 
logarithmic function )2(lnln πφ mjTT ++= , m integer, the 
principal value (m = 0) of ln T with the domain of definition 
θ0<φ<2π+θ0, where θ0 is any fixed angle, to make the ln T 
function single-valued and continuous at T .  In the second, 
or corrector step, the previously determined ε and  µ are then 
used to calculate the guided wavelength in the 
sample ]Re[Λ=gλ  given in (9), and the propagation factor γ  
in (5). From such quantities, the impedance of the sample in 
(3) is calculated and also the integer of the ratio gd λ/  to give 
the corrected complex guided wavelength Λ . Finally, the 
corrected ε and  µ are explicitly determined as 
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We note in (16) that the normalized impedance 0/ ZZ  
replaces the unstable term (1+Γ)/(1−Γ) which appears in (8). 

Making such modifications in the NRW procedure renders the 
proposed method stable as will be shown in the next section. 

III. RESULTS 
A waveguide simulation setup is used to validate the 

proposed method, with scattering data generated from a 
numerical 3-D electromagnetic field simulatorthe CST 
Microwave Studio, which is based on the finite integration 
technique [14]. To this end, a polytetrafluoro-ethylene (PTFE) 
planar slab, 11.75-mm thick, is placed in a 14.0-cm-long WR-
90 rectangular waveguide completely filling its cross-sectional 
area (0.40x0.90 in2). In the simulation, relative values of 
permittivity εr=2.03-j0.001 and permeability µr=1.00-j0.001 
are assigned to the test sample, with the waveguide being 
excited by launching the TE10 dominant mode from the left 
port (Fig. 1). Used to retrieve the permittivity and the 
permeability, the simulated scattering data are shown in Fig. 2, 
where the sharp peak in the S11 curve is indicative of the first 
thickness resonance that occurs at 10.07 GHz given the 
dimensions and constitutive properties of the sample. This 
resonance effect is also manifest in the phase plot [(Fig. 2(b)], 
where a pair of antisymmetric curves concurrently crosses the 
horizontal axis with a phase jump at the resonance frequency. 
Under this condition, the scattering parameters attain the 
values S11> 0 with S21> -1. 

(a) 

(b) 
Figure 2. Simulated scattering parameters S11 and S21 for a 11.75-mm-thick 
Teflon sample with assigned εr=2.03-j 0.001 and µr=1.00-j 0.001. (a) 
Magnitude in dB and (b) phase in degrees. 
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The set of Figs. 3-5 compares ε, µ, and the normalized 
impedance z calculated by using the standard NRW procedure 
and the proposed method. We see that the difference between 
the calculated µ (Fig. 3) and ε (Fig. 4) from the two methods 
is striking. While the ε and µ curves retrieved by our method 
stably reproduce the values previously assigned to ε and µ, 
sharp discontinuities arise from the NRW curves. Also, the 
imaginary part of the NRW impedance curve (Fig. 5) shows 
an unphysical and sharp negative dip at the 10.07 GHz 
resonance frequency. Contrariwise, the impedance curve (Fig. 
6) generated by the modified procedure shows a smooth 
behavior over the frequency band considered, in which the 
real part of the normalized impedance starts from 0≈z  at the 
6.562 GHz cutoff X-band frequency and continually increases 
toward the upper limit rrz εµ /≈ = 0.70 in the higher-
frequency regime.  

 

(a) 

(b) 
Figure 3.  Complex permeability for a 11.75-mm-thick Teflon sample with 
µr=1.00-j 0.001..(a) Real and (b) imaginary parts retrieved by the NRW 
procedure (solid line) and by the proposed method (dashed line).  

 

(a) 

(b) 
Figure 4. Complex permittivity for a 11.75-mm-thick Teflon sample with 
εr=2.03-j 0.001. (a) Real and (b) imaginary parts retrieved by the NRW 
procedure (solid line) and by the proposed method (dashed line).  
 

 
Figure 5.  Imaginary part of the Teflon sample complex impedance  retrieved 
by the NRW procedure (solid line) and by the proposed method (dashed line). 
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(b) 
 

Figure 6.  Real part of Teflon sample complex impedance retrieved by the 
NRW procedure (solid line) and by the proposed method (dashed line). 

IV. CONCLUSION 
As a means to eliminate the divergence phenomena of the 

commonly  used retrieval procedures at frequencies 
corresponding to integer multiples of one-half wavelength in 
the sample, a method has been developed for a stable and 
broadband determination of permittivity and permeability of 
isotropic materials with arbitrary thickness. Based on the 
NRW procedure, the method essentially relies on obtaining the 
correct additive constant of 2mπ, m integer, for the logarithmic 
function ln T when the sample thickness exceeds one 
transmitted wavelength. Simulations results have shown the 
efficacy and robustness of this approach in retrieving over the 
8.20-12.40 GHz frequency range unique constitutive 
parameters for a 11.5-mm-thick Teflon sample. 

We have seen that the NRW solution for low-loss 
materials is inherently divergent at integer multiples of one-
half wavelength in the sample. When this happens, the value 
of S11 tends to zero and the corresponding phase of S11 
becomes as large as the measurement value. To overcome the 
one-half wavelength instability, the iterative model developed 
by Baker-Jarvis et al. [5] uses all four measured S-parameters 
for determining complex permittivity of low-loss materials, 
which are assumed to be nonmagnetic. By taking various 
combinations of the scattering equations supplemented by 
expressions for the sample and the air line lengths, the system 
of equations is iteratively solved to produce a stable solution 
on samples of arbitrary length. Without removing the phase 
ambiguity arising from the parameter S21, both the NRW and 
the Baker-Jarvis et al. procedures compute a wrong solution 
when the phase shift of S21 exceeds 2π at the first 
measurement frequency. 

In comparison with the NRW procedure, the proposed 
method eliminates the one-half divergence thus retrieving both 
the permittivity and permeability with no prior assumption for 
the problem, in which a lossy material of arbitrary length can 
be magnetic or nonmagnetic. Relative to Baker-Jarvis et al. 

procedure, the method herein presented is noniterative and 
removes the transmission coefficient phase ambiguity 
connected with the inverse problem. Other simulation tests 
with high-loss materials )0.10.2,0.20.20( jj rr −=−= µε  

and with distilled water, with "
rε  increasing linearly from 29.5 

to 32.6 in the 9.7-11.7 GHz frequency range, have been 
successfully verified. 
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Abstract— Differential evolution (DE) is a promising 

evolutionary computation paradigm, easy to implement, requires 

little parameter tuning and exhibits fast convergence. Recently, 

there are several attempts to extend the DE to solve 

multiobjective problems. In this paper, an enhanced 

multiobjective version that uses a sinusoidal based function to 

regulate the mutation rate and an external archive to store 

nondominated solutions of the algorithm is proposed. It is called 

Enhanced Multiobjective Differential Evolution (EMODE).  The 

validity of the given algorithm is tested to solve the TEAM 

(Testing Electromagnetic Analysis Method) workshop 

benchmark problem 25. Optimization results on TEAM 

workshop benchmark problem 25 indicate that EMODE 

outperforms the classical multiobjective differential evolution 

algorithm in the global search ability.  

Keywords-component; Optimization Methods, Finite Element 

Method 

I.  INTRODUCTION  

Many electromagnetic devices optimization problems can 
be treated as optimizations with multiple objectives and 
sometimes more than one decision-maker is involved in 
selecting an appropriate solution. The goal of the design of 
optimization methods is to obtain a set of solutions, called 
Pareto-optimal set, which optimally balances tradeoff between 
multiple objectives based on the concept of Pareto dominance. 

Among various evolutionary algorithms, such as 
evolutionary programming, evolution strategy, and genetic 
algorithms, differential evolution (DE), which characterized by 
the different mutation operator and competition strategy from 
the other classical evolutionary algorithms, has shown great 
promise in many numerical benchmark problems [1]-[2]. 

In this context, DE is an efficient algorithm proposed by 
Storn and Price [2]. Among the DE’s advantages are its simple 
structure, ease of use, speed and robustness. In terms of 
multiobjective optimization, several DE approaches has been 
proposed in recent literature [1],[3]-[7]. To improve the global 
optimization performance of DE, a novel enhanced 
multiobjective DE (EMODE) algorithm, which uses an 
updating strategy, is proposed in this paper. In this work, 
EMODE was evaluated for the TEAM (Testing 
Electromagnetic Analysis Method) workshop benchmark 
problem 25. The proposed EMODE is compared to the 

classical multiobjective DE (MODE) proposed in [2] and 
outperforms it, thus demonstrating its potential. 

II. MULTIOBJECTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION  

DE is a stochastic population-based optimization approach 
[1-2] for global optimization over continuous search spaces. It 
initializes the population randomly by uniform distribution 
over the search space and maintains a population with NP 
individuals in each generation. A new vector is generated, by 
adding a weighted difference between two random vectors, to a 
third vector. This operation is called mutation. The mutated 
vectors are then mixed with the components of another 
predetermined vector and this operation is called crossover. If 
the generated vector by crossover (the offspring) has a lower 
objective function value than the predetermined vector, than it 
replaces the vector, and this operation is called selection. The 
above evolution process is repeated until some termination 
conditions are met. 

Studies have shown that in general, the most effective DE 
strategies are DE/rand/1/bin and DE/best/2/bin [2]. The first 
variant was implemented in this paper. 

 Fitness assignment to the individuals in an evolving 
population of a MODE algorithm is rather different than the 
single-objective counterpart. There are different approaches to 
evaluating individual fitness of a population, most of which can 
be regarded as the variants of the non-dominated sorting 
schema. In the absence of any preference information, a 
nondominated set of solutions is obtained, instead of a single 
optimal solution. The evaluated MODE and EMODE 
approaches use an external archive to keep the best 
nondominated solutions generated so far by the mentioned 
algorithms. 

A. MODE approach 

The following is the outline of the MODE inspired in the 
algorithm proposed on [1].  

i) Initialize a population of individuals (solution vectors) 
x(t), i=1,…,n, with random values generated according to a 
uniform probability distribution between the lower and upper 
limits defined for each component of an individual. Set the 
generation counter, t = 0. Initially, the external archive is 
empty. 
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ii) Evaluate the population of individuals x(t) using the 
objective functions. 

iii) Generate a new population using mutation operation 
where each new vector (called mutant) is created, according to: 

)]()([)()1(
321

txtxMFtxtz i,ri,ri,ri 
 

(1) 

iv) Following the mutation operation, crossover is applied 
in the population. For each mutant vector, zi(t+1), an index, 

rnbr(i) 1, 2, …, NP where NP is the population size, is 
randomly chosen using uniform distribution, and a trial vector, 
ui(t+1) =[ ui1(t+1) ui2(t+1)….  uin(t+1)]

T
is created:  
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Thus (2) shows that the new vector ui(t+1) has some 
components from the vector zi(t+1) and others from the vector 
xi(t). To decide whether or not the vector ui(t + 1) should be a 
member of the population comprising the next generation, it is 
compared to the corresponding vector xi(t). There are several 
scenarios: 

 If xi(t) dominates ui(t + 1) then ui(t + 1) is rejected.  

 If ui(t + 1) dominates xi(t) then  xi(t + 1) = ui(t + 1) and the 
external archive should be updated.  

 If xi(t) and ui(t + 1) are indifferent, then they are compared 
with the solutions of the external archive. The less crowded one 
will be the next generation target vector xi(t + 1). 

v) Update the external archive. If the archive size As 
exceeds the maximum size, it selected the less crowded 
solutions based on crowding distance to keep the archive size 
at Nmax. 

vi) Increment the generation count, t = t + 1; 

vii) Loop to step (iii) until a stopping criterion is met, 
usually a maximum number of iterations (generations), tmax. 

In the above equations, i=1,2,...,NP is the individual’s index 
of population; j=1,2,...,n is the parameter index; t is the time 
(generation); xi(t) =[ xi1(t) xi2(t)….  xin(t)]

T
 stands for the 

position of the i-th individual of population of NP real-valued 
n-dimensional vectors; zi(t) =[ zi1(t) zi2(t)….  zin(t)]

T
 stands for 

the i-th individual of a mutant vector; Usually, the performance 
of a DE algorithm depends on three variables: the population 
size NP, the mutation factor fm, and the crossover rate CR. 

B. EMODE approach  

MODE approaches are often trapped in local optima and 
converge slowly when MF is fixed. In order to improve the 
performance of classical MODE, an adaptive MF is addressed 
in this paper.  

In EMODE approach, the parameter MF of (1) is modified 
by (3) through the following equation based on a sinusoidal 
function to regulate the mutation operation given by: 

  )]()()()( txtxsintxtz i,ri,ri,ri 321
[][1    (3) 

where [ +sin()]represents MF;  is a DC component 

of signal,  is the amplitude of signal,  is the angular 

frequency of signal, and  is a gain.  

The mutation operator of EMODE is carefully designed, in 
order to escape from local optima. It is based on oscillatory 
behavior of MF using a sinusoidal function during the 
evolutionary cycle regulating the trade-off between the global 
and local exploration abilities.  

A large MF facilitates global exploration (high mutation 
rate), while a small one (low mutation rate) tends to facilitate 
local exploration. A suitable choice of MF value during the 
optimization process usually provides a good balance between 
global and local exploration abilities and consequently results a 
good performance in terms of efficiency (objective function 
evaluations and computational time) and reliability (locating 
the global optima), in multiobjective optimization. In other 
words, (3) can restore the diversity loss of the population and 
improve the capacity of the global search of the EMODE.  

In this context, the first adopted set of values was =0.2, 

=0.4, =0.2tmax and  varies from an initial value (-180º) to 
a final value of 180º with increments based on tmax. Table I 
shows other adopted control parameters of EMODE in this 
work. 

TABLE I  
CONTROL PARAMETERS OF EMODE APPROACHES 

Setup Optimization Method    

1 EMODE1 0.2 0.2tmax 0.4 

2 EMODE2 0.4 0.2tmax 0.4 
3 EMODE3 0.2 0.6tmax 0.4 

4 EMODE4 0.4 0.6tmax 0.4 

The samples of the signal MF for the described setups of 

Table I are shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Signal generated by for the setups of Table I . 

III. OPTIMIZATION RESULTS 

The goal of TEAM workshop problem 25 is to optimize the 
shape of a die mold, as shown in Fig. 2. The die mold problem 
is well described on [7], so here we will describe only the most 
important details. The geometry of Problem 25 is shown on 
Fig. 2.  
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The goal is to obtain a radial magnetic induction 
distribution on a specified path. Four parameters (R1, L2, L3 
and L4) could be changed in a specified range. The coils are fed 
on DC and we will there are two ampere-turns conditions. We 
will deal only with the small ampere-turn. So, the radial 
magnetic induction must be equal to 0.35 T along the line e-f.  

The original problem is an unconstrained mono-objective 
optimization problem, where the aim is to minimize: 

     


n

i
yioyipxioxip BBBBf

1

22

1                (4) 

 
(a) The whole view 

 
(b) Enlarged view  

 

Fig. 2.  TEAM Workshop problem 25, model of die press [7]. 

where the subscript p denotes a calculated value and the 
subscripted o the specified value. The number of points (n) is 
equal to 10 along the line e-f. Two others functions were 
proposed on [8]. Both functions are also calculated on the 10 
prescribed points along the line e-f. They measure local errors:  

%100x)/|max(|2 oop BBBf   (5) 

BoBpf  max3 . (6) 

So, the optimization of a die mold is rewritten as follows: 

 321min fff   (7) 

The optimization variables are R1, L2, L3 and L4 as proposed 
on [7]. Nevertheless, from previous experience, L3 was not 
taken into account in the optimization process, because its 

impact on objective functions ],,[ 321 fff  is very low. A finite 

element field computation was performed to calculate the 
objective functions and a kriging model was used to replace the 
objective functions, as proposed in [8]. 

We adopted the following control parameters for MODE 
and EMODE: population size NP=30, CR=0.8, As=200, and 

tmax=6,000 evaluations of objective function. In MODE, the 
mutation factor is given by a constant value, MF=0.5. 

The experiments were conducted for 30 independent runs 
to evaluate the performance of MODE and EMODE on the 
TEAM workshop problem 25. The optimization algorithms 
were implemented in MATLAB (MathWorks). All the 
programs were run under Windows XP on a 3.2 GHz Pentium 
IV processor with 2 GB of random access memory. Simulation 
results were presented in Fig. 3 and showed that the non-
dominated solutions (after 30 different runs) obtained by 
EMODE dominated the solutions obtained by MODE. The 
modified EMODE obtained a better distribution that the 
MODE of non-dominated solutions in Pareto front as could be 
observed in Tables II and III. 

To analyze the performance of the MODE and EMODE 
approaches, two metrics have been applied. The first metrics of 
Euclidian distance can be used to measure the progress 
(convergence) of best solutions towards the Pareto front.  

In the multiobjective optimization, a well-diversified Pareto 
set of solutions is desired rather than a cluster of nondominated 
solutions near a single point. In this context, the second metrics 
of spacing measures the distribution of solutions throughout the 
non-dominant solutions found so far. When the solutions are 
nearly uniformly spaced, the corresponding distance measure 
will be small. Thus an algorithm having a small spacing is 
better. However, this metric does not consider the extent of the 
spread. As long as the spread is uniform within the range of 
solutions obtained, this metric produces a small value.  

 
(a) MODE 

 
(b) EMODE1 
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(c) EMODE2 

 
(d) EMODE3 

 
(e) EMODE4 

Fig. 3. Pareto set points using MODE and EMODE methods. 

 
The performance measure in the multiobjective 

optimization is an important issue. Tan et al. [11] gave a 
detailed analysis of various performance metrics for MOEAs. 
However, recent theoretical results indicate that some of these 
metrics may not be as reliable as it were expected [12],[13]. 

The calculus of metrics uses the Pareto front solutions 
stored in archive external As (limited in 200 solutions in each 
run) generated in 30 runs after tmax evaluations of objective 
function (maximum 30 runs x As = 6,000 Pareto solutions 
stored in 30 runs). In this case, the Euclidian distance and 
spacing indices uses a new Pareto front generated using all data 
stored in As during the 30 runs. The number of Pareto solution 
for EMODE2 and EMODE4 is higher, because the signal MF 
(see Fig.1) has a high oscillation, which provides a good 
exploration and exploitation for the proposed algorithm. 

Qualitatively, the Pareto front has the same shape as 
reported in [8] and [9]. Here, as we have adopted a different 
criterion (the Pareto set after 30 different runs), so our diversity 
outperforms the previous results. 

In terms of computational time, the MODE and EMODE 
approaches were faster than the classical NSGA-II 
(Nondominated Sorting Genetic Algorithm II) algorithm 
proposed in [10]. In this context, the NSGA-II with same NP 
and tmax of tested MODE and EMODE approaches presented 
238 seconds of mean CPU time in 30 runs in MATLAB 
environment. The setup of NSGA-II involved binary 
tournament selection, a probability of simulated binary 
crossover (SBX) equal to 0.9 and a polynomial mutation of 
0.25 was used. Furthermore, the NSGA-II obtained slightly 
inferior solutions to the MODE and EMODE approaches in 
comparison with the results presented in Table II, in terms of 
spacing values and Euclidian distances Pareto solutions. 

The distribution of the nondominated solutions along 
variable space is another important point of analysis. Fig. 4 
shows the histogram of the variables R1, L2 and L4 for the 
non-dominated solutions. In our case L3 was fixed to the lower 
bound, i.e., 14 mm. Two important observations could be 
extracted from Fig. 4: the most sensitive parameter is R1 and 
quite all the reported solutions of [9], are in the range of Fig.4. 

TABLE II  
SPACING AND EUCLIDIAN DISTANCES INDICES FOR MODE APPROACH USING 

VALUES OF PARETO FRONT SOLUTIONS OF ARCHIVE EXTERNAL (As) 

AFTER 30 RUNS. 

Index MODE 

Spacing (f1, f2) 0.01025 
Spacing (f1, f3) 0.01008 

Spacing (f2, f3) 0.00096 

Euclidian distance (f1,f2) 0.09129 
Euclidian distance (f1,f3) 0.09427 

Euclidian distance (f2,f3) 0.02349 

Pareto solutions 1591 
Mean computational time (seconds) 180 

 

TABLE III  

SPACING AND EUCLIDIAN DISTANCES INDICES FOR EMODE APPROACH 

USING VALUES OF PARETO FRONT SOLUTIONS OF ARCHIVE 

EXTERNAL (As) AFTER 30 RUNS. 

Index EMODE1 EMODE2 EMODE3 EMODE4 

Spacing (f1, f2) 0.001021 0.00418 0.00563 0.00335 

Spacing (f1, f3) 0.001003 0.00436 0.00562 0.00357 
Spacing (f2, f3) 0.00065 0.00051 0.00092 0.00047 

Euclidian distance (f1,f2) 0.08311 0.10319 0.09092 0.10507 

Euclidian distance (f1,f3) 0.08595 0.10458 0.09276 0.10646 
Euclidian distance (f2,f3) 0.02192 0.01701 0.01834 0.01710 

Pareto solutions 1816 2500 2302 2452 

Mean computational 
Time (seconds) 

196 202 201 202 

 

From Table III, it can be observed that: i) low values of  

implies more solutions for the Pareto set. ii) low values of  

low spacing and low Euclidian distance. The parameters  and 

 seem to be less sensitive.  
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Fig. 4. Histogram of the optimization variables. 

IV. CONCLUSION 

A multiobjective optimization algorithm based on the 
paradigm of the Differential Evolution called EMODE was 
proposed and tested for the TEAM problem 25. The proposed 
algorithm seems to be very promising particularly in terms of 
mean values of spacing and normalized Euclidian distance until 
the origin of axis (f1, f2), (f1, f3), and (f2, f3) indices. Those 
indices are very low when solving the TEAM workshop 
problem 25. 
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Resumo— O Método dos Elementos Finitos (FEM) e Algoritmos 
genéticos (AG) foram utilizados para solução de problemas 
inversos envolvendo busca e maximização de Bandas Fotônicas 
Proibidas absolutas. Foram avaliados cristais com arranjos 
quadrados, constituídos por ar e telúrio (dielétrico anisotrópico). 
Problemas inversos desse porte são custosos 
computacionalmente, assim os band gaps foram calculados nos 
nós da primeira zona de Brillouin. A midradio gap máxima obtida 
foi 18.01%. 

Keywords-component; Cristais Fotônicos, Photonic Band Gap, 
Anisotropia uniaxial, Algoritmos Genéticos, Elementos Finitos. 

I. INTRODUÇÃO 

Banda proibida absoluta surge em um cristal 2D quando 
existem PBGs em ambos os modos de polarização e quando há 
sobreposição das mesmas. Como todo cristal fotônico, a busca 
ou otimização de PBG ou PBG absoluta em cristais 2D, são 
obtidas através da exploração dos parâmetros: tipo do arranjo, 
fração de preenchimento, contraste do índice refrativo, e 
configurações atômicas.   

Um dos trabalhos pioneiros sobre maximização de PBG 
absoluta em 2D encontra-se em [1-2], onde são avaliados para 
os arranjos quadrados e triangulares, cristais constituídos por 
cilindros de telúrio embebidos em ar (entre outros) cuja 
maximização é obtida a partir da variação do fator de 
preenchimento do dielétrico. Recentemente, [3] explorou a 
maximização de PBGs absolutas para mesma constituição 
material anterior, porém para cristais fotônicos do tipo anulares 
[4]. Foram maximizadas PBGs absolutas para arranjos 
quadrados, triangulares e honeycomb; e para cada caso foram 
avaliados cinco diferentes formas de anel (circular, hexagonal, 
elíptico, retangular e quadrada). Nos estudos mencionados 
nesse parágrafo foi utilizado para análise numérica o método 
de expansão de ondas planas. 

Neste trabalho, exploramos a busca e otimização variando 
os dois primeiros parâmetros mantendo fixos os demais. Como 
dielétrico anisotrópico foi utilizado o Telúrio e, nessa primeira 
etapa, foi avaliado o arranjo quadrado. Tratando o problema 
como inverso, buscou-se gerar configurações de cristais com 
PBGs maximizadas. Para esse propósito foi utilizado o AG, 
devido à sua comprovada capacidade de resolver problemas 
dessa natureza aplicados ao eletromagnetismo computacional 
[5-7]. Para o cálculo das PBGs foi utilizado um código baseado 
em FEM [8-9]. Resultados expressivos foram obtidos e estes 

mostraram-se bastante interessantes quando comparados a 
literatura, tanto no aspecto de melhoramento da PBG como na 
ruptura do paradigma de sua formação para o caso anisotrópico 
uniaxial. 

Na próxima seção é apresentada uma breve revisão do 
cálculo de bandas proibidas, características do código em 
elementos finitos e a implementação do GA utilizado. Na seção 
III, são apresentados os resultados numéricos e estruturas 
otimizadas e, por fim, as conclusões desse estudo. 

II. MÉTODOS 

BANDA FOTÔNICA PROIBIDA 

O arranjo utilizado pode ser visto na Fig.1(a), representado 
por cilindros infinitos de material dielétrico. Para obter bandas 
proibidas precisa-se apenas analisar a célula unitária mostrada 
na figura abaixo e impor as condições de fronteira apropriadas 
[8]. A célula unitária é analisada por uma eficiente abordagem 
de elementos finitos no domínio da frequência [8-9]. 
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(a)                                      (b) 

 
Fig. 1. Arranjo bidimensional e primeira zona de Brillouin (a) arranjo 

quadrado. (b) Correspondente zona de Brillouin. 

 
A primeira zona de Brillouin para o arranjo quadrado é 

mostrada na Fig. 1 (b), onde as áreas sombreadas podem ser 
vistas. Estas regiões são chamadas de zonas irredutíveis de 
Brillouin e são limitada por Γ(0,0)π/a – Χ(1,0)π/a – Μ(1,1)π/a 
– Γ(0,0)π/a. Estas regiões irredutíveis são utilizadas para 
calcular frequências quando os cristais são simétricos, como 
os cilindros à esquerda da Fig.1(a) [7]. 

Se considerarmos que a geometria não tem simetria então 
toda zona de Brillouin deve ser considerada para análise. 
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Entretanto, os valores máximos e mínimos ocorrem nos pontos 
Γ Χ Μ, consequentemente, é necessário apenas calcular as 
frequências que definam as PBG em nove pontos no arranjo 
quadrados, como pode ser visto na Fig. 1(b) [7]. 

As PBGs Absolutas serão obtidas via AG em estruturas 
periódicas constituídas por ar e telúrio (Te). O Telúrio que é 
um tipo de cristal uniaxial positivo, apresenta dois índices 
principais: ne=6.2 (índice extraordinário) e no=4.8 (índice 
ordinário) em um intervalo de comprimento de onda entre 
3.5μm e 35μm. Para efeito de comparação dos resultados com 
trabalhos anteriores [2], foi considerado que o eixo 
extraordinário é paralelo ao eixo-z. 

ALGORITMO GENÉTICO 

AG é um método meta-heurístico inspirado nos conceitos 
da seleção natural [10]. De maneira geral, o algoritmo trabalha 
formando uma população inicial de soluções candidatas, tal 
que os indivíduos que compõem a população são 
representados por cromossomos, cujos genes armazenam os 
parâmetros do problema. Durante gerações dessa população 
inicial, são aplicados operadores de seleção, crossover, 
mutação e elitismo; de maneira que a cada geração tende a 
gerar indivíduos mais aptos à solução do problema.  

Na Fig. 2.(a), é mostrado o fluxograma do AG utilizado, 
em que é dada uma ênfase na função fitness (equação 1); a 
qual é obtida através da interseção entre as PBGs de alguns 
modos TE (polarização H) e TM (polarização E) do cristal. 
Para obtenção dos modos de cada polarização é chamado um 
programa baseado em FEM [8]. 

100%topo rodapé

meio

E E
Fitness

E


                       (1) 

O processo de busca de uma PBG absoluta se dá através da 
análise de uma unidade de célula do cristal, em uma malha 
uniforme e fixa de dimensão 10x10 e com elementos finitos de 
segunda ordem. Embora nessa etapa a busca seja global, é 
sabido que GA não garantem encontrar ótimos globais. Assim, 
foi considerado como critério de parada resultados superiores 
aos da literatura [2] para uma mesma configuração de arranjo 
(lattice) e contraste material. Uma vez obtido um valor 
satisfatório de fitness, a configuração de cristal sofre um 
malhamento o dobro do anterior (20x20) e nessa etapa o AG é 
utilizado para uma busca local. Nessa busca local o operador 
de mutação irá atuar apenas nas bordas da interseção de 
contraste material; incrementando o dielétrico ou removendo-o 
nessa região; para isso foi implementada uma rotina que 
identifica essas bordas e passa os genes passíveis de mutação 
para a operação de mutação. Nessa etapa do AG, a mutação 
ocorrerá em todas as gerações e em todos os indivíduos de cada 
geração. Na Fig.2 (b), está esquematizado o processo acima 
descrito. 

Conforme pode ser observado nos trabalhos evolvendo 
PBG 2D, em geral considerando dois materiais apenas, e 
também destacado em [6] - onde foi feita uma otimização com 
sílica-, as soluções com PBGs são obtidas por aglomerados de 
materiais. Assim, essa idéia foi explorada na geração da 
população inicial e mostrou resultados interessantes na 
evolução do algoritmo. 

   

           

(a) 

 

           

(b) 

Fig. 2. (a) Fluxograma do AG. (b) Estratégia de refinamento. 

 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 

A plataforma computacional utilizada foi um Intel® 
Core™ 2 Duo processor T7300 (2.0GHz, 800MHz FSB, 4MB 
L2 cache), RAM 4Gb com Windows XP. 

Para o arranjo avaliado, foi considerado por simplicidade, 
PBGs absolutas entre os modos TE 1-2 e TM 3-4. Conforme 
mencionado em secção anterior, foram calculados 9 pontos da 
primeira zona de Brillouin. Uma vez que temos as estruturas 
para PBGs otimizadas, procederemos ao cálculo da estrutura 
de bandas envolvendo mais pontos para ambos os casos, de 
modo a verificar se houve uma redução das PBGs. 
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Ratificamos, que um número reduzido de pontos foi utilizado 
no processo de busca e otimização devido ao custo 
computacional.  

Na próxima subseção apresentamos os resultados e 
discussões para o caso do arranjo quadrado. 

ARRANJO QUADRADO 

Na Fig. 3 (a), temos o gráfico da evolução do AG 
(Gerações x Fitness) - para o arranjo quadrado - durante 1000 
gerações, sendo cada geração composta por 6 indivíduos. 
Observa-se que a composição de indivíduos na população 
inicial apresentando PBG, favoreceu o a evolução do 
algoritmo como um todo. Nota-se uma elevada variedade de 
indivíduos com diferentes fitness, o que caracteriza que houve 
uma boa exploração do espaço de busca global, fato também 
caracterizado por indivíduos de baixos fitness. Por outro lado, 
observa-se um adensamento dos indivíduos com fitness mais 
elevado, isso deve-se ao refinamento da malha; que não é 
muito grande. No rodapé dessa mesma figura temos a 
configuração da unidade de célula obtida para o arranjo 
quadrado em uma malha 10x10. Na Fig. 3.(b), é apresentada a 
estrutura otimizada a partir da estrutura anterior, para uma 
malha 20x20.  

 
(a) 

 

 
 

(b) 
 

Fig 3. Unidades de células otimizadas. (a) Convergência do GA e melhor 
estrutura da unidade de célula com malha 10x10. (b) Estrutura otimizada para 
malha 20x20 (a região em preto e formada por telúrio e a em branco por ar). 
 

Na Fig.4 (a), temos uma vista da estrutura periódica da 
unidade de célula otimizada (Fig. 3.(b)), cuja estrutura é 
formada por sulcos escavados no dielétrico (Te). A estrutura 
de bandas da Fig.4.(a), é mostrada logo abaixo (Fig.4.(b)), em 
que, para versão otimizada do cristal foram analisados mais 
pontos da primeira zona de Brillouin, diferente do processo de 
busca e otimização em que foram analisados apenas 9 pontos. 
Nesta mesma figura observa-se a PBG absoluta representada 
na região hachurada. Na Tabela 1, são representados alguns 
resultados e feitas algumas comparações.  

 

 

 

(a) 

 
(b) 

 

Fig 4. (a) estrutura cristalina correspondente a unidade de célula da Fig.3 (b). 
(b) Estrutura de bandas do cristal. 

 

TABELA I.  PBGS ABSOLUTAS OTIMIZADAS PELO AG ARRANJO QUADRADO. 

Referência PBG (2πc/a) midgap ratio (%) 
[2] Δω=0.037 Δω=0.0673; 0.402-0.469 
[3] Δω=0.0673; 0.402-0.469 Δω/ωg=15.44 

Este trabalho Δω=0.0426; 0.215-0.258 Δω/ωg=18.01 

 
Nota-se que diferente do trabalho de [1-2], onde foi 

sugerido que para dielétricos positivos PBG absolutas são 
mais promissoras de serem obtidas em cilindros que sejam de 
dielétricos embebidos em ar, aqui as PBG absoluta obtidas 
resultaram de configurações com furos numa placa de 
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dielétrico. Tal fato ocorreu por conta de deixarmos as 
geometrias da estrutura em aberto para resolvermos o 
problema inverso, diferente do anterior em que a geometria foi 
fixada (cilindros de dielétricos ou ar) e foi feita uma varredura 
na fração de preenchimento. 

Da estratégia de refinamento adotada observamos que as 
otimizações locais nas malhas 20x20, embora tenham evoluído 
satisfatoriamente, estes apresentaram incrementos pouco 
significativos em relação às estruturas obtidas na malha 10x10 
(ver tabela 1), isso se deve a baixa contribuição numérica que 
cada elemento (1/4 da dimensão do anterior) pode fornecer. Por 
outro lado, esta estratégia de refinamento pode apresentar 
impactos significativos em outros casos envolvendo problemas 
inversos em que se queira otimizar estruturas já conhecidas. De 
maneira geral, a estratégia de busca e otimização utilizada na 
resolução de problema inverso, facilita tanto a obtenção quanto 
o ajuste de propriedades dos PC. De maneira análoga a exposta 
em [3] para o caso de PC anulares, a metodologia aqui utilizada 
também pode trazer vantagens quando utilizada em aplicações 
envolvendo super-prisma ou auto-colimações, switches e 
splitters. 

IV. CONCLUSÃO 

Foi apresentada uma abordagem de busca e otimização de 
banda fotônica absoluta via algoritmo genético combinado 
com método dos elementos finitos. Estruturas com largas 
PBGs absolutas foram obtidas para cristais fotônicos 
constituídos de ar e telúrio (dielétrico anisotrópico) para 
arranjos quadrados. Os resultados foram confrontados com 
resultados anteriores e mostraram-se promissores quanto à 
largura de banda da PBG e região de ocorrência. As 
geometrias obtidas são diferentes das convencionais, em que o 
contraste material é geralmente obtido por furos ou cilindros, e 
dificilmente seriam obtidas intuitivamente ou teriam suas 
bandas preditas por inspeção visual. Uma limitação das 
estruturas cristalinas obtidas é sua dificuldade de fabricação 
em relação às estruturas formadas por cilindros de dielétrico 
em ar, ou cilindros de ar em dielétrico.  
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Abstract—This paper presents the Dynamic Beta Adaptive 
Particle Swarm Optimization (DBAPSO), a modified Particle 
Swarm Optimization (PSO) for electromagnetic optimization 
problems. In DBAPSO, the fundamental parameters, i.e. inertia 
weight and cognitive coefficients are self-adaptive and each 
particle is affected dynamically as it needs. This adaptation is 
performed with a formulation based in the beta distribution, and 
shows an efficient behavior during the optimization. Moreover, 
features such as mutation operators and velocity modulation are 
considered, in order to avoid local minima stuck and explosion 
phenomena. A class of multimodal benchmark functions was 
selected to evaluate the performance of our proposed model and 
also a well-known electromagnetic design problem. Furthermore, 
the results were compared with respect to other four competitive 
algorithms, where DBAPSO has shown to be robust and efficient 
on handling complex electromagnetic problems. 

Keywords-Swarm Intelligence; Eletromagnetic Applications; 
Beta Distribution. 

I.  INTRODUCTION 
Electromagnetic problems are normally characterized by a 

large number of variables, which can be continuous, discrete or 
even both. Also, there are functional and slope discontinuous 
regions that are non differentiable in the solution space. Even 
more, due to the high computational cost of these problems, the 
use of approximation techniques [1-3] that precisely models the 
electromagnetic phenomena are necessary. Hence, optimization 
problems in electromagnetism are extremely complex.  

Nonetheless, the use of evolutionary algorithms has been 
found to be effective on handling problems of this nature. 
Among these techniques, the Particle Swarm Optimization 
(PSO) has been established as a simple and robust tool, steadily 
gaining attention from the research community. Several 
researches focus on the improvement of this algorithm in areas 
such as parameter selection, other probability distributions, 
new operators and different neighborhoods [4-6]. These efforts 
produced reasonable enhancements, but problems concerning 
to slow convergence in early stage and lack of diversity in later 
stage are still unsolved. This feature inspired the authors on the 
study of enhancements in PSO-based tools that shall be a 
solution for these problems. 

In this context, a new PSO-based algorithm is presented in 
this paper, which is based in a self-adaptive strategy of its vital 
parameters. The approach consists in a new formulation which 

is taken for the calculation of these parameters, in a way that 
each particle is affected dynamically as it needs. Consequently, 
the well behaving of this algorithm is not related to any prior 
knowledge about the optimization problem. Hence, it may be 
robust on handling a variety of unknown problems, such as the 
electromagnetic ones. The algorithm is called Dynamic Beta 
Adaptive Particle Swarm Optimization (DBAPSO), since the 
random numbers of the parameters formulation are samples of 
the Beta Distribution [7].  

Furthermore, recent work on literature [3] shows that the 
association of PSO with mutation operators is quite effective, 
especially in multimodal problems, once it avoids local minima 
stuck while sustains reasonable diversity for the population. 
Based on this idea, the proposed model is enhanced with the 
Polynomial Mutation Operator [8].     

A sensitivity analysis was performed in support of a study 
about the influence of the remaining parameters of DBAPSO. 
Also, a class of high dimensional and multimodal test functions 
was considered to validate the suitability of the proposed tool 
and the results reported in this study were compared to other 
four competitive algorithms. Once the main goal of this paper 
is to evaluate the performance of DBAPSO in electromagnetic 
optimization problems, it was applied on the design of a fifteen 
element Yagi-Uda antenna, a complex design problem widely 
used in the specialized literature [3,9,10]. 

The remaining of this paper is organized as follows. Basic 
concepts of PSO are presented at Section II. The proposed 
model is carefully described at Section III, while Section IV 
presents the sensitivity analysis and the parameters fine-tuning. 
Section V defines the experimental settings, the benchmark test 
functions and also the Yagi-Uda design problem. Analyses and 
comparisons about the results obtained are given at Section VI 
and finally, some conclusions are drawn at Section VII.     

II. PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 
The evolutionary particle swarm optimization [11] is a 

biologically derived population based optimization technique, 
introduced by Eberhart and Kennedy in 1995. In the original 
PSO, potential solutions are represented as particles that move 
through the search space. The algorithm is simple, consisting 
basically in the update of the velocities and positions of each 
particle, such as in (1), where w is the inertia weight, c1,2 are 
the cognition coefficients, r1,2∈[0,1] are uniformly distributed 
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numbers, pbij is the best previous ith particle’s position at jth 
dimension and g is an index for the best particle of the swarm. 
Related work in the literature [12] proposes that good values 
are 2 for both cognition parameters and a linearly decrease 
from 0.9 to 0.4 for the inertia weight.  
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III. DYNAMIC BETA ADAPTIVE PSO 
As said before, the proposed algorithm consists in a new 

strategy for the vital parameters, namely, the inertia weight and 
cognitive parameters. These values are determined with a new 
formulation that is quite similar to (1), except for the random 
numbers that are samples of the Beta Distribution, feature that 
reported reasonable results in empirical tests performed by the 
authors. Hence, there are two different equations that control 
the state of a particle in DBAPSO: the parameters equation and 
the particle’s equation. Notice that the values considered in the 
later are determined with the first one.   

  For the sake of clarity and also to properly introduce the 
notation, the algorithm is defined in a step-by-step basis. The 
main concepts, operators adopted and a general pseudo-code of 
DBAPSO are given in the following of this section.   

A. Vital parameters update: new formulation 
In DBAPSO, each particle has its own coefficients, which 

are represented by a vector ci = [c1,i c2,i c3,i], handled as control 
parameters and subjected to optimization in parallel with the 
normal optimization variables. These parameters are updated 
iteratively as in the following: 
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Here, cji is the jth control parameter of ith particle, hji is its 
velocity, cbjg and cbji

 are the local and global best. The values 
of the parameters cji in (2) are the previous iteration ones and 
B1,2∈[0,1] are random values which are samples of the Beta 
Distribution.  

After performing a set of experiments, we have concluded 
that using distributions, which are boundary and symmetric, 
would improve the behaviour of (2), in the calculation of ci  of 
each particle along the iterations. This empirical study was 
performed using the Beta pdf, a dynamic distribution where a 
certain shape is obtained by a proper setting of its parameters, 
namely, α and β. This density function is given by:  

        ∫ −−−− −−=
1

0

1111 )1()1()( duuuxxxf βαβα           (3) 

Fig.1 shows some particular features of such distribution. 
For instance, symmetric distributions were obtained when α=β, 
boundary distributions when α | β <1 is satisfied and finally, 
asymmetric shapes when α>β | α<β. Hence, to develop a 
distribution which is both symmetric and boundary, α = β < 1 
must be satisfied.   

 
Figure 1.  Beta Probability Density function for different α and β values. 

B. Position Update 
Particles in DBAPSO have their velocities and positions 

updated in a similar way as in the original PSO procedure, but 
now using their own parameters, calculated previously in (2). 
The new equation is then given by (4), where r1,2∈[0,1] are 
uniformly distributed values and c(1,2,3),i are the inertia, social 
and group cognitive parameters of the ith particle, respectively. 
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Improvements about the behavior of the swarm are 
expected once each particle has its own control parameters, 
which dynamically adapts the local and global contributions, 
resulting in a better convergence. The selected parameters for 
each particle are the last calculated ones, for the reason that 
adopting the local best parameters, convergence process of the 
coefficients may get stuck if the local best is a local optimum. 

Notice that unlike other techniques which explore the use 
of special distributions [13,14] in the velocity update, the 
random numbers of (4) are given as in the classic PSO, 
uniformly. The Beta pdf is considered just in the parameters 
calculation (2). As a consequence, the convergence of 
DBAPSO is fairly distant to the behavior and improvements 
reported in algorithms such as Gaussian PSO and Cauchy PSO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  General pseudo-code of DBAPSO algorithm. 

1. Swarm Initialization 
2. do 
3.    do 
4.        Initialize xij with a rand(xj

u,xj
l) value and vij with zero value  

5.        Initialize cji with a rand(cj
u,cj

l)  value and hji with zero value 
6.        copy xij in pbij and cji in cbij 
7.    while j < number of dimensions  
8. while i < number of particles  
9. Search the global best and record its position in g      
10. Swarm Flight 
11. do 
12.    do 
13.        do 
14.            Update hji, avoid explosion using the AVM and update cji. 
15.            Update vij using cji and avoid explosion and update xij 
16.                if i < Pmut  and rand < Γmut  
17.                     mutate xij using the PMO 
18.             Evaluate the fitness of xij 
19.             Update pbij and cbij 
20.         while j < number of dimensions 
21.    while i < number of particles  
22.    Search the global best and  record its position in g 
23. while loop_counter < total_loop 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

42



C. Angular Velocity Modulation (AVM) 
In order to avoid velocity explosions, we adopted the AVM 

method, first introduced by [15]. The approach consists in 
reducing the oscillations of the particles in the search space, 
without penalizing the exploratory capacity of the method. For 
that sake, the next iteration’s velocity is given by (5), where θ 
is the angle between vnew and vold. 

                           oldnew vev rr )1)(cos( −= θγ                             (5) 

The parameter γ controls the magnitude of the reduction in 
the velocity (e.g. when γ = ln (2), an angle of θ =π/2 implies in 
a reduction of 50%). 

D. The Mutation Operator 
For handling with local minima and also maintaining the 

diversity of population, the adoption of mutation operators in 
PSO-based techniques has found to be very efficient [4]. Based 
on this idea, the proposed algorithm was enhanced with the 
Polynomial Mutation Operator (PMO) [8]. In our work, PMO 
is applied just in the first Pmut particles of the swarm, result of a 
preliminary analysis where this approach showed better results 
than applying this operator to the whole population. The new 
state after mutation is given as follows: 
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where, r∈[0,1] is a uniform distributed number, ηm is called 
distribution index and xj

u,l are the upper and lower bounds at jth 
dimension respectively. Such operator performs before the 
fitness evaluation, both in particles and control parameters, 
enhancing the robustness of DBAPSO on dealing with local 
minima. Also, the jth dimension is affected just if the condition 
rand<Гmut is satisfied. In DBAPSO, this value is chosen to be 
Гmut =1/d, where d is the dimensional size of the problem.  

IV. SENSITIVITY ANALYSIS 
A sensitivity analysis was performed in this paper, with the 

aim of study the influence of some parameters in the behavior 
of DBAPSO. Moreover, the results reported in this study are 
used further in the determination of a reasonable set of values 
for these parameters. According to the last section, DBAPSO 
has five parameters to be adjusted: the size of population, P; 
the rate of the swarm affected by PMO, Pmut; the mutation 
distribution index, ηm; the AVM magnitude controller, γ and 
the beta distribution number, α=β. 

Each parameter effect is studied separately, once they are 
not dependent on each other. For that sake, a test function is 
selected, a range of variation is assumed for a single parameter 
and the remaining is kept constant. The range of variation and 
constant values (empirically chosen by the authors) are stated 
at Table I. It was performed 100 independent runs for each 
value of parameters and the maximum number of evaluations is 
established in 3000. The computational cost of each parameter 
test run is about 350 seconds, using an Intel Core 2 Duo E7400 
@ 2.8Ghz with 4GB RAM and 500GB HD. 

TABLE I.  RANGE OF VARIATION AND FIXED VALUES OF PARAMETERS 

- Pmut α = β γ P ηm 
Fixed 0.25 0.70 0.35 50 20 

Minimum 0.10 10 

Maximum 0.90 100 

The chosen unconstrained multimodal test function Ψ is 
given by (8), characterized by several local minima and a 
global minimum at 0, with value 0, where xi are the variables 
and n is set to 2.       
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As convergence criterion, we adopted the condition 
proposed by [16], |x|<0.1414, which represents the escape from 
all local minima of this function. In addition, we measure the 
influence of the parameters by two metrics: the convergence 
velocity (δ) and the number of failures (ζ). The first one is the 
normalized average number of evaluations necessary to the 
convergence and ζ is related to the number of failures over all 
runs. A fail occurs when the maximum number of evaluations 
is reached before the stop criterion. Hence, slight values of δ 
and ζ are related to a reasonable value for a given parameter. 

 

 
Figure 3.  Sensitivity of DBAPSO to the parameters (a) P and (b) ηm, left for 

δ and right to ζ. (metric x parameter value) 

As shown in Fig. 3a, a good value for the population size is 
P=65, where ζ is minimized and δ ≈ 30%. According to Fig.3b, 
a suitable performance is reported when ηm =10 or ηm =90. It is 
clear that ηm =90 might be satisfactory, but ηm =10 provided 
fewer failures, leading us to the last option.  

 

 
Figure 4.  Sensitivity of DBAPSO to the parameters (a) α and (b) Pmut, left 

for δ and right to ζ. (metric x parameter value) 
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Fig.4 shows the sensitivity of DBAPSO for the parameters 
α and Pmut, where it is clear that there is a significant influence 
of these parameters in the performance of DBAPSO. For 
instance, a small variation of α, specifically 0.02, implies a 
raise of 10% in the rate of failure. According to Fig.4a, when 
this parameter is set to α = β = 0.525, a good performance is 
reported. In this point of view, we may also conclude that a 
reasonable value for the parameter Pmut is 0.625 (see Fig.4b). 
Moreover, in terms of convergence speed, Fig.5 shows that 
DBAPSO is quite sensitive to the AVM parameter γ. Notice 
that a good value for this parameter is 0.575, once that ζ is 
minimized and δ is very adequate, as shown in Fig.5. 

 
Figure 5.  Sensitivity of DBAPSO to the parameter γ, left for δ and right to ζ. 

(metric x parameter value) 

The values observed in the sensitivity analysis may be 
used to establish a reasonable set for the parameters. As final 
result of this section, the authors suggests a standard setting for 
DBAPSO, which is stated by Table II and adopted henceforth 
on this paper. 

TABLE II.  STANDARD CONFIGURATION OF DBAPSO 

Parameter Pmut α = β γ P ηm 
Values 0.625 0.525 0.575 65 10 

V. OPTIMIZATION PROBLEMS 
The use of mathematical function optimizations to validate 

the performance of algorithms is widely reported in the 
literature. On the other hand, it is not always clear whether the 
advantages presented are still valid in real-world complex 
optimization problems, such as the electromagnetic ones. With 
the aim of investigate the performance of DBAPSO, in addition 
to the benchmark functions, we are also going to study the 
design optimization of a fifteen element Yagi-Uda antenna.  

A. Benchmark functions validation 
To study the performance of our proposed model, a class of 

benchmark functions was selected for analysis. This selection 
forms a set of high-dimensional and multimodal mathematical 
functions, which are extensively used to access the suitability 
of evolutionary algorithms and have been presented roughly in 
order of difficulty for the PSO-based techniques searching for 
the global optima, since they have several local minima [17,5]. 
A brief description of these functions is given at Table III. 

We compare results with respect to other four competitive 
algorithms that are widely used in literature: Genetic Algorithm 
(cGA) [18]; Quantum behaved PSO (cQPSO) [19]; Real Coded 
Clonal Selection Algorithm (RCSA) [20] and also the original 
version of PSO (cPSO). For each algorithm, the simulation was 
run 50 times with a stop criterion of 150.000 evaluations, 
where the fitness values are computed. These algorithms are 

configured according to suggestions reported by its authors and 
DBAPSO is set with the standard configuration presented in 
the last section. The computational cost of each simulation is 
about 5 seconds, using a Intel Core 2 Duo E7400 @ 2.8Ghz 
with 4GB RAM and 500GB HD. Moreover, the collected data 
is presented with the boxplots, a compact and efficient way to 
represent the statistical information as well its symmetry and 
outlier values. 

TABLE III.  BENCHMARK TEST FUNCTIONS 
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aMinimization problems with 30 variables, global minimum at f(x*)=0. 

Fig.6a shows the fitness values obtained by each algorithm 
in the test function f1, which is the hardest function of this set. 
Even with a larger variance, it is clear that DBAPSO achieved 
the best performance in this problem. Nonetheless, when 
applied to solve f2, our algorithm behaved similarly to the cGA, 
but with a slight better result in terms of symmetry, as shown 
by Fig.6b. Despite other algorithms obtained good results in 
some runs when applied to this function, its median values still 
regards to a local minimum. Hence, our method had the best 
overall performance again.  

 
Figure 6.  Logarithmic errors of the fitness values at (a) f1 and (b) f2.  

In the function f3, all algorithms achieved good results, 
especially cPSO, that reached the global minimum in several 
runs. In terms of symmetry, both DBAPSO and RCSA were 
superior to the other techniques, but in terms of accuracy, our 
proposed model has been found way more efficient, reporting 
the best overall performance and reaching the minimum in all 
performed runs. The results were quite similar in the fourth test 
function, except for cPSO, which has been found poor, with a 
bad symmetry and several outliers (see Fig 7). 
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Figure 7.  Logarithmic errors of the fitness values at (a) f3 and (b) f4.  

Fig.8 states the results reported on the analysis of f5 and f6. 
The first one is the easiest of the set, while the second is very 
complex, having several local minima. Except for cGA, all the 
algorithms were able to precisely reach the global minimum in 
f5, where the RCSA had the overall performance, characterized 
with a perfect convergence. Notice that DBAPSO also had a 
perfect converge in this problem.  

On the other hand, the behavior of these algorithms was 
very poor on handling f6. As we can see, RCSA and DBAPSO 
showed to be effective in this problem, while the remaining 
were unable to find a good solution. In terms of accuracy and 
robustness, RCSA was slightly better than our proposed model.  

 
Figure 8.  Logarithmic errors of the fitness values at (a) f5 and (b) f6.  

B. Fifteen-element Yagi-Uda antenna design 
The optimization of Yagi-Uda antennas has been found to 

be a challenging design problem, once the antenna parameters 
such as gain, input impedance and side-lobe level are known to 
be extremely sensitive to the design variables (i.e., length of the 
elements and their spacing). It corresponds to a nonlinear 
problem, highly multimodal, characterized by several 
functional and slope discontinuities, which may be an attractive 
problem to test the effectiveness of our proposed model. 

For optimization purposes, the design of an n-element Yagi 
can be mathematically described by a decision vector of length 
(2n-1), given as follows:  

         ],....,,,,....,,,,[ 121
221

−
−= n

n
dirdirdirdriref dddlllllx               (12) 

where lref is the length of the reflector, ldri is the length of the 
driver, ldir

i are the length of the directors and di are the spacing 
between the elements. The elements radii are fixed in 
0.003369λ and the search space for both distances and lengths 
is set to be [0.10λ,0.70λ]. Also, the structure was precisely 
modeled using a Method of Moments based code NEC-4, 
whose details are beyond the scope of this paper. The objective 
is to design an antenna that satisfies some performance 
specifications: gain (G), input impedance (Z) and side-lobe 

level (rSLL). The function given by (13) is a weighted 
combination of the design objectives and tends to represent the 
antenna performance characteristics. It was first introduced by 
[3] and is adopted here as fitness function. It rewards an 
antenna represented by x for having a high gain and a 
maximum rSLL, and penalizes if the real part of Z does not 
equal to 50 Ω or if the imaginary part does not equal zero.  
 }max{))(Im())(Re(50)()( rSLLdZcZbaGf +−−−= xxxx

 
(13) 

The performances of DBAPSO and the classic PSO are 
compared on the design of a fifteen element Yagi-Uda antenna, 
to study the behavior of such techniques in a multimodal and 
high-dimensional electromagnetic problem. Given that 29 
design parameters are involved, this problem is effective for 
that sake. In this context, 30 independent runs are performed, 
with a stop criterion of 10.000 evaluations. The computational 
cost of each is about one second using an Intel Core 2 Duo 
E7400 @ 2.8GHz with 4GB RAM and 500GB HD. The 
standard configuration described above is adopted for 
DBAPSO. For cPSO, the swarm size in the is set to m = 40, the 
inertia weight linearly decreases from 0.9 to 0.4 and the 
cognitive parameters are set to c1,2 = 2.  

Table IV shows the best design obtained by each method 
among all simulations. Once more, our method has shown to be 
very efficient, since it design is superior than the one found 
using the classic PSO. Moreover, Table V summarizes the 
fitness values obtained, where the performance of the 
algorithms can be analyzed. Concerning to the classic PSO, it 
has been found poor on handling this problem, whose 
performance is characterized by the convergence to local 
optima solutions in several runs. In contrast, our algorithm was 
able to find reasonable solutions in all runs, reporting a slow 
variance over the tests. We can conclude that the robustness of 
DBAPSO reported in the mathematical functions has been 
maintained in this electromagnetic problem. 

TABLE IV.  FIFTEEN-ELEMENT OPTIMIZED DESIGNS 

Element 
Classic PSO DBAPSO 

Length [λ] Spacing [λ] Length [λ] Spacing [λ] 
1 0.4687 0.3336 0.4639 0.3381 
2 0.4500 0.2754 0.4386 0.3279 
3 0.4242 0.4023 0.4296 0.3517 
4 0.4077 0.3232 0.4301 0.3645 
5 0.3145 0.2004 0.4209 0.3695 
6 0.4244 0.2898 0.3975 0.4703 
7 0.4182 0.4130 0.4075 0.3713 
8 0.4101 0.3859 0.3207 0.2910 
9 0.2818 0.3219 0.3720 0.3456 
10 0.4102 0.2614 0.3870 0.3045 
11 0.4246 0.4629 0.4114 0.2667 
12 0.3762 0.3141 0.2927 0.4085 
13 0.4453 0.2919 0.2883 0.5003 
14 0.2549 0.3646 0.2960 0.3409 
15 0.3189 - 0.3284 - 

Gain (dBi)                                          14.65  
Input Impedance (Ω)            28.57-j0.002 

                                    15.54 
                       45.32+j0.009

                                                                                         Best results obtained among all simulations.   

Finally, Fig.9 shows the fitness convergence of both 
methods, where a faster convergence to a slightly better 
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solution is reported with DBAPSO. An optimal design was also 
met with our algorithm, related to the best values of gain and 
input impedance found over the runs. Concerning to the 
optimized antennas, the H-plane radiation patterns with respect 
to the designs presented at Table IV are shown at Fig.10. 

TABLE V.  FIFTEEN-ELEMENT CONVERGENCE ANALYSIS 

Fitness Values Classic PSO DBAPSO 
Best 745.3114 765.5297 

Worst 644.0801 744.7437 
Mean 703.6961 754.1112 

Median 712.6966 752.9716 
Variance 2437.463 81.39318 

 
Figure 9.  Best fitness convergence of DBAPSO and PSO. 

 
Figure 10.  Best fitness convergence of DBAPSO and PSO. 

VI. CONCLUSION 
In this paper we present the DBAPSO, a novel PSO-based 

technique that is self-adaptive with respect to its main 
parameters. This strategy enables the algorithm to provide a 
good balance between exploration and exploitation of the 
search space, permitting it to escape from possible local optima 
stuck. Also, the use of a mutation operator makes the algorithm 
robust among other techniques when dealing with premature 
convergence, once this kind of operator provides powerful 
diversity maintenance. 

To validate the model, a well-known class of multimodal 
benchmark functions has been tested and the results are 
compared with other four competitive algorithms frequently 
considered in the specialized literature. The experimental 
analysis suggests that DBAPSO outperformed other algorithms 
significantly. We could see that DBAPSO had the best overall 
performance among the techniques under comparison. Also, 
the use of our technique in the analysis of an electromagnetic 
problem such as the Yagi-Uda antenna design has been found 
to be very robust and effective, overcoming the classic PSO 
behavior and showing that DBAPSO is a highly competitive 
technique for electromagnetic applications. 
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Abstract— Este trabalho descreve uma metodologia para a 
mitigação de campos eletromagnéticos ELF gerados por linhas de 
transmissão de potência baseada na otimização do arranjo de 
feixes de condutores. Neste contexto, formulações para o cálculo 
analítico dos campos são adotadas e um algoritmo estocástico 
multiobjetivo é utilizado para minimizar simultaneamente os 
campos elétricos e magnéticos, através da determinação de novas 
configurações para os feixes de condutores. O método proposto é 
aplicado na análise de uma linha de 525 kV com o objetivo de 
avaliar a sua viabilidade. Os resultados obtidos mostram que a 
técnica é promissora na mitigação de campos eletromagnéticos 
em linhas de transmissão de potência.  

Palavras-Chave— Campos Eletromagnéticos ELF; Inteligência 
de enxame; Otimização multiobjetivo; Linhas de Transmissão. 

I.  INTRODUÇÃO 
Devido à preocupação existente por parte de 

concessionárias de energia elétrica, órgãos governamentais e 
não governamentais, em relação aos possíveis efeitos em seres 
vivos, os campos eletromagnéticos ELF (Extremely Low 
Frequency) gerados por linhas de transmissão (LTs) de 
potência têm sido amplamente investigados pela comunidade 
científica [7,8,10]. Apesar dos diversos estudos realizados em 
relação aos riscos à saúde de se morar próximo às LTs não 
serem conclusivos [9], concessionárias de transmissão de 
energia elétrica tentam se adequar às existentes recomendações 
que limitam os valores aceitáveis para exposição humana [1].  

Como contribuição, propõe-se neste trabalho uma 
metodologia baseada na otimização estocástica multiobjetivo 
para a mitigação simultânea de campos elétricos e magnéticos 
produzidos por LTs de potência. Neste contexto, considera-se a 
mitigação como um problema de múltiplos objetivos, em que o 
arranjo de feixes de condutores define as variáveis de 
otimização e os campos a serem minimizados constituem os 
objetivos. Para resolver este problema, a otimização por 
enxame de partículas multiobjetivo (MOPSO) é aplicada na 
busca de novos arranjos de feixes de condutores. Os campos 
eletromagnéticos são estimados por formulações analíticas. 

Este artigo é organizado conforme a seguir. As formulações 
dos campos e a LT em estudo são apresentadas na seção II. 
Uma introdução à otimização multiobjetivo é feita na seção III 
e o algoritmo MOPSO é descrito na seção IV. Na seção V 
define-se o problema e os resultados obtidos são apresentados 
na seção VI.  Finalmente, algumas conclusões e propostas para 
trabalho futuro são apresentadas na seção VII. 

II. FORMULAÇÕES DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS E A 
LINHA DE TRANSMISSÃO DE 525 KV 

A. Indução Magnética 
A indução magnética gerada por uma linha de transmissão 

de potência tem componentes nas direções horizontal e 
vertical (análise 2D). Em corrente alternada, cada uma destas 
componentes pode ser representada de forma fasorial [2], tal 
como:  

)()( jBiBjjBiBB yixiyrxr

rrrr
& +++=   (1) 

onde Bxr e Byr são as componentes espaciais reais e Bxi e Byi  são 
as componentes imaginárias do fasor indução magnética. A 
indução gerada a uma distância R do condutor da linha 
(considerado retilíneo e infinito) percorrido por uma corrente 
fasorial I& pode ser obtida através da Lei de Ampère: 

R
I

B
π
μ
2

0
&

& =     (2) 

Em 1924 J. R. Carson [3] publicou um trabalho  referente 
ao cálculo analítico do campo magnético e a técnica ficou 
conhecida como Método das Imagens de Carson. Nesta 
metodologia, cada condutor real possui um condutor imagem 
correspondente, cuja profundidade no solo dependerá muito de 
sua resistividade elétrica. Para que se tenha uma ideia do que 
ocorre, é necessário estabelecer a equação utilizada para 
calcular a profundidade de penetração do campo magnético no 
solo [2], dada por: 

         
f

p 2
10500
π
δ

=    (3) 

onde δ é a resistividade do solo (em Ωm) e f  é a freqüência da 
rede (em Hz).  

À medida que a resistividade do solo se torna menor, a 
profundidade de penetração diminui. Desta forma, é como se o 
condutor imagem se aproximasse cada vez mais da superfície 
do solo, fazendo com que a contribuição do campo magnético 
gerado por ele passe a ser gradualmente mais significante.   

Com base nestes conceitos, a indução magnética resultante 
na direção x é dada pela equação (4), cujas componentes são 
calculadas por (5) e (6).  
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De forma similar, para a resultante na direção y:  

imagemyrealyyt BBB   
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Finalmente, o módulo da indução magnética resultante é 
dado por (10), correspondente ao valor eficaz da indução no 
ponto considerado, uma vez que as correntes são dadas em 
valores eficazes. 

22

ytxt BBB && +=   (10) 

B. Campo Elétrico 
Similarmente à indução magnética, o campo elétrico gerado 

por LTs de potência [1] pode ser escrito como a seguir: 

)()( jEiEjjEiEE yixiyrxr

rrrr
& +++=  (11) 

As cargas do condutor de uma linha com múltiplos 
condutores podem ser representadas pela seguinte equação 
matricial: 

                                    =Q CV& &                                      (12) 

onde Q&  é a matriz de cargas complexas, C é a matriz das 
capacitâncias da linha e V&  é a matriz das tensões de fase da 
linha. A matriz C depende essencialmente de fatores 
geométricos da LT, tais como: altura dos condutores (real e 
imagem); distância entre os condutores (real e imagem); raio 
dos condutores (condutor único por fase) ou raio geométrico 
equivalente dos condutores (fase formada por um feixe de 
condutores). De posse de C e da matriz de tensões de fase da 
LT, determina-se a matriz de cargas complexas, cujo 
conhecimento permite o cálculo do campo elétrico gerado por 
um condutor a e sua respectiva imagem a’ em um ponto (x, y).  

22
ytxt EEE && +=        (13) 

    Para n condutores, o campo elétrico será o somatório das 
contribuições dos condutores das fases e cabos pára-raios (se 
estes forem multiplamente aterrados). Sendo assim, as 
componentes fasoriais horizontal e vertical são dadas 
respectivamente por (14) e (15) e a resultante do campo 
elétrico em valor eficaz é dada por (13). 
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C. Linha de transmissão de potência de 525 kV  
A linha de transmissão utilizada na avaliação do método 

proposto tem como base a LT pertencente à ELETROSUL 
Centrais Elétricas S.A. que interliga as cidades de Biguaçu e 
Blumenau. Abaixo são listados seus aspectos principais. 

1. Torre autoportante com circuito horizontal (flat); 

2. Cabo 4x636 MCM (Grosbeak 26/7) por fase; 

3. Condutores com raio r = 0,013 m; 

4. Pára-raios: Oriole 336 MCM e EHS B-3/8”; 

5. Altura cabo-solo (clearance) de 17 m; 

6. Distância entre fases igual a D = 11 m; 

7. Tensão de Linha 525 kV; 

8. Potência característica: 1100 MW; 

III. OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO (MOO) 
Um problema geral de otimização multiobjetivo consiste 

em encontrar um vetor de variáveis de decisão que satisfaça a 
certas restrições e minimize (ou maximize) uma função vetorial 
cujos elementos representam as funções objetivo. Neste tipo de 
problema não existe uma única solução, mas sim um conjunto 
de soluções, chamado de Pareto-ótimo, no qual todas as 
soluções são consideradas de igual importância. Formalmente o 
problema pode ser escrito da seguinte maneira:  
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onde x é chamado vetor de decisão, y é chamado vetor de 
objetivos, X e Y são os espaços de busca e de objetivos, 
respectivamente, e f é uma função de mapeamento.  

A otimalidade de Pareto é definida com os conceitos de 
dominância. Considerando-se dois vetores de decisão a e b;           
a domina b (matematicamente a p b) se, e somente se, é valida 
a seguinte condição: 

             
)()(:}...1{

)()(:}...1{
ba

ba

jj

ii

ffmj
ffmi

<∈∃∧
≤∈∀               (17) 

Vetores de decisão que não são dominados por outros são 
chamados de não dominados. Consequentemente, o conjunto 
Pareto-ótimo é formado por todos os vetores não dominados 
em X e o conjunto correspondente de vetores de decisão em Y 
é conhecido como fronteira de Pareto. A meta principal em um 
problema com múltiplos objetivos é, portanto, estimar 
corretamente a fronteira de Pareto. 
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IV. O ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO 
A otimização por enxame de partículas (PSO) consiste em 

uma metaeurística com inspiração biológica, que simula o 
comportamento social de grupos de pássaros ou peixes na 
busca por comida. O PSO tornou-se muito popular na solução 
de problemas mono-objetivo devido à sua simplicidade e 
robustez. Soluções em potencial são representadas por 
partículas que se movem pelo espaço de busca. O algoritmo é 
simples, definido basicamente pela atualização da velocidade e 
posição de cada partícula ao longo das iterações conforme 
abaixo. 

        
ijijij

ijgjijijijij

vxx

xpbrcxpbrcwvv

+=

−+−+= )()( 2211         (18) 

onde w é o peso de inércia, c1,2 são os coeficientes de 
aceleração social e pessoal, r1,2∈ [0,1] são números aleatórios 
com distribuição uniforme, pbij é a melhor posição visitada 
pela i-ésima partícula na j-ésima dimensão e g é o índice para a 
melhor partícula do enxame.  

Mais de trinta diferentes propostas foram reportadas na 
literatura especializada desde a primeira tentativa de estender o 
PSO para resolver problemas com múltiplos objetivos. Entre 
essas propostas, a otimização por enxame de partículas 
multiobjetivo (MOPSO) [4] se estabeleceu como uma técnica 
sólida, recebendo constante atenção da comunidade científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Pseudocódigo de um algoritmo MOPSO. 

MOPSO é um algoritmo que incorpora os conceitos da 
dominância de Pareto e utiliza um arquivo externo que guarda 
e controla novas soluções não dominadas encontradas ao longo 
das iterações. Exceto pelo processo de seleção do líder, que é 
eficientemente realizado por mecanismos como a seleção por 
roleta, as equações de atualização são idênticas às da versão 
mono-objetivo. Adicionalmente, uma técnica adaptativa de 
divisão do espaço solução é considerada para a manutenção de 
diversidade na fronteira, que tem como base os valores da 
função objetivo dos membros do arquivo e também atua na 
determinação do líder do enxame. Na Fig. 1 encontra-se um 
pseudocódigo do algoritmo MOPSO. Detalhes específicos 
sobre a utilização do algoritmo na mitigação de campos 
eletromagnéticos e os parâmetros utilizados são apresentados 
na próxima seção. 

V. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
Considerando o problema em questão como uma tarefa 

multiobjetivo e utilizando o algoritmo MOPSO para estimar o 
conjunto Pareto-ótimo, dois aspectos devem ser considerados 
cuidadosamente: a codificação de um determinado arranjo de 
condutores como uma partícula do enxame e a escolha de 
critérios eficientes como funções objetivo para avaliar a 
qualidade (mérito ou fitness) de cada partícula.  

A. Definição da função de mérito 
Como dito anteriormente, a meta principal é minimizar 

simultaneamente os campos elétrico e magnético de uma 
determinada LT de potência. Sendo assim, dois objetivos 
podem ser claramente definidos e o uso de métricas eficientes 
para representá-los é fundamental, uma vez que esses campos 
são calculados ao longo de um caminho particular. Neste 
trabalho, as funções de mérito são definidas por (19), em que a 
raiz do valor quadrático médio (RMS) de cada um dos 
campos é computada, com a intenção de apropriadamente 
julgar a qualidade de uma determinada configuração.  
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Em (19), G é uma função de interesse e N é o número de 
amostras calculadas. Os valores R1,2 são funções de 
penalização que desprivilegiam soluções que não satisfazem a 
alguma restrição de projeto, cujos detalhes serão fornecidos na 
seção de resultados.  

B. Arranjos de condutores como particulas 
Neste estudo, o arranjo de condutores a ser otimizado é 

representado pelas coordenadas cartesianas (x,y) de cada 
condutor. Logo, pode-se definir a partícula como a 
concatenação de todas essas coordenadas (20), onde (xk,yk) 
representa a posição do k-ésimo condutor e h é o número total 
de condutores do arranjo.    

               )] ,(),...,,(),,[( 2211 hh yxyxyx=p
            

        (20) 

É razoável concluir que o número de dimensões da 
partícula depende do número total de condutores no arranjo e 
também que o espaço de busca define a região onde esses 
condutores podem ser posicionados. Como nosso estudo é 
baseado na LT apresentada anteriormente, as partículas são 
compostas por 24 variáveis, mas a abordagem pode ser 
facilmente estendida para diferentes configurações.  

VI. ESTUDO DE CASO 
Para verificar a viabilidade e o desempenho do modelo 

proposto, tomamos como modelo a LT de 525 kV definida 
anteriormente, cujo arranjo típico de condutores é apresentado 
na Fig. 2. Como o objetivo deste trabalho é o estudo de novas 
configurações, obtidas através da mitigação simultânea dos 
campos, preocupações quanto à sua adequação prática não são 
consideradas. Assim, estes condutores são livres para assumir 
qualquer geometria que satisfaça à condição dmin 
(distanciamento mínimo entre condutores de mesma fase) 

Inicio 
        Inicializar o enxame 
         Inicializar líderes em um arquivo externo 
        Qualidade(líderes) 
        g = 0 
        Enquanto g < gmax 

                           Para cada partícula 
                           Selecionar líder 
                            Atualizar Posição (vôo) 
                            Mutação 
                            Avaliação 
                           Atualizar pbest 
                   FimPara 
                   Atualizar líderes no arquivo externo 
                    Qualidade(líderes) 
                    g++ 
         FimEnquanto 
         Reportar resultados no arquivo externo 
Fim 
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dentro de um espaço de busca predeterminado. Neste trabalho, 
tal espaço predeterminado é definido pelas regiões 
retangulares apresentadas no esquema da Fig. 3, em que os 
valores limite são baseados em características reais da LT em 
questão. 

 
Figura 2.  Arranjo típico de condutores da LT de 525 kV em estudo. 

Os arranjos são codificados como partículas do MOPSO 
conforme apresentado na última seção e a formulação analítica 
apresentada na seção II é utilizada para obter os valores dos 
campos eletromagnéticos. Estes valores são então empregados 
na determinação do mérito (20) de cada particula. Uma 
consequência direta da análise multiobjetivo proposta é que, no 
final do processo de otimização, obtemos um conjunto de 
soluções ótimas. A escolha de alguma solução particular é feita 
a posteriori com base em algum critério adicional.  

 
Figura 3.  Esquema do problema e parâmetros utilizados. 

Os melhores resultados obtidos em 20 testes independentes 
foram computados, com um critério de parada definido como 
20 000 avaliações da função objetivo. O custo computacional 
de cada avaliação é de aproximadamente 0,2 s utilizando um 
Intel Core 2 Duo E7400 @ 2,8 GHz com 4 GB de memória 
RAM. Para a constante dmin assumiu-se o valor de 0,45 m e na 
Tabela I encontra-se a configuração adotada para os 
parâmetros do algoritmo MOPSO. 

TABELA I.         PARAMETROS DE CONTROLE DO MOPSO 
Parâmetros mb c1 c2 w 

Valoresa
 70 1,75 1,90 0,769 

a. Empiricamente adotados pelos autores. b. Tamanho do enxame. 

Considerando as funções de penalização R1,2=109, que 
representam penalização máxima para configurações que não 
satisfazem à condição dmin, obtemos a fronteira de Pareto 
apresentada na Fig. 5, com 4 soluções não dominadas. Nesta 
figura também observamos uma solução marcada, que 
representa a solução selecionada para análise mais rigorosa, 

cujos campos eletromagnéticos e configuração dos condutores 
são apresentados na Fig. 4 em comparação com os campos do 
arranjo típico, apresentado na Fig. 2.  

  
Figura 4.  O arranjo otimizado e seus campos eletromagnéticos em 

comparação com os campos do arranjo típico (pontilhado) 

 
Figura 5.  Melhor fronteira de Pareto encontrada (com penalização máxima). 

Podemos concluir pela análise da Fig. 4 que ambos os 
campos foram minimizados, especialmente o campo 
magnético. Contudo, durante os testes realizados, observou-se 
um número elevado de soluções penalizadas, fato que de certa 
forma pode prejudicar a otimização, uma vez que a busca por 
soluções ótimas próximas às fronteiras de restrição é 
minimizada com o uso da penalização máxima. 
Consequentemente, estendemos a análise adotando as funções 
de penalização dadas por: 
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onde dm é a distância mínima entre condutores de mesma fase 
e os valores da equação foram definidos empiricamente de 
forma que a busca por soluções próximas às vizinhanças de 
restrições não seja prejudicada.   

 
Figura 6.  Melhor fronteira de Pareto encontrada (penalização exponencial). 
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Figura 7.  Os arranjos otimizados: soluções 1 (quadrados) e 2 (circulos).  

Com a nova formulação, a melhor fronteira de Pareto 
encontrada ao longo dos testes é apresentada na Fig. 6, 
definida por seis soluções não dominadas. Novamente visando 
uma análise mais rigorosa, as soluções marcadas nessa figura 
foram selecionadas de acordo com a significância da 
mitigação dos campos em relação à configuração típica. A 
Fig. 7 apresenta os novos arranjos (soluções marcadas), cujos 
campos elétricos e magnéticos são mostrados na Fig. 8. 

Observa-se na Fig. 7 que, mesmo com geometria distinta, 
os dois arranjos fornecem valores de campos eletromagnéticos 
razoavelmente menores do que os campos relativos ao arranjo 
típico. Essa redução é mais bem visualizada na Fig. 9, que 
mostra a diferença entre os campos da configuração típica e os 
novos arranjos, em que as áreas positivas correspondem às 
reduções mais significativas. 

 
Figura 8.  Campos eletromagnéticos dos arranjos: típico (traços), solução 1 

(pontilhado) e solução 2 (contínuo). 

Como citado anteriormente, o foco deste trabalho é um 
estudo introdutório da abordagem multiobjetivo na mitigação 
de campos e, portanto, nenhuma consideração seria feita 
quanto à viabilidade prática das configurações encontradas. 
No entanto, mesmo sem tal preocupação, puderam-se 
visualizar certas tendências nas configurações encontradas e, 
através de alguma aproximação, podem-se inferir alguns 
arranjos viáveis do ponto de vista prático. 

 
Figura 9.  Diferença entre os campos soluções 1 (contínuo) e 2 (tracejado). 

VII. CONCLUSÃO 
Apresentamos neste trabalho uma nova metodologia para a 

mitigação dos efeitos de campos eletromagnéticos em linhas 
de transmissão de potência. A técnica proposta tem como base 
a otimização estocástica multiobjetivo, que é aplicada na 
determinação de novos arranjos de feixes de condutores que 
minimizem os campos eletromagnéticos de forma simultânea. 

Uma linha de 525 kV foi simulada com o objetivo de 
avaliar a viabilidade da nova abordagem. Os resultados 
obtidos nesta análise mostram que a metodologia proposta foi 
eficiente na obtenção de novas configurações. Desta forma, é 
razoável concluir, que o método proposto pode ser uma 
ferramenta importante na mitigação de campos 
eletromagnéticos gerados por linhas de transmissão de 
potência. 

No âmbito desta contribuição, algumas linhas de estudo 
podem ser traçadas, como por exemplo: o uso de restrições 
geométricas visando à obtenção de configurações com 
viabilidade prática; uma análise de sensibilidade, com o intuito 
de qualificar o efeito de arranjos ótimos nos campos gerados; 
considerações sobre o raio dos condutores como variáveis de 
decisão; o uso de diferentes algoritmos estocásticos na análise 
multiobjetivo e ainda, ponderação de pesos para uma possível 
abordagem mono-objetivo. 
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Resumo- Neste artigo descrevemos o problema do tempo de 

processamento de algoritmos de alocação dinâmica de banda 
quando implementado na CPU de controle da OLT. Através de 
simulação computacional, calculamos os atrasos causados no 
envio de pacotes da ONU para a OLT em uma rede padrão 
GPON. Os parâmetros das simulações foram ajustados de 
acordo com as características técnicas dos equipamentos 
desenvolvidos pelo CPqD (centro de pesquisa e desenvolvimento 
em telecomunicações). Ao final, propomos uma possível solução 
para reduzir o atraso de pacotes em uma rede GPON devido ao 
tempo de processamento do algoritmo DBA. 

 

Palavras-chaves – Passive optical network (PON), Gigabit 
PON (GPON), alocação dinâmica de banda 

I. INTRODUÇÃO 

As redes de acesso têm se tornado objeto de intensa 
expansão e oferta de tecnologias. Estima-se que em um 
futuro não muito distante, os assinantes necessitarão de 
acesso com banda de 70 a 100 Mbps na direção downstream 
e 20 a 30 Mbps na direção upstream em suas residências [1]. 
Esta banda downstream é capaz de acomodar canais HDTV 
(high-definition television) e SDTV (standard-definition 

television), navegação na Internet, VoIP (voice over Internet 

protocol), jogos on line e outros serviços banda larga. Com a 
migração dos serviços de televisão para as redes de dados 
(IPTV – internet protocol television), a capacidade de 
downstream (2.488 Mbps) pode ser esgotada em pouco 
tempo, pois um canal SDTV requer aproximadamente 3 
Mbps e um canal HDTV, 18 Mbps, se for utilizada 
codificação MPEG-2 [2]. No sentido upstream o perfil do 
tráfego pelo uso de aplicações P2P e de sites que operam com 
upload (como Youtube e Flick) irá alterar as características 
das redes de acesso de assimétrica para quase simétrica em 
um futuro próximo. 

Para suprir a grande demanda de banda, uma solução 
eficiente é a rede óptica de acesso padrão GPON (gigabit-

capable passive optical network) [3], [4]. Uma das premissas 
do padrão GPON é o oferecimento de banda larga e 
qualidade de serviço (QoS – quality of service).  

Com o passar dos anos o tráfego na Internet e outros 
serviços continuarão aumentando [5], e um mecanismo de 
gerenciamento eficiente de largura de banda é cada vez mais 
importante. Assim, é necessário que as operadoras de 
telecomunicações utilizem, em suas OLTs, algoritmos 

eficientes de alocação de banda que gerenciem toda a rede, 
com intuito de minimizar o atraso e evitar o desperdício de 
banda.  

No GPON, a transmissão no sentido downstream (da OLT 
para as ONUs) é realizada por meio de difusão (broadcast). 
Cada ONU identifica seu tráfego por meio de endereçamento. 
No sentido upstream (das ONUs para a OLT), o meio de 
transmissão é compartilhado utilizando a técnica de acesso 
múltiplo por divisão de tempo (TDMA— time division 

multiple access), que, através da alocação de time slots, 
permite controlar quando cada ONU pode transmitir a sua 
rajada de dados. 

Os algoritmos de alocação de banda que são implementados 
na CPU (central processing unit) de controle da OLT 
necessitam de um determinado tempo para o processamento e 
atualização do mapa de banda de upstream alocado às ONUs 
(time slots). Durante esta atualização, os fluxos de tráfego 
downstream e upstream continuam ocorrendo e a cada ciclo 
de interrogação que os time slots não são atualizados as 
ONUs recebem a mesma quantidade de banda do ciclo 
anterior, ocasionando maiores atrasos devido a desatualização 
dos time slots. Neste trabalho estudamos, através de 
simulação computacional, o comportamento dos atrasos de 
pacotes em função da carga oferecida pela ONU em uma rede 
GPON para diferentes valores de tempo de atualização do 
mapa de banda upstream.  

As próximas seções deste artigo estão organizadas da 
seguinte maneira: na Seção 2 serão abordadas as alocações de 
banda estática e dinâmica. A Seção 3 descreverá a 
formulação matemática do algoritmo com ponderação que 
propomos para as simulações. Na Seção 4 serão apresentadas 
as transmissões de mensagens upstream e downstream em 
uma rede GPON com e sem o tempo de processamento do 
algoritmo de alocação dinâmica de banda. Na Seção 5 serão 
apresentados os resultados numéricos e na Seção 6 as 
considerações finais. 

II. ALOCAÇÃO DE BANDA 

Um algoritmo de alocação de banda atua com base em um 
conjunto de critérios para alocar time slots para que as ONUs 
transmitam seus respectivos quadros de tráfego, gerenciando 
o meio compartilhado e evitando colisões. A alocação de 
banda pode ser classificada em estática e dinâmica [6] e o seu 
desempenho é avaliado pelo atraso de pacote (latência), pela 
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variação do atraso de pacote (packet delay variation - PDV) e 
pela probabilidade de perda de pacote.  

Na alocação estática, a banda é fixa (time slots fixos) para 
todas ONUs. Desta forma, se os time slots atribuídos forem 
insuficientes para atender a demanda de largura de banda da 
ONU (que devem aguardar para serem transmitidos) haverá 
aumento do atraso de pacotes, podendo até ocorrer perda de 
pacotes. Por outro lado, se os time slots forem subutilizados 
haverá desperdício de banda.  

Na alocação dinâmica de banda (dynamic bandwidth 

allocation – DBA) o princípio é alocar banda de acordo com a 
demanda, reduzindo os time slots quando não houver dados a 
transmitir e disponibilizando-os para as ONUs que 
necessitam. Portanto, um dos desafios para a implementação 
do DBA é saber a quantidade de bytes que aguardam 
transmissão nas ONUs. Um algoritmo muito utilizado na 
literatura é o DMB (dynamic minimum bandwidth) [7].  

Este algoritmo é baseado em SLAs (service level 

agreement), que é um conjunto de especificações de serviços 
e prioridades negociados entre provedor e usuário. O DMB 
aloca uma banda mínima garantida para cada SLA, cuja 
distribuição é realizada de acordo com fatores de ponderação. 
Assim, este algoritmo diferencia a alocação de banda para os 
SLAs e distribui a banda mínima igual para todos os usuários. 
A banda não utilizada é realocada para as ONUs, 
independentemente dos SLAs. Esta alocação é dinâmica e 
depende da banda excedente e do estado das filas de tráfego 
das ONUs. O algoritmo DMB é implementado em duas 
etapas. A banda mínima para cada SLA é estipulada no 
primeiro estágio e a banda não utilizada, no segundo. 

A seguir será apresentada a formulação matemática do 
algoritmo de alocação dinâmica de banda com ponderação, 
que propomos, similar ao DMB [7].  

III. ALGORITMO COM PONDERAÇÃO 

Nesta seção é apresentada a formulação do algoritmo com 
ponderação proposto, similar ao DMB [7], que aloca banda 
mínima garantida (CIR – committed information rate) igual 
para todas as ONUs e em seguida realoca dinamicamente a 
banda não utilizada (EIR – excess information rate) com base 
nas prioridades dos SLAs [4]. 

Na nossa proposta, a banda que será alocada (Bt
alocada) para 

cada ONU é composta pela banda garantida (Bgr) e banda 
extra (Bt

extra), conforme 

,t
extragr

t
alocada BBB +=  (1) 

na qual t representa o número da prioridade (SLA), sendo, t = 
1 prioridade alta, t = 2 prioridade média e t = 3 prioridade 
baixa. 

A banda garantida representa a banda mínima (CIR) 
disponível que será alocada para todas as ONUs 
independentemente da prioridade. Nesta alocação, será 
atribuída uma banda básica (Bbásica) para as ONUs verificando 
o tamanho da fila (Q). Se o tamanho da fila for menor ou 
igual à banda básica, a ONU receberá a quantidade de banda 
solicitada ao OLT, ou seja, Q. Isto é realizado para evitar 
desperdício de banda. Se o tamanho da fila for maior, será 
alocada a banda básica e a excedente será disputada seguindo 

os critérios de alocação da banda extra (Bt
extra). A banda 

garantida é alocada de acordo com 
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A quantidade de banda extra que será alocada 
dinamicamente para as ONUs é composta pela diferença 
entre a banda total da rede (Btotal) e a soma da banda garantida 
alocada para todas as ONUs, multiplicada pelo fator de 
distribuição (Wt) que divide em porcentagens a quantidade de 
banda extra que será alocada para os SLAs, conforme 
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na qual k representa o número de ONUs, t o número da 
prioridade (SLA) e Wt o fator de distribuição. Este fator 
especifica a quantidade de banda que cada prioridade pode 
obter. Wt = 1,0 indica a banda extra total que será alocada 
(100% da banda extra).  

A banda extra é alocada para as ONUs que necessitarem de 
mais banda que a banda garantida. Se isto ocorrer e houver 
mais banda que a requerida, Bnão_utilizada ≥ (Q – Bgr), a ONU 
receberá a quantidade de banda que solicitou (Q). Se existir 
menos, (Q – Bgr) > Bnão_utilizada, toda banda disponível será 
alocada. Caso a banda garantida seja suficiente para suprir a 
quantidade de banda solicitada pela ONU, não será 
necessário alocar banda extra. Toda alocação de banda extra 
é realizada de acordo com as prioridades de alocação (SLAs), 
conforme 
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Na seção seguinte apresentamos o fluxo das transmissões 
de mensagem upstream e downstream em uma rede GPON.  

IV. TRANSMISSÃO DE MENSAGENS UPSTREAM E 

DOWNSTREAM EM UMA REDE GPON 

Para começar a transmissão na ONU, a OLT enviará um 
pacote downstream com o mapa de banda de todas as ONUs 
contendo o instante que a ONU deverá iniciar (start) e 
terminar (stop) a transmissão. Quando a mensagem chega à 
ONU, os campos start e stop definem o intervalo de tempo 
alocado para transmitir seus pacotes e o campo Alloc–ID 
informa qual tráfego de contêiner deverá ser transmitido. Nas 
transmissões upstream, as redes GPON utilizam o campo 
DBA, contido no bloco DBRu (dynamic bandwidth report 

upstream) do cabeçalho do quadro (início de cada time slot), 
para enviar a solicitação de banda para a OLT. Uma vez que 
o quadro upstream é recebido pela OLT, ele é repassado para 
o módulo DBA, que é responsável pela alocação de largura 
de banda.  Adicionalmente, a OLT recalculará o RTT (round 

trip time) da ONU utilizando a informação do bloco PLOu 
(physical layer overhead upstream). O RTT experimenta 
atrasos de propagação, que é proporcional ao comprimento da 
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fibra entre a ONU e o OLT, podendo ser diferente para cada 
ONU. O módulo DBA deverá programar os time slots para a 
ONU de tal forma que o quadro upstream desta chegue à 
OLT imediatamente depois do quadro da ONU anterior, 
mantendo somente um pequeno intervalo de tempo entre as 
transmissões, conhecido como tempo de guarda. A ordem de 
transmissão de informação das ONUs é feita de forma cíclica, 
denominando-se ciclo de interrogação o intervalo de tempo 
em que todas as ONUs terão transmitido uma vez à OLT [8]. 

Desta forma, o DBA atualiza os time slots a cada ciclo, 
sendo esta a forma ideal para a alocação de banda em uma 
rede GPON, como é apresentado em [8]. No entanto, o 
algoritmo de alocação dinâmica de banda que está 
implementado na CPU da OLT necessita de vários ciclos de 
interrogação para atualizar os time slots. Este tempo está 
relacionado ao processamento do DBA que depende do 
software e hardware da OLT para atualizar os time slots. 
Então, inserimos em nossa simulação um intervalo de tempo, 
relacionado ao ciclo de interrogação, para o processamento 
do algoritmo de alocação dinâmica de banda. Desta forma, 
tornamos as simulações mais realistas em relação a software 
e hardware de equipamentos. A Seção seguinte apresenta a 
transmissão de mensagens upstream e downstream em uma 
rede GPON com intervalo de processamento do DBA. 

A. Transmissão de mensagens upstream e downstream em 

uma rede GPON com intervalo de processamento do DBA 

A cada ciclo de interrogação que os time slots não são 
atualizados, as ONUs recebem a mesma quantidade de banda 
do ciclo anterior. Se uma ONU solicitar no instante t2 uma 
quantidade de banda menor que no instante t1, e os time slots 
não forem atualizados, ela receberá mais banda que o 
necessário. De forma similar, se uma ONU no instante t2 
solicitar mais banda que no instante t1, ela receberá a mesma 
quantidade de banda do ciclo anterior, ocasionando aumento 
do número de pacotes nos contêineres e, consequentemente, 
maior atraso no envio de pacotes. 

 A Figura 1 ilustra uma transmissão com tempo de 
processamento do DBA relacionada ao ciclo de interrogação. 

No instante t1 o mapa de banda, contido no cabeçalho PCBd 
(physical control block downstream), é enviado para todas as 
ONUs informando a quantidade de banda disponível para a 
transmissão dos pacotes. O tamanho dos time slots está na 
Tabela de banda 1 da Figura 1. Ao receber o mapa de banda, 
no instante t2, cada ONU começa a enviar os pacotes para a 
OLT e, ao final, especifica no campo DBA, contido no bloco 
DBRu, a quantidade de banda necessária para o próximo 
ciclo. Quando o pacote da última ONU chega à OLT, no 
instante t3, o DBA inicia o processamento para definir a 
quantidade de banda que será alocada para o próximo ciclo. 
No entanto, como os tráfegos downstream e upstream 
continuam ocorrendo e o DBA ainda está processando a 
quantidade de banda para cada ONU, os time slots não serão 
atualizados e o ciclo de interrogação 2 continua com as 
mesmas informações do ciclo de interrogação 1 (comparar a 
coluna bytes das Tabelas de banda 1 e 2 e notar que os time 

slots não foram atualizados). No instante t4, as ONUs 
começam a receber o mapa de banda contendo a quantidade 
de bytes destinada para a transmissão dos pacotes. Ao final, é 
informado no campo DBA, contido no bloco DBRu, a 
quantidade de bytes que ela precisará para o próximo ciclo. A 
ONU 1 solicita 1800 bytes, a ONU 2, 1350 bytes e a ONU 3, 
1100 bytes (ver na Figura 1). Como podemos observar, no 
instante t5 a OLT recebe os pacotes de upstream contendo a 
banda necessária para o próximo ciclo, mas como o DBA 
ainda está processando as requisições de pedido de banda do 
ciclo de interrogação 1, as informações de banda no instante 
t5 são ignoradas (observar as Tabelas de banda 1 e 3 e notar 
que os time slots não foram atualizados). O terceiro ciclo é 
similar ao segundo, as ONUs recebem os time slots no 
instante t6 e iniciam a transmissão dos pacotes contidos nos 
contêineres e, ao final, informam a quantidade de banda 
necessária para o próximo ciclo. No instante t7, o DBA 
termina o processamento e atualização dos time slots para o 
próximo ciclo. No entanto, estas informações são referentes 
ao ciclo de interrogação 1 (comparar as Tabelas de banda 1 e 
4 e notar que os time slots foram atualizados). No instante t7, 
o mapa de banda que será enviado às ONUs está atualizado 
com as informações do instante t3 (ciclo de interrogação 1).   

OLT

ONU 1

ONU 2

ONU 3

PCBd Payload

1500 Payload

1000 Payload

900 Payload

Ciclo de Interrogação 1

Tempo de guarda PCBd Payload

1800 Payload

1350 Payload

1100 Payload

Tempo de guarda

DBA Processando

PCBd Payload

2000 Payload

1500 Payload

1450 Payload

Tempo de guarda PCBd Payload

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 tn

Ciclo de Interrogação 2 Ciclo de Interrogação 3 Ciclo de Interrogação n

 
Figura 1. Transmissão de dados com intervalo de processamento do DBA relacionada ao ciclo de interrogação. 
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Na seção seguinte serão apresentadas as simulações 
realizadas utilizando o intervalo para o processamento do 
DBA e o algoritmo com ponderação descrito. 

V. RESULTADOS NUMÉRICOS 

A. Simulação de uma rede GPON com intervalo de 

processamento do DBA 

Para as simulações seguintes inserimos no algoritmo com 
ponderação, apresentado na Seção III, um intervalo de 
processamento do DBA relacionado ao ciclo de interrogação, 
como descrito na seção IV.A. Com esta modificação, o 
algoritmo atualizará os time slots a partir de uma determinada 
quantidade de ciclos de interrogação sem atualização.  

Os intervalos de processamento do DBA são definidos com 
base na quantidade de ciclos de interrogação. Para cada ciclo 
sem atualização o intervalo de processamento do DBA é 250 
µs, sendo 125 µs referente ao sentido downstream e 125 µs ao 
sentido upstream [3]. Então, por exemplo, para 5 ciclos sem 
atualização o atraso será 5 x 250 µs = 1,25 ms. Na OLT 
desenvolvida pelo CPqD, os time slots são atualizados a cada 
50 ms (200 ciclos de interrogação). Então, utilizamos este 
valor em nossas simulações.  

Nas simulações seguintes comparamos uma rede GPON 
com e sem intervalo de processamento do algoritmo de 
alocação de banda. A banda garantida de 20 Mbps para todas 
as ONUs e as porcentagens de banda extra que serão alocadas 
para todas as prioridades são: 50% (W1=0,5) para SLA1; 30% 
(W2=0,3) para SLA2; e 20 (W3=0,2) para SLA3, como 
apresentado na Tabela 1. Os parâmetros utilizados na 
simulação são listados na Tabela 2. 

Tabela 1. Dados para simulação do DBA com e sem intervalo de 
processamento relacionado aos ciclos de interrogação. Prioridade dos SLAs, 
distribuição das ONUs, banda garantida e porcentagem de banda extra. 

SLA Prioridade ONUs 
Banda Garantida 

(Mbps) 
Porcentagem de 
Banda Extra (%) 

1 Alta 1 a 4 20 50 
2 Média 5 a 8 20 30 
3 Baixa 9 a 16 20 20 

Tabela 2. Parâmetros de simulação do algoritmo proposto no padrão GPON. 
Descrição GPON 
Taxa de bit total (Gbps) 1,25 
Taxa de bit ONU (Mbps) 100 
Número Total de ONUs 16 
Tamanho do buffer nas ONUs (MB) 10 
Distância máxima entre OLT e ONUs (km) 20 
Tamanho máximo do time slot (B) 1215 
Tempo (bit) de guarda entre transmissões 96 bit 
Tempo máximo do ciclo de interrogação (µs) 125 

 
Para visualizar os atrasos causados pelos intervalos de 

processamento do DBA, apresentamos nas Figuras 2 a 4 os 
resultados das simulações referentes aos SLAs 1, 2 e 3, 
respectivamente, com intervalos de processamento do 
algoritmo de alocação dinâmica de 1 a 5 e também de 10 e 
200 ciclos de interrogação e um contêiner de tráfego. Nestas 
figuras percebemos que o aumento dos atrasos no envio de 
pacotes para a OLT está relacionado com a quantidade de 
ciclos de interrogação sem atualização. À medida que o 
número de ciclos de interrogação aumenta, sem atualizar os 

time slots, a alocação de banda torna-se ineficiente causando 
aumento de pacotes nas filas (contêineres) das ONUs e, 
consequentemente, atrasos no envio. Na Figura 2 verificamos 
que a diferença entre os atrasos das simulações com 
atualização constante e 200 ciclos sem atualização é 
aproximadamente 26 ms, para 50% (50 Mbps) de carga 
oferecida pela ONU. Então, quanto maior for o intervalo de 
processamento do DBA, maiores serão os atrasos no envio de 
pacotes.  
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Figura 2. Atraso médio de pacotes em função da carga oferecida por ONU 
para o SLA1 para intervalo de processamento do DBA de 1 a 5 e também de 
10 e 200 ciclos de interrogação e um contêiner de tráfego. 
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Figura 3. Atraso médio de pacotes em função da carga oferecida por ONU 
para o SLA2 para intervalo de processamento do DBA de 1 a 5 e também de 
10 e 200 ciclos de interrogação e um contêiner de tráfego. 
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Figura 4. Atraso médio de pacotes em função da carga oferecida por ONU 
para o SLA3 para intervalo de processamento do DBA de 1 a 5 e também de 
10 e 200 ciclos de interrogação e um contêiner de tráfego. 
 

Para tentar minimizar os atrasos causados pelo intervalo de 
processamento do DBA, propomos o acréscimo de uma 
banda extra, que será a soma da banda não utilizada, a ser 
distribuída para as ONUs de acordo com a requisição de 
banda no momento da atualização do time slot. Este 
acréscimo não leva em consideração as prioridades dos 
SLAs, mas a necessidade de banda de cada ONU. Ao 
atualizar o time slot, o algoritmo verifica a quantidade de 
banda solicitada pela ONU no ciclo anterior e analisa a 
disponibilidade de banda extra para alocar. Se uma ONU 
solicitar, no instante t1, uma determinada quantidade de 
banda e ela for atualizada no instante t5, o algoritmo atualiza 
o time slot com a solicitação de banda no instante t1 com 
acréscimo da banda extra, por causa do intervalo de 
processamento do DBA. Esta banda será distribuída para as 
ONUs verificando a quantidade de banda solicitada no ciclo 
anterior. Desta forma, se no instante t5 a ONU solicitar uma 
determinada quantidade de banda maior que no instante t1, o 
algoritmo atualizará o time slot com a banda solicitada no 
instante t1 e verificará a disponibilidade de banda extra para 
suprir a demanda no instante t5.  

As simulações seguintes são decorrentes da proposta 
apresentada para minimizar os atrasos causados pelo 
intervalo de processamento do DBA. Esta é baseada na 
alocação de uma banda extra no momento da atualização dos 
time slots para todas as ONUs. 

B. Simulação para minimizar o atraso causado pelo intervalo 

de processamento do DBA 

As Figuras 5 a 7 apresentam o atraso médio de pacotes em 
função da carga oferecida por ONU para os SLAs 1, 2 e 3 
com intervalos de processamento do DBA de 10 e 200 ciclos 
de interrogação e um contêiner de tráfego. Nestes gráficos 
apresentamos os resultados de simulações computacionais 
quando acrescentamos a banda extra na atualização dos time 

slots. Como podemos perceber em todos os gráficos, a banda 

extra diminui o atraso médio de pacotes, porque ela passa a 
ser distribuída para as ONUs e, consequentemente, mais 
pacotes serão transmitidos para a OLT. Com o aumento da 
quantidade de ciclos de interrogação sem atualização dos 
time slots, os atrasos aumentam e a quantidade de banda extra 
diminui. Isso ocorre porque quanto maior for a quantidade de 
ciclos sem atualização, menor será a banda extra, tanto 
devido à grande demanda de pacotes contidos nas filas das 
ONUs que necessitam de banda quanto devido à falta de 
liberação de time slots das ONUs que não estão utilizando a 
banda.  
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Figura 5. Atraso médio de pacotes em função da carga oferecida por ONU 
para o SLA1 com intervalo de processamento do DBA de 10 e 200 ciclos de 
interrogação e um contêiner de tráfego. Neste gráfico apresentamos os 
resultados computacionais quando acrescentamos a banda extra no momento 
da atualização dos time slots. 
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Figura 6. Atraso médio de pacotes em função da carga oferecida por ONU 
para o SLA2 com intervalo de processamento do DBA de 10 e 200 ciclos de 
interrogação e um contêiner de tráfego. Neste gráfico apresentamos os 
resultados computacionais quando acrescentamos a banda extra no momento 
da atualização dos time slots. 
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Figura 7. Atraso médio de pacotes em função da carga oferecida por ONU 
para o SLA3 com intervalo de processamento do DBA de 10 e 200 ciclos de 
interrogação e um contêiner de tráfego. Neste gráfico apresentamos os 
resultados computacionais quando acrescentamos a banda extra no momento 
da atualização dos time slots. 
 

A Figura 7 mostra o desempenho do algoritmo de alocação 
dinâmica de banda em relação ao SLA3, que sofre mais 
atrasos por causa da priorização dos SLAs 1 e 2. Para 50% 
(50 Mbps) de carga oferecida pela ONU, os atrasos de 10 
ciclos de interrogação sem atualização dos time slots, são 
111,6 ms e 1,6 ms, sem e com banda extra, respectivamente, 
obtendo redução de 110 ms no atraso de envio dos pacotes. 
Para os atrasos de 200 ciclos de interrogação sem atualização 
dos time slots, são 131,2 ms e 24,5 ms, sem e com banda 
extra, respectivamente, sendo a redução de 106,7 ms. Com 
esta melhoria, podemos ter serviços sensíveis a atraso como 
VoIP, HDTV e SDTV de melhor qualidade. 

VI. CONCLUSÕES 

Neste trabalho descrevemos o problema do tempo de 
processamento de algoritmos de alocação dinâmica de banda 
quando implementado na CPU de controle da OLT de uma 
rede padrão GPON com taxa máxima 1,25 Gbps. Para 
analisar os atrasos causados no envio de pacotes entre a ONU 
e OLT propusemos um algoritmo de alocação dinâmica de 
banda com ponderação. Com este, simulamos uma rede 
GPON com diferentes intervalos de processamento do DBA e 
constatamos um aumento no atraso no envio dos pacotes da 
ONU para a OLT à medida que a quantidade de ciclos de 
interrogação sem atualização aumenta. Para combater este 
problema propusemos o acréscimo de uma banda extra na 
atualização dos time slots e com isto percebemos uma 
redução significativa nos atrasos de envio dos pacotes. Esta 
redução é importante principalmente para o SLA3 que sofre 
maior atraso devido à sua prioridade ser menor em relação 
aos demais. Assim os serviços sensíveis a atraso obtêm 
melhor qualidade na transmissão quando a banda extra é 
implementada.  
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Resumo - Este trabalho descreve o desenvolvimento experimental 

de um sistema de transmissão de sinais de rádio no padrão Wi-Fi 

(2,4 GHz) utilizando fibra óptica. A transmissão acontece por 

modulação direta sobre a portadora óptica, o que caracteriza 

uma transmissão analógica do tipo Wireless-over-Fiber (WoF). O 

objetivo final é usar a técnica para afastar uma antena de seu 

ponto de acesso, permitindo que o círculo de cobertura deste não 

esteja centrado no próprio ponto. Propõe-se, com isto, uma 

infraestrutura heterogênea, que flexibiliza a área de cobertura de 

um ponto de acesso. 

Palavras-Chave: Wi-Fi; fibra óptica; Wireless-over-Fiber; rede 

local. 

I.  INTRODUÇÃO 

Mobilidade e portabilidade são as principais características 
que tornaram as redes sem fio tão populares. Apesar da 
limitação das taxas de transferência obtidas com uma rede não 
cabeada, os ganhos em praticidade, gerenciamento e 
infraestrutura levaram a tecnologia Wi-Fi a ser implantada nos 
ambientes doméstico, comercial e público. 

Porém, as redes Wi-Fi utilizam na transmissão dos sinais, 
faixas do espectro eletromagnético destinadas às aplicações 
industriais, científicas e médicas, pois estas não precisam de 
autorização para serem utilizadas. Por isso, é comum que a 
rede sofra com interferências de sinais externos, provenientes 
de equipamentos eletrônicos, tais como fornos de micro-
ondas, brinquedos controlados por rádio, telefone sem fio, 
outras redes que utilizam a mesma faixa de frequências como 
o Bluetooth e algumas redes sem fio regidas pelo padrão 
802.11 [1].  

Outro aspecto dessa tecnologia que necessita de um estudo 
mais aprofundado é a segurança. Como a transmissão do sinal 
é realizada via rádio, um quadro (frame) destinado a um 
computador específico, é naturalmente enviado para todas as 
outras dentro da área de cobertura [2]. Isto pode tornar a rede 
vulnerável aos aspectos de privacidade, autenticação e 
integridade das mensagens. Hoje, diversos recursos são 
utilizados para autenticar e criptografar as mensagens enviadas 

em uma rede sem fio [2-3], porém mesmo estas técnicas estão 
sujeitas a falhas. 

Do ponto de vista de projeto, uma rede sem fio exige um 
estudo cuidadoso para definir a sua área de cobertura [4]. É 
desejável oferecer os serviços de comunicação com qualidade 
para todos os pontos da rede, o que exige um número maior de 
pontos de acesso, o uso de antenas direcionais, e/ou o aumento 
na potência de transmissão.   

É também de grande importância prática garantir que o 
sinal não alcance áreas não previstas no projeto. Uma área de 
cobertura maior que a necessária implica em perda de 
eficiência pelo desperdício de energia, e um aumento da 
vulnerabilidade na segurança da rede, uma vez que facilita a 
inserção de usuários não autorizados. Paralelamente, pode 
tornar a rede uma fonte potencial de interferência para redes 
sem fio vizinhas. 

A proposta dos experimentos descritos neste artigo é 
conectar estações de assinantes distantes umas das outras em 
uma mesma rede local utilizando fibras ópticas, mas mantendo 
a qualidade de mobilidade aos usuários provida pelas redes 
sem cabeamento. Para isto, propôs-se o uso de um sistema de 
rede sem fio sobre fibra (Wireless-over-Fiber), neste caso 
utilizando transmissão de rádio sobre fibra (RoF – Radio-over-
Fiber) para transmitir analogicamente o sinal de 
radiofrequência (RF) da rede Wi-Fi para localidades distantes.  

A finalidade deste sistema é flexibilizar a área de cobertura 
de uma rede, permitindo que um único ponto de acesso 
consiga se comunicar ao mesmo tempo com estações 
próximas e com estações a alguns quilômetros de distância, 
mantendo a mesma qualidade de sinal, sem necessitar cobrir a 
região intermediária entre elas. Esta flexibilização 
possibilitaria otimizar a área de cobertura, reduzir o número de 
dispositivos necessários a implantação da rede e ainda 
fornecer maior segurança ao projeto de rede.  

O cenário de testes foi montado na Universidade Federal 
Fluminense, em Niterói e na Universidade Federal de Espírito 
Santo, em Vitória. Consistiu na ligação ponto a ponto entre 
duas estações usando placas de rede sem fio no padrão Wi-Fi, 
através de um sistema de rádio sobre fibra. Durante os Os autores agradecem a CAPES (Edital Pró-Defesa 01/2008), CNPq  

(processos 482657/2007-3, 500296/2008-1 e 313569/2009-6) e RNP pelo 

apoio financeiro a este trabalho. 
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experimentos mediram-se as taxas de transmissão entre os 
computadores para verificar se o sistema proposto apresenta 
transparência suficiente para não prejudicar a rede Wi-Fi, e 
mapear os limites do sistema quanto à distância do enlace em 
fibra. 

Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados 
obtidos nesses testes e para isso encontra-se organizado da 
seguinte forma. A Seção II apresenta uma breve introdução 
teórica acerca dos requisitos necessários para a aplicação de 
uma rede sem fio sobre a fibra. Na Seção III é descrito todo o 
desenvolvimento experimental, cujos resultados são 
apresentados na Seção IV. Por fim, conclusões são 
apresentadas na seção V. 

II. REQUISITOS DA REDE LOCAL PARA O SISTEMA DE ROF 

Um sistema de RoF ponto a ponto simplex com modulação 
indireta [5] consiste basicamente de 3 módulos: a) Um 
transmissor de radiofrequência, cuja saída é conectada à 
entrada RF de um modulador eletro-óptico, sendo este último 
alimentado por um laser semicondutor; b) Um lance de fibra 
óptica; c) E finalmente um receptor óptico, cuja saída elétrica 
está conectada ao receptor de radiofrequência do sistema. 

Para se estabelecer um sistema full-duplex, pode-se usar o 
equivalente a dois sistemas do tipo simplex, com a adição de 
dois circuladores ópticos ou de micro-ondas nas extremidades 
para separar e/ou combinar os sinais que se propagam em 
sentidos opostos. Dependendo da distância e do tipo de fibra 
utilizada, o sistema pode ainda necessitar de amplificadores 
ópticos, fibras compensadoras de dispersão, ou até 
regeneradores, para compensar tanto a atenuação como a 
dispersão das fibras ópticas. 

Para garantir a transparência (fidelidade) necessária que 
um sistema de rádio digital exige de uma rede local Wi-Fi, 
alguns parâmetros devem ser respeitados: 

A. Potência elétrica no receptor óptico 

O sinal de rádio que chega ao receptor de rádio deve ter 
uma potência mínima equivalente à sensibilidade do 
equipamento somada a uma margem definida pelo fabricante 
para uma determinada taxa de erro de bit (TEB ou BER) [6]. 

Não é rigorosamente correto dizer que o sistema RoF 
causa uma atenuação ao sinal de rádio, pois o sinal propagado 
na fibra é uma representação do sinal de RF. O sinal elétrico 
em RF do transmissor é utilizado para modular a portadora 
óptica gerada pelo laser, que sofrerá atenuação pela 
propagação na fibra. A potência elétrica gerada no receptor 
óptico é função da potência incidente do laser, da atenuação na 
fibra e da responsividade do fotodetector, presente na entrada 
do receptor, para o comprimento de onda de operação do 
enlace. Porém, grande parte dessa potência óptica incidente 
será convertida em corrente contínua e depois filtrada. Isso 
porque o índice de modulação deve ser baixo, o que faz com 
que as amplitudes das bandas laterais sejam bem pequenas, 
resultando em um sinal elétrico com uma potência muito baixa 
na frequência de rádio após a demodulação [5,7]. O índice de 
modulação precisa ser pequeno para manter no valor mínimo 
possível as potências de raias laterais indesejáveis (de ordem 

igual ou superior a dois) cujo surgimento é inevitável, devido 
à modulação. A existência dessas raias laterais pode também 
ser entendida como distorções causadas pelo modulador, 
devido a não-linearidade na função de transferência do 
interferômetro. 

B.  Relação Sinal/Ruído – (RSR ou SNR) 

O sinal de rádio deve apresentar uma SNR mínima tal que 
se obtenha uma BER máxima determinada, para o tipo de 
modulação aplicado [6]. 

A potência de ruído total detectada no receptor de rádio 
será em maior parte causada pelo próprio ruído térmico do 
fotodetector, considerando que o modulador opera em uma 
região praticamente linear, tornando inexpressivo o ruído de 
intermodulação de ordens ímpares [5].  

C.  Distorção 

Distorções que afetam o sinal de rádio podem ser de 
natureza linear ou não linear. Distorções lineares devem ser 
minimizadas, pois são estas as principais causas de erros na 
interpretação do símbolo, desde que o sinal apresente uma boa 
relação sinal/ruído térmico. Já as não lineares de ordem par em 
um sistema monocanal não são de grande influência, visto que 
o equipamento receptor do sistema de rádio possui um filtro 
capaz de eliminar componentes fora da frequência de 
operação. A única desvantagem deste tipo de distorção é 
implicar em uma perda de potência na frequência de operação. 
Porém, o ruído causado por intermodulações de ordem ímpar 
apresenta componentes dentro da faixa de operação, que não 
podem ser eliminados pela presença de filtros.  

Em um sistema de RoF a principal causa de distorção 
linear é a dispersão modal, no caso de enlaces com fibra 
multimodo, ou a dispersão cromática, no caso de enlaces com 
fibra monomodo. Para o caso de uma transmissão analógica,  
as fibras comportam-se como se fossem filtros passa-baixa 
para os sinais em banda básica (no caso, para o sinal de rádio 
em 2,4 GHz) [8], devido aos efeitos da dispersão. Para evitar a 
distorção do sinal, existe a necessidade do sistema óptico 
apresentar uma resposta plana em amplitude a todo o espectro 
do sinal de rádio. Portanto, é desejável manter a frequência de 
corte deste “filtro passa-baixa” bem acima da frequência do 
sinal de rádio, ou seja, deseja-se manter no mínimo os efeitos 
da dispersão na fibra.  

A largura de banda a ser ocupada pelo sinal modulado  
(4,8 GHz) é muito pequena quando comparada à frequência 
central da portadora óptica (200,0 THz) utilizada nos 
experimentos apresentados neste artigo. Desta forma, o sinal é 
considerado ter uma única raia no espectro de frequências 
ópticas. Portanto, são desprezados os possíveis ganhos de 
amplitude ou fase diferentes para componentes em frequências 
distintas (filtragem espectral), o que caracterizaria uma 
distorção linear no sinal óptico, e consequentemente no sinal 
de rádio. Sendo assim, distorções lineares são atribuídas 
principalmente a efeito de dispersão na fibra, seja modal, 
cromática ou por polarização [6].  

D. Atraso (latência) 
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É conhecido que o atraso (ou latência) é um parâmetro 
crucial para certas aplicações de rede, como voz sobre 
protocolo internet (VoIP) por exemplo.  

Analogamente, o atraso provocado pelo sistema de RoF 
pode ser prejudicial à rede Wi-Fi. No caso de uma rede local 
sem fio no padrão Wi-Fi, as placas de rede possuem 
temporizadores para medir os intervalos de DIFS (DCF 
Interframe Space) e SIFS (Short Interframe Space) [9]. Se 
ocorrerem atrasos causados especialmente pelo canal de 
comunicação comparáveis com estes intervalos – o DIFS é 
igual a 50 µs [10] para o padrão 802.11b, por exemplo – o 
funcionamento do protocolo e consequentemente a 
transmissão no enlace estarão comprometidos. 

Neste caso, ocorrerão diversas retransmissões 
desnecessárias, pois o contador de espera da mensagem de 
reconhecimento estourará antes que seja fisicamente possível a 
chegada deste quadro (PDU de enlace [1]). É como se um 
usuário VoIP falasse do seu terminal e demorasse muito a 
ouvir uma resposta.  

Outro problema previsto é o de um cenário com vários 
microcomputadores utilizando o mesmo meio de transmissão. 
Supõe-se que o intervalo de espera com escuta entre quadros 
(DIFS) não será suficiente para impedir que dois 
computadores iniciem suas transmissões ao mesmo tempo, 
ocasionando a colisão. Em um meio de transmissão muito 
disputado, poderia ocorrer um loop, onde as unidades de rede 
acabariam por sempre anular as tentativas umas das outras, 
independente do tempo de back-off utilizado. Novamente 
considerando a analogia do sistema VoIP, seria como se os 
usuários falassem ao mesmo tempo tornando a conversa 
inteligível. O atraso inibirá o funcionamento do protocolo de 
conversação. 

III. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

A. Descrição do Setup básico 

A experiência montada em laboratório, cujos principais 
parâmetros encontram-se na tabela 1 abaixo, foi dividida em 
duas etapas.  

TABELA 1: PRINCIPAIS COMPONENTES UTILIZADOS NOS EXPERIMENTOS 

Componente / Parâmetro 

 

Enlace 

sem fio 

Back-to-back 

óptico 

Enlace 

óptico de  

50 km 

Placa Wireless 

Frequência (MHz) 2462  2462  2412  

Banda (MHz) 22 22  22 

Modulação CCK CCK CCK 

Sensibilidade (dBm) -90 -90 -90 

Potência máx. emitida (dBm) 15 15 15 

Modulador MZM 

Comprimento de onda (nm) – 1550,12 1550,12 

Tensão Bias do MZM – 0 V 0 V 

Fotodetector 

Tipo – Foto diodo PIN 

Corrente de escuro – 1 nA 

Sensibilidade típica – - 20 dBm 

Intervalo de comprimento de onda 
detectável 

– 
1280 – 1580 nm 

Intervalo de tensão fornecida ao 
fotodiodo 

– 
3 – 7 V 

Laser de sinal 

Potência de saída – 13 dBm 

Largura espectral – 3 - 10 MHz 

Fibra Monomodo 

Tipo – ITU-T G.652-D 

Atenuação (@1550nm) – 0,183 dB/Km 

Dispersão Cromática (@1550nm) – 16,5 ps/nm.Km 

Slope de dispersão – 0,084 ps/nm2.Km 

Fibra de Compensação de dispersão 

Comprimento – 5,5 Km 

Atenuação Total (@1550nm) – 3,63 dB 

Dispersão Cromática (@1550nm) – -135,2 ps/nm.Km 

Slope de Dispersão – -2,3 os/nm2Km 

A primeira consiste em verificar, através da aquisição dos 
respectivos espectros, a possibilidade de envio e recepção de 
sinais RF através do enlace de fibra óptica (Figura 1).  
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 Figura 1: Aquisição do espectro do sinal RF. a) transmitido b) recebido. 
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Através da Figura 1 verifica-se, que nesta montagem 
básica, além das estações de transmissão/recepção, 
representadas por dois microcomputadores, responsáveis pelo 
armazenamento das informações transmitidas e recebidas e 
gerenciados pelo Windows XP, foram utilizadas duas placas de 
rede wireless modelo DWL-G520 operando no modo ad-hoc. 
Este modo é caracterizado por admitir a comunicação entre 
dois ou mais pontos distintos sem a necessidade de um Access 
point, e operar no padrão 802.11b, que usa Direct Sequence 
Spread Spectrum (DSSS) para taxa de dados até 11 Mbits/s, 
conforme informações recebidas da central de suporte do 
fabricante. 

Nesses dispositivos (placas wireless) os sinais transmitidos 
e recebidos transitam por uma mesma porta impossibilitando, a 
princípio, a caracterização dos seus respectivos espectros. 

A solução foi inserir dois circuladores de micro-ondas, 
modelo SM2327C01, tornando possível a distinção entre os 
dados transmitidos e recebidos. Além dos circuladores a 
aquisição dos referidos espectros exigiu ainda a inclusão de 
dois acopladores de microondas referenciados pelo modelo 
ZFDC15-5, sendo que seu formato foi visualizado utilizando o 
analisador de espectro elétrico.  

Através dela também observa-se a presença do modulador 
de intensidade externo single–drive Mach-Zehnder 
(LNPAM1510000122SS) juntamente com o controlador de 
polarização e do laser de onda contínua (CW), conjunto de 
equipamentos necessários à modulação do sinal wireless, além 
do carretel de fibra óptica de 50 km e detector óptico (2860E-
023) responsável por converter o sinal do domínio óptico para 
o elétrico.  

Já na segunda fase do experimento testou-se o desempenho 
de três topologias distintas ilustradas na Figura 2.  

Nesses testes utilizou-se o comando ping nativo do sistema 
operacional Windows executado através do prompt de 
comandos cuja função principal é enviar pacotes (PDU da 
camada de rede [1]) ICMP (Internet Control Message 
Protocol) do tipo echo request e echo reply, que possibilita 
observar o atraso e a taxa média de perdas de pacote da rede e 
o Iperf. Este utilitário cliente/servidor não pertencente ao 
referido sistema operacional. É uma ferramenta usada para 
testar a banda efetiva de uma rede. A ferramenta realiza a 
transmissão de segmentos TCP ou datagramas UDP (PDUs da 
camada de transporte [1]) pela rede, e posteriormente calcula a 
taxa obtida relacionando a quantidade de segmentos ou 
datagramas corretamente recebidos em um determinado 
intervalo. 

O Iperf foi ajustado para efetuar medições a cada 10 s, 
durante um período de 60 s, usando no primeiro momento a 
comunicação half-duplex e depois a full-duplex, sendo os dois 
sob a regência do TCP (Transmission Control Protocol) que se 
caracteriza por garantir a entrega das informações sem erros e é 
orientado à conexão [1]. 

Ainda foram feitos testes com o Iperf usando o protocolo 
UDP (User Datagrama Protocol), que oferece como principal 
vantagem o fato de sob seu domínio, a comunicação se 
processar de forma mais rápida, pois não há necessidade das 
conexões serem criadas/destruídas para que haja a transmissão 

além de não exigir a confirmação de recebimento e 
retransmissão de pacote na camada de transporte. Neste modo 
espera-se observar maiores taxas efetivas de transmissão em 
comparação com as obtidas usando o TCP para ambientes com 
poucas perdas, e taxas inferiores para ambientes hostis. 
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Figura 2: Desempenho das topologias de rede. a) Wireless b) RoF back-to-   
back, c) RoF em fibra de 50 km. 

 

IV. RESULTADOS 

A. Análise Espectral (domínio elétrico) 

O espectro do sinal de transmissão do Micro 1 (Figura 3) 
obtido no setup mostrado na Figura 1, apresenta distribuição 
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de potência dentro de uma banda, já esperada, de 22 MHz com 
potência de pico na frequência central de 6,4 dBm. 

 

 

Figura 3: Espectro capturado na transmissão 

 

Já os sinais captados na recepção, ou seja, após passar pelo 
sistema óptico de ligação direta ou com uma fibra de 50 km, 
apresentaram formato semelhante dentro da mesma banda. A 
única diferença entre as duas medições foi a potência do sinal 

que apresentou valores de 21,1 dBm e de 31,6 dBm na 
frequência central, respectivamente, usando ligação direta, e 
com a inserção do carretel de fibra de 50 km. Esta diferença de 
10,5 dB deve-se principalmente à atenuação óptica da bobina 

de fibra inserida, ou seja, 50 km  0,2 dB/km = 10 dB. 

A interpretação feita para estes resultados é que as não 
linearidades introduzidas no processo de modulação eletro-
óptico e na foto-detecção não prejudicam a comunicação 
(analógica) de rádio sobre fibra. As componentes não lineares 
de ordem par, não causam perdas de potência significativas e 
outras distorções que não possam ser filtradas. No presente 
caso, as eventuais componentes pares apresentaram 
amplitudes insuficientes para serem observadas pelo 
analisador de espectro. Um exemplo que não pode ser filtrado 
é o ruído de intermodulação, que se origina de não-
linearidades de 3

a
 ordem ou superior [6].  

B. Resultados da medição de parâmetros de rede Wi-Fi 

Após a aquisição do espectro, foram realizadas medidas 
referentes a atraso, perdas, e banda (taxa transmitida) 
existentes na rede. Tais medidas foram realizadas utilizando as 
ferramentas ping (atraso e perdas) e Iperf (taxas) e os 
resultados observados encontram-se descritos na Tabela 2.  

Os resultados de conexão indicam que o proposto neste 
artigo de fato é funcional. Apesar da longa distância, a 
atenuação do sinal na fibra não é grande o suficiente para 
impedir a conexão, mesmo sem a utilização de amplificadores 
ou regeneradores. 

 

TABELA 2: COMPARAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE ENLACE 

Parâmetro 

observado 

Enlace 

 sem fio 

Back-to-back 

óptico 

Enlace óptico 

 de 50 km 

Conexão Sim Sim Sim 

Atraso Mínimo < 1 ms < 1 ms 3 ms 

Taxa de Perdas 3,16% 2,16% 2,00% 

Taxa média - TCP 5,82 Mbps 5,77 Mbps 33,40 Kbps 

Taxa média - UDP 6,53 Mbps 6,46 Mbps 48,20 Kbps 

Ao comparar os enlaces sem fio e o back-to-back óptico, 
nota-se que não há diferenças significativas para os principais 
parâmetros da rede, que são as taxas de transmissão. A única 
diferença foi uma perda de pacotes menor para o enlace com 
fibra, possivelmente justificável pelo fato de não haver, neste 
caso, perdas devido ao desvanecimento seletivo. Outra 
provável justificativa seria o fato de que o sinal elétrico no 
receptor apresentou na prática uma potência maior no enlace 
com fibra, do que ao valor calculado para o enlace sem fio. 

Usando o cálculo de atenuação do espaço livre, um sinal 
com 2,4 GHz de frequência transmitido entre dois pontos 
distantes de 4,2 metros sofre uma atenuação de 
aproximadamente 52,0 dB. Pela comparação das potências 
medidas no transmissor e no receptor de rádio, foi observada 
uma diferença de 27,5 dB e 38,0 dB respectivamente no 
esquema com back-to-back óptico e com a fibra de 50 km. 
Lembrando novamente que a diferença de 38 - 27,5 = 10,5 dB 
deve-se à atenuação dos 50 km de fibra. Portanto, conclui-se 
que a respeito da potência do sinal no receptor de rádio, um 
enlace de RoF de 50 km se mostrou pelo menos 14 dB melhor 
do que um enlace sem fio de 4 metros no espaço livre. Este 
resultado corrobora a vantagem de se interligar antenas com 
fibra óptica (remoting). 

Continuando a análise quantitativa dos enlaces, para que 
um enlace de rede sem fio apresente uma relação sinal-ruído 
igual à de um enlace de 50 km de fibra, os terminais ópticos 
deste último deverão totalizar o equivalente a 14 dB de 
acréscimo de ruído ao sistema.  

Na comparação com o enlace usando carretel de fibra, 
nota-se uma queda abrupta nas taxas de transmissão do sinal. 
Intuitivamente supõe-se ser devido à atenuação do sinal, mas 
os dados obtidos mostram que isso não é verdade, se 
comparado com o enlace sem fio.  

Dentre as possíveis razões para esta queda, o de diferentes 
RSR (SNR) é aqui considerada improvável, mas não 
descartável, pois isso significaria que o ruído acrescido pelos 
terminais ópticos deverão ser superiores a 14 dB. 

Novamente, seria de se supor que outra característica da 
fibra seja o limitante deste sistema: a dispersão cromática. 
Porém, da mesma forma que com a atenuação, é possível 
praticamente descartar a hipótese usando cálculos. A dispersão 
da fibra é de 16,5 ps/nm.km e seu comprimento de 50 km 
(Tabela 1). A largura do feixe modulado será de 4,8 GHz, ou 
aproximadamente para cima 0,04 nm. O alargamento temporal 
devido à dispersão cromática será: 16,5 x 50 x 0,04 = 32 ps. 
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Fazendo a banda igual ao inverso deste intervalo, teremos uma 
banda passante de 31,25 GHz, muito superior aos 2,4 GHz de 
operação do sinal de rádio Wi-Fi. 

Uma possível justificativa para a queda na taxa de 
transmissão é que o grande atraso de propagação imposto pela 
fibra faz com que o computador transmissor dos quadros envie 
repetidamente o mesmo quadro, por não receber a 
confirmação de recebimento a tempo, ou até por colisões 
(perdas de quadros, ocorridas na camada de enlace) causadas 
pelo mesmo atraso. Esse desperdício de tempo de utilização 
do canal pode justificar não só as baixas taxas medidas, como 
também os atrasos detectados pelo ping.  

O tempo de propagação de ida e volta do sinal na fibra 
somados chega a aproximadamente 0,5 ms. Somando este 
último com o tempo de processamento computacional pelo 
programa de aplicação, torna-se plausível um atraso de até      
1 ms. O fato de ser observado atrasos mínimos superiores a 3 
ms indica que, a cada envio de quadro, estão ocorrendo 
retransmissões devido ao atraso de propagação e estouro do 
contador de espera de confirmação. 

Porém, nem por isso o sistema se tornou menos confiável. 
Apesar das inúmeras retransmissões, poucas vezes o 
transmissor “estourou” o número de tentativas máximas para 
envio de quadro. Esse “estouro” significa, para um protocolo 
de uma camada superior ou para um aplicativo (no caso o 
ping), que houve a perda de um pacote. O fato dos enlaces 
ópticos de back-to-back e com uma fibra de 50 km 
apresentarem aproximadamente a mesma perda de pacotes 
ICMP, significa que para protocolos da camada de rede e 
superiores, os dois enlaces são muito parecidos, diferindo 
apenas na banda de transmissão (taxa de transferência).  

Por fim, no intuito de verificar se a distorção do sinal 
poderia ser causada pela dispersão cromática, foram utilizadas 
fibras compensadoras de dispersão (Tabela 1) após cada 
carretel de fibra monomodo. No entanto, os resultados se 
mostraram ainda piores do que antes, reforçando ainda mais a 
ideia de que quanto maior o atraso de propagação (este 
aumentou devido à extensão de 5,5 km do canal de 
comunicação óptico), maiores são as perdas e menores serão 
as taxas de transmissão. 

V. CONCLUSÕES  

Este trabalho apresentou a caracterização experimental de 
um sistema de sinais de rádio na frequência de 2,4 GHz (Wi-
Fi) para transmissão sobre fibra óptica.  

Em função das medidas realizadas, fica claro que o sistema 
de rádio sobre fibra funcionou no seu propósito de propagar o 
sinal de rádio, sem distorcê-lo ou atenuá-lo suficientemente 
para impedir a comunicação. Pelo fato do sinal originalmente 
propagado por rádio-enlace ser transmitido pelo sistema de 
rádio sobre fibra (RoF), ele irá sofrer uma atenuação muito 
pequena em comparação ao espaço livre, tanto para curtas ou 
longas distâncias. 

Sobre a tentativa de estabelecer uma rede ponto a ponto 
usando RoF, conclui-se que é possível, porém o uso do 
protocolo CSMA/CA como foi feito nestes experimentos não 
é o mais apropriado para o caso.  
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Sumário—  Neste artigo é proposto um algoritmo para o 
planejamento de redes ópticas passivas com base na técnica de 
algoritmos genéticos. Desta forma, considerando mais de um 
nível de distribuição, são otimizadas as topologias visando 
minimização do uso de cabos ópticos, atendimento do orçamento 
de potência dentro dos padrões GPON e custo dos componentes. 

 
Palavras-chave- Redes Ópticas Passivas, otimização de 

topologias de rede, algoritmos genéticos, planejamento de rede, Nó 
Cíclico. 

I.  INTRODUÇÃO 
O aumento crescente da oferta de serviços e aplicações, 

principalmente aqueles envolvendo transmissão de imagem, 
estimula e justifica a implantação de redes ópticas de acesso. 
Neste cenário, a utilização de fibras ópticas nas imediações do 
usuário já permite, a um custo competitivo com as tecnologias 
de acesso oferecidas, que se disponibilize uma capacidade de 
transmissão elevada [1]. Comparadas às redes de fibra óptica 
ativas, as redes ópticas passivas (Passive Optical Networks, 
PON), apresentam facilidade de instalação e atualização, baixo 
custo de operação e manutenção, confiabilidade, imunidade 
eletromagnética e cabos mais leves e compactos [2]. A maioria 
das redes PON sendo instaladas no mundo têm arquitetura do 
tipo ponto-multiponto com um ou mais níveis de derivação de 
potência, via divisores ópticos passivos, para distribuição do 
sinal. O acesso ao meio na transmissão ascendente é feito 
através de multiplexação no tempo (TDMA), para evitar 
colisões no acoplador. Das duas tecnologias PON em 
implantação (Gigabit PON, GPON, padronizada pelo ITU-T 
G.984 [1], e Ethernet PON, EPON, padronizada pelo IEEE 
802.3ah [3]), o GPON, adotado no Brasil, oferece vantagens 
como taxas de tráfego ascendente e descendente mais altas, 
maior eficiência de banda (na relação cabeçalho/carga útil) e 
maior variedade de serviços. Pelo lado do EPON, destaca-se 
positivamente seu custo mais baixo e a maior maturidade 
tecnológica [4]. 

Um dos desafios de planejamento e projeto de uma rede 
PON diz respeito à distribuição dos divisores de potência, em 
termos de posicionamento e razão de divisão. Alguns fatores 
que influenciam na escolha da topologia são: distribuição 
geográfica dos usuários (determinará o número e o 
posicionamento dos divisores ópticos) e a quantidade e 

comprimento de cabos ópticos que farão a ligação entre uma 
OLT (Optical Line Terminal, localizada na Central) e cada uma 
das ONUs (Optical Network Units, localizadas nas imediações 
do usuário). Uma análise realizada em redes de acesso 
instaladas mostrou que muitas das fibras utilizadas não são 
necessárias [5], isso ocorre porque não houve nenhum estudo e 
otimização preliminar, ou seja, a instalação de fibras ocorreu à 
medida em que houve demanda dos usuários. Esse fato teve 
como conseqüência o crescimento desordenado e não 
planejado da rede, planejamento no qual uma limitação 
importante a ser levada em conta é o alcance das redes ópticas, 
que pode ser de ordem física e lógica. No caso da primeira, o 
alcance depende fortemente da topologia e distribuição dos 
elementos ópticos que, além das perdas pela divisão de 
potência, podem sofrer de efeitos como atenuação nos 
comprimentos de ondas utilizados, elevado número de ONUs 
ligadas a cada OLT e baixa sensibilidade dos receptores. A 
limitação lógica está relacionada aos protocolos de 
comunicação entre OLT e ONUs, que têm como requisito uma 
janela temporal máxima para recebimento de mensagens [4].  

Neste trabalho apresentamos a otimização da distribuição 
dos divisores de potência utilizados em redes ópticas passivas, 
baseados na técnica de algoritmos genéticos, onde cada divisor 
possui uma única entrada e diversas saídas. O cenário prático 
de distribuição compreende uma determinada cidade, onde as 
ruas são as possíveis vias e as casas ou prédios são os possíveis 
terminais. Partindo de um ponto inicial (OLT- Optical Line 
Terminator), em geral a central de distribuição, chega-se aos 
usuários finais (ONUs- Optical Network Units) passando pelos 
divisores. Observa-se que temos pelo menos um ponto inicial 
(OLT) e diversos pontos de chegada (as ONUs) - dependendo 
da quantidade de saídas que o divisor óptico possui, cada uma 
destas representa um possível usuário ou outro divisor. O 
posicionamento dos divisores de potência e os caminhos 
utilizados que usaremos fazem parte de nossa solução. O 
conjunto destes elementos forma as redes de acesso óptico 
passivo (PON).  

Aspectos importantes considerados na otimização: (i) os 
comprimentos dos cabos desde a OLT até as ONUs, uma vez 
que ocorrem maiores degradações do sinal à medida que a 
distância aumenta, bem como aumentam os custos de 
implantação em proporção direta ao comprimento utilizado; e 
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(ii) margem de potência no enlace e (iii) custo do enlace. 
Durante o processo de otimização, o algoritmo genético, AG, 
desenvolvido propõe um novo procedimento de busca de 
caminho denominado “nó cíclico”. Os resultados obtidos foram 
validados por comparações obtidas manualmente em redes de 
menor escala. Interfaces gráficas para carregamento de mapas 
urbanos a partir de aplicativos como Google map foram 
desenvolvidas. 

O artigo está organizado da seguinte maneira: a Seção II 
descreve o algoritmo desenvolvido, que gerou os resultados 
apresentados na Seção III. A Seção IV apresenta a validação 
dos mesmos e a Seção V conclui o trabalho. 

II. ALGORTIMO DESENVOLVIDO 
As utilizações dos AGs são relacionadas de uma forma ou de 

outra a uma análise multidimensional, onde se busca conseguir 
uma solução global otimizada. Geralmente o material genético 
é utilizado para codificar os valores dos vários parâmetros que 
definem o espaço de resultados admissíveis, e procura-se 
encontrar o valor destes parâmetros (valor dos indivíduos) que 
soluciona um certo problema  de otimização. Para solucionar o 
problema de otimização na distribuição de divisores de 
potência em redes ópticas passivas foi escolhida a teoria de 
grafos em conjunto com algoritmos genéticos, como explicado 
em [6]. Em nosso problema tentamos otimizar a quantidade de 
cabeamento, número de divisores, orçamento de potência e 
custo de implementação.  Algoritmos Genéticos são inspirados 
na teoria da evolução de Darwin e utilizam um processo 
evolutivo. O algoritmo começa com um conjunto de soluções 
(representadas por indivíduos) - o conjunto de indivíduos é 
chamado população. Soluções de uma população são 
utilizadas para formar uma nova população. Isto é motivado 
pela expectativa de que a nova população seja melhor que a 
primeira. De acordo com sua adequação, quanto melhores, 
mais chances de reprodução terão. Esse processo é repetido 
até que alguma condição seja satisfeita (por exemplo o 
aperfeiçoamento da melhor solução ou limite de iterações).  

Diante das opções de otimização de rede buscada, sua 
modelagem requer limites e restrições impostas às variáveis de 
entradas. A Norma ITU-T para redes GPON limita em 20 km 
a diferença entre as distâncias físicas das ONUs e projetos de 
hardware e software permitem até 128 ONUs ligadas por 
OLT. A OLT está localizada na central da operadora e é 
gerenciada diretamente, enquanto as ONUs são fixadas nas 
casas dos usuários (FTTH) e são monitoradas pela OLT. 

A população inicial que utilizamos é um conjunto de 
indivíduos formados por um grupo de caminhos entre OLT e 
as ONUs (um cromossomo representa um caminho para uma 
ONU) e para isso, utilizaremos o algoritmo recursivo 
polinomial [7]. No entanto, esta não é uma opção ótima em 
função do tempo de convergência, mas pode ser implementada 
marcando-se os nós percorridos e procurando-se todos os nós 
em uma única execução. Dessa forma cada nó é analisado 
apenas uma vez e o número de processos é reduzido.  

A estrutura utilizada é: um único caminho entre a OLT e 
cada ONU é denominado cromossomo, o conjunto de 
caminhos, um para cada ONU, é o indivíduo, e o conjunto de 

indivíduos forma a população. Nossa primeira população 
contará com 30 indivíduos, cada um deles formado por um 
número de cromossomos que corresponde ao número de 
ONUs. O tipo de representação dos cromossomos que 
usaremos é inteiro, por ser o mais conveniente para uso em 
grafos [8]. 

Para alcançar o número máximo de 128 ONUs ligadas a 
cada OLT, devemos utilizar divisores ópticos simétricos de 
”n” portas no segundo nível, em todas as topologias, para se 
ter pelo menos dois níveis de derivação, como é ilustrado na 
Fig. 1. O objetivo do algoritmo genético é gerar uma 
topologia, calcular o número de divisores, suas posições, os 
tipos ou classes e a quantidade em quilômetros de cabos 
utilizados para, posteriormente, realizar o cálculo do 
orçamento de potência.  

 
Figura 1. Topologias híbridas com dois níveis de derivação 

A definição do número de portas dos divisores simétricos 
do segundo nível é muito importante, podendo ser utilizadas 
para o planejamento de crescimento da rede. Para 
exemplificar, vamos utilizar o número máximo de 28 ONUs 
para um divisor de 32 portas. Desta forma, 4 portas ficam 
disponíveis para o futuro crescimento da rede, o que implica 
em 87.5% de uso e 12.5% de projeção. Outro ponto 
importante é o número mínimo de ONUs que podem ser 
agrupadas, como ilustramos na Fig. 2 (a) e (b) . 

O número mínimo de ONUs que podem ser ligados a um 
divisor do segundo nível é muito importante para se saber a 
quantidade de divisores que serão utilizados. A Fig. 2 (a) 
ilustra um exemplo extremo da escolha do número mínimo de 
ONUs ligadas por divisor, cujo máximo é fixado em 7 e o 
mínimo em 5. O algoritmo irá agrupar minimamente 5 ONUs 
por divisor simétrico e incluirá também as 2 ONUs mais 
afastadas para completar este limite. Se o valor mínimo fosse 
alterado para 4, aconteceria como apresentamos na Fig. 2 (c), 
onde apenas as ONUs que estão próximas são agrupadas, 
deixando para outro grupo as duas mais afastadas. Então, 
quanto maior for o intervalo entre o número máximo e mínimo 
de ONUs ligadas por divisor, o resultado obtido tende a 
minimizar a quantidade de cabos, porém, ocorre um aumento 
no número de divisores necessários. Entretanto, quanto menor 
for este intervalo, o algoritmo tende a otimizar o número de 
divisores aumentando a quantidade de cabo.  

Os parâmetros máximos e mínimos, como supracitados, são 
os números de ONUs que podem ser ligadas a cada divisor do 
segundo nível. O primeiro é conhecido e fixado pelo usuário, 
no entanto, o segundo é o mais importante, pois influencia na 
escolha dos divisores simétricos padronizados. Este valor 

Este trabalho teve apoio financeiro do Funttel e da Fipai. 
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mínimo será gerado pelo algoritmo de mínimo custo, que será 
avaliado em cada iteração dentro do algoritmo genético. 

 
 (a)  (b)   (c) 
Figura 2. (a) Grupos de 6 ONUs; (b) grupo de 4 ONUs; (c) seleção de 
grupos. 

O algoritmo genético irá agrupar as ONUs em grupos de 
“n” elementos (n menor ou igual ao valor máximo de ONUs 
ligadas a um divisor) para gerar um estado inicial. Isto pode 
ser realizado de forma aleatória ou por proximidade. 
Posteriormente, o algoritmo tenta trocar algumas ONUs de 
grupo, no intuito de otimizar a posição dos divisores em cada 
geração. 

A posição dos divisores dos dois níveis de derivação será 
fixada inicialmente no nó mais próximo da OLT e 
posteriormente serão afastados para gerar a topologia 
desejada, como podemos observar na Fig. 2 (c). 

A função objetivo, ou aptidão, é o objeto de nossa 
otimização. Esta será um conjunto de testes para identificar os 
indivíduos mais aptos, ou mesmo uma "caixa preta" onde 
sabemos apenas o formato dos dados de entradas e nos retorna 
o valor a ser otimizado. Uma vantagem dos algoritmos 
genéticos está no fato de não ser necessário que se conheça o 
funcionamento da função objetivo, mas apenas tê-la 
disponível para ser aplicada aos indivíduos e compará-los. 

Outra característica dos algoritmos genéticos é a mutação, 
esta vai acontecer dentro de cada indivíduo entre os 
cromossomos. O tipo de reprodução é assexuado, porque 
acontece dentro de cada indivíduo e apenas entre 
cromossomos que pertencem a ele. Para o caso do problema 
apresentado, não podemos fazer uma mutação qualquer, mas 
temos que agir sem quebrar o grafo de ligações entre nós. A 
seguir apresentamos o formato dos indivíduo da população e a 
mutação ocorrida neles.  

A. Nó Cíclico 
A partir de um exemplo, aplicado à topologia em 

barramento, explicaremos o conceito de nó cíclico, 
desenvolvido para solução do problema de mínimo local, 
detectado em [6]. Neste caso, adotamos o critério indicado na 
Fig. 3, 

 
Figura 3. Critério de organização vetorial adotado para o nó ciclo. 

Onde: O = Vetor que representa cada grupo de ONUs ligadas 
ao seu divisor de 2º nível; P2 = Posição nova do divisor do 2o 
nível; P1 = Posição anterior do divisor do 2o nível;  
A = Arranjo que contém o caminho do divisor de 2o para o 1o 

nível; R = O caminho entre a OLT e cada divisor do 1o nível. 
Esta situação está ilustrada na Fig. 4. 

Como indicado, após o deslocamento da posição ‘P1’ para 
‘P2’, cada elemento de arranjo ‘O’ terá que ser alterado para 
incluir ‘P1’, ou subtrair, para o caso de P2 estar incluído 
dentro do arranjo ‘Oi’.  

 (a) 

(b) 

(c) 
Figura 4. (a) formato do indivíduo; (b) indivíduo gerado pelo primeiro 
percurso; (c) nó cíclico. 

Para realizar as mutações, utilizamos três tipos de 
alterações, dentro de cada indivíduo, entre os cromossomos 
que o formam. A primeira tenta mudar de grupo uma ONU 
ligada a outro divisor, aquela que tenha o maior comprimento 
no vetor Oi (distância entre ONU e divisor de segundo nível). 
Desta forma, traçamos um novo caminho desta ONU até o 
novo divisor de grupo. Este caminho será realizado pelo 
algoritmo. Para isto, partimos da ONU e percorremos os 
caminhos, em ordem de menor distância, desde o nó atual ao 
divisor de segundo nível ao que se pretende unir (apenas 
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fazemos uma substituição na busca: ao invés de ir pela 
esquerda o algoritmo procura o nó mais próximo), como 
ilustrado na Fig. 4(b). A segunda mutação é realizada no 
indivíduo com elementos do arranjo ‘R’. Este contém os nós 
que formam a topologia tentando seguir aquele caminho do 
divisor de segundo nível que tem a ONU mais distante e que 
por tanto apresenta a menor margem de potência. A terceira 
mutação é realizada no arranjo A. Este representa o(s) 
caminho(s) do divisor de nível 1 até o divisor de nível 2. Desta 
forma, a mutação agrega um nó cíclico que contém um novo 
nó em qualquer posição aleatória, como podemos observar na 
Fig. 4 (c). Este arco cíclico será criado para encontrar um 
caminho entre este novo nó agregado com outro já existente 
dentro do arranjo ‘A’. O nó cíclico é adicionado em uma 
posição aleatória do vetor utilizando qualquer novo nó ligado 
dentro do grafo. Sabemos que o vetor é um caminho (conjunto 
de nós) dento do grafo e adicionar um novo nó é incluir sua 
posição dentro do vetor.  

Para reprodução utilizamos também um tipo de reprodução 
assexuada (ao interior do indivíduo) porque não se pode 
garantir que todas as combinações mantenham uma ligação 
entre os nós. Para gerar um novo indivíduo, descartando o 
anterior, comparamos a somatória dos vetores O e aquele que 
for menor passará para o novo indivíduo criado. 
Posteriormente, comparamos os vetores [A]+[R] retirando os 
elementos de R que não gerem uma ligação com o vetor A no 
processo anterior. Essa soma será inserida no novo indivíduo e 
se este tiver sua função aptidão maior que um dos seus pais, 
será trocado pelo melhor cromossomo pai. 

III. SIMULAÇÕES 
O estado inicial do problema é um grafo e a posição da 

OLT e ONUs dentro do grafo. O posicionamento dos divisores 
e o número de portas que serão necessárias para ligar as ONUs 
serão encontrados pelo algoritmo genético. O tamanho do 
grafo a ser apresentado é considerado menor, para simplificar 
a validação do algoritmo, realizada através de somatórias de 
distâncias utilizando apenas calculadora ou planilha eletrônica. 

Mostramos na Tabela I os dados e tipos de divisores 
padrões (número de portas do divisor) que foram utilizados 
para gerar as curvas de orçamento de potência. Para a perda 
por derivação nos divisores se utiliza uma equação não linear 
(logarítmica) que significa que a potência é dividida 
equitativamente para todas as portas. O número de portas dos 
divisores é sempre par, como listados na Tabela I, isto 
significa que se o algoritmo precisar ligar 3 ONUs, então, terá 
que utilizar um divisor de 4 portas.  

TABELA I  - PARÂMETROS DAS SIMULAÇÕES 

Medidas Valor 
Coeficiente de atenuação da fibra 
monomodo para o comprimento de onda 
1310 nm (upstream) 

0,4 dB/km 

Perda por derivação máxima no divisor 
óptico passivo para cada 2 portas 

3dB 
 

Número de portas dos Divisores [2, 4, 8, 16, 32, 64] 

Potência Óptica da ONU 2 dBm 

Sensibilidade na OLT -29,0 dBm 

Atenuação por conexão 0,2 dB 

A. Estado Inicial 
Definimos uma área real (mapa) e todas as ligações 

possíveis que serão consideradas pelo algoritmo na busca das 
soluções. As posições e números de OLT e ONUs são fixados 
como no caso real, onde a demanda é exata e, por segurança, a 
posição da OLT fica próxima da operadora. Este estado inicial 
é utilizado pelo AG, para a distribuição manual e na realização 
das comparações e validação dos resultados obtidos. No 
estado inicial não existem divisores de potência e a posição 
destes ainda é desconhecida.  

Como exemplo, seja uma região onde existam 147 nós 
(incluindo as ONUs e OLT), 28 ONUs, 1 OLT, e a área 
máxima (limitada pelo mapa) é de (1,8x2) km2 (Fig. 5). Pela 
Norma ITU-T G.984, o limite de ONUs ligadas a uma OLT é 
128, porém é o número máximo de portas dos divisores e a 
máxima divisão de potência.  

B. Primeiros Resultados 
Para esta simulação usamos no máximo 12 ONUs em cada 

grupo, para poder utilizar divisores de borda de 16 portas, 
deixando 4 portas para o crescimento da rede. 

 
Figura 5. Grafo Inicial (fixação da OLT e ONUs). 

Na Tabela II resumimos as descrições sugeridas pelo 
algoritmo genético para cada topologia. Na coluna de 
“Divisores” é mostrada a lista de divisores indicando o 
número de portas e a coluna “Total de portas” é utilizado para 
analisar os custos. O custo do divisor é calculado pelo número 
de portas. O “Total de fibra” utilizado é determinado 
somando-se os caminhos existentes em cada topologia e a 
quantidade resultante será aproveitada para a equação de 
perdas (atenuação na fibra) e custo de implantação.  

TABELA II NÚMERO DE DIVISORES POR TOPOLOGIA 

Topologia Divisores Total de 

divisores 

Total de 

portas 

Total de 

fibra 

utilizada 

Árvore [4, 16, 16, 16] 4 52 18,5 km 

Barramento [2, 16, 2, 16, 16] 5 52 17,3 km 
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Anel [2, 16, 2, 16, 2, 8] 6 46 22 km 

O primeiro resultado obtido é a curva das distâncias para 
todas as topologias, ilustradas na Fig. 6. As curvas mostram as 
distâncias desde a OLT até as ONUs. Esta distância é 
considerada pelo caminho ótimo gerado pelo AG para as três 
topologias. No entanto, nem sempre a distância entre uma 
ONU e a OLT é a menor em termos absolutos, mas é a menor 
correspondente ao seu grupo de ONUs a que pertence.  

 
Figura 6. Comprimento de cabo utilizado entre a OLT e as ONUs. 

As distâncias de cada indivíduo são utilizadas dentro do AG 
para calcular o custo de implementação de cada geração e o 
orçamento de potência, obtendo um número corresponde ao 
indivíduo e sua subsistência no sistema (escolha do melhor pai 
para reprodução e mutação). As distâncias, o número de 
divisores e o número de conexões irão determinar o valor da 
potência dadas a cada ONU.  

O orçamento de potência na Fig. 7 corresponde às três 
topologias utilizando divisores simétricos. O número de portas 
dos divisores é determinado pelo algoritmo utilizando o limite 
máximo fixado. 

 
Figura 7. Orcamento de Potência das topologias geradas pelo AG. 

Existe a posibilidade da utilização de divisores assimétricos, 
para as topologias de barramento e anel, sendo apenas 
considerado para o cálculo de orçamento de potência (divisão 
assimétrica de potência nos divisores do primeiro nivel). A 
utilizacao de divisores assimétricos em redes híbridas tem sido 
empregada para balancear a potência e melhorar o QoS 
(Qualidade de Serviço). Assim, a potência é dividida 
equitativamente paras todos os grupos e para todas as ONUs. 
Na Fig. 8 foi avaliada a divisão assimétrica de potência com as 

porcentagens da Tabela III. As porcentagens de derivação 
foram encontradas pelo AG tentando distribuir a mesma 
quantidade de potência para cada ONU. 

TABELA III Porcentagens de Derivação 

 Barramento (% Derivação) Anel (% Derivação) 

Caso 1 30% 37% 

Caso 2 52% 54% 

Caso 3 - 100% 
Como se ilustra na Fig. 8, as curvas pontilhadas pertencem 

à maior margem de potência dos divisores assimétricos. A 
melhoria obtida está na estabilidade das curvas, para esta 
configuração.  

 
Figura 8. Orçamento de potência utilizando divisores assimétricos. 

C. Evolução 
O algoritmo genéticos é um processo de otimização. Na 

Fig. 9 mostramos a evolução do melhor indivíduo de 7 
gerações utilizadas para gerar a topologia em árvore. A 
evolução é mostrada em termos de otimização de distâncias 
entre a OLT e as ONUs do indivíduo. Utilizamos um número 
fixo de indivíduos em cada geração. A mutação foi realizada 
em aproximadamente 7% dos indivíduos em cada iteração e o 
cruzamento foi de 75%. Esta é uma taxa alta para garantir a 
otimização em grupo.  

Similarmente na Fig. 10 mostramos as curvas de evolução 
da topologia em barramento para o melhor indivíduo de cada 
geração, desde o início das iterações no algoritmo genético. A 
média da distância do estado 7 é igual à topologia em árvore, 
aproximadamente  2 quilômetros. O limite de iterações é 1500 
gerações, no caso do exemplo para as três topologias nunca 
atingiu este valor, sempre foi abaixo do limite. 

O número de interações necessárias para gerar uma 
topologia em anel (Fig. 11) é maior que das outras (gerar o 
anel central da topologia), com isto, a velocidade da 
otimização é mais lenta e a média da distância do estado final 
é maior. No entanto, as ONUs ficam mais distantes da OLT 
(uma diferença de 0,2 quilômetros a mais que as outras 
topologias). Cada estado posterior sempre é melhor que o 
anterior, porque os indivíduos são selecionados pela função 
avaliação e mantendo apenas os 30 melhores indivíduos para a 
próxima geração.  
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A condição de “não ter mudanças nos indivíduos ao longo 
de varias iterações” gera a solução, porém as curvas sempre 
apresentaram otimização.  

 
Figura 9. Evolução do GA para a topologia em árvore. 

 
Figura 10. Evolução do GA para a topologia em barramento. 

 
Figura 11. Evolução do GA para a topologia em anel. 

IV. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 
A razão de se ter selecionado um tamanho pequeno para o 

grafo da simulação foi para permitir realizar uma comparação 
das soluções geradas pelo algoritmo genético e uma 
distribuição com otimização obtida manualmente. Com os 
dados das distâncias podemos gerar figuras similares às 
analisadas pelo AG, e desta forma, comparar e validar os 
resultados obtidos pelo método proposto, o que está 
sumarizado na Fig. 12. Pela escala de amplitude expandida do 
gráfico, nota-se que a diferença entre os dados obtidos com o 
AG e sem AG (s/AG) varia em torno de 300 a 400 m.  

V. CONCLUSÃO 
Neste trabalho, foram analisadas diversas topologias físicas 

para redes GPON, otimizando o número e posicionamento dos 
divisores, os comprimentos de cabos de fibra, os custos de 
equipamentos e custos de cabeamento. Para isso foram 
utilizados algoritmos genéticos em grafos representando a rede 
de distribuição das ONUs e OLTs.  

A topologia em árvore é a mais empregada em redes xPON, 
por apresentar um orçamento de potência melhor usando um 
número menor de divisores simétricos, resultando em um 
custo de implementação menor que as outras topologias. 

O uso de divisores de potência assimétricos tem melhorado 
muito o orçamento de potência em distribuição de potência em 
topologias em barramento e anel. Com isto, a topologia em 
anel apresentou os melhores resultados dentre todas as 
topologias estudadas.  

O algoritmo foi demonstrado neste artigo em um exemplo 
simplificado. A partir dos resultados apresentados, foram 
realizadas simulações com configurações estendidas e um 
número de iterações superior a 60, demonstrando a 
potencialidade do programa como ferramenta de planejamento 
de redes por parte de operadoras de telecomunicação e/ou 
provedores de serviços [9].  

Interfaces gráficas amigáveis foram desenvolvidas para 
permitir a utilização do programa como ferramenta efetiva de 
planejamento e projeto de redes ópticas passivas Gigabit a 
partir de mapas e diagramas geográficos. 

 
Figura 12. Comprimento do cabo entre OLG e ONUs obtido com e sem AG. 
As curvas s/AG foram geradas manualmente. 
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Abstract— Neste artigo demonstamos que, contrariamente à
crença disseminada pelo orgãos padronizadores, o tráfego up-
stream em redes GPON pode estar sujeito à ocorrência de vulner-
abilidades de segurança. Especificamente, conduzimos uma série
de simulações computacionais para determinar em quais cenários
(envolvendo principalmente taxa de transmissão, potência óptica
emitida pelas ONUs e perda de retorno dos combinadores
de potência) o uso de criptografia no sentido de transmissão
upstream passa a ser necessário, de forma à evitar escuta indevida
por parte de uma ONU maliciosa.

I. INTRODUÇÃO

Redes ópticas passivas (Passive Optical Networks - PONs)
baseadas em esquemas de multiplexação por divisão de tempo,
denominadas genericamente TDM-PONs, tem sido intensa-
mente estudadas nos últimos anos e são identificadas como
a tecnologia preferencial para oferecimento de serviços do
tipo FTTH (Fiber-to-the-Home) em redes de acesso. Ambos os
padrões de TDM-PON, EPON e GPON, tem sido amplamente
implementados em escala mundial e compartilham diversas
características em comum. Por exemplo, em anbos os casos,
o tráfego downstream, entre a OLT (Optical Line Terminal)
da operadora da rede e as ONUs (Optical Network Units) dos
usuários finais usualmente passa por processo de criptografia.
O mesmo, contudo, não ocorre para o tráfego upstream,
geralmente considerado seguro. Todavia, já foi demonstrado
experimentalmente [1] que, em alguns cenários particulares,
o tráfego upstream também pode estar sujeito à problemas
de segurança. Neste contexto, o presente artigo estuda em
detalhe, por meio de simulações computacionais utilizando
o software OptiSystem 8.0, as vulnerabilidades do tráfego
upstream em redes PON, na ausência de criptografia. No
restante da introdução os principais problemas de segurança
em redes PON são brevemente revistos, a saber,(vide [1])
o ataque de falta de serviço, a escuta não autorizada, con-
hecida na literatura por "eavesdropping"e o problema da ONU
mascarada. As seções subsequentes apresentam e discutem
os nossos resultados. O objetivo final é identificar os casos
mais críticos de vulnerabilidade, em termos de parâmetros
do sistema e de configuração da rede, tais como, taxa de
transmissão, potência óptica empregada e razão de divissão
de potência dos splitters que compõe a rede PON.

A. Ataque de falta de serviço

O ataque de falta de serviço pode ocorrer quando o laser
de uma ONU transmite continuamente sinal de upstream,
não respeitando sua janela temporal para transmissão. Con-
sequentemente, dependendo da potência transmitida, todas as
outras ONUs podem ter seus dados perdidos, pelo aumento da
taxa de erro de bits (BER) no receptor da OLT. Um defeito
no dispositivo pode ser a razão da transmissão contínua do
laser, mas a falha pode também apresentar caráter intencional.
Devido à natureza passiva da rede, a identificação da ONU mal
intencionada não é fácil e, em vista disto, alguns mecanismos
têm sido propostos para identificação ou desconexão de tais
ONUs [2]-[3].

B. Escuta não autorizada

A escuta não autorizada ocorre quando uma ONU consegue
interceptar os dados enviados ou recebidos por outros usuários.
O padrão EPON (Ethernet Passive Optical Network) não es-
pecifica mecanismos de autenticação e criptografia, permitindo
que soluções proprietárias o façam, de maneira à garantir
a segurança da rede. Um desses mecanismos é descrito na
Ref. [4]. Por outro lado, o padrão GPON (Gigabit Passive
Optical Network) recomenda o uso do Padrão de Criptografia
Avançado (Advanced Encryption Standard - AES) para a trans-
missão downstream [5]. Todavia, com relação ao upstream,
o GPON considera que não há necessidade de encriptação,
uma vez que a alta direcionalidade dos componentes na rede
de distribuição óptica (ODN - Optical Distribution Network)
impediria que uma ONU consiga receber os dados de outra
ONU [5]. Porém, conforme mencionado acima, será mostrado
neste trabalho que o tráfego upstream não é intrinsicamente
seguro, possibilitando a ocorrência de eavesdropping.

Em linhas gerais, tanto o algoritmo de criptografia AES
quanto o algoritmo proposto na Ref. [4] utilizam uma chave,
isto é, uma senha para acesso aos dados de downstream. Essa
chave é renovada periodicamente e a OLT ( Optical Line
Terminal ) é responsável por solicitar à ONU que crie uma
nova chave. No caso do padrão GPON, quando a OLT envia
a mensagem key_request_message, a ONU cria, armazena e
envia três vezes consecutivas sua nova chave para o OLT. Este
envio ocorre em geral sem criptografia, supondo que o tráfego
em upstream é seguro. Todavia, na prática, a direcionalidade
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da ODN é questionável. Segundo operadores de redes ameri-
canas, a perda de retorno (Optical Return Loss - ORL) devido a
conectores mal instalados pode ser bastante elevada [6], sendo
muito frequente encontrar conectores mal instalados em redes
PONs em franco funcionamento [1]. Dessa forma, devido à
fenômenos de reflexões indesejadas do sinal na rede, é possível
que uma ONU mal intencionada, denominada maliciosa, possa
receber indevidamente o tráfego de upstream de uma outra
ONU, que será denominada vítima. Como os dados trafegando
em upstream não estão criptografados, a ONU maliciosa pode,
inclusive, ter acesso a chave da ONU vítima, sem causar
qualquer prejuízo ao tráfego de upstream, impossibilitando
ao operador da rede a identificação de qualquer falha de
segurança.

C. ONU mascarada
Por fim, o terceiro problema de segurança em TDM-

PONs é conhecido como mascaramento de uma ONU, o qual
ocorre quando uma ONU maliciosa finge ser uma ONU vítima.
Neste caso, se a ONU maliciosa tem acesso a toda informação
de downstream e upstream da ONU vítima, podendo eventual-
mente usufuir do pacote de serviços desta última.

II. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como descrito na seção anterior, os problemas de segurança
nas redes TDM-PONs envolvem sérias implicações e justifi-
cam um estudo detalhado. Neste trabalho, com o propósito
de validar as simulações realizadas, investigamos inicialmente
uma configuração como a mostrada na Figura 1, que reproduz
aproximadamente aquela estudada experimentalmente em [1].
Em seguida, efetuamos uma série adicional de simulações,
para além dos cenários já analisados experimentalmente na
literatura, buscando analisar arquiteturas PON mais complexas
e realistas do que aquela da figura abaixo, de forma a elu-
cidar até que ponto os problemas de segurança enumerados
nas Seções I-A a I-C estão presentes nas redes TDM-PON
já instaladas. As simulações foram realizadas por meio da
ferramenta computacional OptiSystem 8.0,[8].

Na Figura 1 a ONU vítima encontra-se localizada a 1,6 Km
de um splitter de quatro portas e a ONU maliciosa a cerca
de 1,2 Km. O conector, representado pela cor azul escura na
Figura 1, conecta o divisor óptico passivo à fibra que leva
o sinal até o OLT. As taxas de transmissão para análise do
tráfego de upstream foram 155 Mbps, 622 Mbps e 1,25 Gbps.

Conectores podem ser classificados quanto ao tipo de poli-
mento recebido na superfície de contato com a fibra: PC
(Physical Contact), UPC (Ultra Physical Contact) e APC
(Angled Physical Contact) [9]. Os dois últimos tipos são os
mais utilizados em redes PON. Quando em perfeito estado, o
conector UPC apresenta perda de retorno maior que 35 dB e
o APC apresenta perda de retorno maior que 55 dB (valores
disponibilizados por fabricantes, [10]). Porém, de acordo com
a Ref. [6], um conector UPC mal instalado pode apresentar
perda de retorno de somente 15 dB, enquanto um APC mal
instalado apresentaria uma ORL pouco maior que 22 dB.
Busca-se aqui determinar se estas condições são suficientes

Fig. 1. Topologia inicialmente simulada para posicionamento da ONU vítima
e ONU maliciosa.

Fig. 2. BER como função da potência recebida pela ONU maliciosa, na
configuração back-to-back

para permitir que a pequena fração da potência transmitida
pela ONU vítima, que é refletida pelo conector da figura
abaixo, emerja downstream na porta da ONU maliciosa com
potência ainda suficiente para permitir dados supostamente
privativos, endereçados à OLT uspstream, sejam lidos indevi-
damente (vide a Figura 2, para a configuração back-to-back).

Incluindo agora o divisor/combinador de potência, computa-
mos o valor da BER atingido no receptor óptico da ONU
maliciosa, como função da reflexão, i.e, da perda de retorno,
do conector usado na configuração estudada. Em particular, a
Figura 3 apresenta os valores da BER para a faixa de valores
de perda de retorno de conectores mal instalados, mencionada
anteriormente, de 17-22 dB, quando a potência enviada pelo
transmissor da ONU vítima é 0 dBm. Por exemplo, assumindo
uma taxa de transmissão de 622 Mbps e perda de retorno de
17 dB, o receptor da ONU Maliciosa está apto a recuperar o
sinal de upstream com uma BER de 2,2x10−10 (cujo logaritmo
representado na figura é -9.6).

Para evidenciar o problema, foram elaboradas duas tabelas.
Na Tabela I é mostrada a potência necessária no transmissor
da ONU vítima para que a ONU maliciosa consiga receber

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

71



Potência necessária 155 Mbps 622 Mbps 1,25 Gbps
ORL de 15 dB -5,3 dBm -2,3 dBm +4,7 dBm
ORL de 20 dB -0,3 dBm +2,69 dBm +7,69 dBm
ORL de 25 dB +4,7 dBm +4,3 dBm +9,3 dBm

TABLE I
POTÊNCIA NECESSÁRIA PARA ATINGIR UMA BER ADEQUADA

Potência máxima
Taxa de transmissão 155 Mbps 622 Mbps 1,25 Gbps

Classe A -0 dBm -1 dBm +2 dBm
Classe B +2 dBm +4 dBm +3 dBm
Classe C +4 dBm +4 dBm +7 dBm

TABLE II
POTÊNCIA MÁXIMA NO UPSTREAM - NORMA GPON [5]

os dados com uma BER de 10−9. Três valores de ORL do
conector foram considerados: 15 dB, 20 dB e 25 dB.

Fig. 3. Taxa de erro de bit (BER) como função da perda de retorno (ORL)
do conector óptico mostrado na configuração da Fig. 1.

Para efeito de comparação, a Tabela II mostra a potência
máxima no upstream para os transmissores ópticos classe A,
B e C, conforme descrito na norma GPON. Comparando-se as
duas tabelas, observa-se que a operação em classe C é sempre
o pior caso, como esperado, devido à maior disponibilidade
de potência óptica. Contudo mesmo operando com menos
potência, em classe A ou B, uma BER de 10−9 pode ser
atingida, quando a ORL do conector for 15 dB, nas taxas de
transmissão de 155 Mbps e 622 Mbps. Uma ORL de 25 dB
garantiria operação livre de problemas nos 3 casos analisados.

Contudo, deve-se observar que mesmo valores de BER
muito piores que 10−9 podem ser suficientes para garantir
recepção livre de erro por parte de ONUs maliciosas, quando
sequências de apenas algumas centenas ou poucos milhares
de bits, enviados upstream por outras ONUs, são analisadas.

Se necessário, ONUs maliciosas poderiam, ainda, utilizar
receptores do tipo APD e amplificadores para aumentar a sen-
sitividade do receptor e assim detectar, com mais facilidade,
os dados trafegando na rede.

Com a análise acima, torna-se claro, no cenário da Figura 1,
que o tráfego em upstream de TDM-PONs não é seguro e há
necessidade de criptografia. Todavia, redes PON instaladas,
atendem 32 ONUs simultaneamente. Neste cenário, a perda
por divisão de potência poderia passar de 6 dB, no caso
do divisor 1 x 4, para 15 dB, no caso do divisor 1 x 32.
Para entender os aspectos envolvidos, uma discussão sobre o
orçamento de potência torna-se necessária.

Inicialmente, considere o esquema mostrado na Figura 1,
onde um divisor de 4 portas foi utilizado. O orçamento
de potência está mostrado na Tabela III. Considerando uma
potência transmitida de 0dBm pelo transmissor da ONU
vítima, a potência que entra no combinar de potências (sentido
upstream) é -0,78 dBm, sendo a perda resultante da atenuação
sofrida em 1,6 Km de fibra óptica, valor típico para o sistema
operando em 1300 nm. Na saída do combinador de potência
(antes do sinal chegar ao conector na Figura 1), a potência é
reduzida para -8,3 dBm. Para compreender a perda inserida
por um divisor/combinador de potências, deve-se visualizar
a sua estrutura física, usualmente constituída com base em
um conjunto de acopladores ópticos em fibra. Portanto, por
construção, o mesmo valor de perda efetiva é percebido tanto
no sentido upstream quanto downstream. Especificamente, no
caso de dispositivos 1x4, o sinal provindo de uma dada porta
atravessa dois acopladores. Considerando-se que a perda por
divisão de potência inserida por um único acoplador é 3 dB, a
perda gerada pelos dois acopladores é de 6 dB. Soma-se a isso
a perda de inserção do dispositivo, cujo valor atribuído foi 1,5
dB, valor compatível com aquele encontrado em dispositivos
disponibilizados comercialmente.

Dessa forma, a perda total sofrida no combinador é 7,5 dB, o
que explica a redução de potência do sinal mostrada na Tabela
III. Ao sair do combinador, a maior porção do sinal atravessa
o conector e é transmitida pela fibra até chegar na OLT.
Porém, como mencionado, uma porção do sinal é refletida pelo
conector. Considerando uma perda de retorno de 20 dB para
um dispositivo mal instalado (que foi o valor atribuído neste
exemplo de cálculo do orçamento de potência), a potência
do sinal que seria refletida seria -28,3 dBm. Novamente, o
sinal passa pelo divisor óptico, porém agora no sentido de
downstream. A mesma perda de 7,5 dB faz com que o sinal
saia em cada uma das quatro portas do divisor com potência
de -35,8 dBm. A atenuação em 1,2 Km de fibra óptica faz
com que o sinal tenha diminuída sua potência para -36,4 dBm,
resultando a taxa de erro computada foi 2,9 x 10−10.

Tudo isto posto, a análise agora é feita para um cenário
com um dispositivo 1 x 32. O sinal provindo de uma porta
de entrada passa por cinco acopladores para alcançar a porta
de saída, ou seja, a perda por divisão de potência é de 15
dB. Somada a perda de inserção, o valor total de perda no
dispositivo é 16,5 dB. A Tabela IV mostra o orçamento de
potência para um esquema semelhante ao mostrado na Figura
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Potência do transmissor da ONU vítima 0 dBm
Potência na saída da fibra -0,78 dBm
Potência na saída do combinador (antes do conector) -8,3 dBm
Potência refletida pelo conector -28,3 dBm
Potência na saída do divisor -35,8 dBm
Potência na saída da fibra -36,4 dBm
BER na ONU maliciosa 2,9×10−10

TABLE III
ORÇAMENTO DE POTÊNCIA PARA SPLITTER DE 4 PORTAS

Potência do transmissor da ONU vítima 0 dBm
Potência na saída da fibra -0,78 dBm
Potência na saída do combinador (antes do conector) -17,3 dBm
Potência refletida pelo conector -37,3 dBm
Potência na saída do -53,9 dBm
Potência na saída da fibra -54,5 dBm
BER na ONU maliciosa maior que 10−2

TABLE IV
ORÇAMENTO DE POTÊNCIA PARA SPLITTER DE 32 PORTAS

1, porém agora com a utilização de um divisor de 32 portas.
A potência que chega na ONU maliciosa é muito baixa, logo
a taxa de erro é extremamente alta.

Portanto, se nas TDM-PONs fossem utilizados somente
dispositivos 1 x 32, então, como observa-se na Tabela IV,
não tería-se problemas relativos à reflexão de conectores mal
instalados. Na prática, contudo, o número típico de 32 usuários
é atingido por meio da concatenação de divisores 1 x 4 e 1 x
8, em cascata. Deve-se ainda observar que, para o problema
de interesse aqui, o único o divisor de interesse é aquele
conectado tanto à ONU vítima quanto à ONU maliciosa. Por
conseguinte, em uma rede na qual o divisor mais próximo dos
usuário dispõe de 4 portas, seria observada a situação ilustrada
na Figura 1.

Por esta razão, foram feitas também simulações com dis-
positivos de 8 e 16 portas. As Tabelas V e VI mostram a
BER nestes dois esquemas para as taxas de transmissão de
155 Mbps, 622 Mbps e 1,25 Gbps. No caso do esquema com
divisor óptico de 16 portas, foi utilizada a potência máxima
definida pela norma GPON (vide Tabela II). Somente com 155
Mbps a ONU maliciosa pôde detectar o sinal, embora a BER
tenha sido bastante elevada (10−3). Com divisor óptico de 8
portas, a ONU maliciosa já pode detectar o sinal proveniente
da ONU vítima com taxas de erro baixas e a situação torna-se
novamente crítica do ponto de vista de segurança.

Taxa de transmissão Potência Máxima BER
155 Mbps 4 dBm 1,2 x 10−3
622Mbps 4 dBm maior que 10−2
1,25 Gbps 7 dBm maior que 10−2

TABLE V
ORÇAMENTO DE POTÊNCIA PARA SPLITTER DE 16 PORTAS

Taxa de transmissão Potência BER
155 Mbps 1 dBm / max: 4 dBm 1,1 x 10−9
622Mbps 4 dBm 1,6 x 10−10
1,25 Gbps 5 dBm / max: 7 dBm 3,5 x 10−8

TABLE VI
ORÇAMENTO DE POTÊNCIA PARA SPLITTER DE 8 PORTAS

III. CONCLUSÃO

Neste artigo demonstramos que, contrariamente à crença
disseminada pelos orgãos padronizadores, o tráfego upstream
em redes TDM-PON pode estar sujeito à vulnerabilidades de
segurança e o uso de criptografia é fundamental também para o
uplink. Especificamente, conduzimos uma série de simulações
computacionais para determinar em quais cenários (envol-
vendo principalmente taxa de transmissão, potência óptica
emitida pelas ONUs e perda de retorno dos combinadores
de potência) a criptografia upstream passa a ser necessária,
de forma à evitar escuta indevida por parte de uma ONU
maliciosa. Para os valores típicos de taxa de transmissão
e potência óptica emitidas pelas ONUs no padrão GPON,
vulnerabilidades e problemas de segurança podem ocorrer, na
ausência de criptografia, se o combinador de potências mais
próximo das ONUs apresenta 4 ou 8 portas e a perda de retorno
do conector óptico de saída é pior do que 20dB.
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Abstract� In this work, we investigated the performance of a 

hybrid system that combines a distributed power control 

algorithm (DPCA) with the random access protocol as a novel 

and simple scheme of achieving high performance in 

decentralized optical code division multiple access (OCDMA) 

networks. It was considered the effects of multiple access 

interference (MAI) and near-far problem. The main results have 

showed that the throughput of the network is strongly affected by 

near-far problem and the DPCA works to solve this problem.    

 
Index Terms� Distributed power control algorithm, random 

access protocol, optical code division multiple access.   

I. INTRODUCTION 

HE continuous increasing of traffic in local area network 
(LAN) and metropolitan area network (MAN) has 

motivated  the development of efficient and low cost 
technologies to obtain all-optical multi-access networking [1].  
On promissory method of optical access is the optical code 
division multiple access (OCDMA) [1][2]. In this kind of 
access, each node or user is recognized by its code and 
different code can share a given common channel. In a 
common channel the interference that may arise between 
different codes is known as multiple access interference (MAI) 
and can limit the number of codes utilizing the channel 
simultaneously [2]. The utilization of OCDMA can provide 
advantages as asynchronous transmission, soft capacity on 
demand, high degree of scalability, communication security, 
inexistence of packet collisions and quality of service (QoS) at 
the physical layer [1][2][3]. In the OCDMA network the 
different distances between the nodes introduces the near-far 
problem, thus an efficient power control is needed to 
overcome this problem and enhance the performance and 
throughput of the network [4]. In this case, analogous to a 
CDMA cellular system, the distributed power control 
algorithm (DPCA) is one of the most important issues because 
it has a significant impact on both performance and capacity; it 
is the most effective way to avoid the near-far problem and to 
increase capacity.  

In the area of OCDMA most efforts have been concentrated 
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on the physical layer and there are few contributions in studies 
at its network or link layer [5][6][7]. These studies have shown 
the need to consider a random access protocol that prevents 
degradation of throughput in OCDMA networks at low and 
high offered load [6]. The works in literature have assumed 
ideal equal received power from all nodes to analyze the 
random access protocols [5][6][7]; however it isn�t a real 

hypothesis because this goal isn�t could be reached easily [4].  
In this context, we investigated the performance of a hybrid 
system that combines a DPCA with the random access 
protocol as a novel and simple scheme of achieving high 
performance in decentralized OCDMA networks.  

    

II. OCDMA NETWORKS 

The OCDMA architecture considered is formed by K nodes 
interconnected by passive star coupler, in a broadcast-and-
select pattern. For viability characteristics we consider that 
network equipment such as code-processing devices (encoders 
and decoders at the transmitter and receiver) and star coupler 
could be made using robust, lightweight, and low-cost 
technology platforms with commercial-off-the- shelf 
technologies. The transmitting and receiving nodes create 
virtual path based on the code and the total link length is given 

by rxtx
jiij ddd  , where tx

id is the link length from the 

transmitting node to the star coupler and rx
jd is the link length 

from the receiving node to the star coupler. The received 
power at a jth node is given by  ijiStarR daPaP  exp  and 

  10210 log10loglog10 NNaStar  , where iP transmitted 

power by ith transmitting node, a is the fiber attenuation, aStar 
is the star coupler attenuation  and   is the excess loss 
relation. With the aim to work with simple OCDMA system, 
we choose non-coherent prime codes to developed this study, 
because this kind of code can be generated simply by using 
optical passive components, have higher correlation value than 
conventional optical orthogonal codes (OOC) [8], and can 
support more users. Furthermore, the ease of generation of 
prime codes makes them attractive for OCDMA networks 
[10]. Let P be a prime number. A prime code of length L = P

2 
and weight P is derived from a set of prime sequences Si = 
si0,�, sij,�, si(P-1), where i  GF(P) � Galois field, and sij 
=i  j modulo P [14]. A prime code with P distinct 
codewords ,   ci = ci0, ci1,�, cij,�, ci(L-1) for k = 0, 1, 2, 3, 
�, L � 1, are thus constructed by [8] 
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III. RANDOM ACCESS OCDMA PROTOCOL  

In [5][6][7] have been proposed and analyzed different 
protocols for OCDMA networks. The S-ALOHA [5] is better 
protocol when the user�s activity and the offered traffic are 

high, whereas other one, like round robin receiver/transmitter 
(R3T) is better for smaller values of user�s activity and 
moderate traffic [6]. In this work we adopt S-ALOHA to reach 
a good performance with low complexity [7]. In the S-
ALOHA the traffic is distributed according to the user�s 

activity and the traffic model used is the general Markov 
chain, as illustrated in Fig. 1. In this model each node can be in 
one of the three modes at a time: origination mode (O), 
transmission mode (T), or backlog mode (B) [5]. The user in 
the origination mode generates and transmits a new packet at 
the beginning of the next time slot with a probability Po. The 
user enters the backlog mode when an attempt to transmit a 
new packet fails. This event occurs with probability 1 − Pc, 
where Pc is the correct packet probability of the corresponding 
system. The retransmissions of a backlogged packet occur in 
any given time slot with probability Pr. In the backlogged 
mode, the blocked terminal cannot generate new packets until 
the backlogged packet is received correctly.   
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 Fig. 1. Traffic model based on general Markov chain. 

 
For Pr = Po = p, the arrival distribution can be approximated 

by either a binomial distribution if the number of users in the 
system is finite or by a Poisson distribution if is very high. Let 
be the conditional packet success probability given Pc (i) that i 
packets transmit in the same time slot. The conditional mean 
of the number of successful packets S is given by 
    iiPiSE c  . The steady-state throughput  is the 

expected number of successful packets per slot given by [5][6] 
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where G = Kp is the offered traffic rate. 

 
The signal to interference plus noise ratio (SIR) at each 

node, considering prime codes, is not lower than an 

established target value *
i , so each node transmitted power, 

pi, has to be controlled in order to satisfy the relation is 
denoted by [4] 
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, i = 1,.., K 
(3) 

 
where gij corresponds to the attenuation factor for the signal of 
the interferer user j and i is the power of receiving noise. The 

probability of bit error is given by  2)( ib erfciP   when 

Gaussian approximation is adopted. The relation with success 

probability is given by     Nbc iPiP  1 , where N is the 

packet length in bits. The power vector that transforms the 
above inequalities in equalities also minimizes the sum of 
transmitted powers. So, imposing equality we can rewrite the 
set of equations in a compact matrix format: 
 

(I-H) p = , where: 1* 
 iiijiij ggh   , 0iih and    

                                12* 
 iiiiij g  

(4) 

 
A DPCA synthesis consists of the development of a systematic 
procedure for the vector p evolution in order to reach the 

optimum value p
*
 = (I-H)

-1, based on the *
i , i and pi 

values.  The optimum solution for the power allocation 
problem satisfies the following associate iterative process [9] 
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11 , i = 1,.., K (5) 

 
This equation represents the DPCA of Foschini and Miljanic 
and it can be effectively implemented in each node because all 

necessary parameters (SIR level given by *
i and the 

transmitted power pi[n]) is known in the node. It is possible to 

measure  ni without the effective knowledge of the 

information from interferer nodes, which in accordance with 
equation (4) would be necessary. Thus, (5) depends on local 
parameters just allowing that the power control works in a 
distributed manner. There are more details about several 
aspects, such as, convergence, proximity to the optimum value, 
and sensibility to estimation errors as well, in [9]. 

IV. RESULTS 

In the beginner of this section, we show the scenario 
considered to our study. In Fig. 2 we show the a) distance 
between Tx nodes and star coupler and b) distance between Rx 
nodes and star coupler for 31 nodes/users (P = 31). The nodes 
are uniformly distributed over an area with a radius between 2 
and 50 km, since the range of the link length is from 4 to 100 
km. In Fig. 2 c) are presented the optimized power assignment 
per user considering the centralized control, i.e. were obtained 
solving (4) by matrix inversion. The drawback of centralized 
control is the needed of central node with information about 
the physical network architecture.   
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c) Optimized power assignment per user. 
 
Fig. 2. a) Distance between Tx nodes and star coupler, b) Distance between 
Rx nodes and star coupler and c) Optimized power assignment per user.  

 
Fig. 3 shows the transmitted power per user for the number 

of iterations of the DPCA for a)  =0.2 and  =0.8, 
considering the same scenario presented at Fig. 2.  
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Fig. 3.  Power assignment per user for the number of iterations for number of 
nodes of  31 (P = 31). a)  = 0.2 and b)  = 0.8. 
 

It can be seen in Fig. 3 that the increase of the iterations cause 
the convergence of the transmitted power per user obtained by 
DPCA to the value calculated by centralized control horizontal 
(dot lines). The increase of  results in the increase of the 
velocity of convergence, however the quality of the found 
answer is affected [9]. 

With the objective to show the impact of power control at the 
throughput performance we show at Fig. 4 the throughput for 
the offered traffic. It was considered the packet length of 500 
bits and the same OCDMA network utilized at Fig. 2. It was 
considered two scenarios, one without power control and other 
with DPCA power control for 140 iterations to grant the 
algorithm convergence.   
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Fig. 4.  Throughput versus offered traffic for K = 31, P = 31 and N =500  for 
OCDMA network with DPCA power control and without power control. 
 

It can be seen in Fig. 4 the impact of power control at 
throughput performance. The utilization of DPCA 
approximates the throughput value presented here with the 
throughput considering the ideal system [6], i.e. without 
different distance for the nodes. In fact, without DPCA the SIR 
declines, the packets are more vulnerable to distortion, which 
reduces the likelihood of their successful transmission and 
reception. Thus, the packet correct probabilities collapse, and 
hence, the throughput decreases.  Fig. 5 shows the throughput 
for the offered traffic for different iterations of the DPCA. The 
parameters are the same utilized at Fig. 4. 
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Fig. 5.  Throughput versus offered traffic for K = 31, P = 31 and N =500  for 
OCDMA network with DPCA power control and different iterations. 

 
Observe at Fig. 5 the increase of throughput when the 

number of iterations increases and the DPCA converge to 
optimized transmitted power. This figure shows that the 
system with a DPCA with only 5 iterations presents the better 
throughput when compared with a system without DPCA as 
showed at Fig. 4. 

V. CONCLUSIONS 

In this work we have analyzed the performance of hybrid 
system that combines a distributed power control algorithm 
(DPCA) with the random access protocol as a simple scheme 
of achieving high performance in decentralized optical code 
division multiple access (OCDMA) networks. The main results 
have showed that the throughput of the network is strongly 
affected by near-far problem and the DPCA works to solve this 
problem.    
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Abstract — We have experimentally investigated
dependent loss in Hybrid Photonic Crystal 
obtained a power variation of 23 dB between the two polarization 
states. This power loss dependence was analyzed for different 
fibers as a function of photonics bandgaps positions.
 
Keywords – Photonic Crystal Fibers (PCF), 
Crystal Fibers, Polarization-Maintaining Fibers (PMF).

I.  INTRODUCTION 

Photonic crystal fibers are revolutionizing
optical communications through the development of new ways 
of guiding light that were never before possible 
fibers have a periodic microstructure within 
scale. Their core and two-dimensional photonic crystal can 
have several variations of geometry and materials, 
light to be guided through different mechanisms with a huge 
range of wavelengths, extending to the terahetz regions

There are basically four types of PCF, which are index
guiding PCF, Hollow-Core PCF also known as Hollow
photonic bandgap fibers (HC-PBGFs), A
Bandgap Fiber and Hybrid Photonic Bandgap 
fibers are divided according to light guidance
arrangement used in the photonic crystal, located in the fiber 
cladding. In this work we present an analysis 
dependent loss (PDL) in Hybrid Photonic Crystal 

II. HYBRID PHOTONIC CRYSTAL FIBE

Hybrid Photonic Crystal fiber [2] have been 
exploited in the last four years [3-7] and the main improvement 
is taking advantage of both types of PCF, index
and Photonic Bandgap Fibers (PBGF), in a unique 
PCF is composed of air holes and germanium
disposed around and undoped silica core [2], as shown in 
by a Scanning Electron Microscope (SEM) image
hexagonal pattern of air holes are performed
index-guiding PCFs, whereas the high
germanium-doped replace a single row of air holes along  one 
of the PCF axes, creating a one-dimensional PBG in this 
direction. In this fiber, one more design parameter
the rod diameter. 

Polarization Dependent Loss in Hybrid Photonic 
Crystal Fibers 
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following:  along y-axis the core 
than the effective index of the cladding; 
axis light can be guided by total internal reflection (
index-guiding PCFs. However in the x
since the rods have a higher index comp
this case, the confinement occurs in restricted bands of 
wavelengths, which coincides with “photonic bandgaps”
only occurs in antiresonant 
inserts. 

The Photonic BandGaps (PBG
described by Antiressonant Reflecting Optical Waveguide 
(ARROW) model [8]. In this model
the core if they are resonance, but they it black into the core if 
are antiresonant, thanks to high

 

Figure 1. Hybrid PCF

Therefore, light is confined to a plane by index
mode, and within that plane, in the regions of the bandgaps
confined to a central pure silica core (n
reflection from two linear arrays of Ge
(nr). Under these circumstances, light will be successfully 
guided by both propagation mechanisms

III.  EXPERIMENTAL 

 To experimentally observe the effects of polarization
dependent loss, an experimental 
pieces of equipments were used: an E
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The light guidance in these fibers can be explained as 
axis the core has higher refractive index 

index of the cladding; therefore along this 
total internal reflection (TIR) as 

guiding PCFs. However in the x-axis TIR is not possible, 
since the rods have a higher index compared with the core. In 
this case, the confinement occurs in restricted bands of 

which coincides with “photonic bandgaps”, that 
 conditions through high-index 

PBGs) patterns can be intuitively 
described by Antiressonant Reflecting Optical Waveguide 

this model, light can’t be couple in 
the core if they are resonance, but they it black into the core if 

-index rods in the cladding.  

 
Figure 1. Hybrid PCF. 

fined to a plane by index-guided 
in the regions of the bandgaps it is 

fined to a central pure silica core (nsi) by antiresonant 
flection from two linear arrays of Ge-doped silica inclusions 
). Under these circumstances, light will be successfully 

propagation mechanisms. 

XPERIMENTAL SETUP 

observe the effects of polarization- 
experimental setup with the following 

used: an External Cavity Laser 
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(ECL), XYZ positioners, objective lens, Polarization Controller 
(PC), an Optical Spectrum Analyzer (OSA) and a CCD 
camera.  

Three Hybrid Photonic Crystal Fibers with different PBGs 
were measured. These fibers were obtained from a single 
preform during the same manufacturing process by varying the 
speed of cane puller in order to obtain germanium rods with 
different diameters. The parameters of each fiber are described 
in Table 1. 

TABLE I.  HYBRID PCF PARAMETERS 

 
Fiber 

Rod 
diameter 

(µm) 

Air hole 
diameter 

(µm) 

Inter hole 
diameter 

(µm) 
FIBER A 5.82 3.90 7.30 
FIBER B 6.02 4.10 7.67 
FIBER C 6.78 4.61 8.63 

  
The ECL was used to scan the full wavelength range of 

second PBG of the fibers. A polarization controller was used to 
change the polarization state and XYZ positioners with lenses 
are used to couple the light in the fiber core. The CCD camera 
was also utilized to improve the fiber coupling. 

A PCF-based supercontinuum source, pumped at 1064nm, 
has been coupled to the hybrid fiber using a 20x objective lens 
for measuring its PBGs. The output was analyzed using an 
OSA. All  fibers  provide at  least  five  antiresonant  regions  
in  the  silica transmission window, which are  represented by 
the  low-attenuation windows  in  the  transmission spectrum.  

The second PBG, formed around C- and L- telecom bands, 
has been chosen to analyze the fiber polarization properties.  
Fig.  2  shows  the spectra of  the second PBGs  from  the  
fabricated Hybrid  PCFs,  recorded  with  fiber  samples  of 
1.0m length.  

 
Figure 2. Transmission Spectra. 

The analyses of the transmission spectra  from  fibers  A, B  
and  C, makes  clear  PBG  can be moved  to  longer 
wavelengths  by  increasing the  germanium  rod  diameter. 
The  lowest-wavelength edge has been translated from 1376 to  
1514  nm  (138 nm)  by  increasing  the  rod diameter  from  
5.82  to  6.78µm.  This phenomenon  can  be  understood  as  

following: the germanium rods support several resonances and    
antiresonances  within  the  transparency window of silica; 
hybrid modes are supermodes of  fundamental  core  mode  and  
modes  from high-index rods; larger rods sustain more modes 
for  the  same  index  step,  thus  the  anticrossing, responsible  
for  bandgaps  creation, will  happen at longer wavelengths. 

IV.  PDL MEASUREMENTS 

The PDL has been evaluated by investigating the difference 
in the power transmission, for each wavelength, between 
maximum and minimum polarization states. Fig. 3 
demonstrates that the fiber birefringence is very high and much 
more intense on the photonic bandgap edges, where power  
variation  between  the  two  orthogonal polarization  states  is  
about  23  dB.  In the middle PBG, PDL is lower than 5 dB for 
A, B and C fibers. 

 
Figure 3. PDL of fibers. 

The extremely strong birefringence of Hybrid PCFs  comes  
from  the  significant  stress  field produced  by  germanium  
inclusions [9];  and  since they  are  positioned  along  a  line  
through  the structure, they work as stress-applying elements 
and give rise to an asymmetric stress field within the  core  that  
induces  a  sizeable  birefringence [10].  The  asymmetric  
stress  distribution will  split the  polarization  states  of  the  
weakly  guided fundamental  mode,  resulting  in  a  single 
polarization  fiber  and  cause  a  polarization-dependent  loss. 

If  a  stress  field  is induced  by  the  stress-applying  
elements,  it  is translated  into  a  change  of  the  refractive  
index thanks  to  the  photo-elastic  effect.  For a stress field,  
the  index  change  in  direction  of  the germanium  rods  is  
positive,  whereas  in  the transverse direction  the stress  is  
reversed. This translates into a downshift of the refractive 
index in this direction and dramatically changes the modal 
properties, implying in very strong birefringence. Furthermore,  
one  can  conclude  that  as  well as  in  the  transmission 
spectrum,  the PDL curve is  moved  to  longer  wavelengths  
by  increasing the  rod  diameter.  The same behavior is present 
in the other photonic bandgaps. 

The  single-polarization  operation  has  been evaluated  by  
analyzing  the  PDL parameter as a  function of  wavelength. 
The criterion applied for measuring the single-polarization 
operation was PDL higher than 5 dB, as recently proposed 
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[11]. Through this methodology, the fiber B presented the 
largest area of operation in single-polarization, which were as 
follows: 1472-1500 nm and 1520-1620 nm, providing a 
bandwidth of 28 nm and 100 nm, respectively, as shown in 
Figure 4. These results have more 72 nm transmission 
bandwidth within Single-Polarization state (SP) than others 
results, recent presented which use the same guiding principle 
[11]. The single-polarization states guided in each of these two 
bands has different polarization state due to mode splitting 
explanation. 

 

 
Figure 4. PDL of fiber B. 

In the figure 5(a)  and  5(b),  we can see the 3D near  field 
measurement  in  the  fiber B  output  at  1527  nm for both 
orthogonal polarization states.  It is clear that light is confined 
to Hybrid PCF core only for one polarization state. 

 

 
 

 
 

Figure 5. (a) Polarization 1; (b) Polarization 2. 

V. CONCLUISONS 

According to the obtained measurements is possible to 
conclude that by increasing the diameter of germanium rods is 
possible to move the second bandgap up to 138 nm, offering 
guidance in the regions above the L telecom band. As effect of 
this, we can obtain several different bandgaps regions 
according to the parameters of the high-index rods, air holes 
diameters and inter hole spacing.  

The unique modal properties of hybrid PCFs make them 
naturally high birefringent and polarization maintaining, since 
light is guided along their two orthogonal polarization states by 
two different propagation mechanisms. Typically PDL in 
hybrid PCF is about 10 dB in the PBG edge. In the best fibers 
was obtained PDL as much 23 dB.   

Finally, Hybrid PCFs can be efficiently applied to the 
development of gyroscopes, fiber polarizers, and fiber lasers 
and amplifiers to ensure linearly polarized output. 

ACKNOWLEDGMENT 

     The authors wish to acknowledge the financial support 
from CNPq and FAPESP. Moreover, would like to thank the 
technical support given by FOTONICOM and CePOF. 

REFERENCES 
[1] Arismar Cerqueira S. Jr., “Recent progress and novel applications of 

photonic crystal fibers”, Rep. on Progress in Physics 73,  Vol. 13, 
024401 (2010). 

[2] Arismar Cerqueira S. Jr., F. Luan, C. M. B. Cordeiro, A. K. George, and 
J. C. Knight, “Hybrid photonic crystal fiber”,Optics Express,Vol. 14, 
Issue 2, pp. 926-931, 2006. 

[3] Arismar Cerqueira S., Jr., Cristiano M. B. Cordeiro, F. Biancalana, P. J. 
Roberts, H. E. Hernandez-Figueroa, and C. H. Brito Cruz, “Nonlinear 
interaction between two different photonic bandgaps of a hybrid 
photonic crystal fiber”, Optic Letters, Vol. 33, Issue 18, pp. 2080-2082, 
2008.   

[4] Arismar Cerqueira S. Jr., Hernandez-Figueroa H.E. and Fragnito H. L. 
“Highly birefringent hybrid photonic crystal fiber” Proc. PIERS 2009 - 
Progress in Electromagnetics Research Symp. (Beijing, China), 2009. 

[5] Limin Xiao, Wei Jin, and M. S. Demokan, “Photonic crystal fibers 
confining light by both index-guiding and bandgap-guiding: hybrid 
PCFs” Optics Express, Vol. 15, Issue 24, pp. 15637-15647, 2007. 

[6] Lyngs J. K., Mangan B. J. and Roberts P. J., “Polarization maintaining 
hybrid TIR/bandgap all-solid photonic crystal fiber” Proc. Conf. on 
Lasers and Electro-Optics (San José, CA) paper CThV1, 2007. 

[7] Saini S., Hong C. Y., Bernardis S., Pfaff N., Kimerling L. C. and Michel 
J. “Hybrid waveguides for optically pumped amplifiers” Appl. Phys. 
Lett. 94 09117, 2009. 

[8] Natalia Litchinitser, Steven Dunn, Paul Steinvurzel, Benjamin Eggleton, 
Thomas White, Ross McPhedran, and C. de Sterke, “Application of an 
ARROW model for designing tunable photonic devices”, Optics 
Express, Vol. 12, Issue 8, pp. 1540-1550,  2004. 

[9] Jacob Folkenberg, M. Nielsen, N. Mortensen, C. Jakobsen, and H. 
Simonsen, “Polarization maintainig large mode area photonic crystal 
fiber”, Optics Express, Vol. 12, Issue 5, pp. 956-960, 2004. 

[10] T. Schreiber, F. Röser, O. Schmidt, J. Limpert, R. Iliew, F. Lederer, A. 
Petersson, C. Jacobsen, K. Hansen, J. Broeng, and A. Tünnermann, 
“Stress-induced single polarization single transverse mode photonic 
crystal fiber with low nonlinearity”, Optics Express, Vol. 13, Issue 19, 
pp. 7621-7630, 2005.  

[11] Ryuichiro Goto, Stuart D. Jackson, and Katsuhiro Takenaga, “Single-
polarization operation in birefrigent all-solid hybrid microstructured 
fiber with additional stress applying parts”, Optics Express, Vol. 34, 
Issue 20, pp. 3119-3121, 2009.  

(a) 

(b) 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

80



Técnica de Pós-Processamento de Fibras de Cristal 
Fotônico baseada em Preenchimento ou Selamento 

Seletivo de Buracos  
 

Rodrigo M.Gerosa, Danilo H. Spadoti e Christiano J. 
S. de Matos 

Grupo de Fotônica - Escola de Engenharia  
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

São Paulo, Brasil 
rodrigo.mgerosa@gmail.com 

 

Alexandre Bozolan  
Departamento de Engenharia Elétrica 

Universidade de São Paulo - São Carlos – Brasil 
e também Grupo de Fotônica – Universidade Presbiteriana. 

Mackenzie  
 

 
 

Resumo — Técnicas   de  pós-processamento  em   fibras de cristal 

fotônico (PCFs) permitem a alteração da suas estruturas 
originais e, consequentemente, a criação de novos dispositivos à 
fibra e o aprimoramento dos já existentes. Neste trabalho 
é descrita  uma técnica  de  selamento  e/ou  preenchimento 
seletivo dos buracos existentes na seção transversal destas fibras 
e suas respectivas aplicações: uma solução prática e simples para 
vedação de PCFs com núcleo líquido e a criação de núcleos 
adicionais em PCFs de núcleo sólido.  

Palavras-chave: Fibra de cristal fotônico (PCF); núcleo líquido;
 pós-processamento; preenchimento seletivo; selamento. 

I.  INTRODUÇÃO 

Na década de 90 surgiu, na Inglaterra, uma nova classe de 
fibras ópticas que deu novo fôlego às pesquisas da área: as 
fibras de cristal fotônico (PCFs, do inglês photonic crystal 
fibers) [1-4]. Essa nova categoria de fibras ópticas tornou 
possível a fabricação de uma grande variedade de estruturas 
com características próprias.  

As PCFs são fibras ópticas de sílica que ao invés de possuir 
um núcleo com dopante para proporcionar contraste de índice 
de refração, possuem uma microestrutura periódica em sua 
seção transversal, que compõe a casca e corre ao longo do seu 
eixo longitudinal, Fig. 1. Neste trabalho, abordaremos 
exclusivamente PCFs com guiamento por reflexão interna total. 
Neste caso, a diferença necessária entre o índice de refração do 
núcleo e o da casca é obtida porque a mescla de vidro e ar na 
casca, em estrutura com dimensões comparáveis ao do 
comprimento de onda da luz, faz com que seu índice de 
refração efetivo seja menor do que o do núcleo [1-4]. 

Os parâmetros da fibra tais como o diâmetro do núcleo e 
dos buracos da casca, a distância entre buracos e quantidade de 
anéis que circundam o núcleo, podem ser escolhidos de acordo 
com a necessidade de uso durante a fase de projeto e 
fabricação. A alteração destes parâmetros físicos da fibra 
permite grande sintonia de características de guiamento, tais 
como ajuste da dispersão cromática, número de modos guiados 
e controle da área modal. Logo, essa classe de fibras apresenta 

uma grande variedade de tipos e funções [1-4]. Para obtenção 
de uma flexibilidade ainda maior nas características das PCFs, 
diversas técnicas de pós-processamento, que permitem 
alteração de seus parâmetros após a fabricação, vêm sendo 
propostas [5-7]. 

 

 

 
Figura 1. Esquema de uma fibra de cristal fotônico de núcleo sólido. 

 
Uma técnica simples de pós-processamento consiste em se 

preencher alguns ou todos os buracos da estrutura com 
líquidos, para que estes interajam com a luz guiada, produzindo 
variados efeitos. Esta técnica demonstrou-se interessante para 
diversas áreas tais como geração supercontinuo, óptica não-
linear e sensoriamento óptico [6-11]. Porém, um grande 
problema desse tipo de arranjo, que inviabiliza sua utilização 
em maior escala, é a evaporação do líquido inserido na fibra. 
Embora o uso de reservatórios com o líquido em ambas as 
extremidades da fibra [6] e a imersão da fibra em polímero 
viscoso [9] tenham sido propostos como soluções, até o 
momento uma técnica definitiva que seja eficiente e prática 
ainda não foi apresentada.   

Dentre as formas de pós-processamento com líquidos, uma 
interessante opção é preencher um único buraco da casca 
microestruturada de uma PCF de núcleo sólido, para que este 
se torne um segundo núcleo, permitindo o acoplamento de 
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modos do núcleo principal para este. Esta possibilidade foi 
demonstrada em [12], onde um líquido com índice de refração 
superior ao da sílica era introduzido em um buraco da casca e 
modos do núcleo acoplavam para modos do núcleo líquido 
acima do comprimento de onda de corte. A alta sensibilidade 
do acoplamento ao índice de refração do líquido permitiu o uso 
do aparato para o desenvolvimento de um refractômetro de 
altíssima sensibilidade. Apesar de ainda não demonstrado, um 
arranjo similar pode ser usado para se investigar as 
características do líquido introduzido, usufruindo da grande 
interação da luz acoplada com o material inserido. Nestes 
casos, um rápido acoplamento para o líquido e de volta para o 
núcleo sólido seria desejável. 

 Nesse artigo, é    descrito   um método de pos-
processamento de fibras cristal fotônico que consiste no uso de 
uma micropipeta para se inserir seletivamente líquidos 
(incluindo pré-polímeros curáveis) em quaisquer buracos da 
microestrutura. O método pode ser utilizado para obtenção de 
vários dispositivos, dentre os quais apresentamos uma PCF 
com núcleo de água cujas extremidades foram seladas com 
polímero para se evitar a evaporação e uma fibra com um 
núcleo de óleo mineral adjacente ao núcleo de sílica, que 
apresenta grande interação com a luz do núcleo original. Neste 
último caso, simulações também foram realizadas para 
descrever a dinâmica de acoplamento da luz.  

II. SELAMENTO E PREENCHIMENTO SELETIVO 

Técnicas de pós-processamento permitem que a estrutura 
da fibra ou alguma de suas características seja mudada ou 
ajustada. Este trabalho apresenta uma versátil técnica de pós-
processamento em fibras microestruturadas: a técnica de 
selamento e/ou preenchimento seletivo de buracos da 
microestrutura através do uso de uma micropipeta contendo o 
material a ser inserido ou adesivo a ser usado para o selamento. 
A técnica é inspirada no trabalho de Witkowska et al. [5], que 
descreve o selamento seletivo de buracos utilizando uma ponta 
com cola, para a produção de PCFs afiladas com alteração em 
suas seções transversais. 

 
Figura 2. Imagem de microscópio de uma micropipeta com uma gota de água 

na ponta. 
 

O uso de uma micropipeta, aqui proposto, permite a 
introdução de um volume maior de líquido, viabilizando as 
aplicações demonstradas na seção III. A micropipeta é usada 
para se  introduzir uma gota de líquido ou pré-polímero curável 
[13] (Fig. 2) no buraco escolhido, sem perturbar os demais 
orifícios. O diâmetro externo das pipetas usadas variava de 1 a 
4 µm, dependendo da dimensão do buraco da fibra a ser 

preenchido, com o diâmetro interno variando de centenas de 
nanômetros a 1 mícron.  

A face da fibra a ser fechada ou preenchida era colocada no 
foco de um microscópio óptico e a pipeta, fixada em um 
posicionador XYZ e preenchida com o material a ser inserido, 
era direcionada ao buraco desejado. Um sistema de pressão era 
então acionado para que o material fluísse para o interior do 
buraco. No caso de selamento, era aplicada uma pequena 
pressão suficiente para que uma gota do pré-polímero se 
alojasse no buraco, que era subsequentemente curado com luz 
ultravioleta. A seção transversal de uma PCF de núcleo sólido 
com um buraco de casca vedado é mostrado na Fig. 3. No caso 
de preenchimento com líquido, a pipeta era colocada no buraco 
e a pressão era aplicada até que fosse preenchido o 
comprimento desejado. 

 
Figura 3 PCF de núcleo sólido (modelo NL-2.5-810 da NKT Photonics) com 

1 buraco de ~3,2 µm fechado 
 

III. SELAMENTO DE PCF DE NÚCLEO LÍQUIDO  

Um dos problemas para utilização de fibras preenchidas 
com líquidos em maior escala é o da evaporação. Mesmo com 
líquidos relativamente pouco voláteis, como a água, centenas 
de micrometros de comprimento são esvaziados em poucas 
horas [14]. O problema é, em particular, critico em fibras com 
núcleo oco preenchido com líquido, já que neste caso a 
evaporação tende a destruir o perfil de índice capaz de guiar a 
luz.  

Utilizando a técnica descrita acima, propõe-se uma solução 
simples e eficiente para o selamento do núcleo de uma PCF 
previamente preenchida com um líquido. Uma PCF de núcleo 
oco comercial (HC-1550-02, da NKT Photonics) foi 
preenchida com água, visando a aplicações de geração de 
espectro supercontínuo [10]. Essa fibra apresenta um núcleo de 
~10,9 µm de diâmetro e para seu selamento foi utilizada uma 
pipeta com cerca de 4 µm de diâmetro externo. A pipeta, 
preenchida com o pré-polímero curável NOA 73 (da Norland 
Optical Adhesives, índice de refração de ~1,56) foi inserida 
encostada na parede interna do núcleo para que o ar fosse 
expulso do núcleo a medida em que o pré-polímero era 
pressurizado. Esse processo foi, então, repetido do outro lado 
da fibra. A Fig. 4(a) mostra esquematicamente a fibra 
preenchida e selada. A Fig. 4(b) mostra uma imagem de 
microscópio da ponta selada da PCF de núcleo oco. 
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Figura 4(a) Esquema do corte longitudinal de uma fibra de núcleo líquido 

selada com  polímero; (b) Corte transversal da fibra com núcleo líquido selada 
com polímero. 

 
Uma parte importante do trabalho de selamento do núcleo é 

o controle da geometria da superfície do polímero curado na 
entrada da fibra, que induz um efeito de lente sobre a luz a ser 
acoplada. Apurou-se que, deixando a superfície do polímero 
ligeiramente para dentro do núcleo resultava em uma forma 
côncava, permitindo a excitação principalmente de modos de 
baixa ordem, como evidenciado pela imagem na Fig. 5(a). Por 
outro lado, quando o polímero era nivelado ou ultrapassava a 
ponta da fibra, modos de ordem superior não podiam ser 
evitados e a luz de saída tinha a distribuição de intensidade 
mostrada na Fig. 5(b). Para a geração de supercontinuo é 
interessante a excitação de modos de baixa ordem. Para outras 
aplicações, tais como a espectroscopia, uma excitação 
multimodo não é um problema. 

  
Figura 5. Imagens da distribuição da luz de um laser de He-Ne na saída de 

uma PCF com núcleo de água selada com polímero. (a) Superfície do 
polímero ligeiramente para dentro da face da fibra; (b) superfície do polímero 

ligeiramente para fora da face da fibra. 

 
O selamento com o polímero gera uma perda de inserção na 

fibra. Para uma fibra HC-1550-02 com 5,5 cm de extensão e 
para um comprimento de onda de 633 nm, ~15% da luz 
lançada chegava ao seu final. Este fato deve-se não somente às 
perdas induzidas pelo polímero em ambos os lados, mas 
também àquelas associadas ao acoplamento de luz através do 
uso de uma lente, ao espalhamento, às imperfeições da fibra, 
entre outras (a absorção da água é desprezível neste 
comprimento de onda). Este resultado pode ser considerado 

bom, pois sem o selamento, obtém-se, tipicamente, uma 
transmissão inferior a 50% e o maior benefício deste é a 
drástica redução da evaporação, permitindo que experimentos 
sejam realizados durante semanas. 

IV. FIBRA COM NÚCLEO ADJACENTE DE ÓLEO 

A técnica apresentada permite não somente a vedação de 
buracos com grande dimensão, como o núcleo oco de uma 
PCF (com poucas dezenas de micrometros), mas também o 
preenchimento de buracos pequenos da estrutura de casca 
(com diâmetros entre 1 e 4 micrômetros). 

Aplicações para PCFs com núcleo sólido com canais de 
casca preenchidos incluem refractômetros de líquidos [12] e a 
criação de núcleos adicionais que alteram as condições de 
propagação. Aqui, descrevemos o preenchimento com óleo 
mineral de um buraco adjacente ao núcleo sólido. Esse óleo 
foi escolhido por apresentar um índice de refração semelhante 
ao da sílica. Por serem adjacentes, o núcleo sólido e o líquido 
formam um núcleo composto, e a luz acoplada ao modo do 
núcleo de sílica corresponde a uma superposição de 
supermodos do núcleo composto. Devido à diferença das 
constantes de propagação dos modos que compõe o 
supermodo, a distribuição de campo periodicamente se acopla 
para a parte líquida do núcleo composto. Portanto, este arranjo 
pode, por exemplo, ser utilizado para se caracterizar 
opticamente o líquido inserido. 

Um método numérico 3D de propagação de feixes (BPM, 
do inglês beam propagation method) foi utilizado para simular 
o guiamento da luz na fibra preenchida. Como nos 
experimentos, uma PCF comercial de núcleo sólido (modelo 
NL-5-1065 da NKT Photonics) foi investigada. A matriz de 
buracos da casca desta fibra apresenta um período Λ = 5 µm e 
buracos com diâmetro de aproximadamente 1,55 µm. Um 
buraco adjacente ao núcleo foi assumido como tendo o mesmo 
índice de refração da sílica, resultando no guia de onda 
mostrado na Fig. 6(a). Um feixe gaussiano centrado no núcleo 
sólido foi considerado como excitação inicial. Como mostrado 
na Fig. 6(b), ao longo de 200 µm do guia de onda a luz 
gradativamente se acopla à parte líquida e posteriormente se 
acopla de volta ao núcleo solido.  

  
Figura 6 (a) Seção transversal da PCF comercial usada, com líquido em um 
buraco adjacente ao núcleo. (b) Distribuição de intensidade da luz guiada ao 

longo da fibra. 
 

Experimentalmente, uma série de amostras de fibras foram 
preparadas, cada uma com uma extensão diferente do buraco 
preenchido com o óleo. Para se determinar com precisão o 
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comprimento preenchido, foi utilizado um OFDR (optical 

frequency domain reflectometer) com resolução espacial de 30 
µm. Para caracterização do espectro óptico de transmissão da 
PCF, a luz de uma fonte de laser supercontínuo, com espectro 
estendendo de 800 a 1900 nm, foi acoplada à extremidade da 
fibra que não continha o óleo, excitando, portanto, apenas os 
modos do núcleo de sílica. Após se propagar e interagir com o 
óleo, a luz na saída da fibra era coletada por uma fibra 
altamente multimodo conectada a um analisador de espectro 
óptico.  

 
Figura 7. Espectro de transmissão de fibras com núcleo de óleo de 3 mm (a) e 

750 µm (b) de extensão. 
  

 
Figura 8 Imagem da saída de uma fibra preenchida. 

 
A Fig, 7(a) mostra o espectro modulado produzido por 

uma fibra preenchida com 3 mm de óleo mineral. O período 
de modulação está ligado ao comprimento preenchido de óleo. 
Quanto menor o comprimento preenchido, menor é a 
defasagem acumulada entre os supermodos envolvidos na 
propagação da luz e, portanto, maior é o período de 
modulação espectral. Na Fig. 7(b) é apresentado um espectro 
obtido na saída de uma fibra preenchida com 750 µm de óleo. 
O período de modulação é de 110 nm enquanto que para a 
fibra com 3 mm de preenchimento esse período é de 30 nm. 

Na Fig. 8 é mostrada uma imagem da saída de uma PCF 
preenchida, comprovando o guiamento pelo núcleo composto 
criado. 

V. CONCLUSÃO  

Neste trabalho, foi descrita uma técnica de pós-
processamento que permite a vedação de fibras com núcleo 
liquido, resolvendo, assim, o problema da evaporação. Uma 
perda de inserção razoável foi obtida devido ao polímero 
usado para o selamento dos buracos, permitindo que uma 
transmissão total de até 15% fosse obtida. A mesma técnica 
permite a criação de núcleos líquidos em uma fibra contendo 
um núcleo sólido. Um estudo de um guia de onda com dois 
núcleos adjacentes (um líquido e um sólido) foi descrito, 
mostrando que a luz propagada pelo núcleo original se acopla 
de maneira eficiente ao núcleo criado. 
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Abstract — We observed the effects of macrobending loss in a 
hollow-core photonic crystal fiber with a core of 6.5µm. It was 
obtained a loss of only 0.58 dB for a bending diameter of 4 mm. 

Keywords – Photonic Crystal Fibers, hollow-core fiber (HC-
PBGF), photonics, optical fibers, bending loss.  

I.  INTRODUCTION 

Photonic Crystal Fibers (PCFs), also known as 
microstructured fibers, has changed the ways of light guidance 
within the fibers and opened new perspectives in the optical 
fiber technology. These fibers have a wavelength-scale 
periodic microstructure running along their length. Their core 
and two-dimensional photonic crystal can be made from 
several geometries and materials; this allows the light to be 
guided through different mechanisms with a huge range of 
wavelengths, extending to the terahertz regions [1]. 

Hollow-core photonic bandgap fibers (HC-PBGFs) have 
showed to be very interesting in several scientific and 
technological areas [2, 3]. Unlike conventional fibers, in which 
light is guided by total internal reflection, in a HC-PBGF light 
is confined and guided into a hollow core with low loss and is 
unable to escape into the fiber cladding due to the PBG effect, 
that prohibits the propagation in the cladding region under 
certain conditions. The cladding of these fibers is a periodic 
array of air holes in silica glass [4]. HC-PCFs have been 
applied to different areas, such as development of gas-based 
devices [5], delivery of megawatt pulses [6], and generation of 
frequency combs [7]. This PCF also can be used as bend-
insensitive fiber design for Fiber-to-the-Home (FTTH) 
applications [8] due the propagation mechanism, which is by  
PBG; thus allows the light to be guided into the core with low 
bend loss [9, 10]. In this work, we evaluate applicability of 
these fibers to FTTH, according to the ITU G.657B standard 
[11]. 

II. HOLLOW-CORE FIBER 

Hollow-core PCFs rely on a 2D photonic crystal formed by 
an array of air holes, which are generally present at as high as 
90% air-filling factor. The total internal reflection (TIR) is not 

possible in this case, since the cladding index (mixture of pure 
silica and air) is higher than the air core index. Light guidance 
is attained by coherent Bragg scattering, where light at 
wavelengths within well-defined stop bands is prohibited from 
propagating in the photonic crystal cladding and is confined to 
a central defect. Only certain wavelength bands are confined 
and guided down the fiber. Each band corresponds to the 
presence of a full two-dimensional photonic bandgap (PBG) in 
the photonic crystal cladding. For this reason, these fibers are 
called Photonic Bandgap Fibers (PBGFs), in which light is 
guided in a low-index core by the PBG effect. In PBGFs, the 
photonic crystal cladding acts as a mirror and more than 99% 
of the optical power is located in the air and not in glass [12]. 
Therefore, light with wavelengths corresponding to the 
bandgaps cannot escape the core and so is guided along the 
fiber with low loss [1].  

We have used a HC-PBGF with a core formed by the 
omission of seven unit cells which presents no sign of surface 
modes interactions within the bandgap. The photonic crystal 
cladding of this thin core wall fiber has a pitch Λ = 6.7 µm and 
an air filling fraction of ~ 96% that give rise to a photonic 
bandgap centered approximately at 1550 nm [4]. Furthermore, 
this fiber has a very low nonlinear coefficient than 
conventional solid fibers, approximately three orders of 
magnitude less [13], due the nonlinearity index of air is lower 
than silica or doped silica. This low nonlinearity combined 
with low dispersion makes it ideal fiber to deliver and 
manipulate ultrashort pulses [14, 15] or optics sensorial 
applications [16]. A scanning electron microscopy (SEM) 
image of fiber with thin core wall is shown in Fig. 1. 

 

 
Figure 1. Hollow-core PCF. 
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In order to measure the fiber PBGs, a white light source 
with tungsten filament, has been coupled to the hollow-core 
fiber. The output was analyzed using an Optical Spectrum 
Analyzer (OSA). Figure 2 shows the transmission spectrum, 
obtained from the fiber. One can observe that there are three 
bands of transmission with low loss. The study area is in the 
range of 1445-1640 nm. For analysis of losses due to bends, we 
use the region of C- telecom band (1530-1565nm). 

The minimum attenuation of HC-PBGF is 15dB/km over 
300 nm for a fiber operating at 1550 nm [4]. It has been used a 
piece of 1m-long to evaluate the macrobending effects. 

 
Figure 2. Transmission Spectrum. 

III.  EXPERIMENTAL SETUP 

      The  experimental  setup, shown  Fig. 3,  was  based  on  
the following  pieces  of  equipment:  a  tunable External 
Cavity Laser (ECL), XYZ positioners, some  objective  lenses, 
glass tubes of different diameters to measure bend loss and a 
powermeter.  

 
Figure 3. Schematic of measurement. 

The criterion used was to perform a turn around the tube of 
certain diameters and observe the power measured at the 
powermeter before and after the bend. The diameters of the 
tubes used for the measurements were: 32 mm, 20mm, 15mm, 
12 mm, 10 mm, 7 mm and 4 mm. Measures with diameters less 
than 4 mm were not possible because the very high air-filling 
fraction leads to breaks the fiber. 

With the purpose of comparison, curves with the same 
diameter were made in a standard SMF-28 fiber. By measuring 
the power before and after the curvatures, we obtain the 
macrobend loss of both fibers. The power of the used ECL 
laser is around 9 dBm, and after coupling it with fiber through 
the positioners, lenses and HC-PBGF, power output was 
around -9 dBm. 

IV.  RESULTS 

By using an ECL at a wavelength of 1550 nm, we performed 
measurements of macrobending loss as shown in graph of Fig. 
4. 

We observe that there is a minimum radius of curvature 
which allows light guidance into the fiber core. When the 
critical radius is overcome, the guided mode escapes to the 
cladding in conventional single mode fiber (SMF). Unlike 
these fibers, the HC-PBG has a photonic crystal in the 
cladding, changing the guiding mechanism, which is by 
bandgaps. In this situation, light is not confined in the core by 
total internal reflection, so they do not have a critical radius to 
guide mode in core. Therefore, this allows light to be guided 
into the core with low bend loss [9, 10]. 

 
Figure 4. Macrobend loss. 

    We obtained a loss of only 0.58 dB for a bend diameter of 4 
mm in hollow-core fiber, while in conventional SMF-28 fiber 
loss reached up to 58.98 dB. For a bend diameter of 12 mm, we 
obtained a loss of 0.11 dB in hollow-core, while the SMF had 
around 3.7 dB. Other bend diameters, like 10 mm, 15 mm and 
20 mm, showed losses about 0.09 dB, 0.08 dB and 0.06 dB 
respectively in hollow-core fiber. There was negligible loss to 
bend over 32 mm in both fibers. 

    A CCD has also been used to optimize the fiber coupling 
and obtain near field image of the hollow-core output at 1550 
nm with minimum bend, 4 mm of diameter as shown in Fig. 5. 

 
Figure 5. Near field at 1550 nm for 4 mm bend diameter. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

86



 

It is clear that the light is entirely confined to PCF core 
even for a 4 mm diameter bend. Moreover, it was used an 
amplified spontaneous emission (ASE), from an Erbium-doped 
fiber amplifier (EDFA), as a broadband source to evaluate 
bandgap variations due to macro-bends in HC-PBGF. These 
results are displayed in Fig. 6. 

Through induced macrobends on the fiber, that causes 
changes in the photonic crystal, we observed that as the 
diameter of curvature increases, insignificant shift appears on 
the spectrum. Moreover, the photonic crystal present in the 
cladding suffers a little change in geometry while the guidance 
is slightly affected at certain wavelengths by only a few dBs in 
power. 

Variations in this type of guidance are more sensitive at the 
edges of bandgaps where the highly losses are located, this 
phenomenon is also shown in Fig. 6. On the other hand, some 
specifics wavelengths, like 1550 nm, have nearly-zero 
attenuation. This occurs because measured HC-PBGF has 
centred bandgap at 1550 nm. 

 
Figure 6. Power variation for different bending diameters. 

V. CONCLUSIONS 

According to ITU-T G.657 standard, developed by Study 
Group 15, approved and introduced in December 2006 there 
are two categories of single-mode optical fiber designed for 
access networks, which are the G.657A and G.657B [11]. The 
G.657B exhibits a pattern more strictness, therefore, was used 
as a comparison with the results. In this standard, accepted 
minimum loss is 0.15 dB for a bend of 10 mm diameter at 1550 
nm. The proposed hollow-core fiber showed loss about 0.09 dB 
in this case. Furthermore, there were insignificant losses below 
12 mm diameter bends and only 0.58 dB macrobending loss for 
a 4 mm. 

We can also conclude that this fiber can be used for FTTH 
applications overcoming the straight requirements from ITU-T 
G.657B. Additionally, it could be used for tiny sensing devices 
with multiple radius of curvature [10]. 
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Abstract—The quality of the optical fiber infrastructure is 
directly related with the strength of the fiber polymer coating. In 
this work we have studied the effect of maritime environment in 
the aging of optical fibers. The results show a decay rate of 
0.00766±0.00066 GPa.day-1 for a 35g/L NaCl solution and of 
0.01101±0.00133 GPa.day-1 for a 250g/L NaCl solution.  

Keywords-Optical fiber, aging, maritime enviroment.  

 

I.  INTRODUCTION (HEADING 1) 
In the actual fiber to the home infrastructures (FTTH) several 
factor are responsible for the fiber lifetime degradation, such as 
stress, humidity and temperature [1]. This is a key issue in the 
present telecommunication scenario, where the optical fiber 
infrastructure plays a relevant role.  
Previous works related with optical fibers aging and 
degradation had focus on the effect of the aqueous environment 
in the aging of optical fibers due to moisture diffusion into the 
silica surface [2]. 

In this work we have studied the effect of seawater in the 
zero stress aging of optical fibers, this could be a relevant issue, 
specially in the installation of fiber networks in the seashore 
areas. 

II. EXPERIMENTAL DESCRIPTION 
To study the effect of maritime environment in the aging of 

optical fibre coatings, several samples of a SMF-28e(R) fiber, 
fabricated by Corning, were left in Sodium Chloride (NaCl) 
aqueous solutions with two different concentrations, namely 
35g/L and 250g/L, at room temperature (approximately 23 ºC). 

The 35 g/L solution corresponds to the average sea water 
concentration while the 250 g/L corresponds to the Dead sea 
concentration (the highest Sodium Chloride found in the 
Earth). 

The samples are removed from the NaCl solution and its 
fracture stress is measured. For that measurement it is used an 
experimental setup like the one represented in Fig. 1.  

 

 

 

Figure 1.  Illustration of the experimental setup used to measure the fiber 
fracture stress. 

 

The setup uses a fixe PTFE plate and a moveable plate with 
grooves for the fiber fixing. The moveable is controlled by an 
electric translation stage (Newport, model 861). Initially the 
plates have a distance between them of 20 mm. This distance is 
reduced at a speed of 0.55 mm/s. After the fiber break the 
distance between plates is measured and related with the fiber 
fracture stress. 

As the stress in the fibre is dependent of the distance between 
the two plates, decreasing the distance between them, will 
increase the stress in the fibre. The direct stress applied in the 
fiber can be calculated through the equation (1) [3]: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += αεεσ

2
110E   (1) 

Were σ is the stress in the fiber, E0 the fiber young modulus, ε 
the strain in the fiber and α is a non linearity elastic parameter. 
The strain ε is given by (2): 
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where df is fiber diameter without the coating, d the distance 
between plates, dc the fiber diameter with coating and dg is the 
total depth of the two grooves. The non linearity elastic 
parameter, α, is given by: 

4
1'

4
3

+= αα   (3) 

For the optical fiber α’=6, [3]. By applying equation (1) to the 
measured data, we can determinate the applied stress at which 
the fiber fractures by measuring the displacement necessary for 
that end result. This procedure was executed for the two 
concentrations mentioned and for different aging periods. For 
every sample the average stress values and error were 
calculated for five identical samples. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 
The stress was measured in order to find a relation between the 
aging time and the stress fracture.  

In Fig.2 we can see the fracture stress of the fiber as function of 
the exposition time to the aqueous solutions and for a non aged 
sample. Each point represents the mean result of a five samples 
test.  
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Fig. 2: Stress decay rate for the NaCl solutions with concentrations of 

35 g/L and 250 g/L. 

 

The fiber fracture stress is decreasing with the increase of the 
exposure time, which is indicative of its degradation with the 
time. Moreover, comparing the degradation behavior between 
the two solutions and a non aged fiber, it’s visible a decay in 
the fracture stress as we increase the aggressiveness of the 

environment.  

When we compare the stress decay for the two solutions 
studied (35g/L and 250g/L), it is clear that for the higher 
concentration the higher is the fracture stress decay module, as 
we can see in Fig.3. For the solution with 35g/L of NaCl the 
fiber fracture stress presents a decay rate of 0.00766±0.00065 
GPa.day-1, while for the solution with 250g/L of NaCl the fiber 
fracture stress presents a decay rate of 0.01101±0.00133 
GPa.day-1.  

With these results is safe to affirm that the aqueous solution of 
NaCl, namely its dissolved ions, penetrate the fibre coatings 
decreasing substantially its physical resistance.  
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Fig. 3: Fracture stress decay rate for the NaCl solutions with 

concentrations of 35 g/L and 250 g/L. 

 

It is long known from literature [3][4], that fibers subjected to 
harsh environments for long periods, the fiber strength 
drastically drops after a certain time, corresponding to a fatigue 
transition, generally called as “knee”.  

When we analyze the data collected for the two aging 
environments, plotted on a log-time chart, the aging starting 
process (“knee”) becomes evident, as shown in Fig. 4. 
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Fig. 4: Representation of the normalized stress as function of time in a 

log-time chart. 
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This knee represents the sudden decrease of the optical fiber 
strength and the transition of its strength to a degradation 
regime.   

The sudden increase of the strength degradation rate depends 
on the ability of the ions in solution to infiltrate the fiber 
coating, react with the fiber glass surface, and remove the 
products through the coating [5]. The diffusion of this species 
through the coating is an important phenomenon on the aging 
behavior of the optical fiber, because as the solution 
components diffuse through it, the strength of the fiber 
correspondingly drops, affecting the lifetime and the reliability 
of optical fibers. In fact, the analyzes of the fracture point of 
three different samples, (one aged in the 250g/L solution for 
17 days, other aged in the 35g/L solution for 61 days and the 
non aged fiber), reveled a difference in the interior structure of 
the fibre between the aged fibers and the non aged. The non 
aged fiber presented a uniform interior profile, with no reliefs, 
while the others presented a several reliefs in the interior.  

In order to verify the physical degradation of fibers under test, 
some samples were studied by scanning electronic microscopy 
(SEM). The SEM images were obtained with a Hitachi SU-70 
apparatus after carbon evaporation. In Fig.5 is shown the SEM 
observation for a sample left in the solution with a 
concentration of 250g/L for 17 days.  

 

 
Fig. 5: SEM picture of a fiber left for 17 days in 250g/L aqueous 

solution of NaCl. 

 

This sample was submitted to stress, as described before, and 
the neighborhood of the fracture point was then observed. As it 
can be seen even in the surroundings of the fracture point is 
visible the damage induced in the fiber. For a sample left in the 
35g/L solution for 61 days the same procedure was made, and 
in this sample it’s possible to see, in  Fig.6, that besides the 
fractures referred previously some splintered area is also 
visible.  

 

 
Fig. 6: SEM picture of a fiber left for 61 days in 35g/L aqueous solution 

of NaCl. 

 

Moreover, a uniform fracture along the fiber length and some 
NaCl crystals deposited on the surface of the fiber can be 
observed in some samples, as shown in Fig. 7. The visible 
fracture is probably due to the contact of the fiber with the 
groove in the experimental setup. 

 

 
a) 

 
b) 

 

Fig. 7: SEM picture of: a) fiber left for 61 days in 35g/L aqueous 
solution of NaCl; b) Amplification of the signed zone in a).  
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Such result emphasizes the fact that the aqueous solution of 
NaCl in fact also weakens the acrylate coating in the optical 
fiber, to the point that the mere contact with a sharper surface 
may damage it.  

 

IV. CONCLUSION 

We have studied the effect of the maritime environment, in 
particular the effect of Sodium Chloride, in the aging of the 
optical fiber coating. For a typical seashore scenario (35 g of 
NaCl per litre of water) the value obtained for the optical fiber 
maximum stress decay rate was of 0.00766±0.00065 GPa.day-

1, and for the death sea scenario (solution with 250g/L of NaCl) 
the stress decay rate was of 0.01101±0.00133 GPa.day-1.  

In the analyzes of the stress fracture as function of aging time, 
in a log-time chart, it was possible to see, after some stable 
aging period, a sudden increase in the strength decay rate. 
From SEM images we also concluded that for long term 
exposition the NaCl diffuses within the acrylate coating, being 
responsible for the degradation of the silica optical fiber. 
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Abstract— An efficient Code that allows analysis of Higher-Order 
Dispersion of Optical Waveguides is presented. Synthesis is 
possible to Photonic Crystal Fibers (PCF). The results show that 
the Code can accurately model such parameters. 

Index Terms—Higher-Order Dispersion, Waveguides, Numerical 
Analysis, Photonic Crystal Fiber. 

I.  INTRODUÇÃO 

Em destaque em meio aos processos ópticos não lineares 
estão os processos ópticos paramétricos. A eficiência de sua 
ocorrência em dispositivos ópticos depende do casamento de 
fase alcançado, o qual é resultado de uma adequada 
combinação dos valores das Dispersões de Alta Ordem (DAO) 

( )(iβ ’s) de tais dispositivos, onde para uma freqüência central 
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Portanto, se for possível obter as DAO de um dado 
dispositivo com o adequado grau de precisão, poder-se-ia 
prever como ele se comportaria e, assim, projetá-lo de uma 
maneira mais prática e eficaz, objetivando melhorar a 
eficiência dos processos ópticos paramétricos. A existência de 
um método preciso que permita o cálculo das DAO seria uma 
valiosa contribuição para os projetistas de guias de onda 
ópticos. Nesse contexto, os resultados do estudo efetuado a 
seguir mostram que o Código aqui apresentado representa um 
método preciso e eficiente para o cálculo das DAO de guias 
ópticos em geral. 

Dessa forma, este artigo está organizado da seguinte 
maneira: no item II é brevemente apresentado o Código; no 
item III é apresentada a expressão utilizada para avaliar 
quantitativamente o erro de aproximação; no item IV é 
apresentado o processo de validação do Código utilizando 
uma fibra com perfil de índice degrau; no item V é 
apresentado um estudo de caso de uma PCF, esta obtida via 
otimização com um Algoritmo Genético (AG) acoplado ao 

Código e no item VI são apresentadas as conclusões e 
comentários finais. 

 

II. O CÓDIGO 

Um diagrama esquemático do Código desenvolvido por 
nosso grupo de eletromagnetismo computacional é 
apresentado na Fig.1. 

 

 

Figura 1.  Diagrama do Código proposto 

 
Nesse diagrama o “Simulador Eletromagnético” é uma 

implementação baseada no Método dos Elementos Finitos 
(FEM – do inglês “Finite Element Method”) conforme 
apresentado em [1]. Ele é capaz de obter os autovalores 
resultantes da solução da equação vetorial de Helmholtz: 

 

[ ] [ ] 02
0

1 =−×∇×∇ − EkE rr

��

εµ  (2) 
 

Ou, equivalentemente, da sua dual: 
 

[ ] [ ] 02
0

1 =−×∇×∇ − HkH rr

��

µε  (3) 
 

, onde 000 εµω=k  é a constante de propagação de ondas 

planas no vácuo, [ ]rµ  and [ ]rε  são respectivamente os 

tensores permeabilidade e permissividade e [ ] 1−  denota a 

operação de inversão. 
O Código em questão se utiliza de elementos finitos 

híbridos aresta/nodal [2] para aproximar as soluções modais 
da equação de onda vetorial. Ele permite ao usuário escolher 
entre elementos híbridos retilíneos e curvilíneos, sendo que 
para cada um deles podem ser escolhidos ainda dois subtipos 
de elementos: Constante Tangencial e Linear Normal (CT/LN) 
ou Linear Tangencial/Quadrático Normal (LT/QN). As quatro 
possíveis combinações de elementos são mostradas na Fig.2. 
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Os elementos curvilíneos são usados quando as interfaces do 
problema possuem contornos curvos, porque esse tipo de 
contorno pode ser modelado com maior precisão e menor 
número de graus de liberdade (DOF – do inglês “Degrees Of 
Freedom”) do que com elementos retilíneos [2], resultando em 
um menor custo computacional. Os elementos do tipo LT/QN 
serão usados mais tarde nesse trabalho para modelar guias de 
onda ópticos devido a sua superioridade sobre os elementos do 
tipo CT/LN [2]. 

 

 
Figura 2.  Elementos Finitos Híbridos aresta/nodal. (a) Elemento Curvilíneo 
CT/LN. (b) Elemento Retilíneo. (c) Elemento Curvilíneo LT/QN. 
(d) Elemento Retilíneo LT/QN. Os subscritos z e t são usados para denotar as 
funções nodais e de aresta, respectivamente. Para os elementos CT/LN há em 
ambos os casos três funções nodais e três funções de aresta. Para os elementos 
LT/QN há em ambos os casos seis funções nodais e oito funções de aresta. 

 
Quanto ao truncamento do domínio computacional, este é 

efetuado por meio de Camadas Perfeitamente Casadas (PML – 
do inglês “Perfectly Matched Layers”) [3]. No caso de meios 
dispersivos, a dispersão material é sempre levada em 
consideração diretamente no cálculo dos autovalores (nesse 
trabalho utilizou-se a equação de Sellmeier). 

Voltando ao diagrama da Fig.1, o módulo “Cálculo das 
DAO” consiste parte fundamental na obtenção das DAO e é 
um algoritmo baseado no método de derivação baseado em 
diferenças finitas (as fórmulas de diferenciação clássicas 
utilizadas nesse módulo foram retiradas de [4]). Sua 
composição estrutural é o resultado de diversas considerações 
relativas a erros inerentes ao processo de cálculo das DAO. 
Ele é responsável por obter as DAO correspondentes a cada 
um dos modos do guia de ondas. 

Adicionalmente, no que é de nosso conhecimento, esta é a 
primeira vez que um Código combina o poder de aproximação 
do FEM com um módulo de diferenciação baseado em 
diferenças finitas, o qual foi especificamente projetado (e 
exaustivamente testado) para resolver problemas de análise e 
síntese baseados nas DAO de guias de ondas ópticos. 

Finalmente, um AG foi implementado e acoplado ao 
Código para automatizar o fluxo apresentado na Fig.1 e, 
através de uma interface altamente flexível, permitir resolver 
uma infinidade de problemas inversos envolvendo PCF. 

 

III.  CÁLCULO DO ERRO DE APROXIMAÇÃO 

Para quantificar quão boa é a aproximação fornecida pelo 
Código, o erro foi descrito através do logaritmo decimal do 
erro absoluto relativo, dado pela seguinte expressão: 
 

)(

)()(

10 i
ref

i
ref

i
femLog

β
ββ −

 (4) 

 

, onde )( i

femβ  é o valor obtido pelo Simulador Eletromagnético 

para a dispersão de ordem i e )( i

refβ  é o valor de referência para 

o mesmo parâmetro. 
 

IV.  PROCESSO DE VALIDAÇÃO O CÓDIGO 

Para efetuar o estudo do erro de aproximação obtido pelo 
Código no cálculo das DAO, diversos testes foram 
executados. Aqui é apresentado um deles: a análise da fibra 
com perfil de índice degrau proposta em [5] e denominada F3. 

Nesse caso, a referência )0(
refβ  é tomada como sendo o 

resultado do modelo semi-analítico [5]. O perfil de F3 é obtido 
da Fig.3(a) para N=3. Adicionalmente, nesse estudo todas as 
derivações foram efetuadas considerando fórmulas de 
diferenças finitas com 7 pontos de amostragem da função a ser 
diferenciada. 

Para o estudo escolheu-se a faixa de 1,3µm a 1,7µm 
(banda de comunicações ópticas). Os resultados da Eq.(4) 
versus DOF para os comprimentos de onda de 1,3µm e de 
1,7µm são apresentados respectivamente nas Figs.3(b) e 3(c). 
Já a Fig.3(d) apresenta o resultado da Eq.(4) versus 
comprimento de onda para 75099 DOF. 

Os gráficos da Fig.3, juntamente com as Tabs.1 e 2, 
apresentam todos os valores numéricos de interesse para a 
análise do erro de aproximação no cálculo das DAO. 

Das Figs.3(b) e 3(c), vê-se que os erros obtidos sugerem 
uma ótima qualidade de aproximação. Da Fig.3(d) conclui-se 

que para 75099 DOF o erro máximo ocorre para )6(β  no 

comprimento de onda de 1,7µm. Isso pode ser visto em termos 
de valores numéricos através das Tabs.1 e 2 para os extremos 

da faixa de comprimentos de onda: tem-se que o erro de)6(β é 

de cerca de 0,28% em valor absoluto para 1,3µm e 
aproximadamente 0,89% para 1,7µm. Esses valores de 
precisão são considerados excelentes para o caso da dispersão 
de sexta ordem. Salienta-se que se for considerada apenas até 
a dispersão de quarta ordem o erro máximo é de 0,00% e de 
0.01% em 1,3µm e 1,7µm, respectivamente. Ainda, da análise 
das Figs.3(b) e 3(c) pode-se notar que a partir de cerca de 
25000 DOF já se teria uma excelente qualidade de 
aproximação. 
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Figura 3.  Análise da Fibra F3. (a) Esquema de uma fibra arbitrária com 
perfil de índice degrau extraído de [5], onde para F3 é tomado N=3; 
(b) Resultado da Eq.(2) versus DOF para 1,3µm; (c) Resulto da Eq.(2) versus 
DOF para 1,7µm; (d) Resultado da Eq.(2) versus compimento de onda para 
cerca de 75000 DOF. 

TABELA I.  DAO DE F3 EM λ = 1,3µm. FORAM USADOS 7 PONTOS DE 

AMOSTRAGEM NO CÁLCULO DAS DERIVADAS E 75099 DOF NA MALHA . 

Dispersões 
Valores de 
Referência 

Log10(Erro Absoluto 
Relativo) 

Erro 
Absoluto 

β(0) (rad/km) 7.01E+09 -10.33 3.28E-01 
β(1) (ps/km) 4.90E+06 -8.80 7.69E-03 
β(2) (ps2/km) 4.58E+01 -5.89 5.88E-05 
β(3) (ps3/km) 2.33E-01 -5.85 3.29E-07 
β(4) (ps4/km) -2.94E-04 -5.11 2.27E-09 
β(5) (ps5/km) -7.59E-06 -4.84 1.09E-10 
β(6) (ps6/km) -5.68E-08 -2.55 1.60E-10 

TABELA II.  DAO DE F3 EM λ = 1,7µm. FORAM USADOS 7 PONTOS DE 

AMOSTRAGEM NO CÁLCULO DAS DERIVADAS E 75099 DOF NA MALHA . 

Dispersões 
Valores de 
Referência 

Log10(Erro Absoluto 
Relativo) 

Erro 
Absoluto 

β(0) (rad/km) 5.33E+09 -10.11 4.12E-01 
β(1) (ps/km) 4.90E+06 -9.17 3.34E-03 
β(2) (ps2/km) -3.53E+01 -5.50 1.12E-04 
β(3) (ps3/km) 2.66E-01 -4.97 2.83E-06 
β(4) (ps4/km) -5.97E-04 -3.90 7.51E-08 
β(5) (ps5/km) 5.46E-06 -3.61 1.33E-09 
β(6) (ps6/km) -2.41E-08 -2.05 2.17E-10 

 

V. UM PROBLEMA INVERSO ENVOLVENDO PCF 

Uma vez feita a validação do Código através de estudos 
em guias convencionais, é possível passar a avaliar guias de 
onda mais complexos como as PCF. Os diversos graus de 
liberdade providos pelas PCF possibilitam grande 
flexibilidade de projeto, mas, ao mesmo tempo, tornam o 
problema de encontrar os valores apropriados para os 
parâmetros envolvidos extremamente complexo [6], sobretudo 
do ponto de vista de otimização. Para superar o desafio gerado 
pela complexidade, usualmente explorada em problemas 
inversos, é essencial lançar mão de métodos de busca e 
otimização. Dentre uma variedade de métodos que podem ser 
utilizados para tais propósitos, os AG têm sido amplamente 
utilizados. Assim, dada essa necessidade, foi implementado 
um AG simples (baseado naquele apresentado em [7]) e então 
adaptado ao Código. 

Objetivando mostrar a eficiência dessa combinação, foi 
proposto um estudo de caso pouco explorado na literatura. Tal 
estudo envolve o problema inverso de encontrar uma PCF que 

possua parâmetros D e )4(β  estabelecidos previamente de 

forma arbitrária. Desse modo, foram definidos em 1,55µm os 
parâmetros desejados como sendo )./(0 kmnmpsDaim ≅  e 

kmpsaim /105 44)4( −×≅β . A simulação partiu de uma PCF com 

arranjo hexagonal com 3 períodos de furos de ar inseridos em 
um substrato de sílica. A Função Custo utilizada é a mostrada 
abaixo: 
 

aimaim DDF −+−= σββ /)4()4(  (5) 
 

,onde σ é um peso tomado como sendo igual à ordem de 

magnitude de )4(
aimβ . 
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Figura 4.  O problema inverso solucionado. (a) Estrutura da PCF usada como 
entrada para o AG; (b) β(1) e β(2) da PFC versus comprimento de onda; (c) β(3) 
e β(4) da PCF versus comprimento de onda; (d) β(5) e β(6) da PCF versus 
comprimento de onda. 

O tamanho da população foi de 6 indivíduos e seus 
cromossomos foram gerados aleatoriamente. Após 110 
gerações foi obtida uma solução considerada satisfatória 
(diferença entre objetivo e solução menor que 10%). Os 
parâmetros obtidos pelo Código foram Λ1 = Λ2 = Λ3 = 2,12µm 
(onde Λi representa o pitch – distância entre furos – do anel i 
da PCF) e d1 = 0,78µm, d2 = 0,64µm, d3 = 0,64µm (onde di 
representa o diâmetro dos furos do anel i da PCF). A Fig.4 
mostra um esquema da PCF resultante e suas DAO (da 
primeira até a sexta ordem). 

 

VI.  CONCLUSÕES 

Nesse trabalho foi apresentado um código eficiente que 
permite a análise das DAO de guias de onda ópticos. Foi 
efetuado um estudo do erro numérico de aproximação que 
resulta do cálculo das DAO. Os resultados mostraram que o 
Código aqui apresentado pode modelar de forma precisa as 
DAO daqueles guias de onda. 

Adicionalmente, um AG foi implementado e acoplado ao 
Código para automatizá-lo, viabilizando a sua utilização em 
processos de otimização. Para provar a eficiência de tal 
combinação, foi proposto um estudo de caso pouco explorado 
na literatura. Os resultados obtidos foram muito próximos dos 
objetivos. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o projeto de um Oscilador
Controlado por Tensão em tecnologia BiCMOS 0,35µm da
foundry AMS (AustriaMicroSystems). Apresenta-se inicialmente
os motivos da escolha pela implementação LC, bem como o
projeto do oscilador totalmente integrado, visando satisfazer as
especificaç̃oes gerais de pot̂encia e rúido de fase para aplicaç̃oes
na banda S. O circuito utiliza indutores planares e varactores
de junção como circuito ressonante. Resultados medidos do
prot ótipo mostram que o circuito satisfaz as especificações
mostrando a viabilidade e funcionalidade do projeto.

I. I NTRODUÇÃO

O constante crescimento da tecnologia CMOS para a
implementaç̃ao de circuitos integrados de RF tem se mostrado
como uma tend̂encia no projeto de novos dispositivos
para atender o aumento na demanda por sistemas para
comunicaç̃oes ḿoveis, que atualmente compreendem uma
vasto gama de serviços, incluindo: Sistema móvel celular,
Serviço ḿovel pessoal, Satélite e Ŕadios ḿoveis especializa-
dos (utilizados pela polícia, bombeiros, ex́ercito, etc).

Assim, a tecnologia CMOS vem sendo inserida gradativa-
mente na fabricaç̃ao de dispositivos para sistemas que operem
nos padr̃oes WCDMA, GSM, WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth,
ZigBee, entre outros, e se tornando meta de trabalho para os
projetistas dáarea [1].

No tocante ao projeto de osciladores integrados, o oscilador
controlador por tens̃ao, ou em ingl̂es VCO (Voltage Con-
trolled Oscillator), é uma classe de osciladores cuja frequência
de oscilaç̃ao pode ser alterada dentro de uma determinada
faixa pŕe-estabelecida em projeto. Normalmente existem três
tipos de topologia para osciladores controlados por tensão
integrados: Osciladores em anel, osciladores de relaxação e
osciladores sintoniźaveis [2].

Os osciladores em anel são constitúidos por inversores
simples ou diferenciais em um elo fechado de realimentação.
Sua implementaç̃ao integradáe simples e bastante compacta.
O controle da freqûenciaé realizado atrav́es do controle das
correntes sobre os inversores ou então, eventualmente, pela
variaç̃ao da capacitância de carga dos mesmos. Seu principal

problema é o rúido de fase extremamente alto em função
do chaveamento contínuo dos inversores, não sendo assim
adequado para aplicações de RF [3].

Outra topologiaé o chamado oscilador de relaxação que
trabalha carregando e descarregando um capacitor com cor-
rente constante. Da mesma forma que o oscilador em anel sua
sintoniaé realizada variando o valor da corrente no circuito.
Sua f́acil integraç̃ao e tamanho compacto, tornam esse modelo
atrativo para integração, poŕem o alto consumo de corrente
necesśario para se diminuir o ruído de fase limita sua gama
de aplicaç̃oes em RF.

A terceira topologia s̃ao os osciladores sintonizáveis que
cont́em um ressonador podendo ser um tanque LC ou um
cristal. O ressonador gera a oscilação e um circuito ativo
fornece a energia necessária para compensar as perdas resis-
tivas do ressonador. Uma dificuldade que existe para integrar
esse tipo de osciladoŕe devidoà baixa qualidade que ainda
existe nos dispositivos passivos integrados, fator esse que está
sendo superado dia a dia, entretanto o problema central desse
tipo de osciladoŕe a grandéarea de pastilha quée utilizada,
devido principalmente ao tamanho dos indutores integrados.

Em contra partida possui frequência de oscilaç̃ao altamente
est́avel, grande pureza espectral e baixa dissipação de pot̂encia,
o que acaba prevalecendo na fase de definição do projeto.
Assim sendo, esse tipo de osciladoré o mais frequentemente
utilizado e adequado hoje em dia para funcionamento em
circuitos integrados de RF [4].

Assim, para este projeto de oscilador controlado por tensão,
optou-se pelo uso de um oscilador LC. O modelo de oscilador
LC escolhido foi o par cruzado NMOS, pois o mesmo possui
sáida diferencial (facilitando a conexão como oscilador local
em um sistema de batimento de frequências via ćelula de
Gilbert, por ex.), sendo mais atrativo que o osciladorColpitts
(somentesingle-ended) e o par cruzado CMOS (possui mais
elementos ativos, tendendo a um aumento no ruído interno do
circuito) [5], [6].
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II. CONCEPÇ̃AO DO PROJETO

O projeto desenvolvido tem por base um circuito tanque
sintonizado na freqûencia de interesse e um par de transistores
de maneira a gerar uma resistência negativa que compense as
resist̂encias parasitas do circuito tanque. O valor aproximado
dessa resistência, adotando-se o modelo do transistor como
sendo uma fonte ideal e assumindo um valor deRds muito
grande,́e dado pela Equação 1, e devido a ela, os circuitos com
esta topologia s̃ao denominados osciladores degm negativo.

RNMOS ≈
−2
gm

(1)

O esqueḿatico do circuito oscilador proposto pode ser
observado na Fig. 1. O circuito possui uma simetria lateral no
qual pode-se observar que o circuito tanqueé composto pelos
dois indutores L e pelos dois varactores JVAR. O papel dos
varactoreśe mudar a freqûencia de ressonância em funç̃ao da
tens̃ao de controle aplicada, pois o varactor representa para
o circuito uma capacitância queé funç̃ao dessa tensão de
controle.
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Fig. 1. Esqueḿatico do VCOLC NMOS

O transistor PMOS Mpé uma fonte de corrente para
polarizar o oscilador, enquanto os dois circuitos laterais são
buffers implementados com acoplamento AC em relação ao
oscilador e implementados na configuração dreno comum,
polarizado com a mesma corrente do núcleo do oscilador, para
garantir uma baixa impedância (na ordem de50Ω) na sáida
do circuito.

Para o projeto, utilizamos nos cálculos iniciais a teoria
desenvolvida pelo modelo LTI (Linear Time Invariant- Linear
Invariante no Tempo) expandido, que apesar de ser menos
precisa que a do modelo LTV (Linear Time Variant- Linear
Variante no Tempo) e possuir um fator empírico de ajuste

é mais adequado para projeto, devido a não possibilidade
do ćalculo da ISF (Impulse Sensitivity Function- Funç̃ao de
Sensibilidade ao Impulso) no modelo LTV [7].

Considerando aqui uma frequência de ressonância de re-
ferência em 2,6GHz (frequência central da faixa 2,5 / 2,7GHz),
é calculada a relação entre L e C do tanque, sendo essa relação
dada pela Fig. 2.

Pelo gŕafico escolhemos um valor total de indutância de
4,2nH de maneira a que cada indutor do circuito possua um
valor de 2,1nH, valor esse adotado devido a ser o valor da
célula SP021S200T da AMS [8], que possui um fator de
qualidade 7,8 (valor excelente para indutores integrados), e
não iŕa carregar muito o valor da capacitância para o circuito.
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Fig. 2. Capacit̂ancia x Indut̂anciapara f=2,6GHz.

Como o valor doQ do indutor integrado dafoundry é
definido pela relaç̃ao entre a parte imaginária e real do
componente, rearranjando essa formulação encontramos pela
Equaç̃ao 2 o valor da resistência do indutor na frequência de
interesse.

Re (z) =
Im (z)

Q
(2)

No projetoconsidera-se que a resistência efetiva do tanque
Reff é dominada pela resistência śerie do indutor, devido
o mesmo ser o elemento com pior fator de qualidade. Essa
aproximaç̃ao é válida, pois as eventuais diferenças são com-
pensadas durante a otimização via simulaç̃ao do dispositivo.
Assim, devido aos dois indutores estarem em série, o valor
total deReff é igual a8, 8Ω.

Para manter a frequência de ressonância em 2,6GHz pelo
gráfico da Fig. 2, o valor capacitância total do circuito deve
ser igual a 0,89pF. Esse valoré obtido pela associação pa-
ralela do capacitor com as capacitâncias parasitas agregada
ao tanque LC (principalmente ao indutor) [5]. Numa primeira
aproximaç̃ao podemos considerar que haja uma relação 1:1
entre elas, que resulta num valor aproximado de 0,44pF para
o capacitor na ressonância. Pela simetria do circuito mostrado
na Fig. 1, o capacitor,́e de fato formado por dois elementos
em śerie, consequentemente o valor de cada elemento passa a
ser igual ao valor inicial calculado para a capacitância, sendo
esse valor 0,89pF.
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Em circuitos integrados de RF, a implementação do os-
cilador com freqûencia de operação controladáe de funda-
mental import̂ancia, pois a implementação de osciladores de
freqûencia fixaé impratićavel por dois motivos: primeiro, via
de regra os sistemas são sintoniźaveis devidoà exist̂encia
vários canais dentro de uma mesma faixa de operação, a
qual é normalmente muito menor que a frequência cen-
tral de operaç̃ao e, segundo, a variação do processo de
fabricaç̃ao torna obrigat́orio um ajuste externo da frequência,
caso contŕario ñao se poderia garantir qual seria a frequência
de operaç̃ao do dispositivo, podendo ela ser em qualquer
freqûencia dentro do limite de operação entre os modosslow
e fast do dispositivo1.

Devido à natureza do circuito tanque, poderíamos variar a
freqûencia de operação variando o valor do indutor ou do
capacitor. Ñao temos disponíveis ainda indutores integrados
variáveis, assim necessitamos obrigatoriamente variar o ca-
pacitor do circuito sintoniźavel.

No processo CMOS são dispońiveis normalmente dois tipos
de varactores: varactores de junção PN (́areas de implantação
P+ e N+ dentro de um mesmo poço N) e os varactores MOS
(implementados com transistores PMOS). Como estamos uti-
lizando a tecnologia S35 BiCMOS, temos a possibilidade de
utilizar um JVAR (Junction Varactor- Varactor de junç̃ao)
que é um varactor de junção PN, que utiliza oP+Bipolar
e o N+Sinker para implementar o diodo de junção, o qual
possui um desempenho melhor (maior faixa de operação e Q
mais elevado) que os citados anteriormente na frequência de
interesse. Por esse motivo tal dispositivo foi escolhido para a
implementaç̃ao integrada.

Para que o oscilador possa variar de uma frequência ḿinima
at́e uma freqûencia ḿaxima de operaç̃ao de projeto, a variação
de capacit̂ancia do dispositivo deve respeitar a Equação 3.

∆C > C
fmax − fmin

f0
(3)

Os varactores JVAR est̃ao polarizados reversamente e foram
implementados de uma maneira diferencial alternando regiões
P+ eN+. Cada regĩao possui70µm2 deárea com uma largura
de1, 4µm por um comprimento de50µm. Esse tipo de arranjo
foi adotado pelafoundrydevido a garantir uma melhor simetria
entre os diodos aliada a um fator de qualidade maior [9].

A estruturaé pŕe-definida pelafoundry, ou seja, o usuário
do modelo de simulação tem somente um grau de liberdade,
queé o ńumero de regĩoes dentro do poço N [8]. Nesse projeto
foi adotado oitoáreas, perfazendo um comprimento total de
400µm, o que representa um valor de capacitância entre 0,5pF
at́e 1,5pF, com a variação da tens̃ao de controle entre 0 e 3,3V.

Para o projeto do oscilador foi utilizada a Equação 4
(densidade espectral de ruído de fase) [10], obtida através da

1Nota: As variaç̃oes no processo de fabricação na foundry se refletem
em dois par̂ametros de limites de velocidade de operação, os par̂ametros
lento (slow) e ŕapido (fast). Nesse trabalho os três modelos serão sempre
referenciados como típico, para o modelo de projeto, slow e fast para
as bordas de operação, por serem essas as denominações normalmente
utilizadas.

integraç̃ao em uma largura de banda de 1Hz da função de
transfer̂encia do rúido, e a divis̃ao pela pot̂encia da portadora,
na qual o valor deVa é dado pela Equação 5, pelo fato do
circuito operar na região current limited [7].

L {∆ω} = 10 log

(
2kTReff (A + 1)

(
ω0
∆ω

)2
V 2

a

)
(4)

V a =
2
π

(
(ω0L)2

Reff

)
Ibias (5)

Onde:Va é a amplitude da oscilação emVolts,A é o fator de
ajuste emṕirico, T é a temperatura emKelvin e k é a constante
de Boltzmannem Joule/Kelvin.

Substituindo a Equação 5 em 4 e isolando a corrente de
polarizaç̃ao, obtemos:

Ibias =
π

ω (∆ω) L2

√
R3

effkT (1 + A)

2 · 10
L{∆ω}

10

(6)

Para oprojeto adotamos um valor empírico igual a tr̂es e
um rúido de fase de -115dB/Hz (valor geral para utilização
em sistemas sem fio na Banda S [11], pois nesse trabalho
não estamos focados sob condições espećificas de nenhum
protocolo). Pela Equação 6, calculamos o valor da corrente de
polarizaç̃ao igual a 2,32mA. Com essa corrente e uma tensão
de 2V na porta do transistor Mp, obtemos aproximadamente
190 para a relaç̃ao W/L de Mp.

A única maneira de garantir a oscilação do circuito é
quando o inverso do ḿodulo da resist̂encia equivalente do
circuito ativo seja maior ou igual ao ganhoGM [12], ganho
esse necessário para repor as perdas do tanque, sendo essa
afirmaç̃ao é mostrada na Equação 7.∣∣∣∣ 1

RNMOS

∣∣∣∣ ≥ GM (7)

Utilizando um fator de segurança três (para garantir o
start-up), a transconductância ḿinima dos transistores do par
cruzado NMOS,́e dada pela Equação 8.

gm = 6Reff (ω0C)2 (8)

Onde: A transcodutância do transistor MOS operando na
regĩao de saturaç̃ao é dada pela Equação 9 [13].

gm =

√
2KPn

W

L
Ids (9)

Pela unĩao dessasduas equaç̃oes e isolando-se W/L, obtem-
se a expressão utilizada para o ćalculo da largura de canal,
dada na Equação 10, cujo resultadóe 316.

W

L
=

18
(
Reffω2

0C2
)2

KPn · Ids
(10)

Os valoresotimizados dos componentes, visando manter o
rúido de fase em -115dBc/Hz (1MHz) e a potência de sáida
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em -2,5dBm, aṕos um processode ajustes via tentativa e
erro foram: Lg=2,1nH; C=2pF; Rb=10kΩ; Mp→ Wt=100
µm, L=0,35µm, e ng=20; Mn→ Wt=100µm, L=0,35µm, e
ng=20; Mn1b→ Wt=200µm, L=0,35µm, e ng=20 e Mn2b→
Wt=70µm, L=0,35µm, e ng=14. As tensões de polarizaç̃ao
foram Vbias=2V, VbB1=953mV, VbB2=3,3V e Vdd=3,3V,
assim obteve-se um nível DC na sáida de 2,15V.

III. S IMULAÇ ÕES EMEDIDAS

O circuito fabricadóe mostrado na Fig. 3(a), sendo imple-
mentado via PMU (Projeto Multi-Usuário) na base de dados
FAPESP-148. A montagem dolayout foi realizada totalmente
no softwareADS (Agilent - Advanced Design System). Para
evitar descasamento os transistores do núcleo foram imple-
mentados na forma cruzada ABAB [14]. Na Fig. 3(b)é
mostrada ojig implementado para os testes do oscilador, sendo
que em sua saída para fazer a conversão de balanceado para
desbalanceado será acoplado umbalun planar constrúido em
microfita.

(a) VCO fabricado (die) - 1400x 1280µm2

1 cm

(b) Jig de testes para o VCO.

Fig. 3. VCO implementado.

A primeira ańalise para verificar o funcionamento do os-
cilador controlado por tensãoé realizada polarizando o circuito
e medindo seus níveis DC. Os valores estão resumidos na
Tabela I, na qual podemos observar que o valor da corrente me-
dida est́a um pouco abaixo do valor simulado para parâmetros
típicos, mostrando um pequeno espalhamento do tiposlow
para a amostra. As tensões para a polarização do oscilador
foram obtidas por meio de um divisor MOS [15] e se mantém
aproximadamente id̂enticas, comprovando a boa imunidadeàs
variaç̃oes de processo desse tipo de estrutura.

TABELA I
PARÂMETROS DE POLARIZAÇÃO DO VCO (VDD=3,3V).

Idc Va Vb
(mA) (mV) (V)

Típico 9,33 953 2,0
Slow 4,67 948 2,03
Fast 21 940 1,94

Medido 8,08 943 2,01

Uma primeira simulaç̃ao para verificar o funcionamento
foi realizada no doḿinio da freqûencia atrav́es do uso da
ferramentaHarmonic Balancedo ADS, mostrada na Fig. 4. A
sáida do balun foi carregada com uma carga de 50Ω, equiv-
alente ao analisador de espectro que será utilizado nos testes.
A simulaç̃ao foi realizada utilizando-se parâmetros t́ipicos e
considerou-se uma tensão de controle (Vct) de 950mV, tensão
essa necessária para que a frequência de oscilaç̃ao fosse de
2,6GHz.
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Fig. 4. Espectro de frequências simulado dooscilador controlado por tensão.

A amplitude da sáida diferencial do oscilador (Vp-Vn)
obtida foi de 900mV, enquanto a forma de onda vista na
sáida do buffer aṕos balun apresenta amplitude de oscilação
de 250mV. Ao simular o circuito no domínio do tempo foi
preciso esperar que o circuito entrasse em regime de operação.
Assim, simulou-se o circuito por 450ns e observou a forma
de onda em torno de 400ns (quando o oscilador já estava em
regime). A ańalise das sáidas espectrais utilizando oHarmonic
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Balanced, mostrada na Fig. 4, apresenta a saída em função
dos harm̂onicos produzidas pelo oscilador, assim o valor do
primeiro harm̂onico é de 2,6GHz.

No espectro de frequências da saída dobalun, temos apenas
os harm̂onicosímpares, sendo que o terceiro está 33dB abaixo
do primeiro, cujo valoŕe de -2,5dB, o que garante uma boa
pureza espectral do circuito.

Na Fig. 5 é mostrado o espectro medido (span=200MHz)
do oscilador para uma tensão Vct=1,9V, o que resulta na
freqûencia de oscilaç̃ao medida de 2,6GHz. Pela figura,
verifica-se que a potência de sáida do oscilador está em -10dB
com ótima pureza espectral.
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Fig. 5. Espectro de frequências medido doVCO comspande 200MHz.

A diferença de pot̂encia com relaç̃ao ao valor de projeto se
explica pela ñao idealidade dobalun em relaç̃ao a simulaç̃ao
e tamb́em pela variaç̃ao de processo. Obalun utilizado foi
inspirado no acoplador da antenaquasi-Yagi, pois o mesmo
possui banda bem mais larga que a de umbalun imple-
mentado com componentes discretos, viabilizando a varredura
em freqûencia. Maiores detalhes sobre a funcionalidade desse
balun e seu projeto podem ser encontrados em [15].

Após os testes e verificação do funcionamento do oscilador
no doḿinio do tempo e freqûencia, variou-se a tensão de
controle (Vct) de 0,3 até 3,3V e observou-se qual era o
comportamento da frequência do sinal de saída em funç̃ao
da tens̃ao de controle, sendo que os resultados obtidos estão
mostrados na Fig. 6. A faixa dinâmica de varredura da tensão
de controle foi escolhida para garantir que os varactores
estariam sempre reversos na faixa da tensão de alimentaç̃ao.

A simulaç̃ao da varredura, realizada com parâmetros t́ipicos
de processo, apresenta uma faixa dinâmica de 870MHz, va-
riando de 2,08GHz até 2,95GHz. A freqûencia de oscilaç̃ao
usada como referência nesse projeto foi de 2,6GHz, sendo
alcançada com um valor de tensão de controle (Vct) de 950mV.
Os par̂ametrosfastapresentam faixa dinâmica de 670MHz, va-
riando de 2,37GHz até 3,04GHz. Os parâmetrosslownão con-
vergiram na simulaç̃ao, ñao sendo possível, portanto, realizar
a simulaç̃ao da faixa din̂amica para esses parâmetros. Poŕem,
analisando as duas simulações para os parâmetros t́ipicos e
fast, foi posśivel estimar o comportamento da curva para
par̂ametrosslow, devendo ela apresentar aproximadamente o

mesmo comportamento das outras curvas, porém acusando
uma diminuiç̃ao em torno de 150MHz em relação a curva
típica para um determinado valor de tensão de controle.
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Fig. 6. Freqûencia de oscilac¸ão x tens̃ao de controle.

A variaç̃ao das faixas de frequência dos osciladores simula-
dos com tr̂es tipos de parâmetrośe conseqûencia, entre outros
fatores, da variaç̃ao de capacitância de porta dos transistores e
da variaç̃ao da tens̃ao reversa entre os terminais dos varactores.

Como previsto na ańalise da polarizaç̃ao, o pequeno es-
palhamento tiposlow ocasionou uma variação da curva para
valores de menor frequência para uma mesma varredura da
tens̃ao de controle. A curva, no entanto, manteve o mesmo
comportamento esperado.

Na Fig. 7 é mostrado o rúido de fase em funç̃ao de∆F =
Freqûencia - Freqûencia de oscilaç̃ao. O ADS, atrav́es da fer-
ramenteHarmonic Balance, possui um bloco específico para
cálculo do rúido de fase de osciladores em estado estável. Esse
bloco de simulaç̃ao deve ser inclúido no elo de realimentação
do oscilador, por exemplo, o elo de realimentação de um
oscilador em anel ou nesse caso na realimentação entre as
portas e drenos dos transistores no núcleo do oscilador.
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Fig. 7. Simulaç̃ao do rúido de fase do oscilador.
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Simulou-se o rúido de fase entre 1kHz e 100MHz em torno
da freqûencia de oscilaç̃ao, para podermos observar as duas
regiões de densidade espectral de potência: uma proporcional
a 1/∆ω3 (rampa de 30dB/d́ecada) para frequências pŕoximas
a freqûencia de oscilaç̃ao e uma outra proporcional a1/∆ω2

(rampa de 20dB/d́ecada). O ponto de mudança da inclinação é
em torno de 180kHz. Esse ponto significa que o ruído flicker
dos transistores do oscilador só teŕa influência significativa até
esse ponto.

Para realizar a medida do ruído de fase do oscilador, como
não dispunhamos de uma analisador de espectro que possua
o módulo para se medir diretamente o ruído de fase, optamos
por um ḿetodo de estimativa. Em um analizador de espectro
superheterodino como oAgilent E4408B utilizado em nossas
medidas, a potência do sinal medidóe integrada na banda
determinada pelo parâmetro RBW (Resolution Bandwidth),
que ajusta a largura de banda dos filtros. Como a definição
do rúido de fase considera a integração numa largura de
banda de 1Hźe necesśario fazer a correç̃ao do valor medido
no analisador. Pode-se fazer essa compensação manualmente
subtraindo10.log(RBW ) da diferença entre a potência da
portadora e a potência da banda lateral, ou como em nosso
caso, devido ao E4408B possuirmarker de rúido, podemos
utilizar diretamente o valor desse marcador que já possui o
valor integrado em 1Hz. Foi utilizado umspan=10MHz, para
facilitar as marcaç̃oes laterais na medida do ruído de fase
1MHz, 2MHz e 3MHz de dist̂ancia da portadora.

A Tabela II mostra os principais valores do ruído de fase
obtidos pela ańalise do gŕafico de simulaç̃ao e dos valores
medidos em bancada.

TABELA II
RESUMO DOS VALORES DE RÚIDO DE FASE.

Típico Slow Fast Medido
MHz (dBc/Hz) (dBc/Hz) (dBc/Hz) (dBc/Hz)
L {1} -115 -111,5 -115 -88
L {2} -122 -118 -122 -106
L {3} -124 -122 -124 -118

O valor do rúido de fase simulado difere do medido devido
aos seguintes fatores: não idealidade da fontes de alimentação,
que ñao s̃ao tens̃oes perfeitamente estáveis, gerando flutuações
na alimentaç̃ao e no controle do VCO; ao ruído agregado ao
setupde medida; a ñao idealidade dobalun e principalmente
ao fato que na simulação o rúido de fasée calculado atrav́es de
um componente no elo de realimentação do oscilador, que não
leva em conta osbuffers, nem obalun da estrutura. Mesmo
com todas essas considerações na medida, o valor do ruído de
faseé aceit́avel e mostra o bom funcionamento do circuito.

O rúido de fase normalizado pode ser definido pela sua
figura de ḿerito [16] queé mostrada na Equação 11.

FOM = 10 log
(( ω0

∆ω

)2 1
L {∆ω}P

)
(11)

Onde:P é a pot̂enciaem mW do ńucleo do oscilador.

No projeto realizado o valor calculado da FOM foi de
172,8 dBc/Hz (para corrente de núcleo do VCO de 3,37mA).
Esse valoré compat́ivel com os osciladores projetados na
tecnologia 0,35µm, mostrando boa funcionalidade. O valor
medido da FOM devido as variações de processo e estimando
uma corrente de 2,66mA (1/3 do Ic total) para o núcleo é de
146,9 dBc/Hz.

IV. CONCLUSÃO

Nesse trabalho implementou-se um oscilador controlado por
tens̃ao totalmente integrado para aplicações em UHF na Banda
S, utilizando a tecnologia 0,35µm BiCMOS dafoundryAMS.
O circuito oscilador foi alimentado com uma fonte de 3,3V
e consome 8,1mA (ńucleo e buffers). Utilizou-se indutores
planares disponiveis na tecnologia, aliado a um varactor de
junção como elemento sintonizador da frequência. No projeto
obteve-se uma faixa dinâmica de freqûencia de 2,08GHz até
2,95GHz, faixa essa que cobre as aplicações objetivadas. Esses
resultados mostram a funcionalidade adequada do circuito,
aliada a perfeita operação dentro da banda de projeto especi-
ficada.
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Resumo—Este trabalho apresenta o projeto de um Oscilador
em Quadratura Controlado por Tensão utilizando tecnologia
BiCMOS 0,35µm da foundry AMS (AustriaMicroSystems). Esse
projeto complementa o desenvolvimento apresentado na parte
I, responśavel pela apresentaç̃ao do oscilador LC NMOS. Esses
circuitos visam satisfazer as especificações gerais de pot̂encia e
ru ído de fase para aplicaç̃oes na banda S. Resultados medidos
do protótipo em quadratura mostram que o circuito satisfaz
as especificaç̃oes mostrando a viabilidade e funcionalidade do
projeto.

I. I NTRODUÇÃO

Oscilador controlador por tensão, ou em ingl̂es VCO (Vol-
tage Controlled Oscillator), é uma classe de osciladores cuja
freqûencia de oscilaç̃ao pode ser alterada dentro de uma deter-
minada faixa. Um dos maiores desafios no projeto de recep-
tores/transmissores usando a tecnologia CMOSé a integraç̃ao
de um QVCO (Quadrature Voltage Controlled Oscillator- Os-
cilador controlado por tensão com sáida em quadratura), sendo
esse dispositivo necessário para a demodulação de sinais I e Q
de um determinado sistema [1], [2]. Aproveitou-se um projeto
prévio de oscilador (Vide: Osciladores Controlados por Tensão
Integrados em Tecnologia BiCMOS para Aplicações em UHF
na Banda S - Parte I: Oscilador LC NMOS) e se complementou
o mesmo atrav́es de realimentação e replicaç̃ao do est́agio
ativo, de maneira a gerar uma oscilação em quadratura com
as mesmas características do oscilador anterior.

Assim, para este projeto de oscilador controlado por tensão
optou-se pelo uso de um oscilador LC para manter-se a
coer̂encia entre os trabalhos apresentados. O modelo de os-
cilador LC escolhido foi o par cruzado NMOS, pois o mesmo
possui sáida diferencial (facilitando a conexão como oscilador
local em um sistema de batimento por meio de uma célula de
Gilbert, por ex.), sendo mais atrativo que o osciladorColpitts
(somentesingle-ended) e o par cruzado CMOS (possui mais
elementos ativos, tendendo a um aumento no ruído interno do
circuito) [3], [4].

II. CONCEPÇ̃AO DO PROJETO

Um dos principais problemas encontrados no projeto de
um QVCO é que quando aumentamos o tamanho dos tran-
sistores de realimentação negativa, temos como resultado
uma diminuiç̃ao dos efeitos parasitas devido a descasamento
resultante das variações de processo entre os transistores do
par cruzado [5]. Todavia isso aumenta a capacitância parasita,
o que diminui a variaç̃ao de freqûencia do VCO e eleva
o consumo, uma vez que o seugm efetivo atua significati-
vamente no tanque do oscilador, reduzindo a amplitude de
oscilaç̃ao e assim degradando o ruído de fase [1]. Portanto,
é necesśario um cuidado durante processo de otimização do
projeto para manter todas as figuras de mérito equalizadas, o
melhor posśivel, em funç̃ao das especificações.

Analisando o esqueḿatico do QVCO mostrado na Fig. 1
(aqui representado sem osbuffersdas sáidas), o fasor corrente
que entra no tanque sintonizado do oscilador Aé dado pela
Equaç̃ao 1, enquanto no oscilador B́e dado pela Equação 2.

IA = gm(V A + V B) (1)

IB = gm(V B − V A) (2)

Onde:gm é a transcondutância do transistor MOS.

Se os dispositivos que compõe os dois circuitos são
idênticos, ent̃ao os dois circuitos devem ter a mesma
freqûencia e amplitude de oscilação. Consequentemente, as
imped̂ancias dos dois tanques sintonizados devem ser iguais
e os fasores corrente que carregam os dois tanques devem
possuir a mesma amplitude. Essas condições s̃ao satisfeitas em
conjunto no caso das oscilações estarem quadratura, conforme
observado na Fig. 3(b). A correnteIA é injetada no tanque,
que possui um impedânciaZtaq(jω) e produzφ deslocamento
de fase.

Nessa topologia de QVCO adotada, a desafagemφ é de
+/ − π/4, o que significa queV B deve preceder ou ficar
defasado deV A em π/2. Na Fig. 3 é mostrado que a
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Fig. 1. Esqueḿatico do VCOem quadratura.

defasagem do tanque degrada o seu fator de qualidade, queé
máximo emφ=0 para os dois tanques em paralelo. Entretanto,
o par cruzado de transistores MOS consome uma potência
adicional, contribui como uma nova fonte de ruído e seu
capacitor parasita diminui toda a faixa de sintonia do circuito,
quando comparado ao VCO convencional.

O projeto do oscilador em quadraturaé basicamente o
mesmo, seguindo os mesmos procedimentos que foram apre-
sentados para o oscilador controlado por tensão (Vide: Os-
ciladores Controlados por Tensão Integrados em Tecnologia
BiCMOS para Aplicaç̃oes em UHF na Banda S - Parte I:
Oscilador LC NMOS). Aúnica diferença está nos transistores
do par cruzado que possuem metade do valor deW do caso
anterior. Issóe necesśario para manter os valores das correntes
nos braços do oscilador, pois ambos estão em paralelo, e
assim sejam mantidas inalteradas as características e figuras
de ḿerito da ańalise inicial, sem levar em conta a adição
de capacit̂ancias parasitas ao circuito devido a replicação dos
elementos.

III. S IMULAÇ ÕES EMEDIDAS

Na Fig. 2 é mostrado o circuito fabricado. O circuito foi
enviado via PMUà foundry na base de dados FAPESP-148.
A montagem dolayout foi realizada totalmente nosoftware
ADS (Agilent - Advanced Design System). Para evitar o
descasamento entre os elementos a configuração ACACBDBD
[6] foi adotada no ńucleo transistorizado do oscilador.

Fig. 2. QVCO fabricado (die) - 1400x 1830µm2

No layout, optou-se por deixar o Vbias de cada oscilador
em quadratura independente (sem interligação interna), para
poder corrigir alguma variação de processo que atrapalhe o
perfeito funcionamento em quadratura.

Na Fig. 4 é mostrado ojig implementado para os testes
de bancada do oscilador. Nas suas saídas para fazer a con-
vers̃ao de balanceado para desbalanceado foram acoplados
dois balunsplanares. O modelo debalun utilizado teve como
base o acoplador da antenaquasi-Yagi[7].

A primeira ańalise, para verificar o funcionamento do
QVCO, foi realizada polarizando-se o circuito e medindo
seus ńiveis DC. Os valores estão resumidos na Tabela I,
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Fig. 3. Diagramade fase do VCO em quadratura.

na qual observa-se que o valor da corrente medida está um
pouco abaixo do valor simulado para parâmetros t́ipicos, o
que mostra um pequeno espalhamento do tiposlow para a
amostra (o que já era esperado, pois esse circuito foi fabricado
na mesma rodada PMU do VCO, o qual já tinha apresentado
esse espalhamento de processo). Os valores das tensões para
polarizaç̃ao do QVCO obtidas através de um divisor MOS se
mantiveram aproximadamente iguais.

1 cm

Fig. 4. Jig de testes parao QVCO.

TABELA I
PARÂMETROS DE POLARIZAÇÃO DO QVCO (VDD=3,3V).

Idc Va Vb
(mA) (mV) (V)

Típico 18,62 953 2,0
Slow 9,3 948 2,03
Fast 41,96 940 1,94

Medido 16,02 974 2,0

Comparando com o VCO, notamos que os valores simula-
dos e medidos,apresentam o dobro de corrente. Issoé natural,
pois ao replicarmos os estágios de realimentação, acabamos
reduzimos pela metade seus Ws, o que acaba por manter a
mesma corrente em cada oscilador. Como o circuito possui
dois osciladores realimentados com seus respectivosbuffers
de sáida, temos a duplicação da corrente total do circuito.
Isso mostra que, do ponto de vista da polarização, o circuito
funciona perfeitamente, estando a simulação perfeitamente
compat́ivel com os resultados medido do protótipo fabricado.

Quando se analisa cada saída independentemente, os re-
sultados de simulação (ńiveis DC, varredura em frequência,
rúido de fase, entre outros) são iguais aos do VCO descrito na
parte I, devido a ñao representação em simulaç̃ao dos parasitas
de layout que acabam por aparecer no QVCO fabricado.
Assim, nessa secção s̃ao mostradas apenas as simulações tran-
siente para as saídas dos ńucleos do oscilador em quadratura,
mostrando que as formas de onda estão defasadas em90◦.

Na Fig. 5(a) é mostrada a saída do balun do circuito
oscilador para as duas componentes I e Q, enquanto que na
Fig. 5(b) é mostrada a saída dos ńucleos. Pelas formas de
onda apresentadas, observamos o perfeito funcionamento do
circuito, com a fixaç̃ao da defasagem, após o circuito entrar
em regime permanente.

Para as medidas das saídas I e Q do QVCO, utilizamos
dois baluns planares, sendo um acoplado ao analisador de
espectro e o outro a uma carga casada de 50Ω. O circuito foi
polarizado conforme projeto com Vbias=2V, VbB1=953mV,
VbB2=3,3V e Vdd=3,3V. Aṕos ser energizado, o circuito
estava consumindo uma corrente total de 16,02mA, o que
mostra o correto funcionamento da polarização. Poŕem ao se
realizar um varredura da tensão de controle, ñao apareceu
nenhuma raia no espectro na saída I. Alterou-se para a saída
Q e tamb́em nenhuma raia foi encontrada, evidenciando que o
circuito ñao estava oscilando, apesar das polarizações estarem
corretas.

Para verificar se existia algum gradiente no processo de
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fabricaç̃ao do circuito de maneira a desequilibrar os núcleos,
e portanto,impedindo-o de oscilar conforme projetado, foi
realizada uma varredura via tentativa e erro alternadamente
nas tr̂es varíaveis dos ńucleos, o controle de oscilação Vct e as
tens̃oes de polarizaç̃ao de cada ńucleo. Para isso foi necessária
que ambas as saídas estivessem monitoradas, obrigando a
utilização de dois analisadores de espectro, um em cada uma
das sáidas (I e Q) independentemente.
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Fig. 5. Simulaç̃oes de transiente das saídas do oscilador LC NMOS em
quadratura.

Quando as duas tensões de Vbias s̃ao iguais (conforme pro-
jetado), o circuito ñao oscila em nenhuma saída, independente
do valor a ser aplicado em Vct. Isso reforça a suposição que
existam gradientes de fabricação entre os ńucleos de maneira
que se ambos forem polarizados igualmente, a variação de
comportamento entre eles acaba por impedir o funcionamento.
Variando-se as tensões de polarizaç̃ao independentemente en-
tre os ńucleos, obtemos oscilação em uma, outra, ou ambas
sáidas, dependendo dos ajustes de Vbias. A tensão de controle
(Vct) continua fazendo a varredura da tensão de oscilaç̃ao,
mostrando que o circuito realmente estava funcionando, entre-

tanto gradientes de processo no dispositivo fabricado acabaram
por obrigar uma variaç̃ao nas tens̃oes de polarizaç̃ao ñao
previstas inicialmente.

Após diversas tentativas variando-se independentemente
as tr̂es tens̃oes, checamos que os valores VbiasI=1V, Vbi-
asQ=0,2V e Vct=3V resultam em ambas as saídas com
freqûencia de oscilaç̃ao em 2,6GHz e potência de -10dBm,
valores iguais aos encontrados no VCO descrito na parte I,
sendo que as formas de onda no espectro para as duas saídas
podem ver verificadas na Fig. 6.
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Fig. 6. Espectro de freqûencias medido do QVCO comspande 200MHz.

As sáidas est̃ao provavelmente em quadratura, mas como
não possuimos um osciloscópio de banda larga com dois
canais, ñao conseguimos obter e verificar as formas de onda
no tempo.

O problema desse ajuste de polarização foi o aumento das
correntes devido ao aumento na tensão Vgs das fontes de
corrente dos dois ńucleos. Isso resultou num valor final de
corrente para o circuito de 25mA. Dessa maneira apesar do
perfeito funcionamento DC e da oscilação em ambas as saídas
mediante um ajuste nas polarizações dos ńucleos, esselayout
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do oscilador em quadratura deve ser revisto e refeito em alguns
pontos de maneiraa minimizar os gradientes que sempre
aparecer̃ao na fabricaç̃ao e assim, o circuito possa oscilar
com a mesma corrente em ambos os núcleos, minimizando
o consumo total e fazendo o circuito funcionar de acordo com
o projetado.

IV. CONCLUSÃO

Nesse trabalho implementou-se um oscilador em quadratura
controlado por tens̃ao totalmente integrado para aplicações em
UHF na Banda S, utilizando a tecnologia 0,35µm BiCMOS
da foundry AMS. O circuito oscilador foi alimentado com
uma fonte de 3,3V e consome 25mA (núcleo ebuffers). No
projeto obteve-se as mesmas caractersticas do oscilador LC
NMOS previamente realizado, mostrando a funcionalidade e
aplicabilidade do circuito na faixa especificada. Esses resulta-
dos mostram a funcionalidade adequada do circuito, aliada a
operaç̃ao dentro da banda de projeto especificada. Porém, cabe
ressaltar aqui que houve a necessidade de tensões de controle
diferentes em cada núcleo, o que sugere para um trabalho
futuro a reestruturacao dolayout do QVCO de maneira a
diminuir os gradientes de espalhamento que resultaram na não
uniformidade das tensões de controle conforme era previa-
mente esperado.
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Resumo—Um estudo de ressoadores na forma de dois anéis 

concêntricos repartidos é conduzido experimentalmente. 

Espectros de transmissão correspondentes às freqüências 

magnéticas e elétricas são determinados para diferentes 

aberturas dos anéis que variam de zero a três milímetros. Os 

valores experimentais das freqüências de ressonância são 

comparados com os resultados obtidos pelo CST Microwave 
Studio com boa concordância. 

Palavras-chaves—Metamateriais; ressoadores de anéis 

concêntricos repartidos (“split-ring resonators”); ressonância 

magnética; ressonância elétrica;medida de espectro de transmissão. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os assim denominados metamateriais constituem materiais 
metálicos artificialmente estruturados que podem interagir 
com as ondas eletromagnéticas e controlá-las. Um desse tipo 
de material consiste em anéis concêntricos repartidos que 
podem exibir simultaneamente permissividade elétrica e 
permeabilidade magnética negativas. O nosso estudo refere-se 
a ressoadores formados por células unitárias de dois anéis 
concêntricos circulares com aberturas diametralmente opostas. 
Tal estrutura denominada de ressoador de anéis concêntricos 
repartidos, derivado da expressão inglesa “split-ring 
resonator” (SRR), apresenta ressonâncias tanto magnéticas 
como elétricas. A ressonância magnética é induzida pela 
abertura dos anéis e também pela região de separação entre os 
anéis interno e externo, os quais constituem elementos 
capacitivos. E devido à repartição dos anéis essas estruturas 
podem suportar comprimentos de onda muito maior que a 
dimensão dos anéis. Dadas as propriedades peculiares dos 
circuitos com esses metamateriais, uma estrutura periódica 
formada por anéis concêntricos repartidos pode ser utilizada 
em propagação de ondas em guias de onda miniaturizados que 
operam abaixo do corte [1]-[2]. Mesmo com dimensões 
menores que o comprimento de onda de operação tais 
estruturas podem ser aplicadas nas faixas de freqüências de 
microondas até terahertz [3]. A literatura tem apresentado 
relatos sobre os vários aspectos dos metamateriais e 
progressos na pesquisa desta área [4]-[19]. 

Relatam-se aqui experimentos com ressoadores formados 
por pares de anéis concêntricos com diferentes aberturas: 1, 2 
e 3 mm, além de um outro par de anéis fechados, mostrando 
os seus respectivos espectros de transmissão e como  variam 
as freqüências de ressonâncias magnéticas e elétricas. 

II. RESSOADOR  DE ANÉIS REPARTIDOS E SUA CONSTRUÇÃO 

Os ressoadores, objetos do presente estudo como retrata a 
Fig. 1, consistem de dois anéis concêntricos de cobre (com 

espessura h = 37 m) impresso sobre um substrato de kapton 

de constante dielétrica  = 3,2. Os outros parâmetros 
geométricos são: espaçamento entre os anéis interno e externo 
d = 0,5 mm, largura dos anéis w = 0,5 mm, raio do anel 
interno r = 1,5 mm e a abertura (“gap” - g) dos anéis varia de g 
= 0 a 3,0 mm; quando g = 0 temos o caso de anéis fechados 
(“closed-ring resonator” – CRR). Por haver uma separação 
entre os anéis, o ressoador pode ressoar em um comprimento 
de onda da ordem de 5 cm, que  é muito maior que o diâmetro 
dos anéis (6 mm).  

Quando excitado por um campo eletromagnético externo, 
as aberturas em cada anel impedem que a corrente elétrica de 
condução possa circular pelos anéis, mas torna possível que 
uma corrente de deslocamento flua através da região situada 
entre os anéis. Dessa forma, os anéis comportam-se como uma 
capacitância distribuída representada por C0 no circuito 
equivalente mostrado na Fig. 2, onde L é a indutância mútua 
dos anéis e Cg, a capacitância da abertura (“gap”) entre os 
anéis, tal que a freqüência de ressonância é expressa por 
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A indutância é aproximada e na presença da abertura é 
dada por [17] 
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A capacitância mutua é expressa como pulCrC 0 , 

onde 2/dwrr   é o raio médio do ressoador em forma 
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de anel e Cpul, a capacitância por unidade de comprimento ao 
longo do espaço compreendido entre os anéis [1]. 

 

 

Figura 1. Ressoador de anéis repartidos  (parâmetros de projeto: d = 0,5 mm, 

w = 0,5 mm,  t= 1,6 mm,  r= 1,5 mm,  g= 0,1,2,3 mm e  = 3,2). 

 

 

Figura 2.  Circuito equivalente da estrutura de ressoador de anéis 

repartidos mostrada na Fig. 1. 

 

 Como mencionado anteriormente, a estrutura em estudo 

constitui-se de dois anéis concêntricos com aberturas 

diametralmente opostas em cada anel. A resposta magnética é 

induzida por essas aberturas que provê uma permeabilidade 

negativa [4]. A ressonância elétrica, por sua vez, também está 
presente pela distribuição de carga do tipo de um dipolo 

elétrico [14], [20]. 

 

III. ARRANJO EXPERIMENTAL E EXPERIMENTOS  

Diversos experimentos foram implementados nesse estudo, 

adotando tão somente células unitárias dos ressoadores de 

anéis concêntricos repartidos. 
Os ressoadores com diferentes aberturas dos anéis g = 0,1, 

2 e 3 mm, mostrados na Fig. 3, foram investigados em termos 
de espectro de transmissão para  analisar o efeito da abertura 
nas freqüências de ressonâncias magnética e elétrica. Para 

termo de comparação com o ressoador com abertura de 1 mm, 
medições também foram feitas para um ressoador de anéis 
fechados (“closed-ring resonator”), ou seja, sem abertura (g = 
0)  [14],[19],[21].   

Em todos os experimentos, duas antenas na forma de 
sondas elétricas conectadas a um analisador de rede foram 
usadas para transmitir e detectar ondas eletromagnéticas 
através dos anéis, conforme apresentam as Fig. 4 e Fig. 5.  As 
antenas foram colocadas distantes de alguns milímetros em 
função do tipo de ressonância, de modo a haver um 
acoplamento visualmente ótimo avaliado pela forma e 
intensidade do espectro de transmissão. Primeiramente é feita 
a calibração normal do analisador de rede (Agilent N5230C) 
numa determinada faixa de freqüência em modo de 
transmissão. Em seguida, é medido o espectro de transmissão 
sem a célula unitária que serve como uma calibração de base 
dos dados. Por último, a célula dos anéis foi inserida entre as 
antenas e foi medido o espectro de ressonância, mantendo fixa 
a distância entre as antenas transmissoras e receptoras. Por 
vezes, dependendo da medida e da faixa de freqüência, 
ocorrem algumas oscilações espúrias resultantes do 
acoplamento entre as antenas, as quais causam uma certa 
perturbação na calibração e não no valor e intensidade da 
freqüência de ressonância. Como o analisador de rede possui 
um sistema de aquisição de dados, no gráfico final, subtrai-se 
a calibração de base do espectro de transmissão medido. 

 
 

 
 

Figura 3. Conjunto dos ressoadores unitários investigados com aberturas dos 
anéis de 0,1, 2 e 3 mm. 

 
 

 
 

Figura 4.  Montagem experimental para medir o espectro de transmissão de  

uma célula unitária de ressoador de anéis repartidos. 
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Figura 5.  Montagem experimental completa do ressoador conectado ao  

analisador de rede.  
 

 
Um outro experimento interessante teve lugar: para o 

ressoador com abertura de 1 mm foi analisado o efeito da 
orientação da abertura dos anéis nos espectros de transmissão, 
uma na direção do campo elétrico (eixo y), a outra 
perpendicular campo elétrico (Fig. 6) nos espectros de 
transmissão. Para designar a orientação das aberturas dos 
anéis, estabelecemos uma linha imaginária que as conecta. Na 
ilustração da Fig. 6, a onda eletromagnética incidente propaga-
se na direção x, enquanto o campo elétrico E e o campo 
magnético H situam-se nas direções y e z, respectivamente 
[21-22]. 
 
 

 
 

Figura 6. Aberturas dos anéis com diferentes orientações: a) na direção 

paralela a E; b) na direção perpendicular a E. 

 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 Os espectros de transmissão de ressonância magnética dos 
ressoadores individuais com abertura dos anéis de 1, 2 e 3 mm 
são mostrados na Fig. 7.  Os picos negativos correspondem às 
freqüências de ressonância em relação aos coeficientes de 
transmissão S21. O fato do ressoador de menor abertura ter a 
menor freqüência de ressonância está coerente, pois fazendo 
uma analogia com capacitores, a menor distância entre suas 
placas implica numa maior capacitância, que por sua vez, 
conforme (1), reduz o valor da freqüência (1); e como a 
separação d (Fig. 1) entre os anéis permanece fixa, não afeta a 
capacitância mútua nem a indutância (2).  

 Na Fig. 8, onde se vê o espectro de transmissão 
compreendido numa faixa larga de freqüência de 5 a 15 GHz, 
a freqüência magnética apenas se manifesta para o ressoador 
de anéis com abertura de 1 mm e tal comportamento não se 
verifica para aquele de anéis fechados. Este fato é uma das 
comprovações de que a presença da abertura é responsável 
pela ressonância magnética, corroborado pelo efeito da 
permeabilidade negativa [20]. Removendo as aberturas não há 
corrente que flui entre os anéis interno e externo e, desta 
forma, a chamada ressonância magnética não acontece. 
Constatamos que mesmo fechando as aberturas, o 
correspondente ressoador apresenta uma ressonância elétrica, 
visto que ela é resultado da distribuição de cargas do tipo de 
um dipolo na direção de campo elétrico incidente [21]. Fatores 
diversos podem contribuir para as relativas pequenas 
variações nos valores da freqüência de ressonância para este 
caso. 

 A Fig. 9 e a Fig. 10 apresentam as ressonâncias magnética e 
elétrica, respectivamente, quando se muda a orientação das 
aberturas conforme a Fig. 6. Neste caso, segundo a Fig. 9, os 
valores da freqüência de ressonância não são afetados, como 
também a magnitude dos seus respectivos coeficientes de 
transmissão S21. 
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Figura 7. Espectro de transmissão de ressonância magnética para os 

ressoadores com abertura dos anéis g = 1,2,3 mm. Orientação das aberturas 

paralela ao campo elétrico incidente. 
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Figura 8.  Espectro de transmissão para os ressoadores com abertura dos anéis 
g = 1 mm e com anéis fechados (g = 0 mm). 
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Figura 9.  Espectro de transmissão de ressonância magnética para os 

ressoadores de abertura dos anéis g = 1 mm mas com orientações diferentes, 

paralelo e perpendicular ao campo elétrico. 
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Figura 10.  Espectro de transmissão de ressonância elétrica para os 

ressoadores com abertura dos anéis g = 1 mm de orientações diferentes, 

paralelo e perpendicular ao campo elétrico.  

Efeito oposto foi observado por Aydin e Ozbay [20], que 
obtiveram uma grande redução da ordem de 75% no valor do 
pico negativo do coeficiente de transmissão. Curiosamente, 
como se observa na Fig. 10, a freqüência da ressonância 
elétrica varia de 12,28 para 11,43 GHz. Aqui a presença das 

aberturas numa rotação de 90 pode ter afetado o 
comprimento elétrico de oscilação da corrente elétrica pela 
quebra de simetria. A Fig. 11 apresenta as ressonâncias 
elétricas dos ressoadores cujas aberturas dos anéis variam de 0 
a 3 mm. 

A Tabela I apresenta os resultados experimentais das 
diversas freqüências de ressonância para os diferentes 
ressoadores de aberturas de 1 a 3 mm, incluindo os de anéis 
fechados (g = 0) e aquele de g = 1 mm com os anéis girados 

de 90 e designado por g = 1E. Esses valores são 
comparados com os simulados pelo aplicativo CST 
Microwave Studio, obtendo-se uma relativa boa concordância. 
Para alguns valores há uma discrepância maior, que pode ser 
devido às irregularidades oriundas da fabricação dos anéis 
com técnica de circuito impresso. Em particular, a ressonância 
elétrica para o ressoador com g = 1 mm tem o maior 
discrepância em relação ao valor simulado; certamente, isto é 
devido ao contorno arredondado da sua abertura, detalhe que o 
CST não leva em conta, e neste caso, como a capacitância é 
maior, os efeitos de borda podem ter sido mais acentuados. 
Numa série de medições as incertezas variam de 0,05 a 0,13 
mm para os diferentes valores de freqüências de ressonância. 

 
Para completar o nosso estudo, vale acrescentar que num 

evento fortuito obtido na tela do analisador de rede como 
ilustrado na Fig. 12, foram observadas três ressonâncias para o 
ressoador de anéis com abertura g = 1 mm. Atente-se que, 
além das freqüências magnética e elétrica (respectivamente a 
primeira e terceira), aparece uma outra freqüência em torno de 
9,50 GHz, possivelmente de caráter magnético. Aydin e 
Özbay [23], enunciaram em base ao seu experimento, que as 
duas primeiras ressonâncias, as de freqüências de ordem mais 
baixa, eram magnéticas. 
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Figura 11. Espectro de transmissão de ressonância elétrica para os 

ressoadores com abertura dos anéis g = 0,1,2,3 mm. Orientação das aberturas 

paralela ao campo elétrico incidente. 
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TABELA I.  COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES EXPERIMENTAIS E OS 

SIMULADOS PARA AS FREQÜÊNCIAS RESSONANTES DOS RESSOADORES  
COM ANÉIS REPARTIDOS 

Abertura 

dos anéis 

F magnética 

[GHz] 

F elétrica 

[GHz] 

g [mm] exp. simul. exp. simul. 

     

0 - - 13,35 13,95 

1 5,56 5,45 12,28 13,89 

2 6,17 5,91 13,12 13,94 

3 7,12 6,55 13,87 14,30 

1  E 5,56 5,52 11,43 11,35 

 

  

Figure 12. Espectro com três mínimos de transmissão na faixa de 5 a 15 

GHz extraída do analisador de rede. 

 

V. CONCLUSÕES 

Ressonâncias magnéticas e elétricas de ressoadores 
individuais formados por pares de anéis concêntricos 
repartidos foram determinadas experimentalmente. O efeito da 
abertura entre os anéis foi investigado e interpretado. 
Analisando o comportamento das estruturas sem aberturas, foi 
verificado que tais ressoadores não originam ressonâncias 
magnéticas, comprovando, desta forma, que a separação dos 
anéis é determinante para a resposta magnética, em virtude do 
caráter negativo da permeabilidade magnética. Tais estruturas 
de fato permitem a miniaturização dos dispositivos e no caso 
específico, o diâmetro dos anéis é muito menor que o 
comprimento de onda de operação da resposta magnética, num 
fator em torno de 1/8. Houve uma concordância bastante 
razoável entre os valores medidos e os simulados pelo CST 
para as freqüências de ressonância. Novos estudos desses 
circuitos estão previstos com diferentes geometrias e formas 
dos anéis, e também experimentos com associação em série 
desses ressoadores para obter simultaneamente 
permeabilidade e permissividade negativas. 
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Resumo  Este artigo apresenta a realização de filtros de micro-

ondas utilizando ressoadores dual-mode com acoplamentos não 

adjacentes. Inicialmente é feita uma análise das diversas 

estruturas de excitação e proposta uma alternativa mais eficiente 

de acoplamento. Em seguida, os ressoadores dual-mode são 

dispostos de maneira que acoplamentos não adjacentes sejam 

permitidos. Finalmente, o procedimento desenvolvido é utilizado 

para realizar um filtro de quatro pólos centrado em 1,7 GHz e 

com 3% de banda passante. O filtro tem dimensões compactas e 

acentuadas melhoras nas bandas passante e de rejeição 

provenientes dos zeros de transmissão inseridos pelos 

acoplamentos não adjacentes.  

 

Palavras-Chaves  Ressoador dual-mode, filtros de micro-

ondas, acoplamentos não adjacentes, zeros de transmissão. 
 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
A crescente demanda por serviços de comunicações sem 

fio e o consequente congestionamento do espectro de 
radiofrequências têm motivado o desenvolvimento de novos 
dispositivos de micro-ondas, com melhor desempenho e 
tamanho reduzido. Nesse contexto, os ressoadores dual-mode 
são dispositivos com características atraentes. Além de 
compactos, eles permitem a realização de respostas 
Chebychev, elípticas e quase-elípticas se as linhas de 
alimentação, perturbações e ressoadores forem dispostos 
adequadamente [1]. Os ressoadores dual-mode são estruturas 
duplamente sintonizáveis, em virtude dos acoplamentos entre 
modos de ressonância que são excitados pela introdução de 
uma perturbação na simetria da estrutura [2]. Muitas 
topologias têm sido propostas para esses ressoadores. As mais 
populares fazem uso de anel ressonante na forma quadrada, 
cuja geometria simples permite a introdução de diversos tipos 
de perturbação, o que propicia uma grande variedade de 
ressoadores. As estruturas duplamente sintonizáveis são 
atrativas para o projeto de filtros, já que permitem a 
construção de filtros de ordem elevada com a metade de 
elementos de um filtro convencional.  

Para o bom desempenho de qualquer estrutura que utilize 
ressoadores, é fundamental garantir uma eficiente transmissão 
do sinal. Nesse sentido, a concepção de filtros a ressoadores 
dual-mode inicia-se pela análise de diversas topologias de 
excitação, visando encontrar a mais adequada ao propósito 
desejado. 

II. INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO NO 

DESEMPENHO DOS RESSOADORES EM ANEL 
 

O objetivo de se utilizar vários tipos de topologias de 
entrada e saída é analisar como a resposta do ressoador varia 
de acordo com a alimentação utilizada. O ponto de partida 
para a análise é o ressoador em anel na forma quadrada, que 
consiste de dois ressoadores de meio comprimento de onda 
conectados em paralelo. A ressonância ocorre quando ondas 
estacionárias de tensão e corrente são estabelecidas no anel, 
em frequências nas quais o comprimento de onda 
correspondente é um múltiplo do comprimento total do anel, 
ou seja, lr = n λg. 

 Na excitação do anel foram analisados três tipos de 
alimentação: por linhas colineares conectadas diretamente; 
por linhas ortogonais conectadas diretamente; e por linhas 
colineares acopladas capacitivamente. 
 A Fig. 1 mostra a resposta em frequência de um ressoador 
alimentado diretamente por linhas colineares, onde é possível 
visualizar as três primeiras frequências de ressonância. Na 
frequência DC, como existe um caminho direto entre entrada 
e saída, o parâmetro S21 tem valor igual a 0 dB. À medida que 
a frequência aumenta, parte da energia passa a ser acumulada 
de forma reativa nos campos elétrico e magnético fazendo o 
parâmetro S21 diminuir. Quando ocorre a ressonância, a parte 
reativa da impedância de entrada do ressoador se anula, 
tornando esta puramente resistiva, tal que o parâmetro S21 
retorna a 0 dB (caso sem perdas); e assim sucessivamente nas 
outras ressonâncias. Fato importante aqui observado é que, 
devido à presença de um caminho direto entre a entrada e a 
saída, não existe alta rejeição de sinal nos pontos fora da 
ressonância. Por esse motivo, tal tipo de alimentação não é 
usual na construção de filtros, sendo mais utilizada em 
acopladores de micro-ondas [3].  

Por outro lado, o posicionamento das linhas de excitação 
permite se obter diferentes respostas em frequência. A Fig. 2 
mostra o caso em que as linhas conectadas diretamente ao 
ressoador são posicionadas ortogonalmente, dando origem a 
apenas dois picos de ressonância. Nessa configuração, a linha 
de saída encontra-se em um nulo do campo elétrico, ou seja, a 
maior parte da energia fica armazenada no ressoador não 
sendo acoplada na saída, fazendo que o parâmetro S21 
apresente quedas significativas nessas frequências. 
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Figura 1. Resposta em frequência de um anel ressonante alimentado por 

linhas colineares conectadas diretamente. 

 
 

 
Figura 2. Resposta em frequência de um anel ressonante alimentado por 

linhas ortogonais conectadas diretamente. 

 
 
Os acoplamentos capacitivos podem ser classificados de 

duas maneiras: 
• acoplamento com gap simples – usado em aplicações 

com ressoadores de alto Q. 
• acoplamento lateral – onde dois picos de ressonância 

muito próximos coexistem devido ao acoplamento dos 
modos par e ímpar. 

A Fig. 3 mostra um ressoador alimentado por gap e sua 
respectiva resposta. As frequências de ressonância, múltiplas 
de 1,6 GHz, são facilmente visualizadas. Os acoplamentos 
por gap simples são considerados acoplamentos fracos, o que 
é confirmado pelas altas perdas por inserção. Na frequência 
de ressonância, para essa configuração de linha de 
alimentação, espera-se perdas próximas de 0 dB, contudo, é 
comum um valor próximo de −3 dB. Estas perdas elevadas 
são explicadas pela própria natureza do acoplamento. Quando 

se utiliza gap, ocorrem perdas por radiação que são agravadas 
pela tecnologia microstrip empregada e a pequena área de 
acoplamento. As altas perdas são um fator complicador para 
aplicações desse tipo de alimentação em projetos de filtros.  

Visando minimizar esse problema, utiliza-se como 
alternativa o aumento da área de acoplamento, o que acarreta 
em uma diminuição das perdas por inserção em praticamente 
toda a banda, resultando em uma curva mais “aberta” e, 
consequentemente, em um ressoador com um menor fator de 
qualidade Q, Fig. 4.  
 
 

 
Figura 3. Resposta de frequência de um anel ressonante alimentado por 

linhas acopladas capacitivamente (gaps). 

 
 

 
Figura 4. Comparação entre as respostas de frequência de ressoadores 

alimentados com acoplamento por gap e acoplamento lateral. 

 
 

III. FILTRO PASSA-FAIXA COM RESSOADOR DUAL-MODE  
 
A introdução da perturbação em um anel ressonante faz 

com que dois modos coexistam dentro de um único ressoador. 
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A intensidade do acoplamento depende do tamanho da 
perturbação que, além de excitar, também acopla os dois 
modos degenerados. A natureza do acoplamento entre os 
modos degenerados pode ser indutiva (magnética) ou 
capacitiva (elétrica) dependendo do tipo de perturbação 
utilizada [4].  

A Fig. 5 mostra a resposta em frequência para dois tipos 
diferentes de perturbação. Em um caso é feito um recorte no 
canto do ressoador e no outro é inserido um quadrado 
metálico. A introdução do quadrado metálico, excitado por 
acoplamentos capacitivos estendidos, faz que o acoplamento 
de energia entre modos seja reforçado, produzindo dois zeros 
de transmissão nas bandas de rejeição. As perdas por inserção 
nas bandas de rejeição são praticamente constantes. A 
topologia com o acréscimo da perturbação, embora apresente 
uma resposta assimétrica, tem uma banda passante bem 
definida com um decaimento rápido e uma resposta rejeita-
faixa constante abaixo dos −20 dB. Esses resultados fazem 
desse ressoador o mais adequado para a realização de filtros 
de micro-ondas. 

A Fig. 6 apresenta os modelos de ressoadores simples e 
dual-mode. Os modos degenerados do ressoador dual-mode 
são representados por circuitos LC paralelos, evidenciando a 
característica de estrutura duplamente sintonizável. Os 
inversores J0,1 e J2,3 estão associados aos acoplamentos de 
entrada e saída, respectivamente, e J1,2 representa o 
acoplamento entre os dois modos do ressoador dual-mode. A 
alteração do tipo de perturbação equivale a alterar o 
parâmetro J1,2, responsável pelo acoplamento entre modos 
degenerados. 
 

 
Figura 5. Respostas de frequência de dois ressoadores dual-mode de 

topologia distintas. 

 

 
Figura 6. Circuitos equivalentes dos ressoadores em anel e dual-mode. 

Deve-se ainda mencionar que as dimensões da perturbação 
controlam o grau de acoplamento. Quando se aumenta 
gradativamente as dimensões da perturbação, verifica-se um 
acoplamento mais intenso entre os dois modos degenerados, 
frequências de ressonância mais afastadas e, como 
consequência, maiores bandas passantes. A Fig. 7 mostra a 
resposta em frequência de um ressoador dual-mode com 
perturbações de diferentes tamanhos. Os resultados sugerem 
que as dimensões da perturbação são parâmetros muito 
sensíveis no projeto de um filtro e devem ser modelados com 
cuidado. Além disso, um procedimento de otimização pode 
ser proposto em função de ajustes nas dimensões da 
perturbação. 

Para se obter filtros com respostas em frequência mais bem 
definidas e simétricas, um segundo ressoador será 
incorporado à estrutura.  
 
 

 
Figura 7. Respostas em frequência de ressoadores dual-mode com 

perturbações de diferentes tamanhos. 

 
 
IV. FILTRO COM RESSOADORES DUAL-MODE ACOPLADOS 

 
Conhecendo a resposta em frequência do ressoador dual-

mode, trabalhou-se com a síntese direta para projetar um 
filtro de quarta ordem. A Fig. 8 mostra a topologia do filtro 
juntamente com seu circuito equivalente. Os inversores de 
imitância J1,2 e J3,4 são responsáveis pelo acoplamento entre 
os modos degenerados de cada ressoador, enquanto J2,3 
promove o acoplamento entre os dois ressoadores. O 
resultado final é uma estrutura de dois elementos com 4 
pólos, o que permite o projeto de filtros com bandas 
passantes intermediárias.  

As respostas em frequência obtidas utilizando-se um 
simulador de onda completa são mostradas na Fig. 9. O filtro 
apresenta uma resposta simétrica com dois zeros de 
transmissão superpostos em cada uma das bandas de rejeição, 
o que obriga a uma diminuição da banda de transição. Um 
maior número de acoplamentos capacitivos (gap’s) existentes 
na estrutura com dois ressoadores leva a perdas de retorno 
mais elevadas, não sendo inferior a −25 dB dentro da banda 
passante, enquanto que com apenas um ressoador ficavam 
abaixo de −35 dB. 
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Figura 8. Topologia e circuito equivalente de um filtro de quarta ordem. 

 
 

 
Figura 9. Respostas em frequência de um filtro com dois ressoadores dual-

mode em cascata. 
 
 

V. FILTRO COM RESSOADORES DUAL-MODE COM 

ACOPLAMENTOS NÃO ADJACENTES 
 

Uma prática comum no projeto de filtros é promover 
acoplamentos entre ressoadores não adjacentes com o intuito 
de melhorar a resposta em frequência. A melhora na resposta 
é obtida posicionando-se adequadamente os zeros de 
transmissão extras nas bandas de rejeição. O acoplamento não 
adjacente é representado em um circuito equivalente pela 
criação de um caminho alternativo entre as portas de entrada 
e saída [5]. A Fig. 10 mostra o circuito equivalente utilizado, 
no qual é introduzido um acoplamento entre modos de 
ressoadores distintos. O acoplamento entre modos não 
adjacentes é feito por meio do inversor J1,4.  

A síntese direta em cascata é utilizada como passo inicial 
do projeto. O circuito em escada obtido é dobrado de tal 
forma que permita a aproximação entre ressoadores não 
adjacentes. A distância entre ressoadores implica em maior 
ou menor grau de acoplamento, criando assim zeros de 
transmissão extras sem a necessidade de aumentar o número 
de elementos no filtro, Fig. 11. 

Esse procedimento foi aplicado no projeto de um filtro 
com dois ressoadores dual-mode. Os modos não adjacentes 
são acoplados por meio de nova disposição dos ressoadores 
que permite maior ou menor aproximação entre ressoadores 
não adjacentes. A Fig. 12 mostra a nova topologia do filtro, 
no qual é permitido um acoplamento capacitivo entre 
ressoadores [6]. Como cada anel suporta dois modos de 
ressonância, essa nova topologia permite a introdução de 
mais dois zeros de transmissão. 

 
Figura 10. Circuito equivalente de um filtro a ressoador dual-mode com 

acoplamentos não adjacentes 
 
 
 

 
 

Figura 11. Transformação de um circuito em escada em um circuito com 
ressoadores não adjacente acoplados.  

 
 
 

 
Figura 12. Filtro com acoplamento entre ressoadores não adjacentes. 

 
 
 

Após ajustes nos espaçamentos entre ressoadores e da linha 
de conexão dos ressoadores dual-mode, obteve-se, por 
simulação, a resposta em frequência que apresenta claramente 
os dois zeros de transmissão finitos, provenientes dos 
acoplamentos não adjacentes, Fig.13. Observa-se que o 
objetivo pretendido com os acoplamentos não adjacentes foi 
alcançado, ou seja, uma banda passante maior, uma menor 
banda de transição e maior atenuação na banda de rejeição. 
Contudo, as perdas de retorno sofreram certa degradação, 
ficando por volta de −13 dB. 

Uma comparação das respostas em frequência de filtros 
com o mesmo número de elementos, com e sem acoplamento 
entre ressoadores não adjacentes, permite visualizar os 
benefícios oriundos da introdução de novos zeros de 
transmissão, Fig. 14.  
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Figura 13. Respostas em frequência para um filtro passa faixa com 

acoplamentos não adjacentes. 

 
 

 
Figura 14. Respostas em frequência de um filtro com e sem acoplamento 

entre ressoadores não adjacentes. 
 
 

VI. REALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO  
 

Para confirmar os resultados de simulação, projetou-se um 
filtro com dois ressoadores dual-mode e acoplamentos 
adjacentes, tendo as mesmas especificações elétricas da 
simulação, isto é, frequência central igual a 1,7 GHz; banda 
passante de 3%; ripple de 0,02; e atenuação mínima na banda 
de rejeição de 25 dB. 

O filtro foi construído em microstrip utilizando um 
substrato da Taconic, cujas características são: constante 
dielétrica relativa εr = 10,0, espessura h = 1,57 mm e fator de 
dissipação (perda do dielétrico) igual a 0,0035. As dimensões 
do filtro projetado são mostradas na Fig. 15. O dispositivo 
realizado é ilustrado na Fig. 16. As respostas em frequência 
medidas são apresentadas na Fig. 17. 

 
Figura 15. Dimensões do filtro dual-mode em microstrip. 

 

 
Figura 16. Filtro dual-mode com acoplamentos não adjacentes. 

 

 
Figura 17. Respostas de frequência do filtro realizado. 

 
As perdas por inserção dentro da banda passante estão 

abaixo de 1 dB. Existe uma boa concordância entre o valor 
medido e o simulado com relação às perdas de inserção (S21). 
Na curva medida, o parâmetro S21 tem uma seletividade 
menor que o simulado, os zeros de transmissão aparecem bem 
pronunciados na banda de rejeição superior, porém, na banda 
de rejeição inferior, não foi possível identificar os zeros 
relacionados aos acoplamentos não adjacentes.  

As perdas de retorno (S11) se apresentam degradadas cerca 
de 3 dB em relação ao que foi simulado. Estas altas perdas de 
retorno são reflexos de um possível descasamento de 
impedância provocado pelos conectores de entrada e saída e 
prováveis imperfeições no processo de confecção do 
dispositivo. 
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VII. CONCLUSÃO 
 

Neste artigo, foi apresentada a concepção de filtros passa-
faixa utilizando ressoadores dual-mode. A metodologia de 
projeto descrita envolve diferentes técnicas associadas com 
síntese de filtro de banda estreita, ressoadores dual-mode, 
linhas de alimentação, acoplamento entre ressoadores não 
adjacentes e circuitos equivalentes. Usando a topologia 
adequada é possível, por meio de ressoadores dual-mode, 
construir filtros com zeros de transmissão alocados em 
frequências finitas, sem a necessidade da introdução de mais 
elementos no filtro. 

Esse procedimento, que combina simplicidade e eficiência, 
foi elaborado para permitir a construção de filtros com vários 
graus de ajuste. A partir de um anel ressonante foi possível 
determinar o melhor tipo de alimentação. A introdução da 
perturbação permitiu que zeros de transmissão finitos fossem 
alocados nas bandas de rejeição. Uma análise qualitativa da 
influência das dimensões da perturbação no ajuste dos zeros 
de transmissão foi efetuada. Finalmente, foram acrescidos 
mais ressoadores ao filtro, bem como proposta uma topologia 
que permite acoplamentos entre ressoadores não adjacentes.  

A metodologia foi testada com a realização e 
caracterização de um filtro em microstrip com dois 
ressoadores dual-mode e acoplamentos não adjacentes. O 
filtro apresentou respostas em frequência que permitem 
considerar a metodologia proposta como viável. As 
discordâncias relacionadas com a banda passante fracional e 
as altas perdas de retorno sugerem que alguns ajustes de 
projeto sejam efetuados e evidencia a necessidade de uma 
maior precisão na construção do protótipo.  

Os resultados obtidos são considerados satisfatórios e 
demonstram as vantagens da utilização dos ressoadores dual-
mode em projetos de filtros de micro-ondas  
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Resmo—Neste trabalho é demonstrado o desenvolvimento de um 
sensor de temperatura baseado no preenchimento do núcleo de 
uma fibra de cristal fotônico com um colóide de nanocristais 
semicodndutores de CdSe suspensos em óleo mineral. Os 
resultados obtidos mostram um deslocamento espectral de 
65pm/ºC na faixa de ~5 a ~110ºC. O fato de que a 
fotoluminescência é gerada e guiada no próprio núcleo da fibra 
permite a detecção de potências relativamente altas, se 
comparadas a esquemas onde a excitação dos nanocristais ocorre 
por campo evanescente.  

Palavras chaves: fibra de cristal fotônico, preenchimento 

seletivo de fibras ópticas, nanocristais semicondutores coloidais, 

fluorescência, sensor de temperatura. 

 

I.  INTRODUÇÃO  

Nanocristais semicondutores, conhecidos também como 
pontos quânticos coloidais (QDs), são nanopartículas 
quimicamente sintetizadas, de pequenas dimensões, contendo 
um número de átomos relativamente pequeno (de centenas a 
milhares), resultando em estados eletrônicos discretos [1,2]. 
Tais nanopartículas têm recebido grande atenção de muitos 
pesquisadores devido a características singulares em suas 
propriedades fundamentais, que permitem uma variada gama 
de aplicações. Uma das principais características dos pontos 
quânticos coloidais é a relação entre o tamanho da 
nanopartícula, e o grau de confinamento quântico associado, e 
suas propriedades ópticas. Especificamente, o confinamento 
quântico, produz um deslocamento para o azul do espectro 
óptico de luminescência, em comparação aos espectros de 
amostras volumétricas do mesmo material. De fato, pontos 
quânticos coloidais são eficientes emissores de luz, cuja 
emissão está relacionada com o seu diâmetro, permitindo 
assim um controle do comprimento de onda de luminescência 
[1, 2].   

Do ponto de vista de aplicações, pontos quânticos 
coloidais têm sido testados em fotodetectores [3], células 
solares [4], imageamento [5], fontes de luz [6], 
telecomunicações [7] e sensores [8-10]. Nesta última 

aplicação, podem ser citados tanto sensores químicos e 
biológicos [8] como sensores de temperatura [10], entre outros 
dispositivos demonstrados. Para o desenvolvimento de 
sensores de temperatura baseados em QDs são exploradas 
alterações térmicas da intensidade e do espectro de emissão da 
fotoluminescência. Vários trabalhos utilizando QDs intrinseca 
ou extrinsecamente incorporados em fibras ópticas também 
foram reportados [11], combinando os benefícios dessas 
nanopartículas com a possibilidade de integração e demais 
vantagens de fibras ópticas. 

Em sensores à fibra intrínsecos, as fibras ópticas de cristal 
fotônico (PCFs) são particularmente atrativas por 
apresentarem uma matriz de micro capilares em sua casca, que 
permite a inserção seletiva de materiais. Os materiais 
introduzidos, por sua vez, interagem eficientemente com os 
modos guiados [12]. O preenchimento do núcleo de uma fibra 
de cristal fotônico também é especialmente interessante 
devido à grande interação entre o material depositado e a luz 
guiada. Apesar de vários trabalhos terem reportado o 
preenchimento de PCFs em uma variedade de aplicações [13-
16] o preenchimento do núcleo de uma PCF com pontos 
quânticos coloidais para sensoriamento ainda não foi descrito. 
Trabalhos anteriores utilizando QDs em fibras tiveram foco na 
criação de nanofilmes nas paredes internas ou externas de 
fibras de núcleo oco (“hollow-core fibers”) [17, 18] ou ainda 
nas paredes internas de fibras de cristal fotônico de núcleo 
sólido [19-21]. Nestes casos, a interação luz-material é 
pequena e a luminescência não é guiada por reflexão interna 
total. 

Alternativamente, no presente trabalho, caracterizamos 
um sensor de temperatura baseado na geração de 
luminescência em pontos quânticos suspensos em um líquido 
não-volátil inserido no núcleo de uma PCF. Tanto a luz do 
bombeamento quanto a luz gerada pela luminescência são 
guiadas pelo núcleo da fibra por reflexão interna total. Como o 
liquido apresenta baixa volatilidade, o colóide no núcleo da 
fibra manteve-se estável por pelo menos algumas semanas, 
tornando o aparato atraente inclusive para aplicações práticas. 
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II. EXPERIMENTO 

 
O esquema da montagem experimental utilizada é 

mostrado na figura 1. A luz de um laser CW de estado sólido 
de 473nm de comprimento de onda e 3,5 mW de potência é 
focalizada com uma lente objetiva de 20X em uma PCF com 
~10 cm de comprimento (HC-19-1550-01 da NKT Photonics) 
preenchida com o colóide de pontos quânticos de CdSe .  

 

 
 

Fig. 1. Esquema da montagem experimental do sensor de temperatura 
utilizando PCF com núcleo preenchido com o colóide de pontos quânticos. 

 

A seção transversal da PCF é mostrada na figura 2 e 
consiste de um núcleo de ~20 µm de diâmetro e uma casca 
microestruturada com buracos com diâmetro de ~4 µm. 
Embora essa fibra tenha sido desenvolvida para guiamento de 
luz por meio do fenômeno de banda fotônica proibida 
(“photonic bandgap”), em 1550 nm, a alta fração de ar na 
casca (>90%) faz com que a luz seja guiada por reflexão 
interna total quando o colóide é inserido no núcleo da fibra 
(com a casca microestruturada preenchida por ar). Na saída da 
fibra, a luminescência produzida é coletada por uma segunda 
lente objetiva de 20X e direcionada para uma fibra multimodo 
conectada a um espectrômetro (Ocean Optics HR-4000-CG). 
Um filtro óptico é utilizado na saída para eliminar a luz de 
bombeamento não absorvida. 

 
Fig. 2. Imagem da sessão transversal da fibra de cristal fotônico HC-19-

1550-01. Imagem cedida pela NKT Photonics. 

 

Os pontos quânticos coloidais utilizados são compostos 
de CdSe e foram produzidos pela Evident Technologies. 
Possuíam formato esférico com ~5 nm de diâmetro, 
apresentando espectro de luminescência com pico em ~620 
nm.  Os QDs foram dispersos em óleo mineral com índice de 
refração de ~1,44 em uma concentração de 250 µg/ml. Para 
produzir uma variação de temperatura entre ~5,5 ºC e ~112 ºC 

na fibra preenchida, foi utilizado um Peltier com dimensões 
espaciais de 50mm x 50mm x 5mm. A temperatura foi então 
monitorada utilizando duas redes de Bragg escritas em uma 
fibra convencional, colocada ao lado da PCF, sobre o 
dispositivo Peltier. Uma lâmina de microscópio foi colocada 
sobre as duas fibras, para assegurar proteção contra contatos 
mecânicos externos e auxiliar na isolação térmica. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A figura 3 mostra os resultados experimentais para o 

espectro de emissão normalizado, para diversas temperaturas 
aplicadas. O pico de emissão à temperatura ambiente (23ºC) se 
localizava em torno de 620 nm e a largura à meia altura foi de 
aproximadamente 20 nm. Como esperado, quando a 
temperatura foi reduzida, houve um deslocamento espectral 
para o azul. Quando a temperatura era aumentada, um 
deslocamento para o vermelho foi observado. A potência de 
saída referente à luminescência foi de aproximadamente 9µW, 
sendo relativamente alta para emissão espontânea e permitindo 
uma alta relação sinal-ruído tanto para medidas de potência 
quanto para medidas espectrais. Para efeito de comparação, 
uma fibra de cristal fotônico de núcleo sólido (SC-5.0-1040 
NKT Photonics) teve as paredes internas de sua casca 
microestruturada preenchidas com o mesmo colóide e uma 
potência de luminescência de apenas 0,18µW foi obtida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Espectro de luminescência em função da temperatura aplicada. 

 

Como mencionado anteriormente, em princípio tanto a 
intensidade da luminescência quanto o deslocamento espectral 
podem ser explorados em um sensor de temperatura. 
Entretanto, este último é geralmente preferível devido à sua 
imunidade em relação a perdas variáveis no tempo ou 
flutuações de intensidade do bombeamento. A figura 4 mostra 
o deslocamento do pico da luminescência em função da 
temperatura. Um ajuste linear foi realizado e o resultado 
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indicou uma sensibilidade de 65 pm/ºC, sendo ~5,5x maior do 
que a sensibilidade obtida em redes de Bragg (~12 pm/ºC). 
Todavia, naturalmente, a precisão em se determinar a posição 
espectral de uma rede de Bragg é significativamente maior 
devido à sua estreita largura espectral.  

Uma forma de caracterizar o deslocamento espectral da 
luminescência sem recorrer ao uso de espectrômetro é medir a 
razão entre as potências em dois comprimentos de onda do 
espectro de emissão, o que também remove as flutuações de 
intensidade. A figura 5 mostra a razão entre as intensidades 
medidas para 628 nm e 608 nm, escolhidas devido à elevada 
inclinação da resposta espectral nestes comprimentos de onda 
à temperatura ambiente (veja figura 3). Os resultados 
novamente mostraram um aumento linear com a temperatura, 
com uma inclinação de 1,1%/ºC (em relação a temperatura 
ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Comprimento de onda de pico da luminescência em função da 
temperatura. 

Na figura 5, para implementação na prática, redes de 
Bragg deveriam ser utilizadas para que o resultado também 
fosse baseado em medidas de potências de um detector.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Razão entre as intensidades de luminescência em 628nm e 608nm 
em função da temperatura aplicada. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Nesse trabalho, um sensor de temperatura à fibra foi 
desenvolvido e testado com sucesso, demonstrando a 
viabilidade de empregar fibras de cristal fotônico com núcleo 
coloidal para sensoriamento óptico. A mesma configuração de 
guia de onda pode também viabilizar sensores de parâmetros 
químicos e biológicos. A potência de luminescência medida 
foi de 9 µW, o que permitiu uma alta relação sinal-ruído nas 
medidas. Um sensor com uma sensibilidade de 65 pm/ºC foi 
desenvolvido, sendo ~5,5 vezes maior do que a de uma rede 
de Bragg em fibra. Um método para selar a fibra com o núcleo 
preenchido está em desenvolvimento, aumentando, assim, a 
aplicabilidade do arranjo proposto.  
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Resumo—Neste trabalho é apresentado um estudo das 
características espectrais de um interferômetro de Michelson a 
fibra baseado numa rede de período longo, quando parcial e 
completamente imerso em substâncias com índices de refração 
igual, menor e maior que o índice de refração da casca da fibra 
ótica de sílica que contém o dispositivo ótico. Os resultados 
indicam que a cavidade do interferômetro tem um papel 
importante na resposta do dispositivo ao índice de refração, 
potencializando sua aplicação na determinação do índice de 
refração de líquidos com índices de refração maiores que o da 
casca da fibra ótica. 

Palavras-chave: interferômetro de Michelson a fibra; rede de 

período longo; medida de índice de refração 

 

I.  INTRODUÇÃO 

     O desenvolvimento e/ou o aprimoramento de métodos de 
determinação do índice de refração de substâncias líquidas 
despertam o interesse da comunidade científica e industrial, 
uma vez que possuem elevada aplicabilidade nos setores 
alimentício, biomédico, químico e petroquímico. Nos últimos 
anos, o emprego de sensores intrínsecos à fibra ótica para fins 
refratométricos tem conquistado notoriedade, sobretudo 
devido às suas características particulares, tais como: o baixo 
tempo de resposta, a não-reatividade química e as reduzidas 
dimensões físicas. Dentre esses sensores, devido a sua alta 
sensibilidade ao índice de refração, destaca-se a rede de 
período longo (LPG, long period grating) [1,2].  
     A LPG consiste numa modulação periódica induzida no 
índice de refração de uma fibra ótica ao longo do seu 
comprimento, que permite que parte da potência guiada pelo 
modo fundamental de núcleo seja acoplada para modos de 
casca copropagantes e para modos de radiação [1,2]. Como 
resultado desse acoplamento, evidenciam-se bandas de 
atenuação no espectro de transmissão do dispositivo. As 
propriedades espectrais da LPG são criticamente dependentes 
do índice de refração da substância com a qual ela está em 
contato, possibilitando seu emprego como transdutor 
refratométrico. Entretanto, sua eficiência somente é 
significativa na avaliação de substâncias cujos índices de 

refração efetivos sejam menores que o índice de refração da 
casca da fibra ótica que contém a LPG. Quando essa condição 
não é satisfeita, as propriedades espectrais típicas da LPG são 
modificadas por conta de uma condição de guiamento 
eletromagnético que propicia a perda da energia, 
anteriormente confinada na fibra ótica, para o meio externo, de 
forma não seletiva em comprimento de onda ao longo de toda 
faixa espectral do dispositivo [3,4]. A intensidade da potência 
ótica observada no espectro de transmissão da LPG passa a ser 
função da reflexão de Fresnell que ocorre na interface da casca 
com o meio externo [3,4], reduzindo a sensibilidade do 
despositivo a mudanças no índice de refração do meio externo 
e limitando seu uso como refratômetro. 
     Para aumentar a sensibilidade e/ou a resolução da LPG na 
medição do índice de refração externo pode-se reestruturá-la 
de maneira a constituir um interferômetro de Michelson ou de 
Mach-Zehnder [1,3-5]. Nessas configurações, o dispositivo 
passa a ter uma cavidade ótica, além da(s) LPG(s) que o 
compõem, e é denominado CLPG (cascaded long period 

grating). Sabe-se que cada uma das partes que estruturam o 
interferômetro a fibra contribui individualmente para a 
sensibilidade total da CLPG ao índice de refração [6]. 
Entretanto, poucos estudos reportam a influência somente da 
cavidade ótica na resposta do dispositivo. É importante 
destacar ainda que as limitações verificadas para a LPG 
inerentes à modificação da condição de guiamento 
eletromagnético quando o índice de refração efetivo do meio 
externo é igual ou maior que o da casca da fibra ótica também 
existem nas CLPGs [1,3]. Contudo, esse problema pode ser 
contornado quando somente a cavidade desses interferômetros 
é colocada em contato com o meio externo. 
     Neste trabalho são avaliadas as características espectrais de 
uma CLPG quando parcial e completamente imersa em 
líquidos com índices de refração igual, menor e maior que o 
índice de refração da casca da fibra ótica de sílica que contém 
o dispositivo ótico. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

     O interferômetro de Michelson a fibra (CLPG) empregado 
neste trabalho consiste de uma LPG produzida em uma fibra 
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ótica que possui uma de suas extremidades espelhada. As 
partes que compõem a CLPG são análogas àquelas 
encontradas na montagem experimental clássica do 
interferômetro de Michelson [7]. Um diagrama esquemático 
do princípio de funcionamento da CLPG é apresentado na 
Figura 1. O sinal ótico injetado na fibra fica preliminarmente 
confinado no núcleo. Porém, ao atingir a LPG, esse sinal é 
dividido em duas partes. Uma dessas partes continua sua 
propagação no núcleo, enquanto que a outra, com os 
comprimentos de onda ressonantes da LPG, passa a se 
propagar na casca. Portanto, a LPG atua como elemento 
divisor de feixe, enquanto que os dois braços interferométricos 
são compostos pelo núcleo e pela casca da fibra ótica. O sinal 
ótico que se propaga nesses dois braços é refletido pela 
extremidade espelhada da fibra e combinado novamente no 
núcleo da fibra quando atinge a LPG. O sinal que se propaga 
nesses dois braços percorre caminhos óticos diferentes, 
levando a uma diferença de fase entre as ondas 
correspondentes e a formação de um padrão com franjas de 
interferência no espectro de reflexão do dispositivo. O 
tamanho da cavidade é o dobro da distância entre a LPG e o 
espelho, uma vez que o sinal ótico percorre seu comprimento 
duas vezes. 
     O sinal ótico que se propaga na casca é influenciado pelos 
índices de refração do núcleo, da casca e do meio externo, 
enquanto que a parte que se propaga no núcleo depende 
apenas dos índices de refração do núcleo e da casca. Sendo 
assim, a imersão total ou parcial do interferômetro a fibra em 
um meio líquido leva a uma alteração nas condições iniciais 
de casamento de fase entre os modos acoplados no dispositivo, 
resultando no deslocamento das franjas de interferência do 
interferômetro e/ou em mudanças em suas intensidades 
relativas. Esse efeito pode ser usado para determinação do 
índice de refração do meio líquido após uma calibração prévia 
do sensor. 

  
Fig. 1.  Diagrama esquemático do princípio de funcionamento do 

interferômetro de Michelson a fibra (CLPG).   

III. METODOLOGIA 

A. Fabricação da CLPG 

 
     A fabricação da CLPG foi dividida em duas etapas. A 
primeira etapa consistiu em espelhar uma das extremidades de 

um segmento de fibra ótica monomodo padrão da Nufern. A 
segunda etapa, por sua vez, consistiu em gravar uma LPG no 
segmento de fibra com a extremidade espelhada. 
     Para efetuar o espelhamento, o segmento de fibra foi, 
preliminarmente, clivado de forma a se obter uma superfície 
plana e perpendicular ao seu comprimento. Na sequência, foi 
realizada a deposição química de um filme de prata sobre a 
extremidade clivada. Essa deposição foi obtida por meio da 
reação química de óxido-redução, em meio básico, entre uma 
solução aquosa de nitrato de prata e uma solução aquosa de 
glicose. Para tanto, foram inicialmente preparadas três 
soluções: solução A - contendo 1000 mL de água destilada, 
90 g de açúcar, 175 mL de álcool etílico e 4 mL de ácido 
nítrico; solução B - composta de 15,5 mL de água destilada e 
1 g de nitrato de prata; e, solução C - composta por 5 mL de 
água destilada e 0,5 g de soda cáustica. Com o auxílio de um 
conta-gotas adicionou-se hidróxido de amônio à solução B até 
que a mistura assumisse uma tonalidade escura. Mantendo o 
volume em constante agitação, continuou-se a adicionar 
hidróxido de amônio até que a mistura recuperasse uma 
tonalidade clara. À mistura foi, então, incorporada à 
solução C. Como resultado foi evidenciado uma mistura 
novamente com tonalidade escura. Mais uma vez, sob 
constante agitação, adicionou-se gradualmente hidróxido de 
amônio até que a mistura recuperasse a tonalidade clara. Por 
fim, 6 mL da solução A foram incorporados à mistura que 
imediatamente assumiu uma tonalidade escura, indicando o 
início da reação química de redução da prata. A extremidade 
clivada da fibra foi, então, introduzida nessa mistura com o 
intuito de atuar como substrato para a deposição da prata. 
Após aproximadamente 20 minutos, o segmento de fibra foi 
retirado da mistura com tonalidade escura, sendo apoiado em 
uma superfície rígida de modo que a extremidade com prata 
ficasse livre para secar por mais aproximadamente 40 minutos.  
     Nesse segmento de fibra espelhado foi gravada uma LPG 
por meio da técnica de incidência lateral ponto a ponto de 
radiação UV. Para tanto, foi utilizado um laser de excímero 
(Coherent - Xantos XS, KrF248) operando em 248 nm. Uma 
foto do sistema de gravação utilizado para inscrever a LPG no 
segmento de fibra espelhado é apresentada na Figura 2. A 
linha amarela pontilhada representa o caminho ótico 
percorrido pela radiação emitida pelo laser até atingir o 
segmento de fibra. A radiação emitida pelo laser é refletida em 
dois espelhos (Espelho1 e Espelho2) que tem como finalidade 
deslocar o feixe até o plano da mesa ótica que contém um 
suporte ajustável que sustenta o segmento de fibra. O feixe 
deslocado é, então, filtrado espacialmente com uma íris com 
diâmetro aproximado de 0,9 mm, com o intuito de selecionar 
sua parte mais homogênea. Em seguida, o feixe atravessa uma 
lente convergente com alta transmissividade no UV e com 
distância focal de 50 cm. Após, o feixe atinge um espelho 
(Espelho3) posicionado sobre um estágio translacionador 
localizado a 10 cm da lente convergente. Dessa forma, a 
direção do feixe é novamente modificada para incidir sobre 
um suporte ajustável localizado a 41 cm do último espelho, o 
qual sustenta o segmento de fibra espelhado. Quando a 
posição do estágio translacionador é modificada, um 
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determinado ponto do segmento de fibra é atingido pela 
radiação UV, modificando localmente o índice de refração do 
núcleo. Assim, foram gravados 60 pontos ao longo do 
comprimento da fibra, respeitando uma distância de 400 µm 
entre cada ponto. Foram utilizados 10500 pulsos por ponto 
(8 mJ por pulso) a um taxa de 400 Hz por ponto. Dessa 
maneira, foi constituída uma CLPG com comprimento total de 
7,9 cm, sendo 2,4 cm correspondentes a LPG e 5,5 cm 
correspondentes a meia cavidade (cavidade de 11,0 cm). 
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da fibra
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Fig. 2.  Foto do sistema de gravação da LPG inscrita no segmento de fibra 

ótica previamente espelhado. A linha amarela pontilhada representa o 
caminho ótico percorrido pela radiação emitida pelo laser até atingir a fibra.  

 

B. Caracterização da CLPG quanto ao índice de refração 

     Para verificar a resposta da CLPG quando em contato com 
substâncias com diferentes índices de refração foi estruturado 
um sistema de caracterizações cujo diagrama esquemático é 
ilustrado na Figura 3. O segmento de fibra que contém a 
CLPG foi fixado num suporte rígido de modo que a LPG e a 
meia cavidade ficassem livres e pudessem ser introduzidas em 
recipientes contendo diferentes amostras líquidas. A outra 
extremidade do segmento de fibra que contém a CLPG foi 
acoplada a uma das portas de um circulador ótico de 3 portas. 
Assim, conectando as outras duas portas do circulador ótico 
individualmente a um LED superluminescente (MRV 
Communications, Superlum – Pilot 2, centrado em 1547,1 nm 
e com 54,8 nm de largura de banda a meia altura) e a um 
analisador de espectros óticos (Anritsu-MS9710B, com 
resolução de 0,5 nm, estabilidade mínima em comprimento de 
onda de ± 5 pm e acurácia da estabilidade de nível de 

± 0,02 dB) foi possível mensurar o espectro de reflexão 
associado com a CLPG para um faixa em comprimento de 
onda variando entre 1545 nm e 1575 nm. Os espectros de 
reflexão lidos no analisador de espectros óticos foram 
transferidos, via protocolo RS-232, para um computador com 
o intuito de armazená-los. A Figura 4 apresenta o espectro de 
reflexão da CLPG fixa no sistema de caracterizações quando 
em contato apenas com o ar.  
      
 

 
Fig. 3.  Diagrama esquemático do sistema de caracterizações da CLPG 

quanto ao índice de refração. 
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Fig. 4.  Espectro de reflexão da CLPG quando o meio externo é o ar.  

 
     Também foram mensurados os espectros de reflexão da 
CLPG quando imersa total e parcialmente em 4 líquidos com 
diferentes índices de refração (n1 = 1,333; n2 = 1,361; 
n3 = 1,458; n4 = 1,463), os quais foram medidos com um 
refratômetro de Abbe (Bausch & Lomb, operando em 
589,3 nm). Dessa maneira, avaliaram-se as respostas da CLPG 
quando em contato com líquidos com índices de refração 
igual, menor e maior que àquele da casca da fibra ótica de 
sílica que contém o dispositivo, cujo valor registrado na 
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literatura é de aproximadamente 1,458 [8]. Cada amostra 
líquida foi analisada medindo os espectros de reflexão da 
CLPG em quatro etapas diferentes nas quais foi efetuada a 
imersão total ou parcial do dispositivo na amostra. Nas três 
primeiras etapas a LPG ficou no ar e somente uma parte da 
meia cavidade foi imersa no líquido. Durante essas etapas a 
fração da cavidade imersa nas amostras foi de 0,5 cm, 1,0 cm 
e 2,0 cm. Na quarta etapa, a CLPG foi totalmente imersa na 
amostra líquida, ou seja, a LPG e a meia cavidade foram 
cobertas pela amostra. Após a análise de uma determinada 
substância líquida, a CLPG foi completamente imersa em 
álcool isopropílico com o intuito de efetuar a limpeza do 
dispositivo.  
     A temperatura ambiente foi medida ao longo de todos os 
experimentos com um termômetro de mercúrio (Incoterm 
169351/03, com resolução de 0,5 ºC) e manteve-se 
aproximadamente em 21,0 ºC. 
 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

     A Figura 5 apresenta os espectros de reflexão da CLPG 
totalmente imersa nos diferentes líquidos. Nota-se que as 
franjas interferométricas presentes no espectro de reflexão do 
dispositivo quando o meio externo é o ar (Figura 4) também 
estão presentes nos espectros de reflexão da CLPG totalmente 
imersa nas substâncias com índices de refração iguais a 1,333 
(n1) e 1,361 (n2). Entretanto, esses dois últimos espectros estão 
deslocados em comprimento de onda em aproximadamente 
0,7 nm, sendo que as franjas interferométricas associadas com 
a substância de maior índice de refração (n2) se posicionam 
em comprimentos de onda menores que aqueles associados 
com a substância com menor índice de refração (n1). 
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Fig. 5.  Espectros de reflexão da CLPG quando completamente imersa em 
líquidos com diferentes índices de refração. 

    Ao se imergir completamente a CLPG em um líquido com 
índice de refração igual ou maior que o da casca da fibra ótica 
de sílica, as condições de contorno do guia de onda são 
modificadas, induzindo uma condição de guiamento vazante 

que altera as características do acoplamento entre os modos de 
casca e de núcleo. Na particular situação em que o índice de 
refração do líquido é igual ao índice de refração da casca, a 
interface entre a casca da fibra ótica e o meio externo deixa de 
existir e, consequentemente, o sinal ótico é acoplado para 
modos de radiação em todos os comprimentos de onda. Por 
isso, o espectro de reflexão da CLPG completamente imersa 
no líquido com índice de refração igual a 1,458 (n3) é quase 
plano e não apresenta nenhuma banda de atenuação. No 
entanto, à medida que o índice de refração do meio externo se 
torna maior que o índice de refração da casca da fibra, o sinal 
ótico que atinge a interface entre a casca e o meio externo 
passa a ser refletido com maior eficiência [3,4], apesar da 
condição de guiamento vazante ainda ser satisfeita. Por isso, o 
espectro de reflexão da CLPG completamente imersa no 
líquido com índice de refração igual a 1,463 (n4) apresenta 
indícios de formação de uma banda de atenuação, porém sem 
franjas de interferência.  
     Quando somente a meia cavidade ou parte dela é imersa na 
amostra, o sinal ótico que se propaga no núcleo ao atingir a 
LPG é acoplado para modos de casca, em uma condição de 
guiamento convencional. Assim, o comprimento de onda 
central da envoltória das franjas de interferência evidenciadas 
no espectro de reflexão da CLPG é determinado 
principalmente pela substância que está em contato com a 
LPG (no caso o ar), independente do líquido que está em 
contato com a meia cavidade. No entanto, o sinal ótico que foi 
acoplado para a casca se propaga pela meia cavidade. O meio 
externo à cavidade altera o índice de refração efetivo da casca 
e, consequentemente, modifica a condição de guiamento e o 
caminho ótico do sinal que se propaga na casca. Desta forma, 
a visibilidade e posição das franjas de interferência observadas 
no espectro de reflexão da CLPG irão depender do índice de 
refração do meio externo à cavidade. Os espectros de reflexão 
da CLPG quando somente 1,0 cm da meia cavidade foi imersa 
em líquidos com diferentes índices de refração são 
apresentados na Figura 6.  
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Fig. 6.  Espectros de reflexão da CLPG quando somente 1,0 cm da meia 
cavidade está imersa em líquidos com diferentes índices de refração.  
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     Para líquidos com índices de refração iguais ou maiores 
que o da casca da fibra consolidam-se condições de guiamento 
vazante e, portanto, o sinal ótico que se propaga na casca é 
irradiado para o líquido alterando a visibilidade das franjas de 
interferência. O espectro de reflexão da CLPG parcialmente 
imersa no líquido com índice de refração de 1,458 (n3) 
apresenta franjas de interferência com visibilidade 
negligenciável devido à condição desfavorável de guiamento 
na casca. Já, o espectro da CLPG parcialmente imersa no 
líquido com índice de refração de 1,463 (n4) apresenta franjas 
de interferência com maior visibilidade. Entretanto, tais 
visibilidades são menores que àquelas evidenciadas nos 
espectros da CLPG parcialmente imersa nos líquidos com 
índices de refração de 1,333 (n1) e 1,361 (n2), que garantem 
condições de guiamento convencionais. 
     A Figura 7 apresenta os espectros de reflexão da CLPG 
quando diferentes frações da meia cavidade foram imersas nos 
líquidos com diferentes índices de refração. 
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Fig. 7.  Espectros de reflexão da CLPG quando diferentes comprimentos 

da meia cavidade estão imersos em líquidos com diferentes índices de 
refração.  

      Nota-se que o comprimento da meia cavidade que entra 
em contato com o líquido é determinante nas características 
espectrais da CLPG. Para líquidos com índice de refração 
menor (n1 e n2) que o índice de refração da casca da fibra, 
constata-se que o aumento do comprimento imerso da meia 
cavidade induz deslocamentos para menores comprimentos de 
onda no espectro de reflexão da CLPG, além de modificações 
nas visibilidades das franjas de interferência. Para os líquidos 
com índices de refração igual (n3) ou maior (n4) que o da casca 
da fibra, observa-se que o aumento do comprimento imerso da 
meia cavidade induz diminuições significativas nas 
visibilidades das franjas de interferência do espectro da CLPG, 
ao passo que os deslocamentos em comprimento de onda são 

da ordem da incerteza das medições. À medida que o índice de 
refração do líquido aumenta, um maior comprimento de 
imersão da CLPG é requerido para a supressão total das 
franjas de interferência. Por isso, a visibilidade das franjas do 
espectro da CLPG parcialmente imersa no líquido com índice 
de refração de 1,458 (n3) é menor que aquela obtida quando a 
CLPG está imersa no líquido com índice de refração de 1,463 
(n4), quando considerado um mesmo comprimento imerso da 
meia cavidade. 
     A Tabela I apresenta os valores da posição do comprimento 
de onda central (λc) e da visibilidade (V) da franja de 
interferência indicada nas Figuras 4, 5 e 6 (franja de 
referência) quando a CLPG foi total ou parcialmente imersa 
nos líquidos com diferentes índices de refração. As incertezas 
expandidas, para um nível de confiança de 95,45 %, inerentes 
a esses valores são ± 0,12 nm e ± 0,13 dB. Tais incertezas 
foram estimadas considerando-se incertezas dos tipos A e B 
[9]. A incerteza do tipo A foi caracterizada pela 
reprodutibilidade dos experimentos para medições realizadas 
em triplicata (± 0,10 nm e ± 0,11 dB). Por sua vez, a incerteza 
do tipo B, calculada com base numa distribuição de 
probabilidade retangular, foi caracterizada pela estabilidade 
mínima em comprimento de onda (± 5 pm) e pela acurácia da 
estabilidade de nível (± 0,02 dB) do analisador de espectros 
óticos. Para a CLPG em contato apenas com o ar tem-se: 
λc = 1556,60 nm e V = 3,49 dB. 
 

TABELA I.         POSIÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA CENTRAL (λC) E DA 
VISIBILIDADE (V) DA FRANJA DE REFERÊNCIA PARA A CLPG IMERSA TOTAL OU 

PARCIALMENTE EM LÍQUIDOS COM DIFERENTES ÍNDICES DE REFRAÇÃO. 

Índice de refração dos líquidos Imersão 
da CLPG 

Parâmetro 
espectral n1 = 1,333 n2 = 1,361 n3 = 1,458 n4 = 1,463 

λc (nm) 1556,28 1556,18 1556,27 1556,39 Parcial 
(0,5 cm) V (dB) 3,46 3,24 2,83 3,37 

λc (nm) 1556,15 1555,87 * 1556,67 Parcial 
(1,0 cm) V (dB) 3,23 3,17 * 1,12 

λc (nm) 1555,53 1555,07 * * Parcial 
(2,0 cm) V (dB) 3,00 2,71 * * 

λc (nm) 1553,16 1552,46 * * 
Total 

V (dB) 2,01 1,94 * * 
* franjas de interferência no espectro de reflexão da CLPG são negligenciáveis ou inexistentes. 

 

 
 

V. CONCLUSÕES 

 
     Os resultados apresentados neste trabalho mostram as 
respostas espectrais de uma CLPG parcial e totalmente imersa 
em líquidos com índices de refração igual, menor e maior que 
o índice de refração da casca da fibra ótica de sílica que 
contém o dispositivo. Tais resultados potencializam o uso da 
CLPG para fins refratométricos. A CLPG totalmente imersa 
pode ser um bom transdutor de índice de refração codificado 
em comprimento de onda para avaliação de líquidos com 
índices de refração menores que o da casca da fibra. Contudo, 
as franjas de interferência presentes no espectro de reflexão da 
CLPG são suprimidas quando líquidos com índices de 
refração iguais ou maiores que o da casca da fibra entram em 
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contato com o dispositivo. Nesses casos, a utilização da CLPG 
totalmente imersa para fins refratométricos é limitada. 
Entretanto, quando a CLPG é parcialmente imersa nos 
líquidos, de forma que a LPG fique em contato com o ar e 
somente uma parte da meia cavidade fique em contato com o 
líquido, os índices de refração podem ser avaliados, 
independente de suas relações com o índice de refração da 
casca fibra.  
      O comprimento da meia cavidade que interage com o 
líquido é determinante nas características do espectro de 
reflexão da CLPG. Para líquidos com índice de refração 
menor que o índice de refração da casca da fibra, constata-se 
que o aumento do comprimento imerso da meia cavidade 
induz deslocamentos em comprimentos de onda no espectro 
da CLPG, modificando também a visibilidade das franjas de 
interferência. Esses resultados indicam que a cavidade tem um 
papel importante nos deslocamentos espectrais observados 
quando a CLPG está totalmente imersa. No entanto, para 
líquidos com índices de refração igual ou maior que o da casca 
da fibra, constatou-se que o aumento do comprimento imerso 
da meia cavidade induz prioritariamente diminuições nas 
visibilidades das franjas de interferência do espectro da CLPG. 
Embora também ocorram deslocamentos em comprimento de 
onda, eles são muito pequenos para que possam fornecer 
informação sobre a amostra.  No entanto, a visibilidade das 
franjas de interferência de uma CLPG parcialmente imersa em 
um líquido pode ser correlacionada com seu índice de 
refração, mesmo que ele seja igual ou maior que o índice de 
refração da casca da fibra ótica de sílica. Nessas condições, o 
dispositivo torna-se uma ferramenta eficaz a ser aplicada na 
análise de substâncias cujos índices de refração são iguais ou 
maiores que o índice de refração da casca da fibra.  
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Resumo— No âmbito de desenvolvimento de um sistema sensor 
de corrosão utilizando como transdutores terminações de fibras 
ópticas metalizadas com alumínio, investigamos neste trabalho a 
influência da rugosidade na reflectância do metal, quando 
corroído pelo ácido 25H2PO4: 1HNO3: 5CH3COOH. O aparato 
experimental utilizado emprega a técnica de reflectometria óptica 
no domínio do tempo para caracterização da resposta de cada 
fibra metalizada. Para observar as estruturas morfológicas das 
superfícies dos filmes, utilizamos um microscópio eletrônico de 
varredura (MEV). Também observamos o comportamento da 
reflectância em função do tempo de corrosão, para diferentes 
espessuras do filme metálico. Os dados experimentais e do 
modelo teórico apresentados indicam que processos de 
espalhamento e acoplamento com plásmons de superfície devem 
ser os responsáveis pelo padrão de reflexão de luz observado. 

Palavra chave: Sensor de Corrosão, OTDR, Rugosidade, Sensor a 
fibra óptica, Plásmons de Superfície, Espalhamento. 

I.  INTRODUÇÃO  
Fibras ópticas podem ser usadas como sensores de 

temperatura, pressão, corrosão, umidade, vibração, poluição, 
corrente, tensão, campo elétrico, campo magnético, e outros 
[1]. As técnicas para sensoriamento usando fibras ópticas 
apresentam vantagens tais como simplicidade, versatilidade, 
segurança e confiabilidade. Devido ao fato de serem materiais 
isolantes, as fibras não estão sujeitas a ruídos eletromagnéticos 
externos. Além disso os sensores a fibra óptica têm pequenas 
dimensões e possibilitam monitoração remota, pois as fibras 
podem transportar feixes luminosos por longas distâncias sem 
perdas de propagação apreciáveis. Redes de sensores podem 
ser construídas utilizando fibras ópticas. O uso de sensores a 
fibra tem um valor particularmente especial em ambientes 
hostis, tais como no interior de máquinas elétricas, em regiões 
de altos campos eletromagnéticos (e.g., no interior de 
transformadores de alta potência) e em regiões de difícil 
acesso e sujeitas a altas temperaturas e pressão, como em 
dutos e poços de petróleo [2], [3]. Sensores ópticos, à base de 
fibras ópticas, são ideais para aplicação em poços de petróleo. 
Sensores de temperatura e de pressão em poço, a base de fibra 
óptica, já são empregados pela Petrobrás. 

Efeitos de corrosão têm um significativo impacto na infra-
estrutura de equipamentos em todo o mundo. Este problema se 
manifesta em manutenção constante, reparo, substituição de 
partes, redução de acesso, redução de produção, fraco 
desempenho, alto risco ambiental e outros. Portanto, o 
monitoramento da corrosão é um aspecto importante da infra-
estrutura em setores como mineração, indústria aeronáutica, na 
geração e distribuição de energia elétrica, em campos 
petrolíferos, e em instalações militares e civis em geral [2].  

Martins-Filho e colaboradores [3], [4] propuseram e 
demonstraram experimentalmente um sistema sensor à base de 
fibra óptica para o monitoramento de processo de corrosão em 
filme metálico. O sistema, que utiliza a técnica de 
reflectometria óptica no domínio do tempo, é multiponto 
(monitora a corrosão em vários pontos ao mesmo tempo), 
auto-referenciado (imune a variações espúrias do nível de 
sinal óptico), não possui partes móveis (é todo em fibra 
óptica), e pode determinar a corrosão a quilômetros de 
distância. Os resultados experimentais obtidos apresentaram 
algumas características que sugeriram o surgimento de 
rugosidade na superfície do filme metálico em decorrência do 
processo de corrosão [3]. 

Neste trabalho descrevemos novos resultados experimentais 
obtidos com o sistema proposto por Martins-Filho e 
colaboradores, com o objetivo de verificar a existência de 
estruturas rugosas no filme metálico corroído. Apresentamos 
imagens de microscopia eletrônica e apresentamos também 
estudos para diferentes espessuras de filme metálico. 
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II. APARATO EXPERIMENTAL 

O sistema sensor consiste de várias cabeças sensoras 
conectadas a um equipamento OTDR (Optical Time Domain 
Reflectometer) por uma única fibra óptica monomodo e alguns 
acopladores ópticos. A Figura 1 ilustra o sistema sensor. O 
OTDR, um Anritsu 9076B, é conectado a 2 km de fibra óptica 
monomodo padrão (SMF-28). Os acopladores ópticos dividem 
o sinal óptico emitido pelo OTDR de forma que uma pequena 
fração (1 a 10%) é direcionada para cada cabeça sensora. O 
OTDR opera no comprimento de onda de 1,55 µm. A fibra 
óptica e os acopladores ópticos são dispositivos padrão 
utilizados na indústria de telecomunicações, e portanto são de 
baixo custo. Cada cabeça sensora, numerada de 1 a 15 na 
Figura 1, consiste de uma fibra óptica monomodo com a face 
clivada, onde é depositado pelo processo de evaporação 
térmica um filme fino de alumínio. Esse aparato experimental 
é similar ao usado em [3] e [4]. 

III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
Para medidas em laboratório o processo de corrosão 

ocorreu pelo ataque químico controlado sobre o filme de 
alumínio de uma cabeça sensora. Utilizamos a seguinte 
solução ácida: 25 H3PO4 : 1 HNO3 : 5 CH3COOH. Essa 
solução é bem conhecida e usada em processos de 
microfabricação de dispositivos, e tem uma taxa de corrosão 
de alumínio de 50 nm/min. A Figura 2 mostra o traço do 
OTDR, onde cada pico numerado de 1 a 15 indica a reflexão 
de cada cabeça sensora. Escolhemos arbitrariamente a ponta 
de numero 7 para observar a corrosão do filme de alumínio 
com 40 nm de espessura. À medida que o filme de alumínio 
dessa cabeça sensora é corroído, a reflexão da luz nessa 
cabeça diminui. O OTDR detecta essa variação de intensidade 
de luz refletida ao longo do tempo de corrosão, que é 
mostrado em detalhe na Figura 3. 

Na Figura 4 apresentamos a razão entre o pico (ponto A) e 
o vale (ponto B) da intensidade de luz refletida na cabeça 
sensora número 7, obtida da Figura 3, em função do tempo de 
exposição da cabeça à solução ácida. A Figura 4 mostra que 
nos primeiros 40 segundos da corrosão não existe mudança 
significativa no traço do OTDR, uma vez que a espessura do 
filme de alumínio ainda é suficiente para refletir toda luz. A 
partir desse ponto a reflexão cai a um mínimo e depois 
estabiliza em um nível constante. Esse nível constante 
significa que o processo de corrosão do alumínio terminou, ou 
seja, não há mais alumínio na face da fibra e o nível de luz 
refletida é constante em função do tempo de exposição à 
solução ácida, e aproximadamente igual ao nível de reflexão 
da interface fibra-líquido (sem metal). Nós obtemos a taxa de 
corrosão utilizando a espessura de metal depositado e o tempo 
necessário para o traço chegar ao nível constante, como 
mostrando na Figura 4. A taxa de corrosão obtida por esse 
procedimento experimental foi de 43,63 nm/min. 

Ainda na Figura 4, destacamos 4 pontos em diferentes 
regiões do gráfico. Nesses pontos obtivemos imagens da ponta 
metalizada da fibra óptica (cabeça sensora) utilizando um 
microscópio eletrônico de varredura (MEV). Essas imagens 

mostram a estrutura morfológica da superfície das pontas 
metalizadas em diferentes instantes da corrosão. As imagens 
de MEV, para duas magnificações, são apresentadas na figura 
5.  
    Na região 5.A não é possível observar alterações na 
morfologia da superfície do filme de alumínio. Nesse ponto do 
processo de corrosão o filme de alumínio ainda está muito 
espesso e a reflexão é máxima, como mostrado na Figura 4. Já 
nos pontos 5.B e 5.C, observamos a presença de estruturas 
rugosas na superfície do filme. A Figura 4 mostra que no 
ponto 5.B a reflexão do filme metálico já está reduzida e no 
ponto 5.C ela chega ao seu mínimo, num vale. Finalmente, no 
ponto 5.D a rugosidade de superfície não é mais observada. 
    Realizamos também experimentos com diferentes 
espessuras de filmes de alumínio depositados na fibra. Os 
resultados são apresentados na Figura 6 para espessuras de 20, 
40 e 100 nm. A Figura 6 também apresenta as curvas teóricas 
para a reflexão obtidas usando a formulação de Fresnel [5], 
para uma estrutura composta por sílica-Al-água. Por 
simplicidade, o índice de refração adotado foi o da água pura 
[6]. Parâmetros ópticos da sílica [7] e do alumínio [8] para λ = 
1,55 µm também foram usados na simulação. Note que as 
curvas teóricas não levam em consideração o efeito da 
rugosidade na superfície do filme metálico. Ou seja, para as 
simulações teóricas assumimos que o filme metálico sob 
corrosão tem a sua espessura reduzida de forma uniforme e 
plana. A comparação entre os resultados experimentais e 
teóricos para as três espessuras estudadas mostram duas 
características marcantes: 1) Para todas as espessuras de filme 
observa-se um vale nos pontos experimentais que não é 
observado na curva teórica. Nesse vale foi observada estrutura 
rugosa, como descrito para o ponto 5.C da Figura 4 e Figura 5. 
2) Existe uma diferença entre as curvas teóricas e 
experimentais nos pontos em que a reflexão se reduz devido à 
redução da espessura do filme. Essa diferença é maior para o 
caso de filmes mais espessos e menor para o filme mais fino. 
Note que nesse ponto onde a reflexão é reduzida também foi 
observada estrutura rugosa no filme metálico, como descrito 
para o ponto 5.B da Figura 4 e da Figura 5. Acreditamos que 
essas duas características podem estar associadas ao 
acoplamento com plásmons de superfície [5], [9] e também a 
efeitos de espalhamento, ambos gerados devido à rugosidade 
de superfície mostradas nas figuras 5.B e 5.C. No entanto, 
experimentos mais detalhados, com novas imagens de 
microscopia eletrônica, devem ser realizados para comprovar 
essas hipóteses. 
    Na Figura 7 apresentamos uma ilustração que descreve 
essas hipóteses. Na Figura 7.A o filme de alumínio é muito 
espesso, de forma que a luz incidente é totalmente refletida e o 
sinal no OTDR é máximo. A medida que a corrosão vai 
acontecendo, a espessura do filme vai diminuindo e estruturas 
rugosas são formadas na superfície do filme, como ilustra a 
Figura 7.B. Dependendo da espessura do filme e da dimensão 
característica das irregularidades da estrutura rugosa, pode 
haver acoplamento com plásmons de superfície, o que pode 
causar uma redução brusca na refletividade do filme. Isso, em 
hipótese, seria responsável pelas características 1 e 2 das
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Figura 1. Esquema do sistema sensor de corrosão usando OTDR. 

 

Figura 2. Intensidade da luz refletida nas pontas numeradas de 
1 a 15 em função da distância. 

 
curvas de reflexão descritas anteriormente. Já a Figura 7.C 
ilustra a situação em que o filme corroído forma clusters, que 
podem funcionar como centros de espalhamento de luz, o que 
também pode reduzir bruscamente a reflexão da luz, levando 
ao aparecimento das características das curvas de reflexão 
óptica apresentadas anteriormente. Finalmente, na Figura 7.D, 
a corrosão do filme de alumínio é finalizada, não restando 
resíduo de Al na ponta do sensor.  

A reflexão óptica em superfícies rugosas já foi estudada 
por outros pesquisadores [5], [9], embora em situação 
experimental diferente da apresentada aqui. Os efeitos de 
plásmons de superfície e de espalhamento de luz também são 
citados como responsáveis pelo padrão de reflexão obtido [5], 
[9]. 

 
Figura 3. Intensidade da luz refletida na ponta 7 para 
diferentes tempos de corrosão. 
 

Figura 4. Intensidade relativa obtida na Figura 3, como função 
da taxa de corrosão. 
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Figura 5. Imagens geradas pelo MEV da corrosão dos filmes de 
alumínio com 40 nm de espessura na face da fibra óptica. 

 
 

 
 

 
Figura 6. Intensidade relativa na ponta 7 do sensor, para filmes 
de alumínio com diferentes espessuras, em função do tempo de 
corrosão.  
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Figura 7. Ilustração dos efeitos ópticos na ponta metalizada do 
sensor de corrosão. 

 

IV. CONCLUSÕES 
 
    Neste trabalho apresentamos um conjunto de resultados 
experimentais  para caracterização dos efeitos ópticos que 
influenciam o comportamento da  reflectância de filmes de Al 
expostos a processos de corrosão. Usando imagens de MEV, 
mostramos que o ataque ácido muda a estrutura morfológica 
da superfície da amostra, criando uma rugosidade de 
superfície. Mostramos também que nos pontos onde se 
observa a formação de estruturas rugosas na superfície do 
filme metálico, a curva característica da reflectância do filme 
fino não corresponde à curva teórica, que não considera o 

efeito de rugosidade. Para explicar os resultados experimentais 
obtidos lançamos duas hipóteses, que envolvem os efeitos de 
acoplamento com plásmon de superfície e o efeito de 
espalhamento de luz, ambos devido à rugosidade na superfície 
do filme metálico causado pelo processo de corrosão. Novos 
experimentos em diferentes condições, com novas imagens de 
microscopia eletrônica, como também o uso de modelos 
teóricos mais elaborados serão empregados para a verificação 
dessas hipóteses e explicação dos resultados obtidos. 
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Abstract - THz continuum spectral photometry has new and 
unique applications in different civil and military areas 
presenting a number of distinctive advantages on the well known 
microwaves or mid- to near-infrared technologies. THz sensing is 
essential to investigate the emission mechanisms by high energy 
particle acceleration processes. Technical challenges appear to 
diagnose radiation produced by solar flare burst emissions 
measured from space as well as radiation produced by high 
energy electrons in laboratory accelerators. THz filters and 
detectors have been investigated for the construction of solar 
flare high cadence radiometers to operate outside the terrestrial 
atmosphere. Experimental setups have been assembled for testing 
THz continuum radiation response from distinct detectors: 
adapted commercial microbolometer array, pyroelectric module 
and Golay cell.  

Keywords- THz radiometers, THz sensors, Solar THz radiation 

I.  INTRODUCTION 

    Technologies for photometry and imaging in the THz range 
(arbitrarily 0.1 – 30 THz) are in full expansion for a variety of 
new and unique applications in different civil and military 
areas presenting a number of distinctive advantages on the 
well known microwaves or mid- to near-infrared technologies. 
THz radiation propagates well through cloth, dust and fog 
[1,2,3].  Sensing in this range is proving to be particularly 
useful to determine internal characteristics of materials, in the 
search for drugs, mines and explosive materials. New 

biological and medical THz imaging applications are far 
reaching. Aerospace THz remote sensing applications include 
new approaches to determine atmospheric inhomogeneities 
and cloud characteristics [4,5,6].  

    Photometry and imaging at THz frequencies have important 
application in the diagnostics of radiation produced by high 
energy electrons, observed in laboratory accelerators [7] as 
well as by thermal and non-thermal space plasmas [8,9]. Solar 
flare accelerates electrons to high energies. Their radiation by 
synchrotron mechanism predicts intense fluxes in the far IR or 
THz range of frequencies [10]. The radiometry of temperature 
enhancements above a pre-existent bright level – as it is the 
case of flare radiation excess over the solar disk intense 
emission - requires the effective suppression of the incoming 
visible and near-infrared (NIR) radiation. This has be 
accomplished with the use of a number of THz low-pass filters 
[11], consisting in a combination of rough surface mirrors 
[12,13,14] and commercially available membranes [15,16]. 
We present the performance of  distinct uncooled sensors in 
response to black body THz radiation for different sensors: 
microbolometer array, pyroelectric module and Golay cell.  

II. TEST OF UNCOOLED THZ DETECTORS 

A. Adapted microbolometer array 

    A custom-made detector consisted in a room-temperature 
vanadium oxide micro-bolometer focal plane array (FPA) 
camera IRM 160 A with HRFZ-Si THz window provided by 
INO Company, Quebec, Canada [17]. The camera total-power 
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response for black body temperatures ranging 300-1000 K was 
measured at El Leoncito laboratory. A nichrome resistor, 
assumed as close to an ideal black body radiator, was placed at 
the focus of 150 mm concave reflector to produce an image 
occupying nearly 70 % of the FPA. We selected the Region Of 
Interest (ROI) over the area in the frame filled by the heated 
resistor image. All pixels readings on the ROI were added and 
averaged for every frame reading, quoted in camera reading 
units. Several sets of measurements were taken, for 
temperatures ranging from ambient (about 290 K) to about 900 
K, without any low-pass filter, and using the two membrane 
low-pass filters described elsewhere [11,15,16]. One series of 
measurements are summarized in Fig. 1 (a). Figure 1(b) shows 
another expanded set of data showing the camera response 
using the Zitex G110 [15] and the TydexBlack [16] low-pass 
membranes.  

 

 

       (a) 

 

     (b) 

 
Fig. 1 - The response of INO IRM 160A camera FPA with HRFZ-Si 
window to black body radiation: (a) for the whole spectrum and 
through the low-pass membranes filters for the THz spectral 
contribution.(b)  Expanded plots for TydexBlack low-pass filter. The 
output ordinates are in ADC camera reading units. 

 

    The fluctuation of data points can be attributed to 
measurement uncertainties (of about ± 1 reading unit), since 
they were taken with high cadence (30 frames/s). It can be 
noted that the camera readings with Zitex G110 low pass filter 
interposed is about 20-40 reading units above the TydexBlack 
readings, for the whole range of temperatures. This effect was 
repeatedly observed for all series of measurements. It might 

correspond to the fraction of power in the visible-NIR 
transmitted by Zitex G110 [11]. 
 
    The substantial reduction in the camera response to black 
body temperature changes when interposing the low-pass 
membranes proves their effectiveness in suppressing the 
visible and NIR radiation. Indeed the predicted ratio of power 
increase for a black body heated about 100 K, at the 700 K 
level, for the whole main spectrum (λ > 0.5 µm) in 
comparison to the THz part of the spectrum (λ > 15 µm ) is 
close to 60. This might be compared to ratio of about 40 
between the camera ROI readings increase in that range (about 
150 units) compared to the readings increase with the 
membrane low-pass filters (about 4).  
 
    The camera scale of about 25 K per reading unit (± 1 
reading unit) was too large to allow any measurable 
differences when adding one resonant metal mesh band-pass 
filter[18].  

B. Pyroelectric detector module 

    The pyroelectric modular detector made by Spectrum 
Detector Inc. [19], model SPH65-THz,  was tested at the 
laboratory of the Center for Semiconductor Components 
(CCS), State University of Campinas. The setup utilised a 
standard laboratory Newport model 67030 black body source 
with a build-in wheel chopper, set at 20 Hz. The detector 
response to black body temperatures is shown in Fig. 2 for 
open conditions (responding to the visible – THz range), and 
for low-pass membranes interposed. 

 

 
 
Fig. 2 - The Spectrum Detector SPH65-THz pyroelectric module 
peak-to-peak mV response to black body temperatures, for open 
conditions, and with low-pass membrane filters interposed: Zitex 
G110 and TydexBlack, which are expanded in Fig. 3.  

 
 

    The pyroelectric response to blackbody temperature 
variations was considerably better defined, compared to the 
microbolometer array response. The detector readings with 
Zitex G110 low-pass filter are larger than the readings with 
TydexBlack, increasing with temperatures (see top panel in 
Fig. 3). This effect might correspond to the fraction of power 
in the visible-NIR transmitted by Zitex G110 [11]. The small 
proportion of power allowed through with the use of the low-
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pass filter is consistent with the efficient suppression of visible 
and NIR radiation. Transmission tests were performed by 
adding a 2 THz metal mesh band-pass filter [18].  For higher 
temperatures there were indications on power reduction, 
qualitatively consistent with the expected band-pass. The 
measured output, however, was close to the output reading 
fluctuations, preventing the reliable reading of several data 
points, for different temperatures.  
 

 
 

 
 

Fig. 3 - Expanded scale peak-to-peak mV response for the Spectrum 
Detector SPH65-THz pyroelectric module to black body temperatures, 
with low-pass membrane filters interposed: Zitex G110 and 
TydexBlack.  

C. The opto-acoustic detector (Golay cell) 

    The performance of the Tydex model GC-1P Golay cell 
sensor [20] was investigated on similar conditions. The first 
set of measurements was carried out at Tydex Company, using 
a standard black body, 2 mm diameter diaphragm in front of 
the extended black body source and a wheel chopper. Filters 
and diaphragm were interposed in front of the Golay cell. We 
report here the measurements taken with the diaphragm close 
to the detector, chopper frequency of 20 Hz. 
 
 
    A 2 THz band-pass resonant metal mesh filter, fabricated 
separately [18], was added to the low-pass membrane filter, 
producing the nearly linear response shown in Fig. 4. The 
reduction in detector outputs for low-pass filter (frequencies < 
6 THz) and for band-pass filter added (2 ± 0.2 THz) to the 
low-pass filter are consistent with the spectral power reduction 
in the respective band. The sensitivity of the Golay cell can be 
further increased with the use of the input photon collecting 
cone and/of by adding a small reflecting aperture. 

 
(a) 
 

 
(b) 

 

 
(c) 
 

Fig. 4 - The Tydex GC-1P opto-acoustic detector (Golay cell) 
response to black body temperature variations. (a) No filter 
interposed. (b) TydexBlack low-pass filter interposed  and (c) with 
low-pass filter TydexBlack and 2 THz metal mesh band-pass filter 
interposed. 

D. Concluding remarks 

    The detection of black body THz radiation from has been 
tested for microbolometer focal plane array, pyroelectric 
module, and opto-acoustic detector (Golay cell). The Golay 
cell exhibited superior sensitivity for the detection of weak 
power fraction as a function of temperature variations in the 
band-pass of ± 10% centered at a THz frequency. The results 
obtained in this study provided the necessary parameters 
needed for the design of a THz radiometer intended for solar 
flare observations from a space platform. 
 
    A double THz solar radiometer system is currently being 
developed to operate at center frequencies of 3 and 7 THz, 
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which concept design is shown in Figure 5. It was 
provisionally named SOLAR-T [21].   The Golay cell sensor 
is preceded by a tuning fork resonant chopper. The incoming 
solar signal passes by a photon concentrator consisting in a 
Cassegrain aperture optics that forms the solar disc image with 
a linear size smaller than the Golay cell sensitive sensor size 
(i.e., smaller than about 5 mm). The reflectors’ surfaces are 
roughened [14] in order to diffuse most of the visible and near 
IR thermal radiation (i.e. for λ≤ 20 µ). The windows at the 
vertices of the reflectors consist of a sandwich of a plate with 
good THz transmission (such as TPX), a low pass membrane 
filter (λ ≥20 µ) made of Zitex G110 and TydexBlack 
membranes [11] and resonant metal mesh band-pass filters 
[18] with center frequencies at 3 and 7 THz (± 10% 
bandwidth) . 
 

 
 

Fig. 3 – Concept design of the double 3 and 7 THz solar radiometer 
system, provisionally called SOLAR-T [21] to be flown in three 
stratosphere balloon long duration flights over Russia, USA, and 
Antarctica. 

 

    The THz radiometers’ SOLAR-T system is planned to be 
flown in long duration flights over Russia [21], sometime 
between 2013-2016, in a cooperation with Moscow Lebedev 
Physics Institute, and on USA and Antarctica (about one 
month circumnavigation), in 2012 and 2013, respectively, in 
cooperation with University of California, Berkeley, together 
with their  GRIPS gamma-ray experiment [22]. 
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Resumo - Este artigo apresenta design e resultados de simulação 

de uma matriz de Butler 8x8 projetada para alimentar um 
sistema de antenas inteligentes do tipo arranjo de fase. O circuito 
apresenta um novo design em microfita, minimizando a 
quantidade de cruzamentos de trilhas em relação à matriz 
tradicional e melhorando significativamente seu desempenho. 
Operando na frequência central de 5,8GHz, tem forte aplicação 
em sistemas de comunicação sem fio.  

Palavras-chave – Antenas inteligentes; matriz de Butler; 

microfita; acopladores 

I.  INTRODUÇÃO 

Antenas inteligentes modificam as características dos 
sinais que recebem ou que transmitem com o objetivo de 
intensificar a capacidade da antena. Tais antenas são 
importantes porque reduzem o efeito danoso, de sinais de 
interferência provocada, de interferência co-canal e de 
múltiplos caminhos, e porque possibilitam um aumento na 
capacidade do canal. 

O sistema de antenas inteligentes combina elementos 
múltiplos de antena com a capacidade de processar os sinais a 
fim de otimizar automaticamente a radiação e/ou recepção 
padrão. A amplitude ou a fase dos sinais recebidos por todas 
as antenas são modificadas e depois combinadas de forma a 
melhorar a recepção do sinal desejado. 

Existem dois tipos básicos de antenas inteligentes. O 
primeiro tipo é o arranjo de fase (“phased array” ou “multi-
beam antenna”), que consiste em números fixos de feixes onde 
um deles é ligado ao sinal desejado ou apenas um feixe que é 
direcionado para o sinal desejado. O segundo tipo é o arranjo 
adaptativo (“adaptive antenna array”), que é um arranjo de 
múltiplos elementos de antenas com o objetivo de favorecer o 
sinal desejado e colocar pontos de nulo nas direções de 
interferência. 

Em um sistema do tipo arranjo de fase, necessita-se gerar os 
feixes do diagrama de radiação e selecionar o que provê melhor 
ganho. Para isso, é utilizado um circuito denominado rede 
formadora de feixes (“beam-forming network”). Uma forma 
relativamente simples de se implementar esta rede é utilizando 
uma matriz de Butler. De forma geral, as matrizes são de 
ordem NxN. 

Neste artigo, é proposta uma nova topologia para a matriz 
de Butler 8x8 com o objetivo de minimizar a quantidade de 
cruzamentos (“crossovers”) em relação à matriz tradicional. 
Dessa forma, pode-se obter um circuito simplificado sem perda 
significativa em seu desempenho. 

II. MATRIZ DE BUTLER 

O circuito denominado matriz de Butler é uma rede 
formadora de feixes utilizada em sistemas de antenas 
inteligentes do tipo arranjo de fase. Os elementos presentes em 
tal matriz são deslocadores de fase (“phase shifters”), 
acopladores híbridos (“hybrid couplers”) e cruzamentos 
(“crossovers”). A matriz possui múltiplas entradas e saídas, 
onde cada entrada produz uma distribuição linear de fase nas 
saídas, e cada saída é conectada a um elemento de antena. Na 
Fig. 1, pode-se observar o diagrama de blocos de uma matriz 
de Butler 8x8. 

A matriz de Butler NxN cria um conjunto de N feixes 
ortogonais no espaço, processando o sinal dos N elementos de 
antena igualmente espaçados em um arranjo linear. Esses 
feixes apontam na direção θ governada pela seguinte equação: sin �� = ± ��	
� ,  = 1,3,5, … , (� − 1) ,  

onde θi é direção do i-ésimo feixe, λ é o comprimento de onda, 
N é o número de elementos de antena do arranjo e d é a 
distância entre esses elementos. 

O deslocamento de fase entre elementos correspondente, 
com espaçamento d=λ/2, é �� = �� sin �� =  �
 ,  

onde � = 	��  é o número de onda. 

 

Figura 1. Diagrama de blocos de uma matriz de Butler 8x8. 
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A implementação tradicional de uma matriz de Butler 8x8 
requer doze acopladores híbridos e envolve quatorze 
cruzamentos. Com o design proposto, foi possível reduzir o 
número de cruzamentos para seis, diminuindo a densidade do 
circuito. Sendo assim, a implementação do circuito foi 
bastante simplificada sem haver necessidade de se utilizar uma 
estrutura de duas camadas [10]. 

A. Substrato 

O material da placa utilizada na simulação através do 
software CST versão 2009 foi o substrato Rogers RT/Duroid 
6010 (εr = 10,2; tanδ = 0,0023 e h = 0,635). 

B. Acopladores híbridos 

Os acopladores híbridos são dispositivos de quatro portas 
no qual a potência aplicada em uma das portas de entrada é 
igualmente dividida entre as duas portas de saída do acoplador. 
Apesar das magnitudes dos sinais serem iguais, a fase relativa 
entre os sinais de saída é 90 graus. 

Uma análise do acoplador híbrido mostrado na Fig. 2 pode 
ser feita por meio da análise de simetria usando os modos pares 
e impares. Segundo este desenvolvimento, obtém-se a seguinte 
matriz de parâmetros S para o circuito de quatro portas: 

� = − �√	 �0     1  0   0  0  11  0  0   0  1     0!. 

 

 
Figura 2. Acoplador híbrido feito com linhas de transmissão. 

C. Cruzamentos 

Para implementar os cruzamentos, pode-se utilizar um 
dispositivo conhecido como acoplador de 0 dB (“cross 
coupler”). Este é um meio eficiente de cruzar duas linhas de 
transmissão com um mínimo acoplamento entre elas. Pode-se 
observar na Fig. 3 que sua implementação é feita com dois 
acopladores híbridos em cascata com uma pequena diferença 
na espessura das linhas de transmissão. 

Mais uma vez, por meio da análise de simetria usando os 
modos pares e impares obtém-se a matriz de parâmetros S. 

� = �0  0     00  0  0      0  0  00     0  0! 

 

 
Figura 3. Acoplador de 0 dB feito com linhas de transmissão. 

III. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO 

Para realização da simulação, foi utilizado o software CST 
2009. Primeiramente, foram simulados, separadamente, um 
acoplador híbrido e um acoplador de 0dB a fim de ajustá-los 
para se obter um comportamento adequado na frequência de 
corte desejada. A frequência escolhida foi 5,8 GHz devido a 
sua aplicação em sistemas de comunicação sem fio, como em 
RFID por exemplo. 

A. Acoplador híbrido 

Para o acoplador híbrido, existe uma pequena diferença 
entre os valores prático e teórico das dimensões do dispositivo 
devido ao acoplamento e ao comportamento imperfeito das 
linhas de transmissão. Levando isso em consideração, os 
comprimentos das linhas de transmissão foram ajustados até 
que se conseguisse o resultado esperado na simulação. As 
dimensões utilizadas são mostradas na Fig. 4. 

Conforme esperado, a diferença de fase entre as portas 2 e 3 
foi 90 graus (Fig. 5) e a magnitude dos sinais de saída foram 
aproximadamente –3 dB (−1 √2⁄ ) na frequência de 5,8 GHz 
(Fig. 6). A impedância de entrada de cada porta é de 50Ω. 

 
Figura 4. Acoplador híbrido otimizado (medidas em mm). 

 

Figura 5. Diferença de fase entre as portas 2 e 3 do acoplador híbrido. 
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Figura 6. Magnitude do sinal nas saídas do acoplador híbrido. 

B. Acoplador de 0 dB 

De forma semelhante ao acoplador híbrido, foi feita uma 
otimização das dimensões das linhas de transmissão, conforme 
mostra a Fig. 7, até serem obtidos resultados satisfatórios para 
o comportamento do acoplador de 0 dB. 

A magnitude do sinal nas saídas foi próxima a –0,17 dB na 
frequência de 5,8 GHz (Fig. 8), ou seja, há uma pequena perda 
do sinal transmitido, conforme desejado. Já o isolamento entre 
as demais portas foi abaixo de -35 dB na frequência de 
interesse (Fig. 9). Mais uma vez, a impedância de entrada de 
cada porta é 50Ω. 

 
Figura 7. Acoplador de 0 dB otimizado (medidas em mm). 

 

Figura 8. Magnitude do sinal nas saídas do acoplador de 0 dB. 

 

Figura 9. Isolamento do acoplador de 0 dB. 

C. Matriz de Butler 

Para realização da matriz de Butler 8x8, foram utilizados 
doze acopladores híbridos e seis acopladores de 0 dB. Os 
deslocadores de fase de 22,5º, 45º e 67,5º mostrados na Fig. 1, 
foram implementados através de prolongamentos nas linhas de 
transmissão onde se desejava inserir uma diferença de fase. A 
topologia utilizada pode ser vista na Fig. 10. 

 
Figura 10. Matriz de Butler completa. 

As portas 1 a 4 e 9 a 12 são as portas de entrada da matriz 
de Butler, e as demais portas são as saídas do circuito. Cada 
entrada produz uma distribuição de fase linear nas saídas. 
Cada saída deve ser conectada a um elemento de antena de 
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forma que o sistema possa ser utilizado em um sistema de 
antena inteligente. 

IV. RESULTADOS 

De acordo com os resultados obtidos na simulação da 
matriz de Butler, foi observado que o isolamento entre as oito 
portas de entrada foi inferior a –18 dB e as perdas de retorno 
das portas de entrada e saída são inferiores a –14 dB na 
frequência de interesse. O acoplamento da matriz foi −10,6 ±1,37 �&, tendo um erro próximo de 2,8 dB. Quanto às fases da 
matriz, o erro máximo foi de aproximadamente 0,7(π/8) 
radianos. As fases calculadas são mostradas na Tabela I, 
enquanto as fases obtidas por meio da simulação podem ser 
vistas na Tabela II. A área ocupada pelo circuito é de 128,96 
cm². 

Com a simulação da topologia proposta, pôde-se verificar 
que foi possível obter um circuito pouco denso por meio da 
redução da quantidade de cruzamentos da matriz de Butler. 
Além disso, conseguiu-se uma matriz de simples 
implementação e bom desempenho. 

TABELA I.        FASES CALCULADAS TOMANDO COMO REFERÊNCIA A FASE 
DA SAÍDA O1 

Entrada 
Saída 

o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 

1L 0 '8 
2'8  

3'8  
4'8  

5'8  
6'8  

7'8  

2L 0 3'8  
6'8  

9'8  
12'8  

15'8  
2'8  

5'8  

3L 0 5'8  
10'8  

15'8  
4'8  

9'8  
14'8  

3'8  

4L 0 7'8  
14'8  

5'8  
12'8  

3'8  
10'8  

'8 

1R 0 15'8  
14'8  

13'8  
12'8  

11'8  
10'8  

9'8  

2R 0 13'8  
10'8  

7'8  
4'8  

'8 
14'8  

11'8  

3R 0 11'8  
6'8  

'8 
12'8  

7'8  
2'8  

13'8  

4R 0 9'8  
2'8  

11'8  
4'8  

13'8  
6'8  

15'8  

TABELA II.  FASES OBTIDAS NA SIMULAÇÃO TOMANDO COMO 
REFERÊNCIA A FASE DA SAÍDA O1 

Entra
-da 

Saída 

o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 

1L 0 1,2'8  
2,3'8  

3'8  
4'8  

5,2'8  
6,3'8  

6,9'8  

2L 0 2,9'8  
5,9'8  

9,4'8  
12,1'8  

14,9'8  
2'8  

5,4'8  

3L 0 5,4'8  
10,2'8  

15,1'8  
3,9'8  

9,4'8  
14,1'8  

3,1'8  

4L 0 6,5'8  
14'8  

4,9'8  
12,1'8  

2,6'8  
9,9'8  

0,9'8  

1R 0 14,3'8  
13,6'8  

12,6'8  
12'8  

10,4'8  
9,6'8  

8,7'8  

2R 0 13,4'8  
10,2'8  

7,1'8  
3,9'8  

1,3'8  
14,3'8  

11,2'8  

3R 0 11'8  
5,7'8  

'8 
11,9'8  

7'8  
1,7'8  

13,2'8  

4R 0 9'8  
2,2'8  

10,7'8  
4'8  

13'8  
6,2'8  

14,7'8  

V. CONCLUSÃO 

Neste artigo, foi proposta uma nova topologia para uma 
matriz de Butler planar de ordem 8x8. Os isolamentos, as 
perdas de retorno e os acoplamentos da matriz apresentaram 
valores coerentes com os desejados próximos à frequência 
escolhida de 5,8 GHz. Os elementos da matriz comportaram-se 
de acordo com o esperado, permitindo assim a realização da 
matriz completa. 

Para melhorar o desempenho da matriz, pretende-se ajustar 
as fases de forma que seu erro seja minimizado. Também se 
pretende minimizar o circuito de forma que ele seja mais viável 
para aplicações que requerem tamanho reduzido. 
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Resumo—Com a demanda por estruturas que operem em 

diversas faixas de frequência, assim como a disponibilidade de 

recursos computacionais, várias geometrias têm sido utilizadas 

por engenheiros de micro-ondas no desenvolvimento de filtros, 

antenas, etc. Algumas dessas estruturas apresentam uma relativa 

complexidade geométrica, o que leva ao questionamento se é 

possível ou não simplificá-las. Neste trabalho é analisada uma 

superfície seletiva em frequência utilizando motivos fractais de 

Koch. A partir da estrutura original e da análise do 

comportamento dos seus  dos campos elétrico e magnético, são 

propostas simplificações geométricas e avaliadas as 

consequências dessas simplificações na frequência de 

ressonância. Na análise numérica é utilizado o Método das 

Ondas. Conclui-se que é possível realizar consideráveis 

simplificações nas geometrias utilizadas, permitindo uma maior 

flexibilidade de projeto e de fabricação. 

Palavras chaves-fractais; WCIP; FSS; geometria simplificada 

I.  INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o contínuo aumento da oferta de serviços 
de comunicações, em especial as aplicações de comunicações 
sem fio, incluindo diversas faixas de frequência, têm exigido 
dos engenheiros de micro-ondas um grande esforço para o 
desenvolvimento de estruturas (filtros, antenas, etc.) que 
atendam as características requeridas, tais como largura de 
banda, dimensões reduzidas, seletividade, etc. Por outro lado, a 
popularização de programas computacionais para simulações 
em micro-ondas tem favorecido o surgimento de estruturas 
com geometrias complexas, como ilustrado na Fig. 1, [1], [2]. 
Entretanto, considerando as dimensões dos detalhes nessas 
estruturas, pode-se questionar qual a influência desses nas 
características desejadas.  

Neste trabalho são propostas simplificações da geometria de 
estruturas em micro-ondas, reduzindo a sua complexidade e 
facilitando o seu processo de fabricação. Como exemplo, é 
estudada uma superfície seletiva em frequência, FSS, 
utilizando geometria com motivos fractais de Koch [3]-[6]. A 
partir da geometria original e da análise do comportamento dos 
seus campos elétrico e magnético, são propostas 
simplificações, considerando que o parâmetro de interesse é a 
frequência de ressonância,.  Na análise numérica é utilizado o 
Método das Ondas,  Wave Concept Iterative Procedure, WCIP, 
[5], [7], sendo apresentados resultados para uma estrutura 
fractal  de ordem 2 e fator de iteração 5. Os resultados obtidos 

incentivam fortemente a investigações de outras 
simplificações, assim como a adoção de novos procedimentos 
de projeto. 

 

a) Filtro passa faixa em microfitas acopladas com motivos                            

tipo de fractal de  Koch [1] 
 

 

b) Filtro rejeita faixa utilizando motivos fractais [2] 

Figura 1.  Exemplos de estrutruas com geometria complexa 

II. ESTRUTURAS COM MOTIVOS FRACTAIS DE KOCH 

Uma das características que têm chamado a atenção dos 
engenheiros de micro-ondas para as estruturas como motivos 
fractais é a redução das dimensões [1], [4], [5]. A geometria 
fractal de Koch, assim denominada em homenagem ao 
matemático Helge von Koch, tem sido utilizada na 
miniaturização de vários tipos de filtros e antenas [1], [8]. 
Basicamente, a geometria fractal de Koch é caracterizada por 
dois fatores: o fator de iteração ou simplesmente fator fractal, 
a, e a ordem do fractal, k. O fator fractal representa a lei de 
formação da geometria e a ordem do fractal indica quantas 
vezes a iteração é repetida, Fig.2. Note que: 

    

    

 
                                   

           

  
                     

  (1) 
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a)  k=0                          b) k=1                         c) k=2 

Figura 2.  Geometria fractal de Koch com a=4, k=0,  k=1 e k=2 

III. SUPERFÍCIES SELETIVAS EM FREQUÊNCIA, FSS 

As superfícies seletivas em frequência, frequency selective 

surfaces, FSS, são estruturas periódicas em uma ou duas 

dimensões, Fig. 3, que, dependendo do material,  das 

dimensões físicas, e da geometria, podem ser divididas em 

filtros passa-baixas, passa-altas, passa-faixa ou rejeita-faixa, 

[3],[6] [9]. A partir dos anos 60 as FSS passaram a ser 

extensivamente estudadas, sendo inicialmente as aplicações 

concentradas no seu uso em sub-refletores tipo Cassegrain de 

antenas parabólicas. Atualmente as aplicações envolvem, entre 

outras, radomes, mísseis, blindagens eletromagnéticas e 

LANs. 

 

Figura 3.  Superfície seletiva em frequência, FSS 

IV. MÉTODO DAS ONDAS, WAVE CONCEPT ITERACTIVE 

PROCEDURE, WCIP 

 
 O Método das Ondas é um método de onda completa, 

baseado na incidência de uma onda transversal sobre uma 

superfície e no espalhamento dessa onda. Inicialmente, seja 

considerada uma célula unitária, de superfície S, sobre a qual é 

desenhada a estrutura a ser analisada, Fig. 4. Para descrever 

essa estrutura, a superfície S é discretizada através de uma 

malha de nx×ny  pontos,  dando  origem  a  uma  malha  de  

(nx-1)×(ny-1) pixels, Δx×Δy, Fig. 5. Em cada pixel a natureza 

da interface (superfície metálica, superfície magnética, 

interface dielétrica, fonte ou carga) é descrita pelo respectivo 

operador espalhamento [10]. O processo de múltiplas 

reflexões é iniciado a partir de condições iniciais e finalizado 

quando a convergência é alcançada. Dois operadores 

relacionando as ondas incidentes e refletidas no domínio 

espacial, Sxy, e no domínio espectral, Γ, governam o processo 

iterativo, Fig. 6. A passagem entre os domínios espacial e 

espectral e vice-versa é feito através da utilização da 

transformada de Fourier e sua inversa, respectivamente.  

 

 
 

Figura 4.  Célula unitária discretizada 

 

Figura 5.  Pixels na superfície discretizada 

 

 

 

Figura 6.  Incidências e reflexões no Método das Ondas 

 

Após a convergência, na superfície da interface o campo 

elétrico tangencial é dado por (2) e a densidade superficial de 

corrente por (3).  

 

               (2) 

   
        

  
 

(3) 

 

O Método das Ondas é detalhado em [7], [10] e [11].  
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V. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, considere-se neste trabalho uma célula 
unitária original de dimensões wx=12,32mm  e wy=8,22mm, 
k=2 e a=5, Fig. 7 (a). A FSS é composta por 12×24 células, 
150mm×200mm,  sendo fabricada em um substrato de baixo 
custo,  FR-4,  com  altura  h=1,5 mm  e   constante  dielétrica  
εr = 4,4, Fig. 4 (b).   

 

a) Célula unitária 

 
b) FSS original 

Figura 7.  Célula unitária e FSS original 

 Para validar os resultados numéricos obtidos utilizando o 
Método das Ondas,  foi caracterizada experimentalmente a FSS 
descrita. A caracterização experimental foi realizada no 
Laboratório de Medidas em Micro-ondas do GTEMA/IFPB, 
sendo utilizado um analisador de redes modelo N5230A 
Agilent e duas antenas tipo corneta para a banda X. São ainda 
utilizados cabos, adaptadores de coaxial para guia de ondas, 
guias de ondas, suportes, etc. Entre as duas antenas é 
estabelecida uma distância fixa de maneira a assegurar que a 
FSS esteja na região de campos distantes. Ó campo elétrico 
apresenta polarização x.  

Nas simulações numéricas foi utilizado um programa 
computacional implementado em linguagem FORTRAN, 
executado em um computador pessoal, com processador dual,  
relógio de 2 GHz e memória RAM de 4 MB. Para descrever a 
célula unitária foram utilizados 151×101 pontos, sendo  
considerado que a convergência é alcançada com 500 iterações. 
O resultado obtido para o módulo do coeficiente de 

transmissão é apresentado na Fig. 8, observando-se uma boa 
concordância entre a frequência de ressonância obtida pelo 
Método das Ondas, 9,7 GHz, e frequência de ressonância 
medida, 10,0 GHz. A diferença de 3% pode ser atribuída às 
diferenças entre as dimensões simuladas e as dimensões reais 
da FSS. 

 

Figura 8.  Coeficiente de transmissão  (db) × frequência (GHz) – FSS original 

utilizando motivos fractais de Koch, k=2, a=5 

 Para avaliar a influência dos detalhes, fendas, existentes 

na estrutura, é analisado o comportamento dos campos 

elétrico, Fig. 9, e magnético, este último através do vetor 

dendidade de corrente elétrica, Fig. 10,  para a frequência de 

resonância. Verifica-se que na maior parte dos detalhes, 

praticamente não há influência dos campos elétrico e 

magnético. Diante dessa constatação, as fendas são 

gradativamente retiradas através da metalização da superfície 

correspondente. Em seguida, a nova estrutrua é 

numericamente caracterizada e observa-se a influência na 

frequência de ressonância das modificações introduzidas. 

Uma primeira simplificação é a supressão das fendas 

assinaladas como b, Fig. 7(a), dando origem à estrutura 

apresentada na Fig. 11. Em seguida, foram suprimidas as 

fendas assinaladas como f, Fig. 12. Para essas duas novas 

estruturas a resposta em frequência é apresentada em Fig. 13. 

 

   

Figura 9.  Distribuição do módulo do campo elétrico na célula unitária para a 

frequência de ressonância,9,7 GHz  

x 

y 
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Figura 10.  Distribuição do módulo da densidade de corrente  elétrica na célula 
unitária para a frequência de ressonância,9,7 GHz 

 

Figura 11.  FSS com supressão das fendas b 

 

Figura 12.  FSS com supressão das fendas f 

Observa-se que as modificações introduzidas praticamente 

não alteram a frequência de ressonância, variando de 9,8 GHz, 

supressão das fendas b, para 9,6 GHz, supressão das fendas f.  

A estrutura apresentada na Fig. 14 foi obtida suprimindo-se 
as fendas e. Em seguida, através da supressão das fendas c, 
obteve-se a estrutura da Fig. 13.  Para essas novas estruturas a 
resposta em frequência é apresentada em Fig. 16. Nestes casos, 
praticamente as frequência de ressonância se mantiveram 
constantes, em 9,6 GHz.  

A partir desse ponto, a FSS é extremamente sensível à 
supressão das fendas restantes. Para exemplificar essa 
sensibilidade, sejam consideradas as supressões das fendas d, 

Fig. 17, e das fendas a, Fig. 18. A resposta em frequência 
dessas estruturas é apresentada na Fig. 19. Para a supressão das 
fendas d,  a frequência  de  ressonância  foi  deslocada para 
10,4 GHz.  Essa  sensibilidade   é   confirmada   ao   serem 
suprimidas as fendas a, observando-se o deslocamento da 
frequência de ressonância  para 11,0 GHz. 

 

 

Figura 13.   Coeficiente de transmissão  (dB) × frequência (GHz) – FSS 
original, FSS com supressão  das fendas b, FSS com supressão das fendas f 

 

Figura 14.  FSS com supressão das fendas e 

 

Figura 15.  FSS com supressão das fendas c 
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Figura 16.  Coeficiente de transmissão  (dB) × frequência (GHz) – FSS 

original, FSS com supressão  das fendas e, FSS com supressão das fendas c 

   
 

 

Figura 17.  FSS com supressão das fendas d 

 

Figura 18.  FSS com supressão das fendas a 

Os resultados obtidos numericamente indicam a pouca 

influência de vários dos detalhes, fendas, da estrutrua original, 

como observado na Fig. 9 e na Fig. 10. Um outro aspecto a ser 

destacado é a influência da polarização do campo elétrico. 

Caso esse fosse na direção y, as fendas c e b teríam um maior 

efeito na frequência de ressonância. Um outro ponto 

importante  é que além da redução da complexidade 

geométrica, facilitando a fabricação das estruturas,  o 

procedimento de simplificação proposto pode ser usado para 

otimizar projetos, a partir de uma estrutura originalmente 

fractal.  

 

Figura 19.  Coeficiente de transmissão  (dB) × frequência (GHz) – FSS 
original, FSS com supressão  das fendas d, FSS com supressão das fendas a 

VI. CONCLUSÕES   

Neste trabalho é proposto um procedimento de 

simplificação da geometria de estruturas fractais, baseado na 

análise da influência dos detalhes da geometria no 

comportamento dos campos elétrico e magnético. Na 

caracterização numérica foi utilizado o Método das Ondas, 

WCIP, observando-se a aplicabilidade do mesmo na análise de 

FSS com motivos fractais. Verificou-se que a complexidade 

da geometria de FSS com motivos fractais de Koch pode ser 

consideravelmente reduzida. Além disso, os resultados obtidos 

indicam a forte influência da polarização no comportamento 

da FSS. Destaque-se ainda que o procedimento apresentado 

pode ser utilizado como mais uma variável de projeto.  

Finalizando, ressalte-se que embora tenha sido aplicado a 

uma FSS como motivos fractais, o mesmo procedimento pode 

ser utilizados em diversas outras estruturas, tais como antenas 

e filtros, não necessariamente com motivos fractais. 
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Abstract— This paper presents simulation and experimental 

investigation of a Frequency Selective Surface (FSS). The design 

is achieved by using Fractal-Like Spiral Element (FSE). 

Simulated results obtained to fractals FSS were compared with 

measured results. Four structures were designed with Fractal 

Spiral Element level 3, 4, 5, and 6. These entire structures act like 

stop-band filters with several resonant bands. Both simulation 

and experimental investigations were done. Simulation 

investigation was performed using the Ansoft DesignerTM 

software. Experimental investigation was performed using an 

Agilent Technologies vector network analyzer – model N5230A. 

Keywords-FSS; Fractal Spiral element; Multiband Response 

I.  INTRODUCTION 

Frequency Selective Surfaces (FSS) are periodic arrays of 
metallic elements or apertures within a metallic screen on a 
dielectric layer. Usually, periodic arrays of simple elements 
produce a single resonance response. To obtain a multiband 
frequency response there are many methods such as combined 
elements, complex elements, fractal elements, multilayered 
FSS, and the combination of several of those techniques [1]–
[5]. 

Luo et al. in [1] used square loop slots etched on substrate 
integrated waveguide cavities (SLS–SIWC) to obtain a triband 
FSS. In this structure each periodic cell consists of two 
neighboring SLS–SIWCs with different physical dimensions. 

In [2] Dubrovka et al. used multi-layer structures to 
improve bandwidth behavior. The FSS was a ‘sandwich’ 
structure composed of two meshes represent two dielectric 
supported FSSs, usually identical, and separated by a thick 
layer of dielectric with low relative permittivity, usually foam. 

In [4], Huang et al. used a new type of FSS using the 
multiperiodicity combined element (MPCE). They showed that 
this new structure can obtain multiband response in a wide 
band. This is possible because the new elements restraining the 
grating lobes. 

Gianvitorio et al. in [5] used Minkowski and Sierpinski 
Carpet fractals to design three frequency selective surfaces 
which exhibited two or three stop bands depending on how 
many iterations were used to generate the geometry of the cell. 

These surfaces are dual polarized due to the symmetry of the 
geometry. 

In this paper, the design, simulation, fabrication and 
measurement of FSS based on the spiral fractal are discussed. 
The FSSs were designed to present multiband resonances. To 
obtain the simulated results we used the Ansoft Designer

TM
 

software. The measurement techniques to acquire the 
frequency response are also covered. This paper expounds the 
entire design process for a FSS with fractal spiral elements. 

II. FRACTAL STRUCTURES AND RESULTS 

The generation of the fractal-like spiral element (FSE) is 
carried out through a recursive procedure, which is 
characterized by two fractal parameters: iteration number or 
level (NS) and reduction factor (Kf). Starting from a 
conventional thin dipole of the height L generic segments with 
Ln length are calculated by [6] 

n
n fL K L=  (1) 

where n=1, 2, 3, ..., NS, L is the initial length, and Kf is the 
reduction factor (0 < Kf < 1). 

Orthogonal segments are added successively to the 
conventional thin dipole of length L. Figure 1 shows the 
process of successive iterations for this fractal element and an 
example of a FSE. 

Periodic arrays of fractal spiral elements were mounted on 
a dielectric isotropic layer. The substrate used was the FR-4. It 
has 1.57mm of height and a relative permittivity of 4.4. The 
initial length (L) was 13.5mm and (w) is 1.5mm. We use a 
reduction factor (Kf) equals to 0.8 and an iteration level (NS) 
equals to 3, 4, 5, and 6. The distance between the centers of any 
two adjacent patches was 20 mm.  

We simulated the FSSs in Ansoft Designer
TM

 software. The 
fractal spiral element levels considered were 3, 4, 5, and 6. 
Figure 2 shows the frequency response simulated of these 4 
FSSs. The structures that use fractal spiral elements with an 
odd-level element presented three resonances, and the 
structures that use an even number on the level of the element 
presented four resonances. 

Sponsor: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq, project 470404/2007-8. 
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Figure 1.  Examples of successive iterations of the FSEs 

 
Figure 2.  Comparison between simulated results for fractal spiral levels 3, 4, 

5, and 6. 

To obtain a better view we will divide this figure in three. 
Figure 3 shows the frequency response from 2GHz to 6GHz. 
We can see that the resonance frequency and bandwidth 
change with the fractal level. The fractal spiral level 3 obtain a 
greater resonance frequency and bandwidth when compared 
whit the other elements. In fact, resonance frequency and 
bandwidth presented a response inverse proportionally to the 
fractal level NS. 

Figure 4 shows the frequency response from 6GHz to 
9GHz. In this frequency range we can see that the four FSSs 
produce another rejection band, but, at this time, the resonance 
frequency did not change and the bandwidth changes a little 
bit. In fact, this variation of the bandwidth is negligible. 

Figure 5 shows the frequency response from 9GHz to 
14GHz. In this frequency range the fractal spiral level 3 did not 
present a resonance band. The other three FSSs produce 
another rejection band. The resonance frequency did not have a 
logical behavior. Level 6 element presents a resonance 
frequency bigger than the other elements, but the level 4 
present a resonance frequency bigger than the level 5. On the 
other hand, the bandwidth again is inverse proportionally to the 

fractal level NS. In fact, this behavior was expected. The use of 
fractal elements normally decreases the bandwidth when the 
level increases. 

 
 

Figure 3.  Frequency response simulated from 2GHz to 6GHz for the 

considered FSSs. 

 
 

Figure 4.  Frequency response simulated from 2GHz to 6GHz for the 

considered FSSs. 

After simulations, the FSS fractal level 3, 4, 5, and 6 were 
fabricated to validation propose of the simulated results. A 
photograph of built structures is shown in Figure 6. 

In figures 7 to 10 we can see the comparison between the 
simulated and measured results, for the fabricated FSS. A good 
agreement is observed. 

To measure the FSS transmission coefficients we used two 
horn antennas in X-band, two waveguides with cutoff 
frequency equals to 6.8 GHz, and a network analyzer model 
N5230A, from Agilent Technologies. A fixed distance was 
adopted between the horn antennas in order to guarantee the 
operation in the far field region. 
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Figure 5.  Frequency response simulated from 9GHz to 14GHz for the 

considered FSSs. 

 
Figure 6.  Built FSSs. 

 
 

Figure 7.  Measured and simulated results for the fractal spiral level 3. 

 

Figure 8.  Measured and simulated results for the fractal spiral level 4 

 
Figure 9.  Measured and simulated results for the fractal spiral level 5 

 
Figure 10.  Measured and simulated results for the fractal spiral level 6 
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III. CONCLUSIONS 

In this paper, the use of fractal spiral element was 
investigated in frequency selective surfaces. A single substrate 
has been used to generate multiple stop-band characteristics. 
The validity of the simulation results has been shown through 
careful experimentations. Prototypes have been fabricated and 
tested in a free-space environment for different levels of fractal 
spiral element. Good agreement between the simulations and 
experimental results has been shown. We should note that the 
use of fractal spiral element enable a multiband response. 
Considering the lack of experimental support regarding this 
field of inquiry, our further work will focus on the 
experimental verification of the effect of the reduction factor Kf 
to obtain stability on resonance frequency and bandwidth for 
different levels of fractal spiral elements. 
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Resumo – A antena monopolo formada pela geometria fractal de 
Koch tem a característica de operar em frequências menores com 
a mesma altura total variando apenas a iteração. Este artigo 
apresenta resultados de simulação computacional em que se 
compara o desempenho de quatro monopolos fractais 
filamentares simples com o de Koch, quanto à redução na 
frequência de ressonância da 1ª iteração. As geometrias 
propostas para os monopolos levaram a frequências de 
ressonância muito inferiores à do monopolo de Koch. Trata-se de 
um resultado de interesse, pois cresce o nível de dificuldades na 
construção dos monopolos fractais com iterações superiores à 
primeira. Resultados simulados da resistência de radiação e da 
reatância da impedância de entrada são aqui apresentados. 
 
Fractal; antena monopolo; radiação 

I. INTRODUÇÃO 

O termo fractal foi mencionado pela primeira vez por      
Benoit Mandelbrot [1,2] e se refere a uma geometria que tem 
cópias idênticas de si mesma em seu interior com escalas 
reduzidas, propriedade esta chamada autossimilaridade, e que 
são obtidas aplicando funções recursivas num elemento 
gerador do fractal.  Cada vez que se aplica a função recursiva, 
aumenta-se o tamanho do fractal, mas ele permanece com a 
mesma altura. 

Sabe-se que as antenas têm sua frequência de ressonância 
em função do seu comprimento efetivo. A geometria fractal é 
um recurso que pode ser aplicado para reduzir suas dimensões.  
Na literatura são encontrados muitos fractais utilizados para 
esse fim e um deles é o fractal de Koch estudado amplamente 
em [2], [3] e [4] e suas quatro primeiras iterações estão 
mostradas na Fig. 1. Recentemente, artigo publicado por 
Comisso [5] estuda a possibilidade de usar as dimensões de 
antenas filamentares e seu entorno para avaliar o 
comportamento da frequência de ressonância, incluindo os 
dipolos fractais.  

Observando os resultados obtidos por Best [3] com o 
monopolo de Koch, verifica-se que na 1ª iteração houve uma 
redução de 18,28% na frequência de ressonância, e que essa 
redução  se torna cada vez menor à proporção que o nível de 
iteração cresce. Observa-se, por outro lado, que a partir da 2ª  

 
 

Figura 1. As quatro primeiras interações do fractal de Koch 
 

iteração, como mostra a Fig. 1, o grau de complexidade da 
geometria é crescente a ponto de se tornar inviável ou sem 
interesse sua construção, principalmente quando se deseja 
operar em altas frequências e com maiores iterações. Este 
artigo apresenta quatro geometrias fractais simples para 
monopolos, acompanhadas dos respectivos resultados 
simulados para a 1ª iteração, com o objetivo de mostrar a forte 
redução na frequência de ressonância quando comparada com 
a redução obtida por Best para o monopolo de Koch. Os 
resultados obtidos são também comparados com os relatados 
por Dmitriev [4], que achou em 70O o valor do ângulo interno 
da estrutura triangular do fractal da 1ª iteração de Koch que 
proporcionou a maior redução na frequência de ressonância. 

Nas simulações para uma banda de 50 MHz a 3,0 GHz, 
manteve-se fixa a altura do monopolo em 6 cm e diâmetro 0,1 
mm, similarmente ao que foi feito por Best. O software 
utilizado foi o CST Microwave Studio.   

II. O MONOPOLO FRACTAL DE KOCH 

A Fig. 1 mostra as quatro primeiras interações do fractal de 
Koch. Para obter a primeira iteração, divide-se o elemento 
iniciador 0 em três partes iguais e se cria no centro uma forma 
triangular que, para o fractal de Koch padrão, é um triângulo 
eqüilátero; ou seja, todos os segmentos têm o mesmo 
comprimento. Para obter as próximas iterações, o mesmo 
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processo de formação da primeira interação é aplicado a cada 
segmento [5]. Fazer isso, na verdade, é aplicar um método 
interativo IFS (Iterative Function System) encontrado de uma 
forma geral em [4].   

O comprimento efetivo do fractal cresce com a taxa de 

( )n3/4 onde n é a n-ésima iteração. Em [3] foi simulada uma 

antena com geometria de Koch onde cada iteração tem altura 
total de 6 cm e o seu comprimento efetivo é: K0=6 cm; K1=8 
cm; K2=10,67 cm; K3=14,22 cm; K4=18,96 cm. Verifica-se 
que, aumentando a iteração, diminui-se a frequência 
ressonante.  

Dessa forma, tem-se uma antena que opera em frequências 
mais baixas mantendo a altura constante. Em [4] os ângulos 
internos do triângulo usado para formar a geometria de Koch 
foram modificados e foi observado que quanto maior esse 
ângulo maior o comprimento efetivo da antena e por 
conseguinte maior redução na frequência. Essa redução no 
tamanho apresenta um benefício significativo em aplicações 
onde as limitações de espaço dificultam a escolha das antenas 
de geometria euclidiana. 

III.  APRESENTAÇÃO DOS FRACTAIS 

A Fig. 2 apresenta as duas 1ªs. iterações para as quatro 
formas fractais propostas, que têm geometria tão simples 
quanto à de Koch. Analisando as Figs. 1 e 2, percebe-se que 
construir monopolos associados a interações maiores se torna 
difícil ou até mesmo irrealizável na prática, por apresentarem 
segmentos de dimensões muito reduzidas. Por isso, neste 
artigo foram analisadas as primeiras iterações desses fractais e 
seus resultados foram comparados com os da primeira 
interação de Koch. 

O tamanho total da antena é inversamente proporcional à 
frequência de ressonância desejada. Não serão aqui 
apresentadas as IFS relativas às geometrias fractais da Fig. 2, 
uma vez que, no momento, o objetivo do artigo é mostrar quão 
fortemente se obtém redução na frequência de ressonância 
para os monopolos delas originados. Os fractais da figura têm 
seu comprimento total em função do parâmetro M. 
Dependendo da escolha de M, o comprimento efetivo da 
primeira iteração desses fractais é superior tanto ao de Koch 
padrão como ao de Koch modificado, para o melhor caso 
encontrado por Dimitriev [4] que é para o ângulo interno de 
70º.  Dessa forma, os fractais da Fig. 2 reduzem o tamanho da 
antena mais que o de Koch. 

IV.  RESULTADOS 

Os parâmetros que governam o comportamento 
eletromagnético de uma antena são as suas dimensões físicas 
como o seu comprimento efetivo, o diâmetro do fio e a altura 
total. Para efeitos comparativos, as antenas fractais propostas 
foram analisadas com os mesmos parâmetros encontrados em 
[3]; ou seja, diâmetro do fio de 0,1 mm e altura total de 6 cm. 
O plano de terra foi feito grande o suficiente comparado com o 
tamanho da antena, escolhido um quadrado com 80 cm de lado 
como em [2].  

As impedâncias das antenas foram analisadas entre as 
frequências de 50 MHz e 3 GHz com o software de simulação 

CST Microwave Studio. Os gráficos contendo a resistência de 
radiação e a reatância das impedâncias de entrada dos 
monopolos são apresentados na Fig. 3. Esses valores 
correspondem aos melhores resultados obtidos para M, H e H1 
testados. Esses gráficos mostram que a resistência de radiação 
permanece próxima dos 70 ohms na ressonância enquanto a 
parte imaginária é zero.  
        A frequência de ressonância da interação 0, ou monopolo 
euclidiano, foi de 1,195 GHz. A redução da frequência da 
primeira iteração, segundo Best [3], referente ao monopolo 
euclidiano de Koch padrão foi de 18,28%.  A Tabela 1 
apresenta os valores das reduções da frequência para a 1ª 
iteração dos quatro fractais da Fig. 2. Observa-se da tabela que 
todos os casos apresentaram redução maior na frequência de 
ressonância que a do fractal de Koch, e é interessante notar 
também que, para o fractal da Fig. 2.a com M=3 cm e H=2 
cm, obteve-se a maior redução entre elas, que foi de 
aproximadamente 40%.  Esses resultados obtidos mostram 
que, variando os valores de M e de H, é possível reduzir a 
frequência de ressonância do monopolo para valores cada vez 
menores até limites ainda aqui não obtidos pelos autores. 

 
 

 
 

Figura 2. As duas primeiras iterações dos quatro fractais apresentados 
 
 

TABELA 1.     COMPARAÇÃO ENTRE OS FRACTAIS 
 

Frequências de 
ressonância (GHz) Fractal 

Interação 0 Interação 1 

Redução 
 na frequência(%) 

Koch(Best [3]) 1,201 0,9815 18,276 

Koch(Dmitriev[4]) 1,224 0,8250  26,500  

Figura 2.a 1,950 0,6930 42,000 

Figura 2.b 1,950 0,8881 25,680 

Figura 2.c 1,950 0,8776 26,560 

Figura 2.d 1,950 0,8271 30,790 
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Figura 3. Partes real e imaginária da impedância do fractal da (a) figura 2.a, 
(b) figura 2.b, (c) figura 2.c e (d) figura 2.d. 
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CONCLUSÃO 

          Este artigo apresentou quatro monopolos com 
geometrias fractais distintas com o objetivo de confrontar a 
frequência de ressonância da 1ª iteração com aquela do 
monopolo de Koch. A altura dos monopolos foi fixada em 6 
cm, seu diâmetro em 0,1 mm e a banda de operação de 50 
MHz a 3,0 GHz, condições semelhantes àquelas apresentadas 
por Best. Simulações computacionais feitas com o software 
CST Microwave Studio revelaram que todos os monopolos 
apresentaram frequência de ressonância para a 1ª iteração bem 
inferior à correspondente do monopolo de Koch relatada por 
Best [3]. Verificou-se que, para certas variações de parâmetros 
dos fractais  propostos (parâmetros M, H e H1), obtinha-se 
uma diminuição na frequência maior do que a de Koch, 
chegando a reduzir em aproximadamente 40% a frequência de 
ressonância em relação ao monopolo euclideano, enquanto a 
de Koch tinha uma redução de 18,28%.  Comparação também 
foi feita com os resultados apresentados por Dmitriev [4], que 
variou o ângulo interno do contorno triangular da 1ª iteração 
do monopolo de Koch. Ele obteve uma redução máxima de 
26,5% para a frequência de ressonância quando fixou o 
referido ângulo em 700.  

Este artigo revelou que certos monopolos fractais 
simples, em sua 1ª iteração, podem proporcionar fortes 
reduções na frequência de ressonância, o que significa forte 
redução em sua dimensão física quando comparado com o 
monopolo euclideano ou mesmo quando comparado ao de 
Koch em sua 1ª iteração.  
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Abstract— The system resulting from Finite Element Method and 

Boundary Element Method formulations inherits all 

characteristics of both finite element and boundary element 

equation system, i. e., the system is partially sparse and 

symmetric and partially full and nonsymmetric. Consequently, to 

solve the resulting coupled equation system is not a trivial task. 

This paper proposes a new efficient lifting-based two level 

preconditioner for the coupled global system. The proposed 

approach is applied to solve the coupled systems resulting from 

the electromagnetic scattering problem and its performance is 

evaluated based on the number of iterations and the 

computational time. Traditional methods based on incomplete 

and complete LU decompositions are used for comparison. 

Keywords- FEM-BEM Equations, Lifting Technique, 

Preconditioner 

I.  INTRODUCTION 

The Finite Element and the Boundary Element Methods 
can be considered complementary to each other in many cases. 
It is particularly true to problems where the domain considered 
is formed by two (or more) regions where one of them is 
characterized by non-homogeneous material while the other is 
free space. This kind of problem is difficult to be solved by any 
individual method described above. Therefore, a combination 
of the two previous techniques comes up as a powerful way to 
solve it [1]. 

The system resulting from Finite Element Method and 
Boundary Element Method (FEM–BEM) formulations inherits 
all characteristics of both finite element and boundary element 
equation system, i. e., the system is partially sparse and 
symmetric and partially full and nonsymmetric [1], [2]. 
Consequently, the efficient solution of the FEM-BEM system 
has been object of many researches [3], [4]. In fact, most of the 
proposed approaches are based on some adaptations. In the 
algebraic multigrid context, for example, one should consider a 
fast matrix-by-vector multiplication for dense matrices and to 

use some matrix approximation technique for the BEM dense 
matrix. In particular, common smoother types do not work 
properly in the case of the single layer potential [5]. In face of 
that, this work presents a detailed description and new results 
of the new efficient two-level preconditioner for the global 
FEM-BEM system based on the lifting technique, which has 
been proposed in [6]. The proposed approach is applied to 
some real-life FEM-BEM coupled systems and its performance 
is evaluated based on the number of iterations and the 
computational time. Traditional methods based on incomplete 
and complete LU decompositions are used for comparison. 

II. PROBLEM FORMULATION 

The scattering problem was chosen to show the 
performance of the proposed approach. This kind of problem 
occurs when an object is struck by an electromagnetic wave. 
To solve this problem by hybrid technique an artificial surface 
must be chosen, which allows dividing scattering problems in 

two regions (Fig. 1). The first, ∞Ω , is the free space with 

permeability 0µ  and permittivity 0ε . The second region Ω  
may consist in general of non-homogeneous material with 

permeability ),( yxµ  and permittivity ),( yxε . Once the two 

regions are known, the electromagnetic fields in each one can 
be formulated. These formulations for both interior and exterior 
fields can be then coupled at the boundary surface through 
continuity conditions [1], [2], [7]. In this work, the formulation 

for both TMz and TEz polarization are provided, the 
jwt
e  time 

convention is assumed and, the incident field ( , )
i

Zu x y  given 

by  

)sincos(0
ii yxjki

z eu
ϕϕ += ,   (1) 
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A. Finite element formulation 

The Helmholtz differential equation describes the field 
behavior in region Ω . In general form, the Helmholtz equation 
could be written as [1] 

( ) 02
2
01 =+∇⋅∇ uku αα ,    (2) 

where, 000 εµwk =  represents the wave number. Also, for 

electric field polarization rµα /11 = , rεα =2  and zEu =  

while for magnetic field polarization rεα /11 = , rµα =2  and 

zHu = .  

The strong problem formulation for this problem can be 

expressed as it follows. Given α1, α2 and k0, find u such that 
[1]: 

( ) 02
2
01 =+∇⋅∇ uku αα ,  Ω∈∀ x ,  (3) 

 ψα −=
∂
∂
n

u
1   ex Γ∈∀ ,  (4) 

 φ=u , gx Γ∈∀ .    (5) 

In above equations ),( yxx = , eΓ  and gΓ  are exterior 

and Dirichlet boundary, respectively. Also, ψ  is the normal 

derivative and φ  is the Dirichlet potential. 

The weak formulation given by (6) is well known and its 
development will be omitted here [2]. 

( ) ∫∫∫ ΓΩΩ =Γ
∂
∂

−Ω−Ω∇⋅∇ 012
2
01 d

n

u
wdwukduw ααα ,   (6) 

in which u  is an approximation for the field and w  is the 

weight function. The finite element formulation given by (6) is 
computed in the target domain and it is well suited to deal with 
complex geometries and anisotropic or isotropic materials [2]. 

Applying Galerkin’s procedure with (6) and dividing the 
domain in a grid of triangular elements, it is possible to 
determine the general set of equations that can be written in 
matrix form as [2], 

[ ]{ } [ ]{ } 0=+ kCdK ,   (7) 

where [ ]K  is a nn×  square matrix and [ ]C  is a mn×  

rectangular matrix, with m  and n  representing the total 

number of the nodes on the boundary and in the interior 

domain, respectively. Also, { }d  is a column vector for 

approximated field arguments u  and { }k  is a column vector 
for the normal derivative field arguments. 

B. Boundary element formulation  

In free space, ∞Ω , the fields also are formulated by 

Helmholtz equation. The general formulation for both electric 
and magnetic fields is: 

)()()( 2
0

2 rfrukru =+∇ , ∞Ω∈∀r ,   (8) 

in which, for electric polarization zEu = , 

iz MJZjkrf ×∇−= 00)(  and for magnetic polarization 

zHu = , zi JMZkjrf ×∇−= )()( 00 . Where, 0Z  is the 

intrinsic impedance of the free space, zJ  represents all 

currents that flow along z-axis and iM  is the impressed 

magnetic source. 

To formulate the fields in ∞Ω , one introduces the free 

space Green’s function 0G , which satisfies the differential 

equation  

)',()',()',( 0
2
00

2 rrrrGkrrG δ−=+∇ , ∞Ω∈∀ 'r ,  (9) 

and the Sommerfeld radiation condition [2]. In Eq. (9), 

( )'rr −δ  represents the Dirac delta function. The solution for 

this equation is [2] 
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The boundary fields are derived from the product of Eq. (8) 

by 0G , the application of second scalar Green’s theorem and 

Dirac properties [1],[2]. 
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In Eq. (11), the primed sign indicates operation under 
integration point, the factor 0.5 is the solid angle saw by the 

observer on the boundary and )( rui  is the incident field 

given by (1). 

Then, writing Eq. (11) for all m nodes on the boundary, it 
produces [1],[2] 

{ } { } [ ]{ } [ ]{ }kQdHbu ++= ,    (12) 

in which, [ ]H  and [ ]Q  are mm ×  matrices obtained from the 

discretization and { }b  is a 1×m  incident field column vector. 

The system resulting from FEM–BEM formulations can be 
expressed in the in following form: 









=

















−−
=

bk

d

QH

CK
Ax

0
.  (13) 

This equation system inherits all characteristics of both 
finite element and boundary element methods. For this reason, 
the equation system given by (13) is partially sparse and 
symmetric and partially full and nonsymmetric [1]. There are 
many different ways to write FEM–BEM equation, however 
the form present here is the easiest one [2]. The system is 
composed by NN ×  algebraic equations, N = (m + n), and 

solves both finite element and boundary element equation 
systems simultaneously. Although (13) is considered the best 
form to understand the coupled FEM–BEM method it is not the 
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better way to solve it because the symmetry of the FEM 
subsystem is not exploited [2]. To write this system more 
efficiently see [2], [8]. Especial attention is required to evaluate 

[ ]H  and [ ]Q  because there are singularities when both source 

and observation points coincide [1], [2]. 

 

 

Figure 1.  Dielectric cylinder illuminated by a zTM  plane wave [2] 

III. LIFTING BASED TWO-LEVEL PRECONDITIONER 

The approach proposed here is based on a projection 
method. In this process an approximation for the solution of the 

linear system (13) is extracted from a subspace K of 
N
ℝ which 

is the search subspace. If p is the dimension of K, then the 

residual vector b Ax−  is constrained to be orthogonal to the 

same subspace K. Mathematically, denoting by V a N p×  

matrix whose column-vectors form a basis of K, with an initial 

guess 0x ∈K, the approximate solution is written as 

0x x Vy= + ,    (14) 

in which y is obtained solving the following system of 
equations from the orthogonality condition [9] 

0

T T
V AVy V r=    (15) 

in which the initial residual vector is 0 0r b Ax= − . 

Then, if the p p×  matrix 
T

V AV  is nonsingular, the 

expression for the approximate solution xɶ  becomes, 

1

0 0( )
T T

x x V V AV V r
−

= +ɶ   (16) 

In the lifting based approach, the matrix 
T

V AV  is obtained 

by the decomposition of the matrix A induced by the discrete 
lifting wavelet transform, with the wavelet of Haar [10]. 

The multiresolution analysis in discrete lifting wavelet 

transform decomposes the original grid (space) ∞Ω∪Ω  in 

two subspaces V and W such that 

1
{ (2 )}kV span x kφ −

∈= −
ℤ
                    (17) 

1
{ (2 )}kW span x kψ −

∈= −
ℤ
                    (18) 

and 

V W∞Ω∪Ω = ⊕    (19) 

where φ  and ψ are the scaling and wavelets function, 
respectively, V is the low frequency and W the high frequency 

subspaces. The direct sum V W⊕  in (19) means the sum of 

subspaces in which V and W have only the zero vector in 

common [11]. 

Therefore, this approach can be viewed as a two-level 

multigrid algorithm in which V
T
 is the restriction operator that 

represents a wavelet transform in equation form (lifting), as 

proposed in [12]. For an original system with N unknowns, for 

example, the application of the lifting restriction operator V
T
 to 

a vector S is algebraically defined as (20) in which s  is an 

approximation in the coarse grid of the original vector S [13]. 

1

2

For 1,...,  /2  do

   [ ] [2 ] [2 1]

   [ ] [2 ] [ ]

   [ ] 2 [ ]

End do

n N

d n S n S n

s n S n d n

s n s n

=

= − −

= +

=

           (20) 

This two-level preconditioner is illustrated in Fig. 2 and it 

can be represented by the following algorithm: 

 

:  -   

:       ,      

                

:   

1.     

2. 

T

Algorithm two level lifting preconditioner

Input the right hand side vector b the original matrix A

and the coarse grid matrix V AV

Output approximation x

Choose an initial guess x

C

ɶ

1

 

3.   ( )

4. 

5.  

T T

ompute r b Ax

e V AV V r

x x Ve

Return x

−

= −

=

= +ɶ

ɶ

 

The 
T

V AV  matrix is formed by the detail coefficients 

obtained from the discrete lifting wavelet transform and 

represent an approximation in the coarse grid of the matrix A 

which is defined as (13). The computation of this coarse 

matrix 
T

V AV  is done applying the procedure (20) in the rows 

and columns of the original matrix A. If the number of rows 

and columns in matrix A is odd, a zero padding operation is 

accomplished adding one sample with value zero at the end of 

the rows and columns in order to achieve an even length. 

However, if an iterative method was used to solve the coarse 

grid system in line 3 of the algorithm the matrix 
T

V AV  has 

not to be explicitly created. 
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Figure 2.  Two-level lifting preconditioner (●smoothing; ○ coarse solution; \ 

restriction (matrix VT); / prolongation (matrix V ). 

IV. NUMERICAL RESULTS 

The Lifting based two-level method (LTL) was applied as a 
preconditioner for the Stabilized Bi-Conjugate Gradient 
Method (BiCGStab) in the solution of three global coupled 
FEM-BEM systems. These systems were obtained for a 

circular cylinder with λ.30  diameter, 3=rε  and wave length 

.1=λ  The cylinder is struck by a zTM  plane wave with 

incident angle of .180oi =θ  

The results related to the number of iterations and setup and 
solver times are presented in tables I and II. The number of 
iterations corresponds to the number of BiCGStab steps 
necessary to reduce the Euclidean norm of the residual vector 
to the order of 10

-4
. In the tables, N and NZ mean the number of 

rows and the number of nonzero entries in the matrix, 
respectively.  

In the tests, the system with the 
T

V AV  matrix in LTL was 

solved by incomplete LU solver (LTL-1) and with a direct 
method based on the complete LU decomposition (LTL-2). So, 
the setup time presented includes the computation of the coarse 

matrix 
T

V AV . The Incomplete LU (ILU) preconditioner and 

the complete LU solver were used for comparison. 

TABLE I.  RESULTS FOR A SMALL GLOBAL FEM-BEM MATRIX (N=147, 
NZ=3867) 

Method 
Setup time 

(seconds) 

Number of 

Iterations 

Solver time 

(seconds) 

Total time 

(seconds) 

LTL-2 and 

BiCGStab 
0.03 24 0.28 0.31 

LTL-1 and 

BiCGStab 
0.08 28 0.33 0.41 

ILU and 

BiCGStab 
0.22 17 0.28 0.50 

Complete 

LU 
0.12 -- 0.01 0.13 

TABLE II.  RESULTS FOR A MEDIUM GLOBAL FEM-BEM MATRIX 
(N=2119, NZ=87133) 

Method 
Setup time 

(seconds) 

Number of 

iterations 

Solver time 

(seconds) 

Total time 

(seconds) 

LTL-2 and 

BiCGStab 
37.83 93 37.47 75.30 

LTL-1 and 

BiCGStab 
7.11 118 49.03 56.14 

ILU 

BiCGStab 
42.81 101 46.42 89.23 

Complete 

LU 
306.02 -- 0.43 306.45 

TABLE III.  RESULTS FOR A LARGE GLOBAL FEM-BEM MATRIX (N=3869, 
NZ=1073183) 

Method 
Setup time 

(seconds) 

Number of 

iterations 

Solver time 

(seconds) 

Total time 

(seconds) 

LTL-2 and 

BiCGStab 
280.59 127 414.24 694.83 

LTL-1 and 

BiCGStab 
260.70 183 570.80 831.50 

ILU 

BiCGStab 
1358.05 151 1171.22 2529.27 

Complete 

LU  
2057.25 -- 6.11 2063.36 

 

The convergence histories for the three tests are illustrated 

in Fig. 3. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 3.  Convergence history for the small (a), medium (b) and large (c) 

problems. 
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V. CONCLUSIONS AND COMMENTS 

The approach proposed in this work revealed to be very 
efficient and promising to solve the global systems of coupled 
FEM-BEM equations, mainly for the medium and large 
problems. The usual complete LU decomposition method is a 
good choice for small problems, but is very expensive for 
larger problems, as can be viewed in table II.  

For large problems, where an efficient preconditioner is 
required, the lifting two-level method gives the best results. In 
this case, the LU decomposition can be used to solve 
efficiently the coarse system which has the half of unknowns 
(see table III). Concerning the computational time the proposed 
approach was about 80% faster than the classical ILU 
preconditioner. Also, regarding the convergence rate, the 
numerical results suggest that the number of iterations 
necessary to reach a given accuracy grows only logarithmically 
with the number of unknowns. Further tests have to be done in 
order to prove this conjecture. 

The main drawback observed in the proposed approach is 
related to the coarse system solution (step 3 in the algorithm). 
If an incomplete or complete LU solver is used in this step the 
coarse matrix V

T
AV should be explicitly assembled. One 

alternative is using an iterative solver such as BiCGStab, where 
it is sufficient to know the action of the system matrix on a 
given vector, but the preconditioning of the coarse system is 
difficult to be achieved in this case. 

Finally, it is important to say that the proposed method can 
be applied in different kind of linear system, complex or real, 
symmetric or non-symmetric, sparse or dense matrices, and it 
can be a good alternative in those cases in which the 
conventional block-diagonal preconditioning for Schur 
complement based or hierarchical basis solvers do not produce 
good results. 
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Abstract— The production of magnetic forces in a magnetic 
actuator is the focus of the present analysis. Magnetic circuit 
analysis is used to investigate the direction as well as the expected 
order of magnitude of the force that attracts the armature into 
the central portion of a stationary core. A sequence of finite-
element based solutions is used to investigate magnetic saturation 
and to determine the force-displacement characteristic. The 
analytical approach is based on the principle of virtual work and 
Ampère’s law. The force calculations based on numerical field 
solutions employ the method of weighted Maxwell stress tensor. 
The more accurate field-derived solutions are used to explain the 
limitations of the analytical calculations. At the end, a design 
problem is proposed and solved. The problem consists in 
determining the configuration of a second actuator with external 
armature that satisfies a pre-defined design constraint related to 
the force production of the first actuator.  

Keywords-Electromagnetic engineering education; energy 
storage; finite element methods; magnetic circuits; magnetic forces  

I. INTRODUCTION 

Calculation of forces and torques from numerical field 
solutions is often subject to large numerical errors. Any 
simplifications made during the modeling of the device, and 
the numerical approximations assumed during the solution of 
the field equations result in field distributions that are, 
inherently, approximate. The evaluation of forces and torques 
invariably involves some kind of numerical differentiation, 
and this tends to give rise to errors in the computed forces and 
torques that are greater than the errors in the potential 
solutions. A factor that adversely affects the accuracy of some 
force calculation methods is the presence of magnetic 
saturation, and this should be considered during the choice of 
the force calculation method. 

There is not a single force calculation method able to 
produce consistent and accurate results across a range of 
devices; the geometry of the device and its intended 
application should thus be considered prior to the actual 
modeling and choice of the force calculation method. An 
initial inspection of the device’s geometry can provide 

information regarding the nature of the field distribution, and 
help to identify regions where a greater amount of field energy 
is stored, as well as regions where the field solution is more 
likely to be in error. It is usually possible, at an early stage, to 
investigate the direction of the developed forces and torques, 
and their likely distributions. The literature documents 
extensive research into the magnetic forces produced in linear 
actuators, as well as into the torques produced by electric 
motors and other rotating devices [1], [2]. Two of the most 
popular types of actuators have cores in the shape of “C” and 
“E”, and are commonly referred to as C-core and E-core 
actuators, respectively. C-core actuators have been chosen by 
Kim, Lowther and Sykulski [3] to evaluate the accuracy of 
force computation algorithms developed to determine global 
forces, as well as force distributions over the surface of a 
magnetized body. Magnetic cores in the shape of “E” have 
been used by Barre et al [4] in the study of mechanical 
vibrations and audible noise emitted by industrial inductors. 
The experiment reported by Lowther and Freeman [5] to 
introduce force calculation methods involves force 
measurements and computer-based simulations of an EI-core 
actuator. Many parametric studies of ac contactors consisting 
of either, EE-cores [6] or EI-cores [7], are easily found in the 
literature.  Elementary discussions on force development at 
iron—air interfaces appropriate to linear actuators may be 
found in [8]. 

The aim of the present analysis is to investigate different 
features that affect the force production of a particular 
magnetic actuator. The problem concerns the computation of 
the global forces acting on a plunger of 16 mm height and 20 
mm depth being attracted into a C-core. The total slot current I 
is 5.0 kA and an outline of the problem geometry is shown in 
Fig. 1.  Only the parts that affect the electromagnetic action of 
the slider actuator are presented in the illustration. 

The type of slider actuator shown in Fig. 1 is less popular, 
and its analysis is more difficult than that of the actuators 
containing armatures that are essentially external to the 
stationary core.  In the latter class of actuators, when the 
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armature moves towards the stationary core, the stored 
magnetic energy in the air gap regions always increases. In the 
slider actuator, when the plunger moves in towards the coil, 
the stored energy in the region between the plunger and the 
coil becomes smaller, whereas the energies stored in the two 
overlapping gaps increase. A curious feature of this particular 
actuator is that the useful, net force attracting the plunger is 
actually produced by the leakage field in the actuator’s 
window rather than the field in the overlapping gaps. 

 
Figure 1.  Slider actuator; overlap of 10mm; dimensions in mm 

The present study starts with an inspection on the direction 
and magnitude of the force developed in the slider actuator. 
This is followed by the planning of the finite element model, 
especially in its aspects concerning the sequence of static 
solutions that simulate the displacement of the movable part. 
To enrich the discussion on magnetic circuit analysis and force 
production, another actuator consisting of a C-core with 
external armature is included in the study. The proposed 
configuration of the second actuator must satisfy a pre-defined 
criterion: the magnitude of the force acting on its external 
armature must be equal to the maximum force acting on the 
magnetic plunger of the slider actuator. 

Three force calculation methods are employed in the 
analysis of the computer-based problems: (i) virtual work; (ii) 
Maxwell stress tensor; (iii) weighted Maxwell stress tensor. 
Under their classical formulations, the first two methods can 
be applied for the force evaluation of practically any device 
[9]. In the following, the basis of the first two methods are 
used in the analytical development, whereas the third one is 
used to compute force values from the finite element 
solutions. The method of weighted Maxwell stress tensor is 
recognized for producing accurate and consistent force 
predictions, and one of its major advantages is its adequacy to 
the analysis of magnetically saturated devices.  The 
mathematical formulation of this method is presented in [10].  

II. ANALYTICAL CALCULATIONS 

A.  Direction of the force 

Consider a closed surface placed in the air region 
surrounding the magnetic plunger, as shown in the illustration 
of Fig. 2. The total magnetic force acting on the body may be 
found through the integration of the Maxwell field stresses in 
the air space over this surface [11]. In two dimensions, the 
surface of integration becomes a contour of integration.  In 

this particular analysis, it is assumed that the magnetic parts 
are highly permeable. The two short gaps crossed by the 
segments a-b and f-g are the regions where the H-field is more 
intense, more uniform and where a considerable amount of the 
system’s energy is stored. If each gap is viewed as a magnetic 
dipole, it becomes clear that attractive forces are developed in 
both gaps. The attractive force transmitted to the plunger 
through the face a-b acts in the +y direction, whereas that 
transmitted through the face f-g acts in the –y direction. Due to 
the symmetry of the structure, these two forces cancel.  

 

 
Figure 2.    Integration contour and sketch of flux lines 

Yet considering the short length of the overlapping gaps, 
and the resulting uniformity of the H-field, it is may be 
expected a negligible contribution of the fringing fields to the 
force transmitted through faces b-c and e-f. In addition, the 
faces indicated by a-i, i-h and h-g may be considered remote 
regions where the H-field is also negligible. The force acting 
on the face c-e should then be considered. The field 
distribution in the actuator’s window is very difficult to 
determine analytically, although not numerically. With the aid 
of the idealized flux lines that appear in the illustration, it is 
possible to observe that part of the magnetic flux emerging 
from the upper limb of the stationary core bends towards the 
front edge of the plunger and strikes the air-iron interface at 
right angles. On the left hand side, close to the coil, a smaller 
proportion of the magnetic flux crosses the air region in the –y 
direction, but gives no contribution to the developed force. As 
a result of the attractive force represented by the bending flux 
lines that cross the faces c-d and d-e, and observing the 
symmetry of the structure with respect to a horizontal line that 
bisects the device, it becomes clear that the vertical 
components of the forces pulling the upper and lower halves 
of the front edge in opposite directions, cancel. Therefore, the 
net force that tends to move the magnetic plunger is wholly 
accounted for by the horizontal components of the force 
density in the –x direction. In other words, the net force can be 
simply calculated by numerical integration of the force 
densities along the faces c-d and d-e. 

B. Magnitude of the force 

To estimate the order of magnitude of the force by the 
method of virtual work, it is assumed magnetic linearity in a 
way that the system’s coenergy can be approximated by its 
stored magnetic energy. In addition, it is assumed the presence 
of uniformly developed magnetic fields in two adjacent air-
filled regions, namely the actuator’s window and the 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

161



overlapping gaps. The essence of this simplified approach is 
the assumption that the change in the system’s energy with 
movement is mainly confined to these air regions that are 
“deformed” by the movement.  

 A cross-sectional view of the device is shown in Fig. 3. 
The height lw of the window is 20 mm, and the length lg of 
each overlapping gap is 2 mm. The depth of the device is z=20 
mm, and all parts of the actuator are considered longitudinally 
uniform. In this illustration, a is a constant and denotes the 
maximum distance the plunger can move into the cavity; the 
variable x is measured from left to right and represents the 
distance between the coil’s right edge and the plunger’s front 
edge. According to this, the amount of overlap is d=a-x. In the 
following development, δx denotes the positional 
displacement associated with the classical virtual work 
method. The selection of the positional displacement defines 
the sequence of perturbed system solutions used to obtain, 
either a single force estimate or a force−displacement 
characteristic. In the illustration of Fig. 3, the variable δx may 
be interpreted as the small amount of “deformation” in the air-
filled regions caused by the plunger movement in the –x 
direction.    

The derivation assumes no change in the mean value of the 
flux density B of the air-filled regions at two consecutive 
positions. Therefore, the density of magnetically stored energy 
does not change with movement, and the change in stored 
energy is expressed in terms of the volumes of air of each 
adjacent region, before and after the displacement. 

 

 
Figure 3.  Adjacent volumes of air deformed by the movement of the plunger 

Let Ew denote the magnetic stored energy in the volume of 
air, Vw, of the stator window. For a mean flux density Bw in the 
window region, the density of magnetic stored energy is 
(Bw)2/2µ0, and µ0=4πx10-7 H/m is the magnetic permeability of 
free space. The corresponding magnetic stored energy is 
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Similarly, let Eo denote the magnetic stored energy in the 
volume of air, Vo, of one overlapping gap. For a mean flux 
density Bo in the gap region, the density of magnetic stored 

energy is (Bo)
2/2µ0. The corresponding stored energy is  
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After a short displacement δx of the plunger in the –x 
direction, the width of the window decreases from x to (x-δx), 
and its volume decreases from xlwz to (x-δx)lwz. The width of 
the overlapping gap increases from d to (d+δx), and its volume 
increases from dlgz to (d+δx)lgz. 

The energy difference δE is calculated taking into account 
the reduction in the volume Vw of the window, and the 
simultaneous increase in the volume of the two overlapping 
gaps. After some algebraic manipulations, one gets 
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According to the principle of virtual work, an estimate for 
the force, Fx, can be obtained by the ratio of the energy 
difference δE with respect to the small positional displacement 
δx, 
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The closed contours C1 and C2 that appear in the illustration 
of Fig. 4 are used in the calculation of the magnetic flux 
densities in the actuator’s window and overlapping gaps.  If 
the magnetic field intensity H is assumed to be negligible in 
the magnetized parts of the contours, application of Ampère’s 
law along the contour C1 gives an estimation for the flux 
density Bw in the actuator’s window, 

 .314.00 T
l

I
B

w
w == µ  (5) 

In a similar way, integration along the contour C2 gives an 
estimation for the flux density Bo in each of the two gaps, 

 .571.1
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I
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g
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An estimate for the order of magnitude of the force can now 
be obtained. Based on the flux densities computed by (5) and 
(6), the magnitude of the force calculated by (4) is 62.8 N. In a 
later section, this force value will be contrasted with the 
force−displacement characteristic.  

In practical terms, the accuracy of this simplified approach 
is mainly related to the geometrical dimensions of the 
actuator, to know: i) the distance a between the coil’s right 
edge and the rightmost edge of the C-core; ii) the width d of 
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the overlapping gaps, as indicated in Fig. 3. For larger widths, 
the approximations to the distributions of flux density given 
by (5) and (6) become less accurate. This loss of accuracy 
clearly affects the calculation of parameters like the forces 
calculated by (4). Fortunately, most magnetic actuators 
produce motion over a limited range, and the method gives 
results of sufficient accuracy for many practical purposes.  

 
Figure 4.  Contours for the application of Ampère’s law 

III.  FINITE ELEMENT MODEL 

Numerical field solutions have been obtained using the two-
dimensional Cartesian magnetostatic processors and solver of 
the simulation software FEMM [12]. To permit two-
dimensional analysis, the actuator is considered longitudinally 
uniform and long enough so that end effects are negligible. 
The solutions are obtained for the magnetic vector potential A 
which, in a two-dimensional analysis, is assumed entirely z 
directed. It is then possible to work simply with a scalar 
distribution A which denotes the longitudinal component of 
the vector A. The nonlinear magnetization characteristic of the 
M-36 steel represents the behavior of the material that forms 
the magnetic parts. First-order triangular finite elements are 
employed in all computations. The boundary conditions are 
homogeneous Dirichlet; the condition A=0 is applied to a 
remote circular boundary whose radius is 40 cm and 
represents approximately 6 times the leading dimension of the 
device [13]. 

A. Simulation of movement 

A sequence of static solutions is used to obtain the 
force−displacement characteristic of the slider actuator. In this 
sequence, the plunger moves 11 mm in the −x direction. The 
initial position represents an overlap of 1 mm, and the final 
position represents an overlap of 12 mm.  The plunger 
movement is simulated using the artifice of material re-
identification to change materials and their properties in 
problems representing successive positions [14]. 

IV.  NUMERICAL RESULTS 

A. Flux densities 

The flux plot presented in Fig. 5 is used to illustrate the 
general pattern of the solutions. The plot refers to the 

configuration of the slider actuator where the overlapping gaps 
are 4 mm wide. At this position, the energy storage in the two 
overlapping gaps is approximately 1% larger than that in the 
window region.  With the aid of this plot it can be observed 
that the field in the two overlapping gaps is essentially 
uniform, and this is mainly due to the short length of these 
gaps, namely 2 mm. There is also a component of the total 
flux that avoids the overlapping gaps and crosses the magnetic 
plunger. This leakage field is completely symmetrical with 
respect to a horizontal line that bisects the device and does not 
contribute to the force production. 

 

Figure 5.  Flux lines and contours of inspection for an overlap of 4 mm 

The plot reveals that, in the region of the actuator’s 
window, there is no uniform developed field. The distribution 
of these flux lines is in accordance with the theoretical 
predictions made in the earlier analytical development. On the 
left hand side of the window, the magnetic flux crosses the 
space between the upper and lower limbs more or less 
vertically. Close to the front edge of the plunger one can 
observe an increasing concentration and inhomogeneity of the 
field, especially near the upper and lower corners of the 
plunger; close to the tips, flux lines bend towards the nearer 
side of the stationary core with a relatively small radius of 
curvature. The main contribution to the net force is due to the 
stresses in these regions. 

Inspection of the numerical values of flux densities is made 
with the aid of the horizontal contour that appears in Fig. 5, in 
red color. This contour is defined from left to right, starts very 
close to the coil, and crosses the window and the upper gap. 
The variations of flux densities along this contour are 
presented in the graph of Fig. 6. The curve in blue color 
represents the flux distribution in the upper sector of the 
window’s region. This is followed by the curve in red color 
that represents the flux distribution in the middle of the upper 
gap. Both curves have been obtained from the potential 
solution that represents overlapping gaps of 4 mm width. The 
solid horizontal line represents the estimate Bw=0.314 T, 
calculated by (5) for the flux density in the window’s region. 
The dashed horizontal line represents the estimate Bo=1.571 T, 
calculated by (6) for the flux density in the overlapping gaps. 
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Figure 6.  Magnitude of flux densities in the window and upper gap 

Observation of the characteristics presented in Fig. 6 
confirms the earlier predictions related to the general pattern 
of the field distributions, i.e. the uniformity of the field in the 
short gaps and the inhomogeneity of the field in the upper 
portion of window’s region. 

The analytical calculations based on Ampère’s law ought to 
be compared with the more precise values obtained from the 
finite element solution. In the window’s region, the analytical 
estimate is Bw=0.314 T. This value is clearly underestimated, 
and represents only 58% of the mean value of the curve shown 
in blue color, namely 0.538 T. In the overlapping gap, the 
discrepancy between the analytical and numerical estimates is 
not so severe. The analytical estimate is Bo=1.571 T, and this 
value is only 8.6% larger than the mean value of the curve 
shown in red color, namely 1.447 T. 

B. Stored energy and saturation 

Variations of the magnetically stored energy in the 
window’s region and overlapping gaps with the respect to the 
amount of overlap are presented in the graph of Fig. 7.  

 
Figure 7.  Variation of stored energies with respect to the width of overlap 

Observation of the two characteristics that appear in Fig. 7 
reveals that when the plunger moves in the –x direction, the 
amount of energy stored in the window’s region decreases. 
Simultaneously, it can be observed a much more pronounced 
increase in the amount of energy stored in the two air gaps. 
The energy stored in the coil’s region decreases only 3.6% 
over the simulated excursion, and the change in the energy 

stored in the external leakage fields is negligible. 
 
Inspection of magnetic saturation has been made by 

comparing the values of stored energy and coenergy. The 
difference in the values of energy and coenergy indicates the 
presence of magnetic saturation in the magnetic parts of the 
actuator. Presented results show that saturation effects only 
become significant for larger overlaps; when the overlap 
increases from 10 to 12 mm, the relationship between the 
values of coenergy and energy rises rapidly from 11 to 15.4%. 
When saturation is present, a considerable number of force 
calculation methods must be disregarded, and these include, 
e.g. some linearized approaches based on the virtual work 
principle [15]. This is not the case of the method employed 
here to obtain the force-displacement characteristic, i.e. the 
weighted Maxwell stress tensor method [10]. This method has 
proved to be adequate for extracting accurate and consistent 
force predictions from imperfect numerical field solutions, and 
its formulation does not include any simplifications regarding 
magnetic linearity. 

C. Force calculations 

The variation of the force along the simulated excursion is 
shown in the graph of Fig. 8. The numerical force estimates 
have been obtained from the finite element solutions 
employing the method of weighted Maxwell stress tensor. 

The single force estimate calculated analytically by (4) is 
62.8 N. In fact, force values vary substantially along the 
simulated excursion, as shown in the graph of Fig. 8. 
However, all that is expected from the simplified analytical 
approach is an estimate for the order of magnitude, and this 
estimate may be considered satisfactory for many practical 
purposes; the numerical error is 4.5% when compared to the 
peak force, and 9.8% when compared to 57.19 N, the mean 
value of the force-displacement characteristic. 

 

 
Figure 8.  Variation of attractive force with respect to the width of overlap 

A close observation of Fig. 8 shows that, when the overlap 
width is 4 mm the force reaches its maximum value, namely 
60.12 N. This maximum value occurs at the plunger’s position 
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where the amount of energy stored in the force producing 
region has just become smaller than that stored in the small 
gaps. This helps to explain why further increases in the 
overlap width actually lead to a reduction in the developed 
force. In other words, for overlaps greater than 4 mm, a 
greater proportion of the system’s energy will be stored in the 
air-filled regions that give no contribution to the production of 
force. 

V. ACTUATOR WITH EXTERNAL ARMATURE 

The proposal of an equivalent C-core actuator with external 
armature that should produce a force of 60.12 N is made with 
the aid of the vertical contour that appears in Fig. 5 in blue 
color. This contour is very close to the upper half of the 
plunger’s front edge. The average of the flux density that 
crosses this region in the +x direction is 0.372 T, and this 
value has been obtained from the finite element solution that 
represents an overlap width of 4 mm. The main geometric 
dimensions of the proposed equivalent actuator are presented 
in the outline of Fig. 9. This actuator is also excited by a 
current of 5.0 kA. 

 
Figure 9.  C-core actuator with external armature; dimensions in mm 

The idea underlying the solution of the design problem is to 
guarantee that the flux density in the upper and lower gaps of 
the equivalent actuator is numerically equal to the mean flux 
density that crosses the upper half of the magnetic plunger, 
namely 0.372 T. Based on this criterion, it is possible to obtain 
an expression for the length g of the air gaps in terms of the 
specified mean flux density Bs=0.372 T. Application of 
Ampère’s law along the dashed contour shown in Fig. 9 gives 

 .4.8
2

0 mm
B

I
g

s

== µ
   (7) 

Results from the finite element analysis reveal that, when 
the armature is 8.4 mm from the stator, the force is only 39.42 
N. Further simulations show that, for a smaller separation of 
6.75 mm between the armature and stator, the magnitude of 
the force reaches 60.5 N, very close to the pre-defined 
criterion. 

VI.  CONCLUSIONS 

The device under analysis is a type of slider actuator 
containing a movable plunger that is attracted into the interior 
region of a stationary C-core. The discussion shows one way 
to investigate the direction of the developed force using a 
surface-integration method. A simplified analytical approach 

that combines the principle of virtual work and Ampère’s law 
is used to investigate the magnitude of the force. This 
approach represents a useful method to figure out the order of 
magnitude of developed forces and can be applied quickly and 
easily. The artifice of material re-identification has allowed 
the use of a single finite element model to simulate the 
plunger’s movement. The field-derived distributions of flux 
densities and stored energies in different regions show good 
agreement with the theoretical predictions made in the initial 
analytical development. The force-displacement characteristic 
is consistent with the physical understanding of the device in 
its aspects related to energy storage and force production. The 
study of force production based on the proportions of 
magnetic energy stored in different regions of the device 
brings considerable insight into the subject, and should be of 
value to people working with electromagnetic engineering 
education, as well as to designers working with device’s 
performance prediction. 
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Resumo – Neste artigo, é apresentada uma formulação 

apropriada à análise de guias de ondas eletromagnéticos, 

cobrindo do espectro de microondas até o limite da luz visível.  

Nas regiões a partir do ultra-violeta, os comprimentos de onda 

são equivalentes às dimensões atômicas e a formulação necessita 

de uma abordagem quântica, que não é considerada neste estudo. 

A formulação é fundamentada nos métodos vetorial 

magnético e do método dos elementos finitos (MEF), em meios 

não homogêneos, anisotrópicos e não dissipativos, embora a 

dissipação possa ser facilmente introduzida na análise. 

Para validar a formulação, foram confrontados os resultados 

obtidos pela análise de um guia de onda retangular, anisotrópico 

e não-homogêneo, com aqueles publicados em [1].  Foram 

calculadas as curvas de dispersão dos 5 primeiros modos, assim 

como o comportamento das componentes dos campos magnéticos 

transversais do Hx e Hy referente ao modo fundamental (E11
x). 

 

Palavras-chave – Método de Galerkin, Elementos-finitos, 

curvas de dispersão, equação da onda, meio anisotrópico e não-

homogêneo.  

I. INTRODUÇÃO 

Como nem sempre é possível encontrar soluções analíticas 

de guias de ondas, pelo fato de suas estruturas não se 

adaptarem a um dos onze sistemas de coordenadas ortogonais, 

pela mão-direita, que existem na natureza, a análise de guias 

de onda há algum tempo tem-se concentrado nos métodos 

numéricos.  Entre tantos outros, o dos elementos finitos 

tornou-se o recomendável pela facilidade de utilização e de 

adaptação a diferentes fronteiras. 

O método dos elementos finitos, em si, discretiza uma 

formulação integral consistente a um sistema de equações 

diferenciais.  A análise de guias de ondas se fundamenta nas 

equações diferenciais de Maxwell cuja solução é transferida a 

um sistema integral pelo método variacional (se existir um 

princípio variacional regendo o fenômeno) ou pelo método 

dos pesos residuais (Galerkin-Budnov/Petrov) se o fenômeno 

não for estabelecido variacionalmente [2,3].  Portanto, antes 

da aplicação do MEF é imprescindível assentar o problema 

num sistema de equações integrais, que neste trabalho é obtido 

pelo método de Galerkin-Budnov. 

Na formulação da análise, preferiu-se o campo magnético 

ao elétrico, pois o campo magnético ignora as 

descontinuidades elétricas, sendo contínuo em regiões em que 

a permeabilidade do meio é homogênea, característica esta dos 

guias de onda dielétricos.  Isso não se verifica com o campo 

elétrico. 

Das formulações integrais abordadas, desde a década de 

70, as que mais se distinguiram foram: a híbrida e a vetorial 

magnética, constituída pelo vetor magnético transversal. 

A formulação híbirida, baseada nas equações de Helmholtz 

(elétrica Ez e magnética Hz), foi muito usada em análise de 

guias em microondas [4,5] e óptica [4,6].  Esta formulação não 

suprime os modos espúrios, aqueles sem existência física.  

Porém, isto não diminui a eficiência da formulação, já que os 

modos espúrios são facilmente detectados pela visualização 

das componentes (Ez, Hz) [4]. 

As soluções espúrias são modos que não satisfazem a 

condição = 0.  Decorrente do fato que esta condição não 

consta na formulação, seja como condição natural de Neuman 

ou forçada de Dirichlet, a solução, portanto, pode convergir 

para modos em que   0. 

Na formulação vetorial magnética, é levado em conta esta 

condição.  Introduzindo-a, naturalmente, ao se substituir na 

formulação a componente longitudinal Hz=  Ht  [1].  Para 

e
jwt

 a onda direta é caracterizada por e
- z

 (meios não 

dissipativos,  = j ). 

Houve outras abordagens em que o termo  era imposto 

à formulação ao preço de se acrescentar a ela um coeficiente 

de penalização [7, 8, 9].  Este procedimento não seguiu 

adiante, pois verificou-se que o coeficiente de penalização 

pode introduzir erros à solução. 

Neste trabalho, o sistema integral é obtido pela formulação 

vetorial magnética, com a eliminação dos modos espúrios, isto 

é, em função, somente das componentes transversais do 

campo magnético. 

II. MODELO MATEMÁTICO 

O guia de onda analisado neste artigo é mostrado na fig.1.  

Ele é uniforme ao longo do eixo z da estrutura, com seção 

transversal arbitrária.  A dependência temporal é da forma e
jwt

 

e o meio que o constitui é assumido não-homogêneo, 

anisotrópico e sem perdas.  Meios dissipativos podem ser 

introduzidos na formulação sem nenhuma dificuldade. 
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Fig. 1. Seção transversal do guia de onda, uniforme em (z).   

( ) – domínio aberto da região; 

( , 12, 23) – as respectivas fronteiras. 

A anisotropia das regiões é caracterizada pelo tensor 

permissividade relativa: 

[ ]=                                              (1) 

A permeabilidade  = 0 é assumida homogênea e 

constante ao longo da seção transversa.  Esta condição 

privilegia a formulação da análise pelo campo magnético, 

visto que, por não sofrer influencia das descontinuidades 

dielétricas, ele é contínuo sobre a seção. 

Pelas equações de Maxwell, obtém-se a equação da onda 

referente ao campo magnético: 

                     ( r
-1

H) - K0
2 

 = 0                                  (2) 

K0 =  

A equação (2) satisfaz as condições de fronteira clássica, 

entre dois meios dielétricos anisotrópicos ou na interface com 

um condutor perfeito [1, pp.40]. 

Considera-se a onda-direta: 

t(x,y) =[  Hx(x,y)  + Hy(x,y)   ]                                (3)         

= -j              

Separando a equação (2) nas componentes transversal e 

longitudinal, com auxílio da condição =0, que suprime a 

componente longitudinal da formulação z(x,y) =  t t , a 

equação da onda (2) é expressa por notação de um operador 

transversal: 

Lt( t) = 0                                                                               (4)   

onde, o operador é definido: 

L( t) = t ( 
-1

zz t  t ) -   [[k] ( t  (  t  t )] + 
2 

 

 [[k] (   t)] – k0
2

t = 0                                                   (5) 

O tensor [k] = [ r]t
-1

 

[k]=[ r]t
-1

 =                         (6) 

Devido o segundo termo do operador, equação (5), {   

[[k] ( t  (  t  t )]}, não ser auto-adjunto, ao referido 

operador não se pode assegurar um principio variacional.  Para 

formular o problema por uma metodología variacional, [1] 

contornou esta impossibilidade ao considerar o termo não 

auto-adjunto como um termo de carga [f( t0)] de um novo 

operador, agora, auto-adjunto, ou seja, pela equação (5) tem-

se: 

L
’
( t) = {   [[k] ( t  (  t  t )]}= f( t0) 

O termo de carga não infuencia a aplicação do método 

variacional.  Após extremar o funcional, o campo de carga 

( t0) volta a ser a função incógnita procurada ( t).  Este 

procedimento foi denominado “Método dos Potenciais Locais 

[1]”.  Entretanto, a equação integral obtida pelo método dos 

potenciais locais é idêntica a encontrada ao se aplicar no 

operador não auto-adjunto (5), o método de Galerkin-Budnov.  

Como este último é direto e muito mais simples de ser 

manuseado, neste trabalho optou-se por uma formulação 

baseada nos métodos de Galerkin-Budnov e dos elementos 

finitos. 

Os elementos-finitos empregados são os triangulares com 

interpolação linear.  Em cada vértice de interpolação há dois 

nós: um referente à componente Hx e o outro a Hy, conforme 

mostra a fig.2: 

 
Fig. 2. Elemento (ek) e os respectivos nós referentes as componentes: Hx –

{qxj} e Hy –{qyj}, j=(1,23). 

O campo magnético transversal é interpolado pelas 

funções de forma (funções de área) de cada vértice do 

triângulo, isto é: Nj(x,y) = Lj(x,y), j=(1,2,3).  Os coeficientes 

(qxj , qyj) da interpolação são os valores de (Hx , Hy) nos 

respectivos nós globais dos elementos, vide fig.2.  A 

interpolação do campo magnético transversal se expressa: 

t(x,y,z) =  (x,y)                                                         (7) 

(x,y)=  +                                                                                                                                                                                                        

(8) 

Onde NGx é o nó-global máximo referente à interpolação 

da componente Hx e NGy de Hy.  (qxn , qym) são as incógnitas 

do problema. 
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Observe pela fig.2 que o sistema relacionado aos dois 

operadores (Hx , Hy) estão acoplados, pois ambas componentes 

se situam em um mesmo elemento.  Consequentemente, o 

problema de auto-valores que caracteriza a análise do guía de 

onda está bem colocado, visto que se fundamenta em matrizes 

constituídas por ambos coeficientes de (Hx , Hy). 

A formulação é obtida, aplicando o criterio de Galerin-

Budnov ao operador (5).  O campo magnético transversal 

interpolado pelas funções de área dos elementos finitos é o (7). 

O método de Galerkin se fundamenta no teorema das 

projeções: “a soma das projeções das componentes de uma 

entidade matemática em equilibrio sobre os vetores de base de 

um espaço de Hilbert é igual a projeção da resultante (vetor de 

carga) da entidade, no referido eixo”.  O vetores de base são 

conhecidos por vetores de ponderação.  A denominação de 

Budnov ao método de Galerkin caracteriza os vetores de base, 

iguais aos que expandiram o campo magnético transversal, ou 

seja: 

nx(x,y) = {Ln(x,y)e
- z

}  n=1,2,3……NGx    

my(x,y) = {Lm(x,y)e
- z

} m=1,2,3…NGy                            (9) 

   O produto escalar no espaço de Hilbert é definido: 

< > = 
 
ds                                               (10) 

onde 
*
 é o conjugado do vetor de ponderação ( ). 

A entidade matemática a ser solucionada é a da eq. (4) cujo 

operador, eq. (5), se relaciona ao campo ( t) expandido em 

(7). 

Emprega-se o critério de Galerkin-Budnov em (4) com a 

definição do produto escalar (9,10) e obtém-se o sistema de 

equações integrais: 

n=1,2,3…NGx 

<L( t(x,y,z), nx(x,y,z) >= <Lt( t(x,y), (x,y)> = 0 

n=1,2,3…NGy 

<L( t(x,y,z), my(x,y,z)=<Lt( t(x,y), (x,y)> = 0         (11) 

Onde (x,y) = Ln(x,y)  ; (x,y) = Lm(x,y)               (12) 

(x,y) é o da eq. (8). 

O sistema de equações integrais (11) se encontra na forma-

forte, no espaço de Hilbert H
2
0 ( ) cujas funções se encontram 

subjugadas à forte restrição do operador de segunda orden: “as 

funções e suas primeiras derivadas têm que ser contínuas em 

( )”.  Para ampliar o dominio das funções admissíveis ao 

problema, a formulação é enfraquecida pela transferencia de 

um grau de derivação das funções de  para as dos vetores de 

ponderação (  , ), vide eq.(12). 

Com isso, a análise passa a ser feita no espaço Hilbert 

H
1
0 ( ), aumentado em relação ao espaço anterior, pois a 

continuidade em H
1
0 ( ) é imposta somente nas respectivas 

funções, não mais em suas primeiras derivadas. 

Por um algebrismo vetorial minucioso, o sistema (11) é 

colocado na forma fraca, ou seja, na formulação adequada à 

aplicação do método dos elementos finitos, apresentada em 

configuração matricial: 

 

 

(13) 

 

Onde 
2
= -  ;  = nef k0 (estrutura sem dissipação) 

Para cada elemento triangular (ek),  k=(1,2,3….nºtriangulos): 

A. Termo Axx(i,n)  

Axx(i,n)= e{ zz
-1

( ) + [(k2,2 ( ) + k1,2 

( ] - K0
2
(Li Ln)}d  - 

[( )k2,2+( )k1,2] Lp(pec) dlp – [ )(k2,2
(1)

- k2,2
(2)

) 

+ )( k1,1
(1)

- k1,1
(2)

)] Lq(inter) dlq                                   (14) 

B. Termo Axy(i,m)  

Axy(i,m)= e{- zz
-1

( ) + [(k2,2 ( ) + k1,2 

( ]}d   - 

[( )k2,2+( )k1,2] Lp(pec) dlp – [ )(k2,2
(1)

- 

k2,2
(2)

) + )( k1,2
(1)

- k1,2
(2)

)] Lq(inter) dlq         (15) 
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C. Termo Ayx(j,n)  

Ayx(j,n)= e{- zz
-1

( ) + [(k2,1 ( ) + k1,1 

( ]}d    - 

[( )k2,1+( )k1,1] Lp(pec) dlp – [ )(k2,1
(1)

- 

k2,1
(2)

) + )( k1,1
(1)

- k1,1
(2)

)] Lq(inter) dlq         (16) 

D. Termo Ayy(j,m)  

Ayy(j,m)= e{ zz
-1

( ) + [(k2,1 ( ) + 

k1,1( ] - K0
2
(Lj Lm)}d   -[( )k2,1+( )k1,1] Lp(pec) 

dlp – [ )(k2,1
(1)

- k2,1
(2)

) + )( k1,1
(1)

- 

k1,1
(2)

)] Lq(inter) dlq                                                 (17) 

Onde o vetor  tem sentido para fora dos elementos. 

III. RESULTADOS 

Para validar o método apresentado nesse artigo, foram 

comparados os resultados da análise do guia de onda dielétrico 

retangular com anisotropia não-homogêna, conforme fig. 3, 

com aqueles publicados em [1, cap.8, pp. 161]. 

 

 
Fig. 3.  Guia de onda dielétrico retangular anisotrópico não-homogêneo. 

O guia apresenta as seguintes características: 

T=1 m 

W=2T 

 ( x(1))
2
 = ( z(1))

2
 = 2,31 

( y(1))
2
 = 2,19 

( (2))
2
 = 2,05 

Na fig. nº. 4, vê-se as curvas de dispersão dos 5 (cinco) 

primeiros modos, no gráfico ( /k0)
2 
 x (k0t): 

( ) – Resultado pelo método deste artigo; 

(  ) – Valores publicados em [1]. 

 
 

 
Fig. 4. Comparação dos resultados deste artigo com os publicados em [1]. 

Pela figura nº. 4, percebe-se a exatidão entre as valores 

calculados pela metodología apresentada nesse artigo e os 

publicados em [1, pp.162]. 

Os gráficos das componentes Hx e Hy do modo 

fundamental E11
x
 foram calculados em duas freqüências.  As 

figuras 5a e 5b mostram o comportamento de ambas 

componentes em (k0t = 10) e as figuras 6a e 6b em (k0t = 100): 

 

Fig. 5a.  Componente Hx em (k0t=10). 
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Fig. 5b.  Componente Hy em (k0t=10). 

 
Fig. 6a.  Componente Hx em (k0t=100). 

 
 

Fig. 6b.  Componente Hy em (k0t=100). 

O comportamento das componentes Hx e Hy do modo 

fundamental, visto nas figuras (5 e 6), comprova a exatidão do 

método,  pois, com o aumento da freqüência, é sabido que o 

campo fica mais concentrado no interior do núcleo do guia de 

onda.  O modo fundamental (E11
x
) é calculado, posicionando 

uma parede elétrica em (x=0) e uma parede magnética em 

(y=0). 

 

IV. CONCLUSÕES 

O método vetorial magnético com os elementos finitos, 

elaborados para analisar guias de ondas, no espectro de 

microondas à luz visível, abordado neste artigo, mostrou-se 

ser extremamente eficaz na análise das referidas estruturas.  

Embora neste artigo a dissipação não tenha sido considerada, à 

introdução desse fator na modelagem do problema é feita sem 

nenhuma dificuldade. 
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Resumo – Este trabalho apresenta um método de atenuação do 

campo magnético indesejado em célula TEM assimétrica e 

aberta. O campo magnético na direção de propagação é 

atenuado em células TEM através da inserção de fendas 

resistivas no septo que diminuem as correntes associadas ao 

modo de propagação transversal elétrico. A uniformidade do 

campo magnético na direção x aumentou de maneira 

significativa em 630 MHz.  

 

Palavras-chaves:célula-TEM;compatibilidade 

eletromagnética. 

I. INTRODUÇÃO 

  

A célula TEM – transversal eletromagnética – criada 

por Crawford [1] é adequada às normas de compatibilidade 

eletromagnética tal como a IEC 61000-4-20 e apresenta uma 

boa alternativa para testes, sendo economicamente mais 

viável do que as câmaras anecóicas, em especial para 

equipamentos pequenos tal como um telefone celular. Em seu 

interior a onda eletromagnética propaga-se no modo TEM 

que não apresenta campo elétrico ou magnético na direção de 

propagação. Idealmente somente este modo deveria se 

propagar, porém com o aumento da frequência do sinal 

propagado em seu interior observa-se a presença de modos de 

ordem superior. Esses modos distorcem a uniformidade dos 

campos [2] deixando de atender à referida norma. Além 

disso, esses modos surgem em frequências cada vez menores 

quanto maior é o tamanho da célula, limitando seu uso para 

equipamentos de maiores dimensões. Assim, este artigo 

descreve uma técnica para atenuar modos de propagação de 

ordem superior que distorcem a uniformidade dos campos 

através da atenuação da corrente elétrica associada ao campo 

magnético na direção de propagação Hz, com o intuito de se 

estender seu uso.  O uso de resistores e fendas em uma célula 

TEM fechada simétrica foi proposto por [3]; o presente artigo 

mostra seu uso em células TEM assimétricas abertas.   

 Nota se que a célula TEM assimétrica torna-se 

economicamente vantajosa em relação à simétrica por utilizar 

menor quantidade de material em sua construção para a 

mesma área útil de teste (considerando-se a secção transversal 

da maior câmara da célula assimétrica).  

 

II. PROPAGAÇÃO DE MODOS DE ORDEM SUPERIOR 

 

Uma célula TEM assimétrica foi simulada usando o 

software CST Microwave Studio. A célula simulada (figura 1) 

possui 1,63m de comprimento. A distância entre as placas 

paralelas que limitam a cavidade menor é de 11,2 cm e a 

distância entre as placas que limitam a outra cavidade é de 

29,8 cm. A largura da placa intermediária (septo) é de 37,6 

cm e a largura das placas superior e inferior é de 65 cm cada 

uma (figuras 3 e 4). A célula possui impedância característica 

de 50 Ohms e foi simulada utilizando-se um material 

perfeitamente absorvedor no plano z onde as três placas 

paralelas terminam abruptamente no lado oposto da transição 

triangular, reduzindo assim a reflexão de ondas. 

 
Figura 1 - Posição dos “probes” no plano z = 75 cm da 

célula sem as fendas. 
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 2 

 
Figura 2 - Campo elétrico desejado pelo indesejado em 

célula TEM assimétrica aberta.  A intensidade do campo 

desejado pelo indesejado chega a mais de 20 dB em 

grande parte da secção transversal da célula em 100 MHz. 

 

Em baixa frequência o modo de propagação dominante é o 

TEM (figura 2), porém com o aumento da frequência surgem 

outros modos de propagação que causam a deformação dos 

campos e a consequente diminuição da área útil de testes 

(Erro! Fonte de referência não encontrada.).   

Observa-se também que as correntes na direção x 

associadas a modos de propagação diferentes do TEM 

tornam-se mais intensas em 400 MHz (figura 5).  

 Assim, foi escolhida uma região para a localização de 

fendas resistivas para atenuarem as correntes elétricas 

associadas aos modos de propagação de ordem superior [4]. 

Foi observado que em 800 MHz a intensidade das correntes é 

maior à distância de 14,2 cm do eixo de simetria da célula e, 

nessa mesma região, ela é também bastante intensa em 630 

MHz. 

 

 
Figura 3 – Célula TEM simulada com o uso de fendas 

resistivas. 

 

 
Figura 4 - Célula TEM assimétrica simulada secção 

transversal 

Dessa maneira, foi essa a distância escolhida para a 

localização das fendas resistivas com o intuito de atenuar as 

correntes associadas a modos de propagação de ordem 

superior (figura 6) para ampliar a faixa de operação da célula 

e sua área útil. 

As fendas resistivas são paralelas no septo, mas passam a 

convergir para o eixo central na região triangular do mesmo 

acompanhando a direção das correntes associadas ao modo 

TEM e atenuando as correntes associadas a outros modos que 

ocorrem nessa região. As fendas iniciam com forma 

triangular para diminuir a reflexão de campos (figura 7). 

III.   RESULTADOS DA CÉLULA ASSIMÉTRICA COM FENDAS 

O campo magnético longitudinal foi atenuado no plano xy 

na posição z = 75 cm, situada na cavidade maior da célula 

TEM (figura 9). 

 

 

 
Figura 5 - Intensidade das correntes elétricas no septo, 

associadas ao campo magnético na direção de propagação. 

 

 
Figura 6 - Septo da célula TEM com as fendas resistivas e 

posição (x;y;z) = (0;0;0) 

 

 
Figura 7 - Detalhe da fenda resistiva 
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 3 

 
Figura 8 - Gráfico comparando o campo magnético 

desejado com o indesejado. 

 

A razão entre o campo magnético desejado na direção x 

(Hx) e os campos magnéticos indesejados nas direções y e z 

(Hy e Hz respectivamente) foi aumentada. Esta razão é dada 

pela fórmula: Hx / (Hy
2+Hz

2)1/2. O uso de fendas proporcionou 

melhoria no ponto de coordenadas (x;y;z) = (-9,4;-23;75) em 

cm (“probe” número 7 da figura 12), a partir de 450 MHz até 

630 MHz e mais significativamente acima de 720 MHz, 

sendo que a posição (0;0;0) é situada no início da placa 

retangular do septo conforme mostrado na figura 4.  

A melhoria chega a 8.5dB em 800 MHz e ocorreu porque 

as fendas foram posicionadas a 14.2 cm do eixo de simetria 

do septo com intuito de atenuarem as correntes de maior 

intensidade associadas ao campo magnético na direção de 

propagação nessa frequência (figura 8).   

A figura 9 ilustra a atenuação do campo magnético na 

direção z para a metade do seu valor em 500 e em 800 MHz. 

 

 
Figura 9 - Campo Hz atenuado no “probe” número 7 de 

coordenadas (x;y;z) = (-9,4;-23,1;75) cm 

 

 

 

A figura 10 mostra que o uso das fendas proporcionou o 

aumento do campo magnético desejado na direção x. 

 
Figura 10 - Campo magnético transversal desejado na 

direção x. 

A razão entre o campo elétrico desejado na direção y (Ey) e 

os campos elétricos indesejados nas direções x e z (Ex e Ez 

respectivamente) não foi alterada de maneira significativa 

(figura 11) na posição referente ao probe número 5 de 

coordenadas (x;y;z) = (0;-15;4,75) cm. 

            

 
Figura 11 - Relação entre o campo elétrico desejado e o 

indesejado em dB com e sem fendas no “probe” número 5 

no ponto de coordenadas (x;y;z) = (0;-15,4;75) em cm. 

 

 
Figura 12 - Localização dos “probes” na célula TEM. O de 

número 5 possui coordenadas (x;y;z) = (0;-15,4;75). 

 

  

As simulações mostraram que o uso de fendas resistivas 

proporciona uma atenuação do campo magnético não 

associado ao modo TEM na direção de propagação.  

A frequência de máxima operação da célula é de 600 MHz 

utilizando-se o critério de 6 dB na relação entre o campo 
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elétrico desejado e o indesejado [6]. As figuras 13 a 26 

evidenciam os campos elétricos e magnéticos nas direções x, 

y, e z nas freqüências de 100 MHz, 630 MHz e 800 MHz em 

função das alterações propostas com a inclusão das fendas. A 

figura 13 evidencia a intensidade do campo magnético 

desejado Hx em 100 MHz com pouca variação de valor nesse 

plano e figura 16 evidencia que a intensidade do campo 

magnético na direção z ainda é muito pequena em 100 MHz 

quando o modo de propagação dominante é o TEM. 

A figura 14 evidencia que a intensidade do campo 

magnético Hx tem grande variação no plano z = 75 cm, isto é, 

não é uma região de campo magnético suficientemente 

uniforme em 800 MHz. A figura 15 evidencia a intensidade 

do campo magnético indesejado da direção y em 100 MHz. 

Observou-se que ocorreu aumento da área útil (região em 

que a razão entre os campos magnéticos desejado e o 

indesejado é maior que 6 dB) para o campo magnético na 

frequência 630 MHz. A área útil com o uso de fendas 

resistivas aumentou 13,14% de 704 cm2 para 797 cm2
  

(figuras 17 e 18) sempre considerando somente a região 

interna abaixo do septo da maior câmara da célula TEM, e 

uma diminuição inexpressiva de 2,14% na área útil para o 

campo elétrico nessa mesma frequência. Por sua vez, na 

frequência de 800 MHz para o campo magnético a área útil 

variou de 99 cm2 sem o uso das fendas para 297,4 cm2 com o 

uso das mesmas (figuras 19 e 20), observando-se assim um 

aumento de 200%.  Nesta mesma frequência, os valores da 

área útil para o campo elétrico foram de 252,4 cm2 sem o uso 

das fendas resistivas e de 266,01 cm2 com o uso das mesmas, 

observando-se o aumento de 5,38%. 

Para freqüências inferiores a 300 MHz o uso das fendas 

não alterou significativamente a área útil da célula por não 

ocorrer propagação de modos de ordem superior. Nessa 

frequência, o aumento percentual da área útil com as fendas 

foi pequeno tanto para o campo elétrico quanto para o 

magnético (neste caso o acréscimo foi menor que 1%). 

Em 500 MHz o uso das fendas resistivas diminuiu a área 

útil da célula TEM de 1027 cm2 para 898 cm2, ou seja, em 

128 cm2 (equivalente a 12%) e para o campo elétrico reduziu 

a área útil da célula de 1079 cm2 para 1044 cm2 (equivalente 

a 3,12%). Numericamente a redução total da área útil foi de 

35 cm2, pequena em comparação à área total disponível nessa 

frequência, no entanto o uso das fendas resistivas é justificado 

considerando-se que a redução de 128 cm2 não representa um 

problema pois a área disponível nessa frequência é bastante 

grande. As figuras 21 a 26 mostram o campo magnético em 

630 MHz com e sem o uso das fendas no plano z = 75 cm. 

As figuras 21 e 22 mostram a componente desejada na 

direção x do campo magnético da célula TEM com e sem as 

fendas em 630 MHz. Verifica-se que a região de campo 

uniforme entre +3 dB a -3 dB foi ampliada de maneira 

significativa com o uso das fendas. As figuras 23 e 24 

mostram que a componente indesejada do campo magnético 

na direção y não sofreu mudança significativa nessa região. 

Finalmente, as figuras 25 e 26 mostram que a ocorreu uma 

diminuição do campo magnético indesejado na direção z de 

maneira significativa com o uso das fendas resistivas. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Observou-se que as fendas resistivas aumentaram a 

uniformidade do campo magnético considerando-se o critério 

de campo desejado 6 decibéis acima do campo indesejado. 

Aumentou também a uniformidade do campo magnético 

desejado (Hx) no plano z=75 cm para a frequência de 630 

MHz. 

 As alterações descritas serão realizadas em uma célula 

TEM construída para testes de compatibilidade 

eletromagnética. No futuro pretende-se verificar se é possível 

realizar as alterações acima descritas em célula do tipo TEM 

assimétrica fechada e GTEM (Gigahertz Transversal 

Eletromagnética). 

 
Figura 13 - Campo magnético na direção x no plano 

situado em z =75 cm na frequência de 100 MHz na célula 

TEM sem fendas. 

 

 

 
Figura 14 - Campo magnético na direção x no plano 

situado em z =75 cm na frequência de 800 MHz na célula 

TEM com fendas. A intensidade do campo Hx nesse plano 

ainda sofre grande variação de valor. 
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Figura 15 - Campo magnético na direção y no plano 

situado em z =75 cm na frequência de 100 MHz na célula 

TEM sem fendas. 

 

 
Figura 16 - Campo magnético na direção z no plano 

situado em z =75 cm na frequência de 100 MHz na célula 

TEM sem fendas. 

 

 
Figura 17 – Relação entre o campo magnético desejado e o 

indesejado em 630 MHz sem uso de fendas resistivas. 

 

 
Figura 18 - Relação entre o campo magnético desejado e o 

indesejado em 630 MHz com uso de fendas resistivas. 

 

 
Figura 19 - Relação entre o campo magnético desejado e o 

indesejado em 800 MHz sem uso de fendas resistivas. 

 

 
Figura 20 – Relação entre o campo magnético desejado e o 

indesejado em 800 MHz com uso de fendas resistivas. 

 

 
Figura 21 – Campo magnético na direção x em 630 MHz 

com uso de fendas resistivas. 

 

Figura 22 – Campo magnético na direção x em 630 MHz 

sem uso de fendas resistivas. 
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Figura 23 – Campo magnético na direção y em 630 MHz 

com o uso de fendas resistivas. 

 

 
Figura 24 – Campo magnético na direção y em 630 MHz 

sem o uso de fendas resistivas. 

 

 
Figura 25 – Campo magnético na direção z em 630 MHz 

com o uso de fendas resistivas. 

 

 
Figura 26 - Campo magnético na direção z em 630 MHz 

sem o uso de fendas resistivas. 
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Abstract—A disponibilização de fontes ópticas multi-
comprimento de onda, de baixo custo, é uma necessidade funda-
mental para permitir a implementação comercial de redes ópticas
WDM-PON. Dentre os vários esquemas propostos na literatura,
alguns dos mais promissores são baseados no travamento em
freqüência de lasers de Fabry-Pérot por injeção de sinal óptico.
Considerando esse ponto de partida, o presente trabalho analisa
duas situações distintas. No primeiro caso, o travamento ocorre
remotamente, com o laser de Fabry-Pérot localizado na ONU. Já
o segundo caso, a ONU dispõe somente de um modulador externo
para inserção de dados de upstream a partir de uma portadora
óptica provido pelo OLT.

I. INTRODUÇÃO

Redes ópticas passivas (Passive Optical Networks – PONs)
baseadas em esquemas de multiplexação por divisão de tempo
(Time-Division Multiplexing - TDM), denominadas generi-
camente TDM-PONs, têm sido intensamente estudadas nos
últimos anos e são identificadas como a tecnologia preferen-
cial para oferecimento de serviços do tipo FTTH (Fiber-to-
the-Home) em redes de acesso. Embora ambos os padrões
GPON e EPON se apresentem como um passo significativo
no sentido de oferecer banda-larga a diversos usuários finais, a
arquitetura TDM-PON não permitirá o grau de escalabilidade e
de possibilidade de ampliação eventualmente desejados pelas
operadoras de telecomunicações. Isto ocorre porque, na sua
forma mais básica, os padrões PON empregam um único canal
óptico. Em conseqüência, a largura de banda disponível é
limitada pela taxa de bit operada pelos transceptores ópticos,
atualmente em torno de 1 Gbps na maioria dos casos. Adi-
cionalmente, questões de orçamento de potência, associadas
ao uso de divisores de potência, também limitam o número
de usuários. Então, em um cenário futuro, a implantação
de sistemas WDM-PON (Wavelength Division Multiplexing-
Passive Optical Network), no quais múltiplos comprimentos
de onda são utilizados, se tornará certamente relevante.
Dentre as várias topologias WDM-PON existentes, a ar-

quitetura RITENET (Remote Interrogation of Terminal Net-
work), baseada no uso de fontes ópticas centralizadas (Cen-
tralized Light Sources - CLS), foi proposta originalmente
por Frigo et AL [1] em 1994, como uma alternativa para
redução de custos na implementação e gerenciamento de uma
rede WDM-PON. No conceito de CLS, as fontes ópticas
encontram-se localizadas no OLT (Optical Line Terminal),
excluindo-se a necessidade de uma fonte óptica dedicada em

cada ONU (Optical Network Unit) do sitema. O sinal emitido
pelo OLT ora é modulado com o tráfego de downstream, ora
é enviado em forma CW (Continuous-Wave), sem modulação.
Para transmissão upstream, os dados enviados pelo usuário
são inseridos nesta fração CW da mesma portadora óptica
enviada no dowstream, através da modulação externa realizada
na própria ONU, e retornados para o OLT, num esquema
denominado loop-back. Deve-se observar que, neste caso, a
ONU possui apenas um modulador, estando todo o restante
do aparato para transmissão localizado no OLT, o que reduz
o custo de instalação das ONUs desse sistema.
Ademais, a busca pela redução de custos e melhor geren-

ciamento do estoque de componentes optoeletrônicos exige
que as ONUs/ONTs usem transmissores ópticos colorless, isto
é, transmissores que possam ser usados em quaisquer das
ONUs/ONTs do sistema, independentemente do seu compri-
mento de onda específico de operação. Por isso, dentre as
variações recentes da arquitetura RITENET [2] - [4], tem sido
buscada a implementação de fontes ópticas colorless no OLT.
Uma alternativa atraente é a utilização de lasers diodo de
Fabry-Pérot (Fabry-Pérot Laser Diodes – FP-LDs) travados
em frequência por injeção de sinal óptico externo (Optical
Injection Locking - OIL) [5]. Neste esquema, o comprimento
de onda específico de atuação do laser é determinado pelo
sinal externo injetado no dispositivo. Desta forma, uma série
de FP-LDs, idênticos e de baixo custo, pode ser utilizada para
gerar quaisquer comprimentos de onda desejados, reduzindo
o custo de instalação e manutenção da rede. Inicialmente, em
2000, esses sistemas foram propostos para gerar somente o
sinal de downstream [6]. Algum tempo depois, já em 2006, a
técnica de travamento era usada para prover também o sinal
de upstream [7]. Na Coréia do Sul, onde desde 2007 está
implementada comercialmente uma rede de acesso WDM-
PON, o travamento de FP-LDs foi utilizado no downstream
e upstream para prover uma taxa simétrica de 100 Mbps por
usuário [8].
Neste contexto, o foco do presente trabalho é a avaliação

das potencialidades e desempenho esperado de arquiteturas
semelhantes àquelas mostradas esquematicamente na Fig. 1,
em que as fontes ópticas utilizadas são FP-LDs travados em
frequência por OIL, permitindo a implementação de fontes
ópticas colorless. Na proposta da Fig. 1, tais fontes ópticas
estão operando parcialmente em modo CW no OLT e são
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responsáveis por prover o sinal de upstream. Para tal, os
comprimentos de onda oferecidos, localizados na banda de
1550 nm, percorrem a fibra óptica e, ao chegarem ao AWG
(Arrayed Waveguide Gratting), são demultiplexados, de modo
que cada comprimento de onda é encaminhado a uma ONU
específica. Na ONU está presente um modulador Mach-Zender
que recebe o sinal CW provido pela OLT, realiza a modulação
com os dados do usuário e os envia de volta ao OLT. Buscamos
comparar esta configuração base com uma variante, descrita na
próxima seção, a qual não emprega o conceito de rede baseada
em CLS. Neste caso, o FP-LD a ser travado localiza-se na
própria ONU e emprega-se modulação direta. As simulações
descritas a seguir foram realizadas por meio da ferramenta
computacional OptiSystem 8.0 [9].

Fig. 1. Representação esquemática de uma variação da arquitetura RITENET
de interesse para este trabalho

II. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Rede com FP-LD na ONU

1) Travamento de FP-LD pela injeção de ASE: A primeira
arquitetura investigada neste trabalho foi mencionada acima e
não emprega o conceito de CLS. Cada ONU possui o seu
próprio FP-LD e os dados de upstream são inseridos na porta-
dora óptica por modulação direta. A seleção do comprimento
de onda específico a ser emitido por cada ONU ocorre pelo
travamento remoto dos respectivos FP-LDs. Por sua vez, este
travamento remoto do FP-LD é feito a partir do fatiamento
espectral de uma fonte banda larga (Broadband Light Source –
BLS) localizada no OLT. Normalmente, essas fontes BLS são
obtidas por meio do espectro de ASE (Amplified Spontaneous
Emission) de um EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier).
Na ferramenta computacional Optisystem, o sinal de ASE do
EDFA foi gerado por meio de uma componente da biblioteca
do software denominada “EDFA Measured”, possibilitando a
obtenção de um espectro semelhante ao utilizado na Ref. [10].
O sinal de ASE proveniente do OLT, após propagar-se pela

fibra, é devidamente fatiado por um AWG localizado em um nó
remoto próximo às ONUs do sistema. Desta forma, cada fatia
do espectro da ASE, proveniente de cada uma das portas do

Fig. 2. Representação esquemática da rede contendo 8 ONUs equipadas com
FP-LDs idênticos.

AWG, é injetada em cada um dos FP-LDs específicos de cada
ONU, como mostra a Fig. 2. Então, se a freqüência central da
fração injetada do espectro fatiado estiver próxima a uma das
freqüências dos modos do FP-LD, operando originalmente em
regime Free Running, a potência óptica emitida pelos demais
modos será suprimida, amplificando a potência do modo
escolhido, travando o dispositivo em freqüência e forçando-o a
oscilar praticamente em regime monomodo, com freqüência de
emissão próxima à freqüência central do sinal injetado, como
mostra a Fig. 3. Este fenômeno configura o já mencionado
travamento em freqüência por OIL. O comprimento de onda
de emissão do modo central, mo, do F-PLD proposto, localiza-
se em 1550 nm e seus modos adjacentes estão espaçados de
100 GHz, totalizando 9 modos na cavidade do dispositivo. A
Fig. 3 ilustra o travamento do último modo da direta, m4,
localizado em 1553,33 nm.

Fig. 3. Técnia de travamento utilizando o sinal de ASE fatiado: (a) Espectro
do FP-LD operando em regime Free Running. (b) Sinal da ASE fatiado e (c)
FP-LD travado após a injeção do sinal de ASE. Após o travamento, o FP-LD
opera praticamente em monomodo com frequência de emissão do modo m4.
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Parâmetros Símbolos Valores

Comprimento da Cavidade
1,25 Gbps L 428 µm

Largura da Região Ativa W 15 µm
Espessura da Região Ativa D 0,2µm
Volume da Região Ativa V 1284 µm3

Fator de Confinamento Óptico Γ 0,5
Índice de Grupo ng 4
Índice efetivo da Região Ativa nr 3,5
Perdas Internas αint 1x10−3 (µm)−1

Refletividade na Face Frontal Rf 1%
Refletividade na Face Traseira Rb 30%
Comprimento de onda
do modo central λ0 1550 nm

Velocidade da luz no vácuo c 3x108 m/s
Densidade de Portadores
Eletrônicos na transparência ntr 1x103 (µm)−3

Corrente de Polarização I 30 mA ~1,3 Ith
Largura de Ganho de 3dB ∆λD 3,5 THz ~28 nm
Coeficiente de Recombinação
Não-Radiativa Anr 1x108 s−1

Coeficiente de Recombinação
Radiativa B 1x10−10 cm3s−1

Coeficiente Auger Caug 4x10−29 cm6s−1

m-ésimo modo m (-4 . . . 0 ... 4)
Espaçamento modal ∆λL 100 GHz ~0,8 nm
Eficiência Quântica Diferencial η 0,4

TABLE I

VALORES UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES E DISPONIBILIZADOS PELA

LITERATURA [10]

Devido à diferença significativa de potência entre o modo
travado, m4, e os demais modos, a saída do FP-LD pode
ser tomada como praticamente monomodo. De forma sim-
ilar, pode-se travar qualquer um dos modos do dispositivo
injetando-se diferentes fatias do espectro da fonte BLS nos
FP-LDs. Os parâmetros do laser semicondutor são com-
patíveis com trabalhos encontrados na literatura [10] e estão
apresentados na Tabela I. Estudos recentes sobre algumas
características do FP-LD travado, tais como refletividades
requeridas, corrente de polarização, modulação e ruído, podem
ser encontrados em [11]-[14]

Conforme mencionado anteriormente, no esquema mostrado
na Fig. 2, como o FP-LD encontra-se nas instalações do
usuário, realiza-se modulação direta no dispositivo. Após a
modulação, o sinal de upstream de cada ONU percorre o
caminho de volta para o OLT. A fim de verificar o desempenho
dessa rede, foi computada a BER (Bit Error Rate) para cada
modo travado em freqüência do FP-LD, variando-se a distância
entre o OLT e as ONUs. As taxas de transmissão utilizadas nas
simulações, para essa rede, foram de 622 Mbps e 1.25 Gbps.
As Figs. 4-5 mostram os resultados obtidos para os modos m0
e m4, pois estes representam o melhor e o pior desempenho das
ONUs, respectivamente. Claramente, para uma mesma taxa de
transmissão, o modo central atinge distâncias superiores ao do
modo lateral, pois a potência de m0, que chega ao receptor no
OLT, é maior do que a potência de m4.

Para taxas de 622 mbps e 1.25 Gbps, o modo central, m0,
atinge uma BER de 10−12 a distâncias de, aproximadamente,

Fig. 4. BERs calculadas para o modo central, utilizando-se o travamento de
FP-LDs idênticos, localizados nas ONUs e modulados diretamente. As taxas
de transmissão são de 1.25 Gbps e 622 Mbps. Distâncias maiores podem ser
obtidas para a taxa de 622 Mbps.

30 km e 5 km do OLT, respectivamente. Já o modo lateral,
m4, atinge uma BER de 10−12 somente a uma distância em
torno de 18 km do OLT para taxa de 622 Mbps. Portanto,
tendo-se em vista que as várias ONUs podem localizar-se a
diferentes distâncias do OLT, pode-se alocar o modo central
para ONUs mais distantes. No caso da taxa de 622 Mbps, a
distância máxima que uma ONU poderia estar do OLT seria
de 30 km, se fosse utilizado o modo central. A limitação do
alcance desta arquitetura deve-se a baixa potência do sinal
de ASE que atinge a ONU após a propagação pela fibra,
acrescida de perda de inserção do AWG, responsável pelo
fatiamento espectral da fonte BLS, sendo insuficiente para
realizar o travamento do FP-LD para distâncias superiores
a 30 km do OLT. Uma melhoria no orçamento de potência
pode ser alcançada utilizando-se o travamento óptico de FP-
LD pela injeção de laser DFB (Distributed Feedback), assunto
da próxima seção.
2) Travamento de FP-LD pela injeção de laser DFB:

Uma alternativa à utilização do fatiamento espectral da ASE
para realizar o travamento dos FP-LDs é a substituição desta
BLS por um conjunto de lasers DFB [15]. A frequência de
operação de cada DFB foi ajustada de forma a coincidir com
uma das frequências dos modos do FP-LD. Os sinais de 8
lasers DFB com frequências distintas, em operação CW e com
potência de saída de -5 dBm, foram multiplexados no OLT e
enviados pela fibra óptica sendo demultiplexados pelo AWG,
de modo que cada uma das oito frequências fosse destinada a
uma ONU específica, adotando-se o mesmo procedimento na
seção II-B.2.
Analogamente à seção II-A.1, foram calculadas as BERs

para os modos m0 e m4, conforme II-A.1. As taxas de
transmissão utilizadas foram de 1.25 e 2.5 Gbps e os resultados
estão mostrados nas Figs. 6-7, para os modos m0 e m4 e lateral,
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Fig. 5. BERs calculadas para o modo lateral, utilizando-se o travamento de
FP-LDs idênticos, localizados nas ONUs e modulados diretamente. As taxas
de transmissão são de 1.25 Gbps e 622 Mbps. Novamente, a taxa de 622
Mbps fornece maiores distâncias enre OLT e ONUs.

respectivamente.
Comparando-se os resultados obtidos nesta seção com

aqueles da seção II-A.1, para a taxa de 1.25 Gbps, nota-se
claramente que o alcance dessa rede, para uma BER de 10−12,
é maior. De fato, a potência do laser DFB que atinge a ONU
é superior à potência da ASE, o que permite um travamento
mais eficiente no FP-LD, produzindo uma redução na BER
Desta forma, esta rede poderia fornecer serviços em uma área
abrangente, pois o modo central atinge, a uma distância em
torno de 80 km, uma BER de 10−12. A desvantagem da
utilização de um array de DFB, como alternativa á uma fonte
BLS fatiada, consiste no fato de que o provedor de serviços
passa a necessitar de um estoque de lasers DFB específicos
para realizar o travamento remoto dos FP-LDs, o que aumenta
sobremaneira as dificuldades de gerenciamento e manutenção
da rede.

B. Rede de Fonte Óptica Centralizada

1) Travameto de FP-LD pela injeção de ASE: Na Ref.
[1], a portadora gerada pelo OLT é alternadamente enviada,
ora modulada, ora em formato CW para inserção dos dados de
upstream. Entretanto, nesse trabalho apenas a fração do sinal
CW foi considerada, uma vez que esta parte da portadora sofre
de maiores penalidade ao completar o round-trip OLT-ONU-
OLT . A Fig. 8 mostra em detalhes a fonte óptica colorless
presente no OLT, referente à Fig. 1.
Para avaliar o alcance da rede, foi feita uma varredura

das distâncias entre OLT-ONUs e efetuado o cálculo das
respectivas BERs para taxas de transmissão de 622 Mbps, 1.25
Gbps e 2.5 Gbps para os modos m0 e m4, como mostram as
Figs. 9-10, respectivamente.
Comparando-se as Figs. 4-5 com as Figs. 9-10, respectiva-

mente, nota-se que a rede CLS possui desempenho superior

Fig. 6. BER calculada para o modo central, utilizando o sinal CW para
realizar o travamento do FP-LD presente na ONU e modulado diretamente.
Para taxa de 1.25 Gbps, distâncias maiores podem ser obtidas, quando
comparada à taxa de 2.5 Gbps.

ao da rede com o FP-LD na ONU. Isto pode ser explicado
pelo fato da potência da ASE que chega ao FP-LD ser
maior no caso da rede CLS, proporcionando uma melhor
condição de travamento óptico no dipositivo semicondutor.
A configuração centralizada oferece uma grande vantagem
quanto aos processos de gerenciamento e manutenção, pois
caso ocorra alguma falha nos lasers ou no EDFA (fonte de
ASE), todos os empecilhos seriam resolvidos no próprio OLT,
sem a necessidade do deslocamento de técnicos ao nó remoto
ou às dependências do usuário. Registra-se ainda o mair
alcance de tais redes quando comparadas às redes com FP-
LDs nas ONUs investigadas em II-A.1. Uma desvantagem da
rede CLS é a necessidade de modulação externa por meio de
um Mach-Zehnder (ou alternativa compatível), o que aumenta
o custo deste esquema em comparação a rede apresentada na
subseção II-A.1.
2) Travameto de F-PLD pela injeção de laser DFB: Da

mesma forma como feito anteriormente, o sinal da ASE foi
substituído por um conjunto de lasers DFB para se comparar
o desempenho desta topologia com o da topologia da seção II-
B.1. Assim, na Fig. 8, substitui-se o EDFA pelos 8 DFBs com
frequências distintas, cuja potência de emissão foi estabelecida
em -5 dBm. Analogamente à seção II-B.1, foram calculadas
as BERs para os modos m0 e m4, utilizando-se as taxas de
transmissão de 1.25 Gbps e 2.5 Gbps. As Figs.11-12 mostram
os resultados para estes dois modos.
Estabelecido o esquema de travamento, pode-se comparar

as duas arquiteturas, CLS versus FP-LD na ONU. Assim,
analisando os resultados apresentados na seção II-A.2 com os
obtidos nesta seção, observa-se uma notável diferença entre
as distâncias de separação das ONUs com o OLT, para os
dois casos, sendo que a rede com o FP-LD na ONU produz
os melhores resultados, o que pode ser verificado a partir das
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Fig. 7. BER calculada para o modo lateral, utilizando o sinal CW para realizar
o travamento do FP-LD presente na ONU e modulado diretamente. Para taxa
de 1.25 Gbps, distâncias maiores podem ser obtidas, quando comparada à
taxa de 2.5 Gbps.

Fig. 8. Fonte óptica colorless da rede CLS. O sinal de ASE, provinda do
EDFA, é encaminhado ao AWG, pelas portas 1-2 do circulador, onde ocorre
o fatiamento espectral da BLS. Cada porção do espectro da ASE é injetada
em um FP-LD, travando o dispositivo em frequência. Após o travamento, os
sinais ópticos dos FP-LDs são combinados pelo AWG e destinados as ONUs
pelas portas 2-3 do circulador.

Figs. 6 e 11.

III. CONCLUSÃO

As duas arquiteturas apresentam suas vantagens e desvanta-
gens. Enquanto a rede com o FP-LD na ONU apresenta como
vantagem a modulação direta, sua desvantagem está no fato
de existir uma limitação na distância entre ONU-OLT, para
o travamento utilizando ASE, como pode ser observado na
secção II-A.1. Já a rede CLS apresenta como vantagem uma
redução no custo de implementação e gerenciamento da rede.
Sua desvantagem é a necessidade de se fazer modulação ex-

Fig. 9. Taxas de erro obtidas a partir do travamento de FP-LDs, utilizando
ASE, na rede CLS. Com o modo central, para se obter uma BER de 10−12,
as distâncias entre ONUs-OLT devem ser de 40 e 25 km, aproximadamente,
para taxas de transmissão de 1.25 Gbps e 2.5 Gbps, respectivamente.

Fig. 10. Taxas de erro obtidas a partir do travamento de FP-LDs, utilizando
ASE, na rede CLS. Com o modo lateral, para se obter uma BER de 10−12,
as distâncias devem ser reduzidas consideravelmente, quando comparadas ao
modo central.

terna, o que faz com que haja, necessariamente, um modulador
nas ONUs.
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Abstract—Metropolitan Access Optical Networks using 
technologies of optical packet/burst switching (OPS/OBS) are 
analyzed in performance and sensitivity to link failure. 
Through analytical modeling and computer simulations we 
adopt ring and mesh (Manhattan Street type) topologies to 
evaluate the impact of link failure in each topology. We usethe 
parameters average number of hops and packet loss fraction to 
evaluate network performance. It is observed that mesh 
topologies with triple-connection node configuration (3x3) are 
the most robust; consequently in case of link failure the impact 
of lost data is minimum as compared with the other 
configurations and topologies considered. 

Keywords- Network Protection, Photonic Switching, Optical 
Packet and Burst Networks, Optical Fiber Communications. 

I. INTRODUCTION  

The increase in traffic volume due the development of 
new broadband services and applications is dominant in 
metro-access networks [1]-[3]. It is clear that their intrinsic 
traffic variability requires granularity and their increasing 
volume requires speed. Nowadays, optical network 
technologies are well defined for core networks, with WDM 
solutions [4] providing ample bandwidth and connectivity. 
For the metropolitan access level however, WDM is not the 
best economical solution, and it is important to adopt 
technological solutions that increase granularity without loss 
of speed and agility, as well as reliability offering greater 
survivability in case of link failures. There is a tendency to 
use optical packets and bursts (OPS/OBS) for transport and 
switching following the same philosophy as conventional 
optical networks using electronic (IP) packet switching, but 
without having the need for opto-electric conversions at 
every node. All switching and routing in OPS/OBS networks 
is at optical level.  

This work focuses on models of metro-access networks 
with mesh topologies of the Manhattan St type, and Ring 
topologies, analyzing their performance according to 
established parameters, such as average number of hops and 
packet loss fraction. Our main purpose is to evaluate and 
compare these optical network architectures using the 
conventional models of ring and mesh, and their variations 
with modified models from previous work [5][6], 
considering the legacy and widespread presence of ring 
optical networks (SDH/SONET) and implementing new 
structures with unidirectional and bidirectional links. For 

network protection studies, we consider link failure for the 
various cases. We endeavor to find through computer 
simulations alternatives for better architectures, in terms of 
(higher) capacity and (lower) latency. We choose basic 
parameters such as average number of hops and packet loss 
fraction (PLF) as metrics for network performance. The 
present OPS/OBS architecture proposal is original to the 
best of our knowledge.  

It is briefly organized a follows. In Section II, we present 
the basic theory used in this work and some analytic results; 
in Section III we present the various configurations of 
mesh/ring topologies used; in Section IV, the methodology 
and dynamics for simulation scenarios are presented. Other 
sections present Results, Discussion and Conclusion.   

II. BASIC THEORY AND PARAMETERS  

This work is based in the understanding and analysis of 
the following network parameters capacity, average number 
of hops, performance factor, optical packet loss fraction.  

The total capacity of the networks considered here is 
given by the sum of the separate capacity of the links of the 
network, whether the network is a mesh or ring (other 
topologies may behave differently). If the node has P inputs 
and P outputs, the node configuration is (PxP) [4][5],  

H

SNP
Ct

..=     (1)  

where H  is the total average number of hops for the 
optical packets (all packets from all origins to all 
destinations); N is the number of nodes, and S is the link 
capacity; the parameter P (ports) can be value 2, 3, or 4. We 
do not use configuration (4x4) in this work; it is identical 
with bidirectional (network) links.  

The traffic was modeled assuming uniform distribution, 
which means every node generating uniform traffic (number 
of applications) to every other node except to itself. The 
effective number of users in the network for this condition is 
Nu = N(N-1). We define the user-share capacity as Ct/Nu, 
which using (1) for all node configurations becomes, 
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A figure of merit for network performance is defined as the 
performance factor Fp = Ct/ H , which can be applied to any 
multihop environment that follows (1-3). The reasoning is 
simple and useful: higher capacity with smaller average hop 
number leads to a more efficient network that will also have 
lower latency.  

The calculation of average number of hops depends on the 
routing protocol adopted. When we adopt the Store-and-
Forward (SF) protocol that is based in the minimum paths 
matrix gerated by Dijkstra algorithm, the packets/bursts 
always are transmitted by smallest path to the destination 
address. When we use Deflection Routing protocol (DR, no 
optical buffering, optical packets that arrive ”late” -- when 
optical switch is blocked -- are deflected to the available 
output port), the calculation is again based in the minimum 
paths matrix generated by Dijkstra algorithm, but it is not 
always that the optical packet is sent by shortest path to 
destination, because it depends if the path is or is not blocked 
by another packet; in which case (contention) it may take a 
longer path.  

The results of Table 1 use the SF as routing protocol being 
the values of average number of hops, capacity and 
performance were calculated using the equations present in 
this section. These results will be also used to compare with 
the simulations results (section VI) using the NS simulator 
and protocol. In the simulation results other useful 
parameters also were considered such as packet loss fraction 
(PLF) that is defined as the ratio of the number of optical 
packets that were sent but have not arrived at their 
destination normalized by the total number of generated 
(sent) packets in the network during the total simulation 
time.  

When we consider link failure equation (1) for the 
capacity is modified accordingly:  

 

H

SmNP
Ct

)..( −
=

  
(2)  

 
and m is the number of link failures involved. The cases of 

unidirectional and bi-directional links are separately 
considered.  

 

III. M ESH AND RING TOPOLOGIES  

The main OPS/OBS optical network architectures used in 
this work are Manhattan Street (MS, Fig. 1) and ring (Fig. 
2). The MS is a full-connected mesh topology that has been 
object of many studies in metropolitan optical networks [5]-
[9]. In the present work we consider the conventional N=m2 
model, with m even, and N total number of nodes, and 
extended to consider m integer (even and odd). Thus, node 
count is regular (MS, even) or quasi-regular (MSq, odd). It 
should be noted that the main feature of the mesh topologies 
is the option of various different paths that the packets can 
use to arrive at destination address. In case of failure or 
congestion in a given path, the packet can easily change its 
route and follow another path.  

The optical nodes are interconnected using unidirectional 
links and the same connections of conventional model of MS 
plus connections in the diagonal using the same logic 
connectivity of MS network, leaving the network with more 
options of paths than MS network with node configuration 
(2x2). Thus, in the mesh configuration (3x3) we implement a 
new input and output in the (2x2) optical node. The 
intelligence of the optical node is the same of our previous 
model [6] with header recognition and optical switch control 
electronics, a short fiber delay line, and add/drop 
functionalities.  

 

  

Fig. 1: Optical mesh topology networks: (a) MSq-9 with node 
configuration (3x3).  

In the new ring model (Fig. 2) the nodes are connected 
with next neighbor node in the clockwise and in counter-
clockwise directions; we connect with next node after 
neighbor node being to used only unidirectional links, 
different of the convention architecture, where the links 
connect the nodes neighbor in both directions and use 
bidirectional links.  

 

  

Fig. 2: Optical Ring topology networks: (a) Ring-16 with node 
configuration (2x2)  

The optical switching operation for all MS models [(2x2), 
(3x3)] and ring is controlled by fast electronic logic circuits 
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operating on packet-by-packet basis, determined only by 
header processing. The overall switching time is <2µs for 
every packet or burst, independent of payload size. These 
architectures allow for the use of deflection routing (DR) as 
the protocol to resolve contentions and avoid collisions 
[6][9], with the advantage of no need of buffer in the optical 
layer, which contributes to cost reduction. Electronic 
buffering at the (external) client interface of the optical node 
is considered elsewhere [7], and does not affect the results 
of the present work. 

 

 
Table I. Network parameters for mesh/ring topologies with 

unidirectional and bidirectional links.  
 
An optical packet/burst arriving at the optical node blocks 

the switch to its preferred route; another packet/burst 
arriving within the same blocking duration will be deflected 
to the available outport. This simplifies the optical nodes, 
allowing the network to operate asynchronously, with 
packets/bursts guided only by their own headers. Our 
solution is directed to metropolitan areas, with links having 
typically 10km length, and networks spanning less than 36 
optical nodes.  

The first evaluation is summarized in Table 1, where we 
considered the analytic results of parameters such as 
average number of hops, network capacity and performance 
factor. These first evaluations we are not consider link 
failure and the results are obtained through the use of store-
and-forward (SF) protocol, because although it uses the 
shortest path approach with electronic buffering, it is useful 
in establishing the bases for comparison of the various 
topologies considered. It is seen in Table I that the new 

(3x3) mesh architectures is by far the one with better 
performance in the chosen parameters; we will come back to 
this point later (Section V). It should be noted that the SF 
protocol does not consider contention between packets 
(ideal scenarios for transmission), always takes the best 
route, and has significant impact in network delay (latency).  

IV. NETWORK LINK FAILURE  

In high capacity optical networks it is important to have 
network protection mechanisms to prevent failures of the 
system from disrupting services being carried by the 
network [4]. Here we consider single link failures, that is 
failures that occur due cuts of fibers or cables, or failure of 
components in Tx/Rx (transmitter/receiver) pairs [3]. Thus, 
it is our goal here to study the impact of failure on the 
OPS/OBS networks, but not to go in detail and evaluate the 
different mechanisms of protection.  

Tables II and III show the impact of single link failure in 
parameters as number of hops, capacity and performance 
factor. Double link failure is some orders of magnitude 
smaller [12] and needs  not be considered.  

 
Table II. Network parameters for mesh/ring topologies with 

unidirectional and bidirectional links considering link failure. 

 

In what follows, we will present our optical packet traffic 
simulations results, where we consider the deflection 
routing (DR) protocol and consider contention between 
optical packets arriving simultaneously at optical node 
entrance and requiring the same outport. It is noted that DR 
uses the network itself as spatial buffering and allows for 
simplified optical nodes, which are bufferless (at optical 

Topologies Number 
of nodes 

N  

Average 
Number 
of  hops 

H  

Network 
Capacity 

Ct   

Perfor-
mance 

Fp 

MSq-9 9 2,0 22,3 11,1 

MS-16 16 2,9 27,3 9,3 

MSq-25 25 3,3  38,1 11,6 

U
n

id
(2

x2
) 

MS-36 36 3,7  48,5 13 

MSq-9 9 1,6 40,8 24,7 

MS-16 16 2,1 56,0 26,2 

MSq-25 25 2,5 73,2 28,6 

U
n

id
(3

x3
) 

MS-36 36 2,9 92,1 31,4 

MSq-9 9 1,5 60 40 

MS-16 16 2,1 75 35,1 

MSq-25 25 2,5 100 40 

B
id

(4
x4

) 

MS-36 36 3,1 116 37,8 

Ring-9(bid) 9 2,5 18 7,2 

Ring-9 (unid) 9 2,2 20 9,1 

Ring-16(bid) 16 4,2 18,7 4,4 

Ring-16(unid) 16 3,5 23,05 6,6 

Ring-25(bid) 25 6,5 19,2 2,9 R
in

g
 (

2
x2

) 

Ring25 (unid) 25 4.8  25,87 5,3 

Topologies Number 
of  nodes 

N 

Average 
Number 
of  hops 

H  

Network 
Capacity 

Ct 

Perfor-
mance 

Fp 

MSq-9 9 2,125 21,18 9,97 
MS-16 16 3,017 26,52 8,79 
MSq-25 25 3,347 37,35 11,16 

U
n

id
(2

x2
) 

MS-36 36 3,781 47,61 12,59 
MSq-9 9 1,69 38,46 22,76 
MS-16 16 2,16 54,40 25,18 
MSq-25 25 2,56 72,27 28,23 

U
n

id
(3

x3
) 

MS-36 36 2,95 90,68 30,74 
MSq-9 9 1,514 59,45 39,26 
MS-16 16 2,142 74,70 34,87 
MSq-25 25 2,507 99,72 39,78 

B
id

(4
x4

) 

MS-36 36 3,091 116,47 37,68 
Ring-9(bid) 9 2,9 14,66 5,05 

Ring-9 (unid) 9 2,375 17,89 7,53 

Ring-16(bid) 16 4,96 15,63 3,15 

Ring-16(unid) 16 3,479 22,28 6,40 

Ring-25(bid) 25 7,58 16,16 2,13 R
in

g
 (

2
x2

) 

Ring25 (unid) 25 4,986 24,57 4,93 
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layer) and have low contribution to network latency [7], 
even when optical packets follow non-optimized paths.  

 

 

Table III. Impact of PLF in the network parameters considering 
single link failure.  

 

V. TRAFFIC SIMULATION METHODS AND NETWORK 

CONFIGURATIONS  

In this section we summarize the procedures and 
conditions for this work. The results that involved 
simulations are based on Deflection Routing (DR) protocol 
for traffic dynamics and were considered link failure of the 
link more used. With the DR protocol is not necessary the 
use of buffer in the input of node, but buffering is needed 
before input to the optical layer, only to avoid collisions at 
the optical switch; once in the optical layer a packet may be 
deflected to directions that do not follow the shortest path, 
but there are no collisions, and packet loss is below 10-9. 
The simulation dynamics for SF and DR protocols is shown 
in Fig. 4. The network architecture models use 
unidirectional and bidirectional links (treated separately). 
The traffic distribution is uniform with every node 
generating the same amount of traffic to every other node 
during each simulation round time. Every connection was 
set up using UDP protocol, i.e., no retransmission of the lost 
packets. In Fig. 4 the traffic sources in each node generate 
optical packets (from client input electronic packets) of 
same size (500 byes) and send these optical packets in 
variable times; the total number of packets generated for 
simulation rounds is 2x105.  

We have chosen the MS-type mesh topologies as defined 
above, MS-16, MSq-25 and equivalent ring topologies with  
16, 25 nodes. Optical packets are fixed at 500 bytes, which 
we assume to be a representative average in IP-packet 
networks (variable size packets and bursts will be object of 

future implementation). Link transmission rate is 2.5 Gb/s 
(still very adequate for metro-access applications); link 
length is 10km. 

The results for OPS/OBS network traffic simulations 
were obtained using the software Network Simulator (NS-
2); for analytic results, data processing and plotting was 
carried out using standard commercial software.  

 

Optical
Node 1
(source)

2.5 Gbps

CBR
UDP

Client
SF

DR

Deflection
path 

shortest 
path

Preferred
path

Optical
Node 2 

Optical
Node 3 

Optical
Node 4

(Destinati-
on)

e-buffer

Fiber
link

Link
failure

  
Fig. 4: Simulation Dynamics.  

 

VI . NETWORK RESULTS AND DISCUSSION  

The results in this section compare the average number of 
hops and packet loss fraction (PLF) between the 
architectures and node configurations considered in this 
work, analyzing the impact of these parameters when link 
failure is on the more used links [5]. These results were 
obtained through computer simulation in the freeware 
Network Simulator (NS-2).  

Figure 5 compares the average of number of hops between 
the model MS(2x2) with modified model MS(3x3) for 
networks with 16 and 25 nodes and unidirectional links. The 
model that presented the best results of average number of 
hops with and without link failure is configuration (3x3). We 
can see through Fig.5 that when considered link failure the 
loss of average number of hops was not as significant for 
model with node configuration (3x3) as for (2x2).  

For the Ring models in Figure 6, we obtained a lower 
figure for average number of hops with the new 
unidirectional 2x2 Ring model, than that for the conventional 
bidirectional ring, with and without link failure. Another 
significant result is that the impact of link failure on the new 
model is clearly smaller than on the conventional ring, 
especially for link loads up to 50%,, which is explained by 
the existence of new alternate connections (as in Fig.2).  

 

Topology s Average 
Number 
of  hops 

∆H (+%) 

Network 
Capacity 

∆Ct(-%)  

Perfor-
mance 
Factor  

∆Fp(-%)  

MSq-9 5,51 5,22 10,17 

MS-16 2,86 2,78 5,49 

MSq-25 2,04 2,00 3,96 

U
n

id
(2

x2
) 

MS-36 1,80 1,77 3,51 

MSq-9 2,42 5,98 8,21 

MS-16 0,93 2,99 3,89 

MSq-25 0,79 2,10 2,87 

MS-36 0,68 1,60 2,26 

Ring-9 (unid) 5,56 10,53 15,24 

    

Ring-16(unid) 4,47 7,27 11,25 

    

U
n

id
(3

x3
) 

Ring25 (unid) 3,23 5,07 8,04 
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Fig.5 : Average number of hops for MS and MSq, (2x2) and (3x3), 
considering link failure.  

 
Figures 7 & 8 present results of the traffic analysis for 

PLF in the networks studied here. The packet losses occur 
mainly due to lack of synchronism when optical packets 
generated in the node are inserted in the bufferless 
transmission line without collision detection; this could be 
avoided with electronic buffering (e-buffers) in the access 
node and a simple collision detection mechanism at the 
optical switch input. But on the other hand, we also want to 
investigate quantitatively this loss mechanism.  

Another loss factor is the time-to-live (TTL) of the 
optical packets in the network; this also could be controlled 
by electronic buffering, that would in turn keep deflections in 
DR to a minimum; but then again, we want to investigate 
how much TTL influences.  

 

 

Fig.6 : Average number of hops for Rings uni- and bi-, considering 
link failure.  

  
Fig.7 : Packet loss fraction for MS and MSq (2x2) and (3x3) with 

and without link failure.  

 
Fig.8 : Average number of hops for  MS and MSq, (2x2) and (3x3) 

considering link failure.  

 
In contrast, it is interesting to note in Figure 9 that Rings 

are much more sensitive to link failure than meshes (again 
due to number of different optical paths between nodes), and 
the bidirectional ring is worse than the unidirectional ring 
proposed here, because of the more limited number of 
optical paths between nodes. Once again, superior 
performance, robustness and efficiency of mesh compared to  
other topologies.  

 

VII. C ONCLUSION  

We have updated and extended our analysis with the 
traffic simulation for OPS/OBS networks after 
improvements on the ring and mesh network models. We 
have performed comparative analysis of capacity, average 
number of hops deflections and packet loss fraction for all 
mesh and ring architectures considered in this work. Link 
failure, and their impact in network traffic and performance 
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are considered and results bring some new lights. One could 
see that the networks with largest number of paths between 
different node pairs tend to have smallest average number of 
hops; this justifies the best results for MS(3x3, 
unidirectional), recalling that this case has the most different 
link connections (least number of hops in end-to-end 
connections).  
 

 

Fig. 9: Packet loss fraction for ring-16 unidirectional and 
bidirectional.  

 

Considering full link load (1=100%), results show an 
improvement of approximately 50%, between MS (2x2) and 
(3x3). For the ring, as already mentioned in the previous 
section, the improvement was only of approximately 20%.  

All these findings can be useful as an input to network 
planning and assessment of new technological possibilities,  
always remembering that computer simulations are good 
approximations with easy variation of parameters, but 
keeping attention to real world applications. Future work will 
include bi-directional links, as well as cost of link usage and 
possibility of node failure, to investigate how the present 
results will be altered.  

 
 

REFERENCES  

[1] I.Tomkos, S. Azodolmolky, D. Klonidis, M. Aggelou, and K, 
Margariti “Dynamic Impairment Aware Networking for 
Transparent Mesh Optical Networks: Activities of EUProject 
DICONET,” Proc. ICTON’2008, June 2008- Athens, Greece. 

[2] C. Develder, A. Stavdas, Fabio Neri, J. Solé-Pareta, N. Le 
Sauze, and P. Demeester, “Benchmarking and Viability 
Assessment of Optical Packet Switching for Metro 
Networks,” J. Lightwave Tech., Vol. 22, no. 11, Nov. 2004. 

[3] F. Rudge Barbosa, D. Maia, L. Pezzolo, A. C. Sachs, M.R. 
Salvador, “Optical Packet Switching Node for Metro-Access 
Networks”, paper We4.P-160, Proceed. 29th. European 
Conference on Optical Communications – ECOC’2003, 
Rimini, Itália, Sept. 2003..  

[4] R. Ramaswami, K. N. Sivarajan, “Optical Networks: a 
practical perspective”, Morgan Kaufmann, Academic Press, 
Boston, USA 2nd Edition, 2002.  

[5] I. B. Martins; F. Rudge Barbosa ; L. H. Bonani ; E. Moschim . 
“Evaluation of Throughput and Protection in Optically 
Switched Metropolitan Networks Architectures”, Photonic 
Network Communications PNET, number 2, April 2010.  

[6] I. B. Martins, F. Rudge Barbosa, L. H. Bonani, and E. 
Moschim “Improved Method for Evaluation of Network 
Throughput and Protection in Future Optically Switched 
Metropolitan Networks,” Proceed. Advanced Intl Conf. on 
Telecomm. - AICT’2009, May 2009, Venice/Mestre, Italy.  

[7] L.H. Bonani, F. Rudge Barbosa, E. Moschim, and R. Arthur, 
“Analysis of Electronic Buffers in Optical Packet/Burst 
Switched Mesh Networks,” Intl. Conference on Transparent 
Optical Networks-ICTON-2008, June 2008 – Athens, Greece. 

[8] S. Yao, B. Mukherjee, S. J. Yoo, and S. Dixit, “Unified Study 
of Contention Resolution in Optical Packet Switching 
Networks,” IEEE J. Lightwave Tech., vol.21, no.3, p.672, 
March 2003.  

[9] I. Chlamtac and A. Fumagalli, “An Optical Switch 
Architecture for Manhattan Networks”, IEEE J.Select. Areas 
Communic. Vol.11, no. 4, .550, May 1993.  

[10] D. A. Schupke and R. Prinz. “Capacity Efficiency and 
Restorability of Path Protection and Rerouting in WDM 
Networks Subject to Dual Failures”, Photonic Network Comm 
PNET, Vol 8, number 2, p.191, Springer, Netherlands Sept. 
2004  

 

 

 
 
 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

188



A Markovian Performance Model for Resource 
Allocation of Triple Play Transmission on xDSL 

System 
 

Diego L. Cardoso, Rennan J. M. Silva, Carlos R. L. 
Francês 

Faculty of Electronic Engineering 
Federal University of Pará 

Belém, Brazil 
{diego, rennanmaia, rfrances}@ufpa.br 

Gláucio H. S. Carvalho 
Faculty of Statistic 

Federal University of Pará 
Belém, Brazil 
ghsc@ufpa.br 

 
 
 

Abstract – When the evaluation of Quality of Service (QoS) in 
network systems is required, the usual approaches used are 
analytical models or simulation, investigating bottlenecks and 
limitations to respond to the demanded requisites. Markov 
models, for instance, are widely used to study QoS on computer 
networks systems. By definition, QoS is an end-to-end concept 
that assumes an investigation from the traffic generation to 
traffic reception. However, most of the related work concentrates 
on the behavior of the network core, without devoting detailed 
studies to the QoS of the last mile technology (network that 
connects the core network to the final user) and Applications 
that might be used (Triple Play, for example). On this paper we 
proposes and presents a Markov model for resource allocation of 
network bandwidth in ADSL2+ last mile technology. The 
objective is to provide an analytical method that enables a better 
understanding of applications with differentiated QoS requisites 
in such environment. 

Keywords – QoS, Last Mile Technology, Triple Play, ADSL2+, 
Markov. 

I. INTRODUCTION 

While evaluating a system, decision-makers have to predict 
the system saturation so that it is possible to determine the 
best cost effective manner to avoid it or at least delay this 
saturation as much as possible. One must have a notion of 
how the system behaves both in best and worst case; this is 
generally provided by the expertise of the system 
administrator. Another alternative is to use performance 
evaluation techniques. These techniques can be classified into 
two main categories, which are measuring and modelling. 
Usually measurements, benchmarking and prototyping fall 
under the category of measuring. These techniques are very 
useful to be applied on systems that have already been built, 
providing accurate information for their performance analysis. 

The second category mentioned above – modelling - can 
also be used for providing performance analysis. Modelling is 
a complex process that starts usually with a high-level 
specification (either graphical or non-graphical) and ends up 
with the presentation of performance measures. In order to 

obtain these measures, two approaches can be utilized: 
analytical and simulation solutions.  

An analytical approach usually associates the system 
specification to a mathematical model such as Markov chains 
or queuing theory. A Simulation approach, on the other hand, 
is a computer program that reproduces the system behavior.  

In particular, while dealing with network systems, 
modelling is very much used to study parameters of interest of 
quality of service. This can be performed regardless of 
whether the network is for access or it is a backbone; or 
whether the requisites are for the physical layer (for instance, 
noise models) or for the top layers (throughput and blocking 
probability). 

As the models can be very general besides dealing with a 
wide variety of applications, they are usually modelled as 
Markov chains in order to estimate long term essential 
characteristics of the system. 

About the provisioning of triple-play applications, there is a 
critical issue: how to schedule traffic and allocate bandwidth 
among the triple-play services in the last mile technology? 
That question is challenging because VoD (Video on 
Demand), VoIP (Voice over Internet Protocol), and high 
speed Internet have different QoS requirements; and thus each 
of them should receive different treatment from the network’s 
point of view. Thus, the proper design of resource allocation 
in broadband network access, also known as last mile 
networks, plays a key role. 

Connection Admission Controls - CAC for wired and 
wireless networks has been extensively studied in the past and 
many priority based CAC schemes have been proposed [1] - 
[4]. However, the ideal percentage of reservation for 
applications of voice, video, data and the applications 
behaviour with this variation were not studied. 

In addition, the ADSL2 + technology has been used for the 
interconnection of all Brazilian metropolitan schools, in which 
services such as VoIP telephony, video conferencing for 
teachers, and so on will be offered. This action is occurring 
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due to an agreement made between Telephone Companies and 
the Brazilian government, called the “Broadband in Schools”, 
which will benefit 56,9 thousand schools across the country, 
in total of 37,1 million of students. 

Due to the necessity of investigating the feasibility of 
providing QoS to guarantee minimum resources to 
applications that need a differentiated treatment in the last 
mile technology, in case of xDSL technology, a performance 
model has been developed for the traditional diffserv 
arquitecture. 

The contributions of this paper are: Markov model for 
Triple Play application in ADSL2+ last mile technology with 
a resource allocation; and the performance analysis of the 
model. 

This paper is organized as follows. In Section 2 and 3, the 
basic concepts for QoS and DSL technology are explained. In 
Section 4, the analytical model for resource allocation for 
triple play technology is shown. The performance analysis is 
based on a detailed mathematical model followed by 
numerical results that are presented in Section 5. Finally, 
Section 6 shows the final remarks of this work. 

II. QUALITY OF SERVICE 

The Quality of Service (QoS) concept can be understood as 
a combination of demands from a network, intending to 
achieve a better way to share the available bandwidth and 
guarantee the data transmission regarding four items: latency, 
jitter, bandwidth and reliability [6]. Latency is the delay that 
an application can tolerate in delivering a data package 
through the network; jitter is the latency variation in an end-
to-end transmission; bandwidth is the maximum transmission 
rate at which an application's traffic must be carried by the 
network; and reliability is related to the routing, responsible to 
delay the packages transmission, modify its order or even 
discard them when the queues are full. 

 A network that handles QoS must provide mechanisms for 
traffic differentiation, prioritizing certain packages or data 
flows, rather than others; especially when an overflow in the 
network is evidenced. Those processes defined with higher 
priorities must continue their work perfectly, even when 
harming the performance of lower priority processes. Certain 
applications such as videoconferences and telemedicine are 
more susceptible to such parameters (delay, jitter, etc) than 
others, like e-mail and file transfers.  

The use and implementation of QoS is based on the models 
provided by the IETF (Internet Engineering Task Force); 
among them, the Intserv and the Diffserv are the most known 
[5].  

The Intserv assumes that the architecture of the current 
Internet does not need to be modified, but can be extended to 
offer some new services. It was projected to establish QoS 
"end-to-end", guaranteeing that the total quality will be 
offered exactly as was established in the original 
configuration: between two nodes that are connected through 
this system for reserving resources of the network for this 
connection.  

Some virtual connections are established as in Frame-Relay 
and ATM, and the routers stores the state of each connection 
in tables. The disadvantage of this architecture is the lack of 
scalability; in a big network the reserve of these resources can 
generate much traffic due to the great exchange of messages, 
making the architecture impracticable.  

The Diffserv comes detaching due to its scalability and low 
cost. All its operation is based on marking a field of the 
heading of IP packages that was not used until then. This field 
of 8 bits, today called TOS (Type of Service) in the IPv4, and 
TCF (Traffic Class Field) in the IPv6 receives a numerical 
value that the routers use to know which treatment to give to 
this package. Its marking can be made using as a rule the 
address of origin or destination, origin door or destination 
door, schedule, MAC address, and others, besides being able 
to combine several of them. 

III.  XDSL TECHNOLOGY 

DSL system is a technology that provides transport of high-
bit-rate digital information over telephone subscriber lines. 
The term xDSL covers a number of similar yet competing 
forms of DSL, including ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL 
(Single-Pair DSL), HDSL (High-Bit-Rate DSL), RADSL 
(Rate-Adaptive DSL), VDSL, and VDSL2 [6]. 

DSL technologies have being considered the most dominant 
broadband technologies, not only in Europe, but also in Latin 
America and in developing countries such as India [7]–[9]. 
DSL technology is responsible in Latin America for around 
77% of all current broadband access, whereas in Brazil, this 
value is as high as 85%. In quantitative terms, at the end of 
2005 there were almost 5,300,000 Latin American ADSL 
technology sign-ups [8]. 

Standardized in 2005, ADSL2+ is normally bundled into 
one upgrade to the ADSL system by the service provider. This 
upgrade has opened the door to new video service support 
capabilities and a host of new service offerings from the 
service providers [10]. ADSL2+ use double the downstream 
bandwidth as compared to the ADSL2 transceiver defined in 
ITU-T Rec. G.992.3. Systems support a network data rate 
ranging up to a minimum of 16 Mbps downstream and 800 
kbps upstream [11]. 

Aiming at a deeper study, like modifying a system 
configuration and checking whether the system behaviour 
changes, it is necessary to model the scheduler with an 
appropriate technique, such as Queuing Networks, Petri nets, 
and Markov chains. In this paper, we use the Continuous-
Time Markov Chain (CTMC) formalism to describe 
performance indices of the scheduling process and admission 
control of the EDA/DSLAM system for ADSL2+ last mile 
technology. Based on models, it is possible to make 
assumptions in order to orient several project decisions. 

IV.  SYSTEM MODELLING 

An ADSL2+ EDA/DSLAN scheduler and admission 
control is depicted in figure 1. Higher, medium and lower 

priority jobs processes with parameters 1λ , 2λ  and 3λ , 

respectively. For simplicity, it is assumed that both services 
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require a negative exponential service time with rateµ . Each 

queue can accommodate at most Bi jobs, where it means the 
package service classes. A package is removed from the array 

if its processing is finished, with probability 1qs  (for high 

priority jobs).  

A percentage of the processor capacity (R) is allocated for 
each class of applications (Figure 1). Using this policy, we 
can divide the capacity of the processor in three variables: R1 
(percentage reserved), used for applications with high priority 
(we assume that higher priority packets are VoIP packages); 
R2, used for applications with median priority (video 
packages); and [1-(R1+R2)] for the other applications in the 
system (data packages). A state-transition diagram for 
system’s markovian model is presented in figure 1. 

 
Fig. 1. System model. 

Given the assumptions presented above, a CTMC model of 
the system was developed, whose state is defined as: 

)0;0;0/,,( 332211321 BbBbBbbbbs ≤≤≤≤≤≤=  

Where: 

-- 1b  is the number of packages in the high priority queue;  

-- 2b  is the number of packages in the median priority 

queue;  

-- 3b  is the number of packages in the low priority queue;  

Let S be the state space of the CTMC model. The number 

of states in S is equal to )1)(1)(1( 321 +++ BBB . 

Transitions from state s to all possible successor states are 
reported in Table 1, together with their rates and conditions 
under which the transitions exist; the last column indicates the 
type of event to which the transition refers. Changes in state 

variables 1b , 2b  and 3b  are motivated when a package arrives 

or leaves the system. Whenever a package arrives, the buffers 
(B1, B2 or B3) occupancies increase by one. When no free 
position is available in the buffer, an incoming is lost. Finally, 
a package is successfully processed from high priority queue 
with rate µ1R , median priority with rate µ2R  and 

µ)21(1( RR +−  from the lower priority. The state-

transition diagram for the system’s markovian model is 
presented at the figure 2. 

 

TABLE 1 
TRANSITIONS FROM STATE ),,( 321 bbbs= TO A SUCCESSOR STATE T 

FOR JOBS IN PRIORITY POLICY. 
 

Successor 
State 

Condition Rate Event 

),,1( 321 bbb +  
11 Bb <  1λ  

A package  
arrives in 

high 
priority 
class 

),1,( 321 bbb +  22 Bb <  2λ  

A packet 
arrives in 
medium 
priority 
class 

)1,,( 321 +bbb  33 Bb <
 3λ

 

A package 
arrives in 

low 
priority 
class 

),,1( 321 bbb −  01 >b  µ1R  

A package 
from high 

class 
terminates 

),1,( 321 bbb −  02 >b  
µ2R  

A package 
from 

medium 
class 

terminates 

)1,,( 321 −bbb  03 >b
 

µ))21(1( RR +−  

A package 
from low 

class 
terminates 

Using standard techniques for the solution of Markov 
chains, the steady-state probabilities of the CTMC are 
computed. Let π(s) be the steady-state probability of state s 

(the notation π ),,( 321 bbb  for π(s) will also be used). From 

the π(s), some interesting performance measures can be 
computed. 

The average blocking probability is given by: 

S i  
    ,

∈∀= ∑
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The average delay for each buffer is: 
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Fig. 2. State-transition diagram for triple play bandwidth reserve. 

V. RESULTS 

In this section some numerical results are presented to 
evaluate how adequate is the Markov model to Central Office 
CAC. This station is the interconnection between the Internet 
backbone and client last mile technology. 

The model presented was used to evaluate the performance 
of voice, video and data applications (triple play), which will 
be used in Brazilian public schools that, through an agreement 
between telcos (telecommunications Companys), Anatel 
(National Telecommunications Agency) and Ministry of 
Education, are installing free internet connection in 56.9 
thousand public schools, benefiting approximately 37.1 
million students by 2010. 

Normally, for triple play flows, the link is divided into 
virtual queues, associating a value of reserve bandwidth for 
transmission. Currently, these values are set by the network 
administrator based on knowledge obtained through 
experience or suggestions by the equipment manufacturer. 
The values chosen are often not ideal, since they depend on 
specific features of the last mile technology and the 
applications used. In the case of Brazilian public school, this 
factor is compounded since the bandwidth is limited, so it is 
necessary to define the best usage percentage for each flow, 
avoiding the applications from using less network bandwidth 
than necessary and thereby not maintain the minimum QoS 
for the application, or more bandwidth, causing under-
resource utilization. 

The QoS measure, block probability, was used as criteria 
for stopping the applications. According to [12], the blocking 
probability for applications of voice, video and data can be up 
to 10%, 10% and 25% respectively. This fact is explained due 
to the UDP protocol characteristic, which does not have 
congestion control, flow control and packet delivery 
confirmation. Data applications generally use the TCP 
protocol, also known as a reliable protocol, because it has 
flow control, congestion control and delivery confirmation. 
But having these features generates an overhead on the 
network, having a lower performance than the UDP protocol. 

As said before, the last mile connection used is ADSL2+ 
technology with 1 Mbps of bandwidth per school. A voice 
application, representing a VoIP connection (high-priority 
class), a video application, simulating the on-demand video 
transmission (class of medium priority) and an FTP download 
(class of low priority) were used. Table 3 summarizes the 
parameters. 

TABLE 2  
INPUT DATA 

 

 
Initial Rate 

( iλ ) 

Average 

Buffer ( iB ) 

High Priority: 128 kbps 40 
Median Priority: 512 kbps 40 

Low Priority: 800 kbps 40 

Initially, the percentage of reserved bandwidth was set 
randomly, and from this value was changed until they could 
reach the QoS minimum acceptable values. Figure 3 shows 
the blocking probability behaviour of the gold class, the 
percentage of reserved bandwidth is increased until the 
stopping criteria (10% of blocking probability) is met for this 
application. This percentage is obtained with a reserve 
bandwidth of 11,2% (approximately 115 Kbps), as 
summarized in Table 3. 
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Fig. 3. Gold class throughput behaviour. 

 
 

TABLE 3 
PERFORMANCE MEASUREMENTS 

 
 15% 12% 11.5% 11.2% 10% 7% 5% 

Blocking 
Probability (%) 

0,012 4,85 8,2 10,1 19,9 43,9 60 

Queue 
Waiting 
Time (s) 

0,03 0,21 0,26 0,28 0,36 0,55 0,78 

Average Queue 
Length 

4,9 25,3 29,7 29,7 35,9 38,7 39,3 

Having obtained the acceptable percentage for the high 
priority class, the same process is done for the medium 
priority class, in which a video transmission with rate of 512 
kbps and packet size of 500 bytes was used. Figure 4 shows 
the blocking probability behaviour of this application, in 
which the larger is the reserve and the smaller is the package 
loss. This behaviour influences in the lower priority, which 
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has a significant increase in their packet loss, as shown in 
Table 4 and figures 4 and 5. 
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Fig. 4. System throughput behaviour per flow. 
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Fig. 5. System throughput behaviour per flow. 

The stopping criteria for the medium priority class 
(blocking probability of 10%) is obtained reserving 45% of 
available bandwidth (410 kbps), impacting in the amount of 
available bandwidth for the lower priority class (total of 
500kbps with package loss of 43.9%). These values are 
considered acceptable because of the TCP protocol used for 
data transmission, allowing package retransmission and 
reliability in the packages delivery. 

 
TABLE 4 

PERFORMANCE MEASUREMENTS 
 

 50% 45% 40% 30% 20% 10% 
Blocking 

Probability (%) 
2,43 10,1 20 40 60 80 

Queue 
Waiting 
Time (s) 

0,04 0,07 0,09 0,12 0,19 0,39 

Average Queue 
Length 

20 31,5 36 38,5 39,3 39,7 

 

 

VI.  CONCLUSION 

Provision of QoS guarantees in a last mile technology is an 
open problem. This paper presented a markovian CAC model 
for performance study, which uses static resource allocation 
policy. 

Triple Play is a promising service to be provided over 
broadband access networks. The utilization of the existing 
telephone infrastructure of the schools decreases the costs of 
the service. It can be a differential between to provide or not a 
service in regions with few infrastructures of communications. 

The obtained results in this paper indicate that ADSL2+ is a 
feasible solution to provide triple play services. Additional 
studies using other access technologies like wireless 
broadband networks are in progress. 
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Abstract— The expansion of communication services and 
resources worldwide have been carried out in a disorderly 
manner, neglecting important aspects such as design, planning 
and performance evaluation to determine the network’s 
characteristics. DSL (Digital Subscriber Line) technology enables 
a universal broadband access with reduced cost and time; it can 
thus be considered a large capillarity broadband network, since 
it uses a combination of the existing telephony infrastructure and 
DSL transmission technologies, which are widely available to end 
users in most developing countries. The work presented here 
introduces an approach for implementing strategies for capacity 
planning of networks that were not designed for applications like 
triple play, a prerequisite, nowadays, for the current profile of 
Internet users. We show that the use of real measures and 
probabilistic analysis will enable the planning of communication 
networks, considering logical and physical parameters, such as 
the transmission path, the influence of noise in the 
communication, the protocols used and Triple Play (voice, video 
and data) applications. 

Keywords- DSL, Large Capillarity Networks, Next Generation 
Networks, Probabilistic Analysis 

I.  INTRODUCTION 
The increasingly spread of information through digital 

media raises new realities in the world's present scenario, and 
so new technologies have been emerging in order to streamline 
the process of disseminating information and providing quality 
access to such information by the population. The Next 
Generation Network (NGN) holds tremendous potential, with a 
promise to merge the transmission of data, voice, video and 
other media into a single network; unfortunately, several 
developing countries do not have the necessary infra-structure 
to implement NGN technology. The main concern in these 
networks is not the backbone or the transport layer, but in the 
last mile itself. Last mile has become a popular keyword to 
indicate the technology which connects the End User to the 
Network backbone. 

In most of North America and Western Europe, Internet 
penetration is very high and nearly every citizen has access to 
the Internet. However, this is not true in many parts of the 
developing world, where only a small percent of the population 
has the access, even if the bandwidth is significantly low and 

the cost is a substantial fraction of the user’s income [1]. 
According to [2], more than 70% of the population of the 
developing countries does not have access to Internet due to 
lack of infrastructure; furthermore, in  countries like China, 
India and Brazil, with continental dimensions, the construction 
of a new telecommunications network, like optic fiber, is costly 
and impractical. In this context, new alternative technologies 
that can offer better trade-offs between performance and costs 
must be sought. 

There are several approaches to deliver service to the end 
user [3]. An alternative with less time and cost would be to use 
a combination of existing infrastructures such as electrical 
grids or telephone networks, based on copper loops, which are 
widely available to end users in most developing countries [4]. 
For areas where the network has low penetration, wireless 
network can be a better solution; it, however, requires a basic 
infrastructure (base stations, antennas, etc.). 

DSL remains the dominant access technology with 65% of 
the worldwide subscribers for broadband, compared with 33% 
of fiber optics connection. It is in the developing countries that 
the number of DSL connections for last mile really stands out, 
such as in India, representing 83% of broadband connections; 
and China, which continues its healthy growth, reaching 
93,549,000 subscribers [5]. 

Particularly, Brazil was marked by a major growth in 
broadband access. In 2005, 12.93% of the households had 
Internet access, in which 52.1% of the home users had dial-up 
connection, 41.2% any type of broadband and 6.7% both forms 
of access. By 2008, the statistics had changed considerably; the 
households with internet access increased to 39%, with 
broadband access increasing to 58% and dial-up access 
decreasing to 31%; Being most part of the broadband 
connection represented by DSL access [6]. 

It is therefore essential to investigate the transmission 
technologies (last mile and protocols used) in order to achieve 
a better strategy to expand telecommunications services in 
regions with little infrastructure available to the typical end 
user. The inferences of possible scenarios, as a rule, are 
performed using a combination of prototyping and modeling 
for performance evaluation. Since sensitive applications will be 
used in an infra-structure that has not been implemented for 
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data transmission, communication aspects from all layers of the 
TCP/IP protocol should be taken into account and evaluated 
how the variables from lower layer influence in the upper 
layers. 

This paper presents a performance evaluation of ADSL2+ 
networks with triple play (video, voice and data) traffic, the 
testing strategy, concepts and elements involved. 

The paper is organized as follows: in section 2 and 3 the 
basic elements of DSL architecture are show. Section 4 
presents the proposed strategy for planning large capillarity 
networks and its results, applying computational intelligent 
models to assist in the process of planning, implementation and 
maintenance of ADSL2+ last mile networks. The final remarks 
are presented in section 5. 

II. TEST BED ARCHITECTURE 
In order to evaluate the triple play communication in a DSL 

network, a standard model must be used, such as the ones 
suggested by [4] and [7] (Figure 1), which define the sequence 
of connected elements: 

 
Figure 1 - Example of a Standard Test Bed 

The architecture to be used will include the following 
items: 

• xDSL Modems, including ADSL, ADSL2, ADSL2+;  

• DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer); 

• Simulator of cables for the European standard; 

• Protocols analyzer. 

III. DSL LOOP LENGTH 
With the rapid growth of high-speed DSL access 

subscriptions, there is a high demand in the telecommunication 
industry for equipment to accurately predict DSL access 
performance over a telephone subscriber line (also referred to 
as a local loop). 

The use of DSL technology to transmit data at high speed 
enables quick service delivery, mainly due to the fact that there 
is an external network and cabling with twisted copper pair, 
with wide coverage in almost all areas and niche markets. This 
network is not homogeneous, co-existing with new systems 
and old networks of 30, 40, 50 years ago.  

Particular items that can prevent the use of the service are: 
loop losses, bridge taps, specific noises of twisted pair links, 
long loops (distances from the central office to the user), 

among others, which can slow down the service. Usually, the 
specifications are given for wiring 24 or 26 AWG over 
distances of 2090m [8]; it is, however, unknown exactly which 
parts are with each type of cable and their distances, making 
necessary for an extra effort to measure it. Such items are 
shown more specifically in the following section. 

IV. PLANNING METHODOLOGY AND PERFORMANCE 
RESULTS 

This work implements strategies for planning and 
evaluating the performance of ADSL2+ networks, which 
implement minimum levels of QoS for Triple Play 
applications. This approach will be achieved through a set of 
techniques such as: data measurement, modeling, optimization, 
simulation. This will enable creating an information framework 
that will guide the implementation of triple play applications 
and/or infrastructure for broadband networks. 

The strategy and methodology to be used in the tests are 
divided into the following topics: 

• Definition of architecture and equipment ; 

• Definition of variables to be analyzed; 

• Implementation of the testbed; 

• Set up of equipments and preparation for the tests; 

• Empirical tests; 

• Analysis of the results; 

• Correlation study using Bayesian networks; 

• Optimal State Configuration Search. 

A. Definition of Architecture and Equipment 
The test was implemented in the Laboratory of 

Technological Innovation in Telecommunications (LABIT), 
with a scenario consisting of modems, DSLAM, 
telecommunication cables, noise generator, and computers. 

The generation of noise is made by the DSL 5500, a noise 
generator from Spirent Communications, in the operating range 
of ADSL2+ (4.3125 kHz to 2.208 MHz). A protocol analyzer 
from RADCOM [9] was also used to filter the packets that will 
travel in the network, isolating specific flows to generate 
performance metrics.  

DSLAM/EDA (Ethernet DSL Access) is the equipment 
available in the telephone central office, allowing the data 
communication via a DSL link. 

A Wireline Simulator of ADSL2+ ETSI DLS 410E3 from 
Spirent Communications was used. 

The methodology applied is conventionally used for 
benchmarking of high protocol layers, considering all types of 
data that can be transmitted; where the data to be varied are 
specific of the DSL technology: the loop length and the 
applications used. 
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B. Definition of variables to be analyzed 
The performance measures obtained for this case study are 

divided by application:  

• Voice flow (VoIP): Jitter, loss of IP packets, MOS - 
Mean Opinion Score, number of successful attempts. 

• Video flow (Video): Jitter, video throughput and loss 
of IP packets. 

• Data flow (FTP): Delay, jitter, loss of IP packets and 
throughput. 

Where: 

Def.1: We call “throughput” for the maximum bit rate, that 
allows end-to-end IP packet transmission without occurring 
any packet loss during the test (retransmission is not provided). 

Def.2: The one-way IP packet delay is the time an IP packet 
(of a certain size) needs to travel from source to destination.  

Def.3: We have repeated the measurements for different 
loop distances (2500m, 3000m, 3500m, 4000m and 4500m) 
and cable type Ø=0.4mm PE. Simulating scenarios with and 
without noise, as shown in the table below: 

TABLE I.  NOISE COMBINATION 

Naming Noise Combination 

Case0 Without any noise 
Case1 White Noise W= - 140 dBm and 24 DSL (ISDN) Impairment 
Case2 White Noise W= - 130 dBm and 24 DSL (ISDN) Impairment 
Case3 White Noise W= - 120 dBm and 24 DSL (ISDN) Impairment 

 

Noises recommended for [10] and [11]. All tests, for each 
loop length, were repeated 10 times, with duration of 120 
seconds, admitting themselves a confidence interval of 95%. 

C. Empirical Tests 
For the analysis of this last mile technology, a typical 

scenario for IPTV transmission will be used, where services 
such as voice, video and data will be available [4]. 

For the voice transmission, Callgen (VoIP tool developed 
by the OpenH232 project) [12] was used. Besides being widely 
used for testing, Callgen supports the G.711 codec [4]. 

The video codec H.264 standard, which is being adopted by 
all major video service operators, is utilized in the performance 
evaluation of triple play service over xDSL access network [4]. 
VLC (VideoLAN Client) [13] was used to generate the video 
traffic.  VLC is a multimedia player that supports various video 
formats and streaming protocols, the RTP (Real Time Protocol) 
was used for the video transmission. The codec H264 was used 
for the video flow, with rate of 1.2 Mbps; for the audio, the 
AAC was used with rate of 192 kbps. 

IPERF tool [14] was used to simulate the FTP traffic 
continuously, aiming to occupy the total available bandwidth. 
This tool is dedicated to the performance analysis of networks 
and widely used in testing [15]. 

The tests performed are divided into: tests of the network 
capacity (Basic Connection); and tests of the applications 
behavior (Network Capacity Services), where the behavior of 
the protocols involved are studied. 

D. Analysis of the results 
Initially it made a direct approach from results, which 

enables us to analyze the applications behavior in specific 
layers of the TCP/IP. The behavior can be generally estimated, 
but to quantify it is very important for decision-making; and 
now, based on this database mounted, it is possible to measure 
it. 

For example, Figure 2 shows the behaviour for the quality 
of the VoIP communication by enlarging loop lengths and 
inserting noise; we considered MOS equals to zero when the 
connection cannot be made or maintained. We can see that the 
noise of -120dBm and 24D (case3) has a negative influence in 
the communication; and that the noise impact in the voice 
communication is higher in distances above 4000m, with 
quality loss up to 69% over a distance of 2500m. 

 

Figure 2 – VoIP MOS Behavior. 

The results illustrate the direct relationship between 
distance, noise and degradation of flows, especially at distances 
from 3500m to 4500m, which are more susceptible to noise. 
These distances measures are widely used in countries with 
large geographical area (such as Brazil, India and China) and 
an already established telephony infrastructure, which should 
now be adapted for digital transmission of data.  

The distance of 4000m represents 11% of the existing loops 
of the telecommunication network [8]. For this distance, it is 
observed that VoIP and FTP applications do not vary much 
with the insertion of a noise -130 dBm and -120 dBm; this is 
due to the inability to maintain the FTP transfer with these 
noises, enabling other applications to use all the available 
bandwidth. As the video application has a greater need for 
bandwidth, it is expected to show a greater variation than other 
applications, as shown in Table II. 
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TABLE II.  VOIP, VIDEO AND DATA METRICS FOR 4000M. 

Case Without 
Noise Case1 Case2 Case3 

Jitter VoIP (ms) 8.58 19.56 43.63 39.26 

Loss VoIP (%) 1.7 0.14 5.55 23.87 

MOS VoIP 3.71 3.67 2.17 1.29 

Throughput VoIP (kbps) 170 170 160 141.66 

Attempts VoIP 4 4 4 4 

Loss Video (%) 2.73 17.81 31.73 60.33 

Jitter Video (ms) 4.43 5.18 6.9 12.7 

Throughput Video (Mbps) 1.38 1.15 0.94 0.54 

Jitter FTP (ms) 4.952 8.093 17.475 30.729 

Delay FTP (ms) 0.12 0.13 2.88 14.3 

Throughput FTP (kbps) 79.56 163.58 376.92 364.19 
 

It can be seen that VoIP communication provides a jitter 
within acceptable values, however with a significant packet 
loss (which for VoIP is 1% at most). For communication with -
140 dBm noise (Case1), an increase of 41.5% was seen in the 
packet loss for Case 2; and 65.3% for Caso3 with -120dBm. 
For the video application, Cases 2 and 3 have losses above 
10%, which is acceptable, according to international standards. 

With just the performance measures and the help of a 
domain specialist, conjectures can be taken about the behavior 
and functionality of applications. This study, however, is not 
completed without considering factors such as the influence 
and correlation of all the attributes involved. The correlation of 
events is important to reduce costs with the network 
maintenance, improve availability and performance of network 
services.  

We implement for this analysis the algorithm of Bayesian 
networks (BNs). Known for their models as components with a 
qualitative, representing the dependencies between the nodes; 
and quantitative (conditional probability tables – CPTs of the 
nodes) structure, evaluating, in probabilistic terms, these 
dependencies [16]. Together, these components provide an 
efficient representation of the joint probability distribution of 
the variables in a given field. 

E. Bayesian Correlation Study 
Figure 3 shows the BN with all the attributes obtained from 

the empirical testing. Each node has a conditional probability 
table associated with it (e.g. Delay_FTP); with the nodes, the 
dependencies are also represented, given the direction of their 
connecting arrows (e.g. the existence of noise in the 
communication influences the likelihood of a jitter variation in 
the VoIP application, and, in turn, in the VoIP MOS). 

This approach enables a crosslayer interaction between 
variables of different layers of the TCP/IP protocols, allowing 
for a higher level of interaction and determining the impact of 
variables from a lower layer on the top layers and vice-versa; 
e.g., when inferences are made in the network (e.g. it is 

evidenced from the occurrence of a white noise of -140dBm 
and 24D in the communication), the impacts of these events are 
propagated, as a chain reaction, throughout the network, 
updating the probability values of the remaining nodes, in order 
to reflect their behavior; thus predicting how the network 
would perform given the occurrence of the instantiated event. 

 
Figure 3 – Bayesian network for Triple Play applications over DSL. 

F. Applicability 
A case study was implemented to demonstrate the usability 

of this approach for network planning.  

The objective is to find the maximum loop length and the 
set of noise that will enable to effectively accomplish the 
quality in transfer of flows. So, Telcos could assess whether 
their links can support these applications. The results are 
compared with loop samples obtained from the Brazilian 
telecommunications networks [8]. 

According to [4], a VoIP communication should have a 
minimum quality parameters, without which the VoIP 
communication is not feasible. Using the G.711 VoIP protocol, 
a VoIP communication is seen as feasible if it shows measures 
such as a 60ms jitter, 1% packet loss and up to 150ms of delay.  
G.711 is the standard protocol for 64kbps communication, 
hence its use in the testing analyses  

VoIP communication requires a low bandwidth, but it is 
very susceptible to communication problems like bottlenecks, 
delays, losses and noise in communication, making it a major 
concern in a triple play communication. Therefore, from the 
inferences made in the BN, which considers and propagates the 
correlations between all the attributes of the domain, it was 
verified which behavior other applications (video and data) 
would have to present in order to maintain the quality required 
for voice communication.  

Initially, with regard to the physical layer, as shown in 
Figure 4, the distances that enabled these parameters to be 
maintained were 3000m with white noise of 130dBm and -
24D, 3500 without any noise, or white noise of -140dBm and 
24D. 
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Figure 4 – Distance Probability for VoIP application requirements. 

Since the average distance of telephone links, according to 
standard [8] is 2090 m, it is observed that there is a possibility 
of extending that distance in 66.9%, i.e. 1404 m. Allowing 
smaller investments from Telcos in repeaters (bridge taps) 
which create new interference with communication or the exact 
definition of the distances necessary to meet these needs. 

The video application has 88.7% probability of the 
bandwidth to be between 1.2 Mbps to 1.4 Mbps, with 99% 
jitter to be in the range below 20 ms and 87.9% of loss up to 
10%. The implementation of FTP, which uses the adaptive 
TCP protocol, has 91.2% chance of presenting average delays 
up to 100ms, 90.7% loss under 10% and flow rate between 1.6 
Mbps to 2.4 Mbps. All of these levels are acceptable according 
to international standards [17]. 

G. Optimal State Configuration Search 
As pointed previously, BN is, among the many Data 

Mining techniques found in literature, one of the most 
prominent, when considering easiness for the interpretation of 
the knowledge obtained from a domain with uncertainty. 
However, BNs present a restriction to establish the optimal 
combination of states for given variables (discrete or 
continuous) that would achieve a certain requirement (state of 
one or more variables of the domain). In many real 
applications, the search for situations which would lead to the 
attainment of certain goals is extremely important. To treat this 
type of problem a combination of genetic algorithm (GA) with 
the BN obtained from the data are used. 

By applying a novel hybrid model developed using GAs 
and BNs we introduces an approach for implementing 
strategies for capacity planning of networks that were not 
originally designed for triple play applications. We show that 
the use of real measures and probabilistic analysis will enable 
the planning of communication networks, considering logical 
and physical parameters, such as noise, protocols and triple 
play applications. 

The interaction between these two computational 
intelligence techniques (GA and BN) occurs as follows. As can 
be seen in Figure 5, the process of scenario discovery starts 
with supplying the BN, generated from the data, and its 
parameters; then, a GA is applied using as fitness function for 
the individuals (characterizing the possible scenarios available) 
the actual inference engine of the BN; at the end of its 

iterations, the optimal scenario to achieve a particular goal is 
obtained [18]. 

 
Figure 5 - Representation of the method for discovery of scenarios. 

The GA starts with the random generation of an initial 
population I (where each gene corresponds to a node in the 
BN), consisting of a set of candidate scenarios, which are then 
evaluated by the method of inference of the BN; in order to 
obtain the fitness of the scenarios, the probability of obtaining 
the target value for the queried variable X, given a particular 
configuration of states (scenario) of the variables of evidence E 
is calculated. The process continues with the selection of 
individuals, through the method of roulette. Next, we apply the 
operators of crossover, with crossover rate Tc; and mutation, 
with a mutation rate Tm. The process is repeated for n 
generations. 

With this model we can obtain the best scenario that can 
derive in a specific target (or set of targets), as well as pointing 
the main variables and quantifying their contribution for 
achieving the given goal. 

With the variables obtained from the empirical tests and the 
BN created using the search and score algorithm K2 [19], 
where all the attributes were discretized in twenty states, 
according to the frequency of their values, allowing us to verify 
the probability associated to each one of them, as well as the 
conditional probabilities existing among the variables, the next 
step is, by making use of the data given by the BN, to search 
the network attributes for the states that would maximize the 
desired attribute (or a combination of attributes). In this stage 
we use a modified GA. 

Here, instead of a cost function to validate the individuals 
of the population, a Bayesian inference algorithm is 
implemented (Equation 1); that is, the BN is used as a cost 
function. This way, each of the individuals of the GA 
represents an inference configuration of the BN, generated 
randomly (e.g. evidencing the variables noise with state 18, 
Jitter_VoIP with state 1, Loss_VoIP with 7 and Throughput 
with 4 generates the individual 2-1-7-4). Each individual is 
then, for its classification, submitted to the Bayesian inference 
module in order to verify the probability in which the chosen 
attribute(s) would be maximized, obtaining, at the end of the 
iterations, the best possible configuration of inferences on the 
BN for the maximization of the chosen attribute(s). 

 (1) 

Where  are possible evidenced events; and  
is the event we want to observe. 
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At the end of this step (after the GA analysis) only the 
respective states for this maximization (for each attribute) are 
obtained. 

Here, a situation was simulated where the loop length that 
connects the user to the CO have 4500m with level of White 
Noise W= -140dBm and 24 DSL (ISDN) Impairment and is 
needed a VoIP communication with a acceptable quality (MOS 
values in 3 to 4). So, based in these necessities, the attributes 
Noise and MOS_VoIP were defined with states 18 (4500m + 
case1) and 7 (MOS between 3 to 4) respectively. 

Using the technique presented the results were obtained: 
TABLE III.  VALUES OF THE ATTRIBUTES 

Attribute States 
Jitter_VoIP 378 to 425 ms 
Loss_VoIP 2.5 to 5 % 

Throughput_VoIP 153 to 170 kbps 
Attempts_VoIP 2 

Loss_Video 0 to 8.7 % 
Jitter_Video 28.5 to 30.78 ms 

Throughput_Video 0.547 to 0.675 
Mbps 

Jitter_FTP 0 to 0.1 ms 
Loss_FTP 54.6 to 63.7 % 

Delay_FTP 0 to 0.1 ms 
Throughput_FTP 1.6 to 2.02 Mbps 

 

The results obtained showed that the inference was 
possible, but defined some restrictions. For the VoIP 
communication, only 2 of the 4 VoIP calls made can be 
successfully maintained. For this, the video application will 
have a top available bandwidth of 600kbps. With this, only 
videos with standard resolution can be transmitted. The FTP 
application will have 1.6 to 2.02 Mbps of available bandwidth, 
however with a packet loss from 54 to 63%, considered very 
high. The results showed the difficult or, in the worst scenario, 
impossibility of maintaining these applications, unless some 
kind of QoS (hardware or software) or adjustment in the loop is 
implemented. With this, the diagnosis needed for complex 
systems and quickly detection of network failures can be 
improved and an automatic recovery provided. 

V. CONCLUSION 
Digital Subscriber Line is considered a large capillarity 

broadband network, using a combination of the existing 
telephony infrastructure and digital subscriber line transmission 
technologies, which are widely available to end users in most 
developed countries. The environment and the flow to be 
transmitted must be analyzed and evaluated, given that the data 
obtained in this stage can prove applications to be infeasible or, 
at the very least, to require for an increased investment in 
infrastructure.  

For this reason, the implementation of planning methods to 
aid in this process, and that take into account the current needs 
of applications are of major importance. This paper 
implemented, with the use of crosslayer techniques, strategies 
for the planning and evaluation of ADSL2+ networks, which 
implement minimum levels of QoS for Triple Play 
applications. 

The main contribution the main contribution of this work 
was to apply computational intelligence methods to extract 
patterns in last mile DSL networks, in order to predict the 
behaviour of Triple Play applications on future or already 
existing networks; especially those with long distances, 
existing in countries with wide geographic area.  

It then becomes possible to establish more favorable 
contracts and/or investments with greater security; and provide 
government managers, in partnership with 
Telecommunications suppliers with subsidies to better 
formulate government programs for digital/social inclusion, 
according to the conditions of a given region, since the 
expansion in the provision of Internet access, particularly when 
it comes to the Amazon region, which still has many areas with 
no basic communication infrastructure, is an essential factor of 
development. 
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Resumo — Apresenta-se uma técnica de supressão da 
informação da portadora óptica baseada na saturação de um 
amplificador óptico a semicondutor ultra-longo (8 mm). Uma 
caracterização desta técnica com relação a diferentes parâmetros 
é realizada, obtendo-se bons resultados de apagamento de uma 
modulação senoidal para altas taxas (até 35 GHZ) e para 
elevados valores de razão de extinção do sinal de entrada, 
operando em uma larga faixa de comprimentos de onda. Obteve-
se para a frequência de 15 GHz uma supressão de 16,8 dB de 
razão de extinção de entrada para 3,9 dB na saída do dispositivo. 

Palavras-Chave – amplificador óptico a semicondutor; redes 
ópticas de acesso; supressão de modulação; reutilização da 
portadora óptica. 

I.  INTRODUÇÃO  
As redes ópticas de acesso apresentam a necessidade de 

atender a crescente demanda dos usuários por uma maior 
largura de banda. Uma dificuldade para estas redes é a chegada 
da informação no ponto final da rede (FTTH – Fiber-To-The-
Home) [1]. Um dos grandes problemas na implementação do 
FTTH é o seu custo devido à necessidade de se ter uma 
comunicação de retorno (upstream), sendo necessária a 
utilização de fontes de luz no nó final da rede, o que forçaria a 
se ter um comprimento de onda fixo para cada nó final ou a 
necessidade de um controle da fonte de luz no nó final por 
parte do nó central da rede [2].  

Entre as várias soluções para a realização do FTTH, as 
redes WDM-PON (Wavelength Division-Multiplexed Passive 
Optical Network) vêm sendo consideradas como as soluções da 
próxima geração devido a sua grande capacidade de 
transmissão e segurança de rede [3]. Contudo, para o 
desenvolvimento prático das redes WDM-PON, o nó final da 
rede deve ser independente do comprimento de onda, ou seja, 
sem a presença de fontes de luz, se tornando uma tecnologia 
financeiramente competitiva com as tecnologias atuais [3]. 
Para isso, tem-se utilizado fontes de luz centralizadas (CLS – 
Centralized Light Sources), onde os lasers estão localizados 
apenas nos nós centrais. Diversas redes WDM que utilizam 
CLS têm sido propostas [4][5]. A maioria destas redes utiliza 
dois comprimentos de onda, um para cada sinal: upstream 
(sinal de retorno) e downstream (sinal de chegada ao nó final) 
[2]. Porém, a capacidade dos sistemas WDM é limitada pelo 
número de canais a serem empregados. Assim, é interessante 
que haja um método capaz de utilizar a menor quantidade de 
comprimentos de onda para se implementar o FTTH. Em [6], a 

reutilização do sinal downstream como uma portadora óptica 
foi proposta. Este método tem a vantagem de não se utilizar um 
comprimento de onda adicional para a transmissão upstream. 
Na reutilização, os dados (modulação) do sinal de chegada 
(downstream) são apagados, e a portadora remanescente é 
remodulada para gerar o sinal de retorno (upstream). Para 
implementação deste método, diversas técnicas têm sido 
utilizadas, como: o uso de dois moduladores [6]; o uso de um 
amplificador óptico a semicondutor (SOA – Semiconductor 
Optical Amplifier) simultaneamente como apagador (por 
saturação) e modulador [2]; o uso de SOAs refletivos (RSOA – 
Reflective Semiconductor Optical Amplifier) [3]; o uso de 
SOAs cascateados e um modulador [7]; o uso de SOA com 
controle realimentado de ganho e um modulador [7]; o uso de 
filtros interferométricos juntamente com SOAs refletivos [8]; e 
outras técnicas. Observa-se que o SOA é um dispositivo 
promissor para reutilização da portadora óptica. 

Assim, é nesse contexto de importância do apagamento da 
informação e reutilização da portadora óptica em redes WDM-
PON que este trabalho se insere, sendo dada importância ao 
estudo da supressão (apagamento) da informação da portadora 
óptica por meio da saturação do ganho de SOAs. Esta técnica 
foi primeiramente proposta em [7], por meio do cascateamento 
de SOAs (com apagamento de pulsos com uma taxa de 70 
Mbits/s e  redução da razão de extinção de 5,4 dB para 2,9 dB). 

Um grande problema da maioria das técnicas mencionadas 
anteriormente é a realização do apagamento somente para 
sinais com modulação de trem de pulsos com razão de extinção 
de entrada inferiores a 10 dB e baixas taxas de modulação (até 
2,5 Gbits/s). Neste artigo, apresenta-se o apagamento da 
informação da portadora óptica por meio da saturação de um 
SOA Ultra-Longo (UL-SOA) com comprimento da cavidade 
ativa de 8 mm. Por meio do uso desta técnica, foi obtido o 
apagamento para altas taxas (até 35 GHz), porém para uma 
modulação senoidal (o estudo com pulsos ainda será realizado). 
Além disso, há o apagamento de sinais com altos valores de 
razão de extinção de entrada, por exemplo, de 16,8 dB para 3,9 
dB, sendo este o principal resultado. 

No presente trabalho, também se apresenta uma 
caracterização envolvendo o estudo da influência de diferentes 
parâmetros como: comprimento de onda da portadora óptica a 
ter a informação apagada, razão de extinção do sinal de entrada 
(ER – Extinction Ratio), corrente de polarização do UL-SOA e 
frequência da modulação senoidal a ser apagada. Este último 
parâmetro é de grande interesse por possibilitar a observação 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

200



do apagamento para diferentes taxas, o que poderá permitir 
uma projeção dos resultados que serão obtidos com a utilização 
de sinais PRBS (Pseudo - Random Bit Sequence) de diferentes 
taxas. O reaproveitamento da portadora óptica ainda será 
objeto de estudo, porém os resultados da supressão da 
informação podem ajudar a prever os possíveis resultados da 
remodulação da portadora óptica. 

II. MONTAGEM EXPERIMENTAL 

 

Fig. 1. Montagem experimental para o estudo da supressão da informção da 
portadora óptica através da saturação do ganho de um SOA Ultra-Longo. 

A montagem experimental utilizada para a caracterização 
do apagamento da modulação senoidal está apresentada na Fig. 
1. Um laser sintonizável L1 foi utilizado como gerador da 
portadora óptica a ser modulada. Um controle de polarização 
foi usado para maximizar a resposta do modulador que opera 
até 40 Gbits/s. Para a modulação do sinal foi utilizado um 
gerador de sinais senoidal que opera até 40 GHz. Por meio da 
chave óptica é possível visualizar o sinal de entrada (sinal a ter 
a modulação apagada ou downstream) no OSA (Optical 
Spectrum Analyzer) ou no Osciloscópio óptico (ponto A), ou 
ainda encaminhar o sinal para a realização do apagamento da 
modulação (ponto B). Para se obter o apagamento foi utilizado 
um SOA InPhenix com comprimento da cavidade ativa (Lz) de 
0,65 mm e com corrente de polarização fixa de 180 mA para 
amplificar o sinal óptico e ajudar na obtenção da saturação do 
UL-SOA. Antes do UL-SOA foi usado um isolador óptico para 
se evitar reflexões e outro controle de polarização. Após o UL-
SOA, outro isolador foi empregado, assim como um filtro 
óptico sintonizável de banda estreita para diminuir o ruído ASE 
(Amplified Spontaneous Emission) gerado. O sinal após o UL-
SOA encontra-se parcialmente apagado (esta quantificação da 
supressão será apresentada mais adiante), podendo ser 
observado no osciloscópio (a modulação) ou no OSA (o 
espectro óptico). 

Em termos de potência utilizada, foi observada uma 
atenuação de aproximadamente 11 dB entre o sinal de saída do 
laser L1 e o sinal após a chave óptica, antes do SOA InPhenix 
(ponto B). Além disso, dependendo da tensão de polarização 
utilizada no modulador óptico, o nível de potência do sinal 
também varia. O nível do sinal na entrada do UL-SOA depende 
da atenuação do controle de polarização e do isolador óptico 
(aproximadamente 2,5 dB) e da amplificação propiciada pelo 
SOA InPhenix, a qual depende do nível do sinal que chega a 
sua entrada. Como foram estudados diferentes casos do sinal de 
entrada, o que pode se afirmar é que o ganho do SOA InPhenix 
variou entre 6 a 11 dB. Como exemplo, para o caso em que foi 

utilizada a potência do laser L1 de 10 dBm e tensão de 
polarização óptica do modulador de 1,9 V, a potência do sinal 
de entrada no UL-SOA foi 4 dBm. 

O SOA Ultra-Longo utilizado apresenta 8 mm de 
comprimento, dividido em 4 seções: duas seções centrais com 
3 mm de comprimento cada (seções 2 e 3) e as extremidades 
com 1 mm cada (seções 1 e 4). A máxima corrente em todo o 
SOA é de 2,7 A ( 1 4 350I I mA= = , 2 3 1I I A= = ), mas neste 
trabalho utilizamos até 300 mA nas seções centrais e 100 mA 
nas extremidades devido a limitações do atenuador óptico e de 
visualização no osciloscópio. Por permitir a injeção de uma 
maior quantidade de portadores, este SOA apresenta efeitos 
não-lineares bem mais acentuados. Além disso, por estudos já 
realizados neste SOA, observou-se que há difusão de 
portadores entre as seções [9]. 

Para a caracterização do apagamento foi estudada a 
influência de determinados parâmetros já mencionados. Assim 
para o estudo desta influência foi necessário variar os valores 
utilizados nos diferentes equipamentos presentes na Fig.1. O 
estudo de cada parâmetro se baseou na variação deste 
parâmetro e na manutenção dos valores dos demais. 

O estudo da influência do comprimento de onda foi 
realizado por meio da variação do comprimento de onda do 
laser L1 entre os valores de 1550 nm e 1565 nm. Já a variação 
da frequência do gerador de sinais permitiu o estudo das 
diferentes frequências de modulação numa faixa de 0,5 a 40 
GHz. O estudo da influência da corrente no apagamento foi 
feito por meio de variações nas correntes das 4 seções do UL-
SOA, mantendo a mesma densidade de corrente nas seções. 
Por último, para o estudo da influência da razão de extinção do 
sinal de entrada (ERin) foi necessária a variação de 3 
parâmetros: a potência do laser L1 (8 ou 10 dBm), a potência 
do sinal de microondas do gerador senoidal (15 ou 20 dBm) e a 
tensão de polarização do modulador óptico (1,2 ou 1,9 V). O 
aumento dos dois primeiros parâmetros possibilita o aumento 
de ERin.  

Os resultados apresentados neste trabalho visam apenas ao 
estudo da supressão da modulação da portadora, não 
considerando a remodulação desta. Assim, para um melhor 
comparativo entre a modulação do sinal de entrada e do sinal 
“apagado” (sinal de saída), este último foi atenuado para ter o 
mesmo nível médio de potência do sinal de entrada. Caso a 
remodulação fosse analisada seria de interesse que o sinal 
apagado apresentasse o maior nível de potência possível para 
facilitação da remodulação. 

III. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 
Para o funcionamento da técnica proposta é necessário que 

o SOA esteja operando na sua região de saturação. Desta 
forma, um sinal modulado em amplitude injetado no 
amplificador experimenta ganhos desiguais para seus diferentes 
níveis de potência. O nível lógico “0” (nível baixo de potência) 
apresenta um ganho maior do que o nível lógico “1” (nível alto 
de potência). Assim, se a saturação do ganho for 
suficientemente alta, os níveis lógicos na saída terão valores 
muito próximos, dificultando a diferenciação entre eles pelo 
receptor. A saturação do ganho é conseqüência da densidade 
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finita de portadores [10]. A vantagem do UL-SOA é permitir 
um elevado nível de saturação juntamente com um alto ganho, 
o que possibilita que o nível baixo de potência seja amplificado 
até muito próximo do nível alto de potência, enquanto este 
praticamente não é amplificado. Este comportamento é o que 
permite a supressão da informação mesmo para elevados 
valores iniciais da razão de extinção. 

A Fig. 2 ilustra o resultado do apagamento observado para 
a modulação senoidal de 15 GHz, comprimento de onda de 
1565 nm e corrente de polarização de 50 mA nas seções das 
extremidades e 150 mA nas seções centrais. Neste trabalho, foi 
considerada a seguinte nomenclatura para os valores de 
corrente: 50-150 mA, no qual o primeiro valor corresponde ao 
valor de corrente das extremidades e o segundo ao valor das 
seções centrais. Ainda sobre a nomenclatura, o termo sinal de 
saída está relacionado ao sinal apagado (após o UL-SOA) e o 
termo sinal de entrada ao sinal antes do SOA InPhenix. 

Observando o resultado da Fig. 2 é possível visualizar a 
redução da diferença de potência entre os níveis alto e baixo de 
potência. Como mencionado, o sinal de saída foi atenuado para 
o mesmo nível médio do sinal de entrada, o que dificulta um 
pouco a visualização da saturação. Sem a atenuação, o sinal de 
saída estaria com o nível médio próximo ao nível alto de 
entrada, demonstrando que o nível alto do sinal de entrada 
praticamente não foi amplificado, apenas o nível baixo teve seu 
nível de potência amplificado. 

Para comprovação do apagamento, a Fig. 3 ilustra o 
espectro da portadora óptica do sinal de entrada e do sinal de 
saída, demonstrando que ela se mantém praticamente com o 
mesmo nível de potência, apenas apresentando diferenças com 
relação à amplitude das bandas laterais de modulação. Isto 
demonstra que houve a supressão apenas da informação, e não 
da portadora óptica. As diferenças entre as bandas laterais 
podem ser uma justificativa para as deformações apresentadas 
pelo sinal de saída com relação à forma do sinal, que apresenta 
um nível alto com formato quadrangular. 

 

 

Fig. 2. Apagamento do sinal senoidal para frequência de 15 GHz. 

 

 

 

Fig. 3. Espectros do sinal de entrada e do sinal de saída para o caso de estudo 
do apagamento da Fig. 2. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Antes de se apresentar os resultados é necessário 

especificar a forma como foi feita a quantificação do 
apagamento da modulação senoidal. O parâmetro utilizado foi 
o da razão de extinção (ER), definida como: 

 
( )
( )

10log top dark

base dark

P P
ER

P P

⎡ ⎤−
⎢ ⎥=

−⎢ ⎥⎣ ⎦
 (1) 

onde Ptop e Pbase são os níveis alto e baixo de potência, 
respectivamente. Pdark é o nível de potência de ruído do 
fotodetector do osciloscópio. 

O apagamento se configura como a redução da ER em 
relação à ER de entrada, o que está associado à redução da 
diferença dos níveis alto e baixo de potência devido à saturação 
do ganho do UL-SOA. Além dos fatores já mencionados que 
influenciam o valor da ER de entrada (potência do laser, 
potência do gerador de sinais e tensão de polarização do 
modulador), outro fator tem influência em virtude da forma 
como os resultados são apresentados neste artigo. A frequência 
do sinal a ser apagado é de extremo interesse para se prever o 
apagamento em altas taxas. Assim, todos os resultados são 
apresentados em função da frequência da modulação senoidal. 
Porém, como pode ser visualizado na Fig. 4, a ERin varia em 
função da frequência (mantendo os demais parâmetros fixos), 
dificultando um estudo com ERin fixa para cada frequência e 
análise apenas da ER de saída (ERout). Desta forma, neste 
trabalho o apagamento foi quantificado pela variação da ER 
( out inER ER ERΔ = − ), em função da frequência. Logo, o 
apagamento ocorre quando o ERΔ  apresenta valores negativos 
e tendo valor máximo quando inER ERΔ = − . Apenas como 
exemplo, o caso ilustrado na Fig. 2 apresentou um apagamento 
( ERΔ ) de -12,9 dB, havendo uma redução de 16,8 dB para 3,9 
dB, após o UL-SOA. Para o cálculo da ER de entrada e saída, 
foram utilizados os valores médios do nível alto e baixo de 
potência.  
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Fig. 4. Variação da razão de extinção de entrada (ERin) em função da 
frequência para valores de corrente de polarização de 30-90 mA e 50-150 mA. 

Do resultado da Fig. 4, observa-se que há um aumento 
inicial da ERin até 5 GHz, seguida de uma redução com o 
aumento da frequência, apresentando valores muito baixos 
acima de 35 GHz, sendo este o limite de estudo. Estes 
resultados estão associados ao desempenho do gerador de 
sinais senoidal e do modulador óptico. 

Estão ilustrados neste artigo, apenas alguns resultados 
obtidos. Apesar de não ilustrados, os demais resultados e 
observações oriundas destes são devidamente apresentadas em 
cada seção de estudo da influência dos seguintes parâmetros: 
frequência, comprimento de onda, razão de extinção de entrada 
(ERin) e corrente de polarização. 

A. Frequência da modulação senoidal 
Como já mencionado, todos os resultados obtidos de 

supressão da modulação senoidal é quantificado pelo ERΔ  em 
função da frequência. Em quase todos os casos observados, há 
um aumento do efeito do apagamento (ou seja, redução do 

ERΔ ) para a faixa de 10 a 15 GHz com uma seguida 
diminuição. Este comportamento está bem ilustrado na Fig. 5 
(λ =1565 nm), que apresenta o resultado do apagamento para o 
caso já apresentado na Fig. 2 e para outro caso com λ=1550 
nm. 

É possível uma contestação do maior apagamento para 
faixa de 10 a 15 GHz, atribuindo esse maior apagamento, a 
menores valores de ERin para esta faixa de frequência, e assim 
menor ERin teoricamente mais fácil seria o apagamento da 
modulação. Porém, a observação da variação de ERin com a 
frequência ilustrada na Fig. 4, comprova a melhoria do 
apagamento para a faixa de 10 a 15 GHz.  Já que para 
frequências inferiores a 5 GHz, há menores valores de ERin, 
porém mesmo assim no gráfico do apagamento, o ERΔ  é 
maior do que na faixa de 10 a 15 GHz. O mesmo se observa 
para frequências superiores a 15 GHz, onda há também 
menores valores de ERin, porém com maiores valores de ERΔ  
(menor apagamento) do que a faixa de 10 a 15 GHz. Desta 
forma, o dispositivo apresentado possui uma melhor resposta 
de apagamento para essa faixa, sendo um importante resultado, 
já que há a possibilidade de apagamento da informação em 
altas taxas.  O melhor desempenho nesta faixa pode estar 

associado a algum comportamento da dinâmica de portadores 
do UL-SOA, sendo necessários maiores estudos sobre este 
comportamento. 

 

Fig. 5. Apagamento ( ERΔ ) versus frequência senoidal para diferentes λ para 
o caso de PGerador=20 dBm, PLaser=10 dBm, corrente de polarização de 50-150 

mA e tensão de polarização do modulador de 1,9 V. 

Para alguns casos (não ilustrados) e o caso da Fig. 5 com λ 
=1550 nm, as frequências de 0,5 e 1 GHz, apresentaram 
também elevados valores de apagamento. A ocorrência destes 
resultados, porém depende do comprimento de onda e da 
corrente de polarização. 

Observando apenas o caso ilustrado com λ =1565 nm é 
importante ressaltar que houve um apagamento de até 12,9 dB 
para o melhor caso em 15 GHz. Houve apagamento para as 
demais frequências, excetuando-se os valores de baixa 
frequência (0,5 e 1 GHz). Em outras configurações dos valores 
dos parâmetros, houve apagamento mesmo para baixas 
frequências. 

B. Comprimento de onda 
Como a saturação do ganho de qualquer SOA depende do 

comprimento de onda, é necessário um estudo do apagamento 
em função deste. O resultado da Fig. 5 ilustra este estudo, 
mantendo-se fixo os demais parâmetros e variando o 
comprimento de onda de 1550 para 1565 nm. Neste caso foi 
observado que para frequências superiores a 5 GHz, o 
apagamento foi maior para o caso de λ =1565nm. Porém, para 
outros casos em que a potência do gerador de sinais e a 
potência do laser são inferiores aos utilizados na Fig. 5, ou seja, 
menor ERin, foi observado um comportamento contrário com 
um maior apagamento para o caso de λ =1550nm. Assim, a 
relação do apagamento com os comprimentos de onda é muito 
dependente dos valores de ERin.  

Analisando o caso da Fig. 5, mantendo-se fixo os fatores 
que influenciam o ERin, a explicação para um maior 
apagamento quando o sinal está no comprimento de onda de 
1565 nm, se deve ao espectro de ASE do UL-SOA. A Fig. 6 
ilustra o espectro de ASE do UL-SOA influenciado pela ASE 
do SOA InPhenix. Este é o espectro válido já que durante o 
apagamento é esta configuração que está presente (já que não 
se utilizou um filtro após o SOA InPhenix para eliminação da 
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ASE). Pela curva de ASE da Fig. 6 pode-se observar que o λ 
=1565 nm está no pico do espectro enquanto o λ =1550 nm está 
bem abaixo. Assim, a saturação ocorrerá mais intensamente 
para o λ =1565 nm, permitindo um maior apagamento da 
modulação senoidal. 

 

Fig. 6. Espectro de ASE do UL-SOA para corrente de 50-150 mA, 
considerando a ASE do SOA InPhenix utilizado na amplificação do sinal. 

Além disso, é interessante comentar que foi observado 
apagamento para toda faixa de 1550 nm a 1565 nm (fora desta 
faixa não se foi estudado). Assim, a técnica de apagamento 
apresentado é dependente do comprimento de onda apenas 
quantitativamente, mas ocorre para um grande faixa de 
comprimentos de onda. Ademais, foi observado que é de 
interesse que se trabalhe em um comprimento de onda, no qual 
a saturação do ganho seja mais facilmente obtida. 

C. Razão de Extinção do sinal de entrada (ERin) 
Como já observado nas seções anteriores, o apagamento 

apresenta uma forte dependência com o ERin. Assim, nesta 
seção apresenta-se o estudo da influência do ERin na supressão 
da modulação senoidal. Para modificar o valor deste parâmetro 
são necessárias modificações na potência do laser, na potência 
do gerador de sinais e na tensão de polarização do modulador 
óptico. Além disso, há a variação de ERin com a frequência de 
modulação. 

Neste artigo, há o apagamento de altos valores de ERin, 
sendo este o principal resultado. Isto pode ser comprovado 
pelos resultados já apresentados, nos quais é possível observar 
o apagamento de um sinal com ERin de 16,8 dB para 3,9 dB. 

Nesta seção, faz-se um estudo da influência de se apagar 
sinais com menores ou maiores valores de ERin. A Fig. 7 ilustra 
este estudo. Devido à variação de ERin com a frequência se 
torna difícil a definição de um ERin fixo para o estudo de sua 
influência. Assim, as diferentes configurações para se obter 
diferentes ERin estão apresentadas em função da potência do 
sinal de microondas do gerador senoidal e da potência do laser 
(a tensão de polarização do modulador foi mantida fixa). Pela 
Fig. 7, observa-se que a variação da potência do laser 
influencia menos do que a variação da potência do gerador 
(considerando um destes parâmetros fixo). Além disso, maiores 
valores de ERin apresentaram melhores resultados, 

principalmente para faixa já mencionada de 10 a 20 GHz. A 
saturação do ganho do UL-SOA pode estar relacionada a este 
resultado. Além disso, quanto maior o valor de ERin, maior 
poderá ser o ERΔ  a ser obtido. 

 

Fig. 7. Apagamento ( ERΔ ) versus frequência para diferentes parâmetros que 
ocasionam diferentes valores de ERin. 

D. Corrente de polarização do UL-SOA 
A saturação do ganho de um SOA depende da sua corrente 

de polarização. Nesta seção, faz-se um estudo da influência das 
diferentes combinações de corrente entre as seções do UL-
SOA. Na Fig. 8 estão ilustrados apenas dois casos de corrente: 
30-90 mA e 50-150 mA. Alguns outros casos também foram 
estudados, tendo sido observado o mesmo comportamento da 
Fig. 8, ou seja, maior a quantidade de corrente, maior o 
apagamento obtido. Este resultado está associado ao fato de 
que maior a quantidade de corrente injetada no UL-SOA, mais 
facilmente será obtida a saturação do ganho do UL-SOA, 
necessitando de menor potência de entrada. 

 

Fig. 8. Apagamento ( ERΔ ) versus frequência para diferentes combinações de 
valores de corrente de polarização. 

Em todos os casos estudados foi mantida a relação de 3:1 
entre a corrente das seções centrais e das extremidades de 
forma a se manter a mesma densidade de corrente nas seções. 
O máximo valor de corrente utilizado foi 100-300 mA, tendo 
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sido obtido bons resultados de apagamento ( ERΔ ). É 
necessário se comentar que a razão de extinção do sinal 
apagado ainda pode ser diminuída, já que se trabalhou com 
níveis moderados de corrente de polarização do UL-SOA.  

Desta forma, observa-se que de uma maneira geral, para se 
obter um melhor apagamento é de interesse que se trabalhe 
com os maiores valores de corrente e em um comprimento de 
onda, no qual o nível de espectro de ASE seja mais elevado. 
Estas duas condições estão diretamente relacionadas à 
saturação do UL-SOA. Além disso, para este estudo específico 
realizado, houve apagamento em toda a faixa de frequência de 
modulação senoidal (com melhores resultados para faixa de 10 
a 15 GHz) e para diversos valores de ERin (em muitos casos, 
com melhores valores para altos ERin, associado à saturação do 
ganho e por possibilitar um maior ERΔ ). 

V. CONCLUSÃO 
Uma técnica simples de supressão da modulação de uma 

portadora óptica por meio da saturação do ganho de um SOA 
Ultra-Longo é apresentada e caracterizada. Apesar da técnica 
se basear na utilização de um UL-SOA, que não é um 
dispositivo passivo, ela apresenta um dispositivo que funciona 
em uma faixa larga de comprimentos de onda, praticamente 
independente deste, característica altamente desejada pelas 
redes WDM-PON. 

Para o estudo desta técnica, foi realizada a supressão de 
uma modulação senoidal, tendo sido obtidos bons resultados de 
apagamento mesmo para elevados valores de razão de extinção 
do sinal de entrada e para elevadas taxas (até 35 GHz). Embora 
o apagamento tenha sido realizado para uma modulação 
senoidal, pelos resultados obtidos, é de se esperar que esta 
técnica seja capaz de apagar sinais com modulação PRBS, 
sendo este estudo objeto de trabalhos futuros. Além disso, o 
reaproveitamento (remodulação) da portadora óptica que teve 
sua informação apagada também será estudado.  
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Abstract—This paper presents the improvement observed in an 

analytical model that calculates the gain and ripple in multi-

pump Raman amplifiers by considering energy conservation. The 

original analytical model precisely computes the pump-pump 

interaction to the C- and L-band for a WDM input signal. 

However, when this method is used to amplify a large bandwidth, 

as the entire C and a part of the L band, the increase in the 

number of pump lasers impacts the obtained results. The error, if 

compared with results obtained by a numerical method, becomes 

significant. An analysis in terms of energy is proposed to 

minimize the discrepancy between analytical and numerical 

results. An improvement is observed to the gain results. 

Keywords-energy conservation, optical amplifier, stimulated 

Raman scattering, analytical modeling. 

I.  INTRODUCTION  

A utilização de sistemas WDM em comunicações ópticas 
de longa distância gerou a necessidade de amplificadores 
ópticos de banda larga. Estes deveriam atender as exigências de 
amplificação, a fim de compensar as perdas por atenuação do 
sinal ao longo da transmissão.  O resultado foi o aumento da 
capacidade do sistema, com a substituição do uso de 
regeneradores elétricos que aumenta substancialmente o custo 
do sistema [1].  

Os amplificadores Raman utilizam o efeito não-linear 
observado em fibras ópticas e conhecido como Espalhamento 
Raman Estimulado (SRS). Sua principal característica é 
transferir energia de um ou mais comprimentos de onda de 
bombeamento para os comprimentos de onda de sinal. Em 
relação aos amplificadores a fibras dopadas com Érbio 
(EDFA), os amplificadores Raman possuem espectro mais 
largo podendo ser ajustado selecionando a posição e a potência 
de cada bombeamento. Podem utilizar a própria fibra óptica de 
transmissão como meio de amplificação.  

Os amplificadores Raman são projetados como 
amplificadores distribuídos, quando a amplificação ocorre ao 
longo da fibra óptica de transmissão ou concentrados, o que se 
obtém quando a amplificação ocorre em uma fibra com alto 
coeficiente de ganho Raman. Amplificadores distribuídos têm 
como vantagem distribuir a amplificação ao longo da fibra de 
transmissão, o que contribui para uma melhor resposta em 
termos de relação sinal ruído e menor impacto de efeitos não-
lineares no sistema. Já os amplificadores concentrados 
possuem maior ganho e podem ser utilizados também na 
compensação de dispersão se for utilizado justamente uma 

fibra compensadora de dispersão. 
Os amplificadores Raman podem utilizar diferentes 

configurações de bombeamento. A configuração co-propagante 
consiste em utilizar bombeios no mesmo sentido de propagação 
do sinal. O contra-propagante usa bombeios se propagando em 
direção contrária a do sinal. A configuração de bombeio 
bidirecional combina bombeios co-propagantes e contra-
propagantes no mesmo amplificador.  

Um sistema co-propagante apresenta maiores valores de 
ganho, porém apresenta uma maior transferência de 
instabilidade de potência da fonte laser para o sinal. Isto pode 
aumentar a potência lançada em fibra, levando a efeitos não 
lineares não desejados no comprimento de onda de sinal. O 
sistema contra-propagante possui um ganho menor que o co-
propagante mais a transferência de ruído da fonte laser para o 
sinal é menor e o problema dos efeitos não-lineares é menos 
significativo. A dependência do ganho com o estado de 
polarização é menos significativo neste caso [2,3,4]. A 
configuração de bombeio bidirecional associa as características 
dos co-propagante e contra-propagante.  

Para a análise do comportamento do amplificador Raman 
foi desenvolvido um modelo numérico multi-bombeios e multi-
sinais de onda contínua (CW – Continous Wave). Os sinais se 
propagam simultaneamente na fibra e o modelo inclui todos os 
fenômenos físicos relevantes na evolução de sinais e bombeios.  

Para se chegar a um modelo analítico [5] foram 
desacopladas as equações diferenciais. Isto levou a algumas 
simplificações que incluem desconsiderar certas interações 
entre lasers de bombeio. Como consequência, o modelo 
analítico apresenta um déficit ou superávit de energia, 
dependendo das configurações de bombeamento, em relação à 
energia total presente na fibra. Isto ocorre principalmente 
quando há um aumento no número de lasers de bombeio. 

A fim de estender o modelo analítico para o caso de muitos 
lasers de bombeio e operação na banda L, este trabalho faz um 
balanceamento do diferencial de energia redistribuindo-o entre 
os diferentes lasers de bombeio. O peso de cada bombeio será 
dado por sua potência o que definirá a relação de interação 
entre eles. Isto é, os bombeios que mais interagem são distintos 
dos que interagem menos. Foram feitas simulações 
comparando os resultados com e sem o balanceamento de 
energia. 

II. MODELAGEM MATEMÁTICA 

O ganho Raman é decorrente da transferência de energia de 

um feixe óptico de bombeamento para os feixes de sinais em 
Este trabalho é parcialmente financiado pela FAPES. 
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O fóton incidente interage com as moléculas do meio 

produzindo um fônon óptico, que é absorvido por um estado 

vibracional do material. Neste caso, um fóton com menor 

freqüência que a do fóton incidente dá origem à onda de 

Stokes. 

O espectro de ganho Raman apresenta uma largura de 

banda a 40 THz com um pico no ganho em torno de 13 THz. 

Para comprimentos de onda utilizados na faixa de 1550 nm 

esta variação corresponde a 100 nm. A banda de ganho muda 

com o espectro de bombeio, e o valor de pico do coeficiente 

de ganho Raman é inversamente proporcional ao comprimento 

de onda [6]. 

 

A. Modelo Numérico 

O modelo numérico utilizado nesse trabalho leva em conta 
o efeito do espalhamento simples e duplo de Rayleigh, do ruído 
de emissão espontânea amplificada (ASE), efeitos de 
polarização, atenuação dos bombeios e dos sinais dependentes 
do comprimento de onda e sinal e as interações entre 
bombeios, bombeio com sinal e sinal com sinal [3,4]. 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

Onde: 

Pν, Pµ, v e v são as potências e coeficientes de atenuação 
nas freqüências ν e µ, os superescritos + e – indicam a 
propagação na direção positiva ou negativa do eixo z, CRµν é a 
eficiência de ganho Raman entre as freqüências µ e ν, Γ é o 
fator de polarização que é 1 se a polarização entre bombeios  e 

sinais for mantida e 2 caso ocorra total despolarização,   é o 
coeficiente de espalhamento Rayleigh e Be é a largura de banda 
de ruído considerada.  

B. Modelo Analítico 

Quando se deseja simular um amplificador contendo 
múltiplos bombeios e múltiplos sinais, o custo computacional 
cresce rapidamente com o aumento do número de bombeios e 
sinais. Para resolver esse problema foi desenvolvido um 
modelo analítico, baseado na análise da propagação dos 
bombeios ao longo da fibra,  que se aproxima bastante do 
modelo numérico em certas condições. 

Para chegar a um modelo analítico que representasse a 
evolução das potências dos lasers de bombeio foram 
desprezados o espalhamento duplo de Rayleigh, o ruído de 
emissão espontânea e a depleção do bombeio pelo sinal.  Foi 
também assumido que os bombeios possuíam o mesmo 
coeficiente de atenuação [4]. Assim a evolução da potência de 
3 bombeios para um amplificador contra-propagante, sendo µ > 
η > σ, pode ser representada por: 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 
 

Para resolver este sistema de equações acopladas foram 
realizadas duas iterações cada qual com três passos. Na 
primeira iteração, em cada passo, foram desacopladas duas 
equações. Desse modo, dois bombeios apenas consideram a 
propagação sem interações com outros bombeios; e o terceiro 
bombeio contém as interações de perda e/ou ganho entre os 
bombeios [4].  Então para cada bombeio tem-se as seguintes 
equações de primeira iteração,  

 
 

  

 

(5) 
 
 
 

 
 

 

(6) 

 

 
 

 

(7) 

 

O modelo analítico não leva em conta a conservação de 
energia entre bombeios, pois na primeira iteração a cada passo 
considera-se apenas a interação bombeio-bombeio em uma 
equação. Isto faz com que a energia perdida ou ganha devido a 
interação desconsiderada nos bombeios que estão apenas se 
propagando cause um desbalanceamento na energia total do 
sistema, levando a um erro. Para minimizar esse efeito da 
equação de primeira iteração, foi computada a segunda 
iteração. Substituindo a equação de primeira iteração na eq.2 
chega-se a um modelo genérico para n-bombeios e n-sinais [4]:  
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Sendo: 

 

 

O ganho de sinal é calculado pela equação: 

 

 

(9) 

 
Assim o modelo analítico descreve a propagação e a 

interação entre os bombeios para após isso computar o ganho 
de sinal proporcionado por estes bombeios através da eq. 9. 

O modelo analítico fornece uma boa aproximação quando 
comparado ao modelo numérico em regime de pequenos sinais. 
Neste regime a depleção do bombeio pelo sinal pode ser 
desconsiderada. A boa concordância também é observada no 
regime em que a ASE pode ser desprezada, o que ocorre para 

sinais de entrada maiores que 30 dBm [5]. 
 

C. Correção do Modelo 

 
Conforme mencionado, o modelo analítico é resultado de 

uma aproximação feita desconsiderando a depleção do 
bombeio pelo sinal, o duplo espalhamento de Rayleigh e a ASE 
do amplificador. Essas aproximações são efetivas quando se 
trabalha em regime de pequenos sinais e um certo número de 
lasers de bombeio. 

Na resolução da primeira iteração, as eq. 2, 3 e 4 são 
desacopladas duas a duas e a terceira é resolvida dando origens 
às eqs. 5 a 7. Este método faz com que uma parte razoável da 
interação bombeio-bombeio não seja computada. Por esse 
motivo faz-se uma segunda iteração, eq. 8 para corrigir erros 
no cálculo de interações bombeio-bombeio. 

Porém, quando o sistema a ser amplificado cobrir uma 
largura de banda de tamanho significativo, como por exemplo a 
banda C e L de um sistema de telecomunicações o número de 
bombeios pode aumentar significativamente. Além disso, os 
sinais na banda L são amplificados por bombeios que recebem 
energia de outros bombeios do sistema. Isto é, os sinais são 
amplificados por ondas Stokes de segunda ordem, aumentando 
ainda mais o erro das interações bombeio-bombeio. 

Neste trabalho foi feita uma análise em termos de 
conservação de energia. Considerou-se que toda a energia que 
um bombeio perde e/ou ganha é proveniente de um outro 
bombeio, com exceção da energia que o mesmo perde devido à 
atenuação da fibra. Assim a energia total lançada na fibra pode 
ser calculada, somando-se as potências de todos os bombeios 
que se propagam na fibra sem considerar as interações entre 
eles. 

Sendo assim, a diferença de potência total considerando a 
conservação de energia e a potência do modelo analítico pode 
ser computada como: 

 

 
(10) 

 
onde Pbn são as potências de bombeios calculadas pelo modelo 
analítico e Ppn são as potências dos bombeios apenas 
computada a propagação e desprezando as interações entre 
bombeios. 

Para cada distância na fibra foi computada a diferença de 
potência. Se a diferença era positiva, isto é, o modelo analítico 
produzia mais potência que a contida no amplificador, diminui-
se do total de ΔP dividido por todos os bombeios de forma 
ponderada pela potência de cada um. Isto porque os bombeios 
com maior potência interagem mais. Caso contrário, aumenta-
se a potência utilizando-se do mesmo critério.   

 

III. RESULTADOS 

A Figura 1 mostra os resultados, para o modelo analítico e 
numérico, do ganho de sinal para um amplificador distribuído 
em um sistema WDM de 8 sinais situados na banda C. A 

potência de entrada é 20 dBm por canal.  
 

1528 1530 1532 1534 1536 1538 1540 1542 1544 1546 1548

16

17

18

19

G
a

n
h

o
 d

e
 s

in
a

l 
(d

B
)

Comprimento de onda (nm)

 Numérico

 Analítico

 
 
Figura 1: Ganho de sinal em uma fibra SMF de 50 km com três bombeios. 
 

Utilizou-se três lasers de bombeio contra-propagantes, com 
comprimento de onda em 1430 nm, 1438 nm e 1446 nm sendo   
200 mW cada. O amplificador distribuído utilizou uma fibra 
monomodo padrão (SMF) com 50 km de extensão [6]. Porém 
quando se aumenta muito o número de bombeios para 
amplificar sinais na banda C e L, a discrepância entre os 
modelos analítico e numérico aumenta bastante. A maior parte 
da amplificação na banda L ocorre por bombeios de segunda 
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ordem. Isto é, bombeios que amplificam outros bombeios para 
transferir energia aos comprimentos de onda de sinal na banda 
L. As interações bombeio-bombeio ficam mais críticas fazendo 
com que na banda C haja uma diferença significativa entre o 
modelo analítico e o numérico. 

Na Figura 2 tem-se um sistema com 8 lasers de bombeio 
com suas respectivas potências, conforme  Tabela 1 [10], em 
um amplificador distribuído de 80 km de fibra SMF.  
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Figura 2: Ganho de sinal em função do comprimento de onda considerando 8 
lasers de bombeio em 80 km de fibra SMF. 

 

Pode-se observar que a partir da banda L acima de       
1560 nm ocorreu uma discrepância significativa entre o modelo 
numérico e analítico. Isto acontece porque os bombeios com 
comprimentos de onda maiores possuem inicialmente menor 
potência. Estes são então bombeados pelos lasers de bombeio 
que possuem menor comprimento de onda para depois 
transferir energia ao sinal. 

 

Tabela 1: Comprimento de onda de bombeio e respectivas potências [10]. 

 
Por esse motivo a análise de energia torna-se importante 

como pode ser observado na Fig. 3, onde pode ser visto a 
diferença ao longo da distância entre a energia total na fibra 
computada pelo modelo analítico e a energia total na fibra dos 
bombeios apenas propagando. 

Para resolver esta limitação do modelo analítico foi feita a 
análise sobre a diferença entre as energias dos bombeios 
apenas se propagando e dos bombeios interagindo. Na Figura 4 
apresenta-se o resultado com o modelo corrigido para a mesma 
configuração da Figura 2.  

Pode-se observar que após a correção aplicada, os perfis de 
ganho do modelo numérico e do modelo analítico modificado 
possuem o mesmo comportamento com um erro relativamente 
pequeno. A diferença varia cerca de 1 dB para comprimentos 
de onda na banda C, até ~1560 nm. O melhor resultado do 
modelo corrigido, no entanto, ocorre para a banda L. Isto é 
razoável visto que os sinais nesta banda são em sua maior parte 
amplificados por ondas Stokes de segunda ordem. Esta é a 
energia transferida de um bombeio no início da banda (14xx 
nm) para outro bombeio, cujo comprimento de onda é maior 
que o anterior. A partir daí é transferido para o sinal. Este tipo 
de comportamento aumenta ainda mais a discrepância nos 
valores de ganho, pois o modelo analítico desconsidera em sua 
primeira iteração parte da interação entre os bombeios.  

 

 
 
Figura 3: Potência total de bombeio em função da distância o modelo analítico 
original e o modelo com a correção correspondente à conservação de energia. 

 

1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620

0

1

2

3

G
a

n
h

o
 d

e
 s

in
a

l 
(d

B
) 

Comprimento de onda (nm)

 Analítico Corrigido

 Numérico

 
 
Figura 4: Ganho de sinal para o modelo numérico e o modelo analítico 
modficado para 8 lasers de bombeio em 80 km de fibra SMF. 
 

Pode-se observar que após a correção aplicada, os perfis de 
ganho do modelo numérico e do modelo analítico modificado 
possuem o mesmo comportamento com uma discrepância 
relativamente pequena. A melhora obtida com o modelo 
corrigido para a banda L é razoável, visto que os sinais nesta 
banda são em sua maior parte amplificados por ondas Stokes 
de segunda ordem conforme mencionado anteriormente.  

Comprimento 
de onda (nm) 

Potência 
(mW) 

Comprimento 
de onda (nm) 

Potência 
(mW) 

1425,0 125,0 1461 65,0 

1432,5 105,0 1472 34,5 

1440,0 105,0 1489 34,0 

1450,0 82,5 1508 34,0 
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Na Figura 5 pode-se observar o ganho em função do 
comprimento de onda dos canais WDM para um amplificador 
Raman distribuído com 50 km de fibra SMF. Considerou-se, 
neste caso, 13 lasers de bombeio  cujo comprimento de onda e 
potência são indicados na Tabela 2, conforme dado em [6]. 
 

Tabela 2: Comprimento de onda e respectivas potências dos lasers de bombeio 
[6]. 
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Figura 5: Ganho de sinal para 13 lasers de bombeio em 50 km de fibra SMF. 

 
Conforme pode ser observado na Fig. 5 a partir do 

comprimento de onda de 1555 nm os valores de ganho obtido 
com os modelos numérico e analítico apresentam discordância, 
pois nos comprimentos de ondas maiores, particularmente na 
banda C, os sinais são amplificados por ondas Stokes de 
segunda ordem.  

Assim pode-se ver que na Fig.5 que a diferença do ganho 
entre os modelos analítico e numérico ao longo dos 
comprimentos de onda de sinal na banda C varia bastante, já 
com a correção esta diferença apresnta uma maior constância 
ao longo dos sinais o que leva a uma análise mais confiávem 
em termos de ripple. Deve-se ressaltar que no geral não há 
diminuição do erro entre o modelo analítico e o numérico. O 
que se observa é uma melhor concordância com o formato da 
curva obtida com o modelo numérico. Isto leva a uma melhor 
avaliação da influência do ripple. 

IV. CONCLUSÕES 

Discutiu-se neste trabalho as correções, sob o ponto de vista 
de conservação de energia, para melhorar o desempenho de um 
modelo analítico na banda L e considerando um número 
crescente de lasers de bombeio.  

O modelo numérico para a análise do comportamento dos 
amplificadores Raman apresenta um  resultado mais completo 
por incluir fenômenos tais como o processo de duplo 
espalhamento Rayleigh e a emissão espontânea Raman 
amplificada.  

Porém devido a custo computacional os modelos analíticos 
baseados na evolução de bombeios se tornam atrativos, visto 
que em grande parte das aplicações os mesmos possuem um 
resultado bastante aproximado do modelo analítico. Uma das 
aproximações feitas neste modelo assumia que inicialmente 
alguns bombeios não interagiam entre si.  Pelo contrário, 
apenas se propagavam sem perda de potência para outros lasers 
de bombeio com comprimentos de onda diferentes. Analisando 
a relação entre bombeios sob o ponto de vista de troca de 
energia, essa aproximação fere o princípio de conservação de 
energia. 

Corrigindo a evolução de bombeios de forma que a energia 
seja conservada, obtém-se que os resultados do modelo 
analítico se aproximam mais dos resultados do modelo 
numérico. Isto se observa principalmente para sinais na    
banda L que, em grande parte, devem sua amplificação a ondas 
Stokes de segunda ordem. Este, provavelmente, é o principal 
fator que aumentava a discrepância do modelo analítico com 
relação ao numérico. 
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Comprimento 
de onda (nm) 

Potência 
(mW) 

Comprimento 
de onda (nm) 

Potência 
(mW) 

1410,8 107 1455,8 42 

1417,5 107 1466,0 38 

1424,2 110 1473,2 27 

1431,0 74 1480,5 24 

1437,9 55 1478,0 40 

1444,8 44 1510,3 60 

1451,8 44   
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Resumo—Realizou-se um estudo do amplificador a fibra dopada 

com Érbio, considerando-se bombeio na direção co-propagante, 

que resultou num modelo matemático de seu comportamento 

operacional. Além disso, levando-se em conta o aumento do 

número de canais como uma forma de ampliar a capacidade de 

transmissão e adotando-se as funcionalidades propostas para as 

redes ópticas atuais, acresceu-se ao modelo desenvolvido uma 

rotina que simulasse o controle de ganho totalmente óptico. Como 

resultado, obteve-se um programa de simulação que permite 

prever o comportamento do amplificador de ganho controlado 

sob diversas condições de operação de rede, tornando-se uma 

ferramenta útil na análise e projeto de EDFAs para redes 

reconfiguráveis. 

Palavras-Chave—EDFA, AOGC, métodos numéricos, ganho 

óptico, simulação. 

I. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de comunicações que utilizam o roteamento 
por comprimento de onda apresentam grande flexibilidade e 
capacidade de transmissão, com a otimização de parâmetros 
relacionados à infra-estrutura disponível de fibras ópticas. 
Neste contexto, uma das tecnologias que precisa estar em 
constante otimização é a dos amplificadores ópticos, em 
especial do amplificador a fibra dopada com Érbio (EDFA – 
erbium doped fiber amplifier), que representa a maioria dos 
amplificadores utilizados. O EDFA pertence a uma família de 
amplificadores obtidos a partir da dopagem da fibra óptica com 
elementos químicos pertencentes ao grupo das “terras-raras”, 
onde se utiliza o Érbio em sua forma iônica (Er

+3
) para 

amplificação na banda C óptica, que vai de cerca de 1530 a 
1565 nm. Como este tipo de amplificador tem a capacidade de 
realizar a amplificação simultânea de vários canais modulados 
ou chaveados com mínima interferência entre eles, pode-se 
dizer que o EDFA viabilizou a implantação da tecnologia de 
multiplexação por divisão em comprimento de onda (WDM – 
wavelength division multiplexing). 

Os EDFAs geralmente operam em regime de saturação e 
mostram uma forte dependência com a potência de entrada. 
Dessa forma, os canais transmitidos podem ser submetidos a 
variações de ganho de alta magnitude, que mudam a cada 

EDFA, de acordo com o número de canais presentes no enlace 
devido à configuração dinâmica da rede. Como numa rede onde 
há comutação e roteamento por comprimento de onda o 
número de canais varia, a recepção a altas taxas pode ser 
comprometida devido ao excesso, falta ou oscilação de 
potência óptica dos canais detectados. Isto pode levar o sistema 
à degradação da taxa de erro de bits dos canais transmitidos 
devido, por exemplo, ao desalinhamento de potência em 
relação ao limiar do receptor [1]. Assim, estes amplificadores 
representam uma das principais limitações na operação de 
redes ópticas e, com a intenção de se evitarem as variações de 
ganho nos EDFAs utilizados nessas redes, utilizam-se técnicas 
de controle automático de ganho. 

Atualmente, três técnicas de controle automático de ganho 
se destacam: a técnica de controle totalmente óptico de ganho, 
a técnica eletrônica e a técnica híbrida (combinação das 
técnicas óptica e eletrônica) [2]. Essas são capazes de 
minimizar de maneira eficiente a dependência do ganho dos 
EDFAs com a potência de entrada. Contudo, necessidades 
recentes têm levado a novas propostas para estas técnicas 
visando adaptá-las às necessidades das redes reconfiguráveis 
mais recentes [3]. No contexto apresentado, o objetivo deste 
trabalho foi o de, primeiramente, estudar e modelar o EDFA, 
de acordo com o seu comportamento dinâmico. Na seqüência, a 
formulação dinâmica do EDFA foi adaptada para considerar o 
acoplamento da técnica de controle óptico de ganho, tendo 
como base a topologia básica do EDFA. O resultado disto foi 
uma ferramenta de simulação que permite o estudo do EDFA 
sob controle de ganho e a análise de seus principais parâmetros 
quando de sua operação em redes reconfiguráveis. Para tanto, 
resultados de simulação são apresentados para diferentes 
situações e a versatilidade da rotina de controle de ganho, 
então, avaliada.  

II. MODELO TEÓRICO DO EDFA 

A Fig. 1 mostra o diagrama esquemático da topologia 

básica do EDFA sob análise, composta por uma fibra dopada 

com Érbio (EDF – erbium doped fiber), dois acopladores 

seletivos WDM, dois isoladores e um laser de bombeio [4]. Ao 

entrar no amplificador, os s canais ópticos a serem 

amplificados, nos comprimentos de onda λs, são superpostos ao 

sinal do laser de bombeio, no comprimento de onda λp, no 

WDM 1. O laser de bombeio fornece energia para o processo 
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de amplificação de forma que os canais ópticos de entrada, ao 

se propagarem pela EDF, são amplificados por emissões 

estimuladas, geradas a partir da inversão da população de 

portadores do Érbio provocada pela absorção do bombeio. Os 

canais amplificados deixam a EDF e passam pelo WDM 2, que 

filtra o sinal de bombeio. O isolador 2 impede que sinais 

indesejados sejam acoplados ao amplificador. 
 

 

Fig. 1.  Diagrama esquemático do EDFA convencional. 

Para se modelar o EDFA, analisa-se o mecanismo de 
transições atômicas associadas ao dopante, considerando o 
efeito da energia disponibilizada pelo bombeio que é absorvido 
durante sua propagação pela EDF. Adotando-se um sistema de 
três níveis, a análise resulta em equações de taxa que regem a 
distribuição dos portadores nestes níveis. No processo de 
decaimento, tem-se a geração do ganho óptico e de ruído, a 
emissão espontânea amplificada (ASE – amplified spontaneous 
emission). Ao se considerar as soluções estacionárias destas 
equações, o comportamento espacial do número de portadores 
nos diferentes níveis de energia ao longo do volume total da 
fibra dopada de comprimento L é obtido. Considerando as 
equações de taxa do EDFA [4,8], pode-se, através de 
manipulações algébricas e considerando que n1 + n2 + n3 = 1, 
onde n1 é a densidade normalizada de portadores do nível 
fundamental, n2 é a densidade normalizada de portadores do 
nível metaestável e n3 é a densidade normalizada de portadores 
do nível de bombeio, chegar a: 
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Γs e Γp representam os fatores de confinamento dos canais e do 
bombeio, respectivamente, αs e αp são os coeficientes de 
absorção de sinal e bombeio, respectivamente, ω é o raio da 
seção transversal efetiva de aplicação da potência, σa é a seção 
de choque de absorção do Érbio e η(λ) é a razão da seção 
transversal de emissão pela a de absorção para um determinado 
comprimento de onda. Nesse modelo transiente do EDFA, a 
contribuição espectral do ruído ASE é considerada de uma 
maneira onde se utiliza a idéia de subdividir o espectro de ASE 
em seções centradas em comprimentos de onda específicos (de 

largura de banda Δ) dentro da banda de emissão do EDFA [4]. 
Isso tem como objetivo diminuir o número de integrações 
envolvidas no processo de simulação do comportamento do 
EDFA nesta modelagem. Para representar a contribuição total 
do ruído ASE na análise do comportamento do EDFA, (1) e (2) 
consideram uma somatória das contribuições de cada seção s 

do espectro, de comprimento de onda central s, onde s vai de 1 
até o número de divisões do espectro de ASE. Além disso, 
definem-se Gs(t), o fator de ganho do canal, nsp, o fator de 
emissão espontânea, e Gp(t), o fator de ganho do bombeio, por: 
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Finalmente, tem-se que as equações que descrevem a 
evolução da potência no EDFA são dadas por: 

   htGntGPP sspsinsouts )1)((2)()()(  (10) 

   htGntGPP sspsinsouts )1)((2)()()(  (11) 

 )()()( tGPP pinpoutp
   (12) 

 )()()( tGPP pinpoutp
   (13) 

onde essas equações são resultado da solução analítica das 
equações de potência do EDFA, e consideram-se que Ps

+
 indica 

a potência do sinal no sentido co-propagante, ou seja, da 
entrada para a saída da fibra dopada, e Ps

-
 é a potência no 

sentido contra-propagante. O mesmo vale para as potências de 
bombeio, onde Pp

+
 é a potência do bombeio no sentido co-

propagante, e Pp
-
 é a potência no sentido contra-propagante. De 

(1) a (4), os termos ps
+
, ps

-
, pp

+
 e pp

-
 referem-se às potências 

dadas em (10) a (11) a (12) a (13) divididas pelos respectivos 
fatores hνs ou hνp. 

III. CONTROLE TOTALMENTE ÓPTICO DE GANHO 

O principal objetivo do controle totalmente óptico de ganho 
(AOGC – all optical gain control) é manter praticamente 
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constantes as relações entre as potências de saída e de entrada 
dos canais da banda C óptica, considerando uma faixa de 
variação de potências de entrada que não reduza fortemente a 
potência de ASE na saída do EDFA. O mecanismo de controle 
do AOGC representa uma solução eficiente para minimizar as 
variações de ganho e os transientes de potência causados por 
EDFAs em redes ópticas com roteamento por comprimentos de 
onda [3]. 

No controle totalmente óptico de ganho, o EDFA é usado 
como um meio ativo para a formação de um laser (canal de 
controle) em um comprimento de onda que se localiza na banda 
de amplificação do EDFA, que pode, a princípio, estar dentro 
ou fora da faixa de transmissão dos canais de informação. 
Várias propostas de circuitos ópticos para implementação do 
AOGC diferem apenas pelos componentes utilizados para a 
formação da realimentação óptica. Contudo, todas elas se 
assemelham muito à estrutura usada nesse projeto para simular 
o controle de ganho, mostrada na Fig. 2 [3]. Utiliza-se a 
realimentação óptica de uma amostra do sinal de saída do 
EDFA, formando-se um anel (loop) que permite a constituição 
do canal de controle. 

 

 
Fig.2.  Diagrama esquemático do circuito óptico de um EDFA com controle 
automático de ganho totalmente óptico. 

No caso deste esquema de controle, seleciona-se uma 
amostra de banda estreita da ASE na saída do EDFA por meio 
de um Add/Drop de saída, centrado em um determinado 
comprimento de onda λc, que é direcionada a um Add/Drop de 
entrada, após passar por um atenuador óptico variável (VOA –
variable optical attenuator). Este sinal, juntamente com os 
canais transmitidos, é então amplificado pelo EDFA e mais 
uma vez amostrado na saída para um novo ciclo de 
realimentação. Após vários ciclos, o sinal realimentado (canal 
de controle) adquire potência suficiente para suplantar as 
perdas e começar a competir com os canais transmitidos pelo 
ganho do EDFA. Assim, para um determinado nível de 
atenuação da realimentação óptica, o canal de controle se torna 
dominante em termos de potência óptica e, devido à saturação 
do amplificador, passa a absorver as variações de ganho 
provocadas pelas variações da potência óptica na entrada do 
EDFA, mantendo praticamente invariável o ganho dos demais 
canais presentes na banda do amplificador. 

Embora o AOGC seja um esquema de controle de ganho 
eficiente para o EDFA, ele acaba introduzindo efeitos 
indesejados no sistema: o spectral hole burning (SHB) e as 
oscilações de relaxação (OR). Ambos os fatores são 
responsáveis por alterações no ganho dos canais após a 
variação da potência de entrada no EDFA. O efeito das 

oscilações de relaxação ocorre, basicamente, devido ao fato da 
atuação do sistema de controle não ser instantânea, o que 
provoca oscilações amortecidas nas potências dos canais 
sobreviventes (canais que permanecem após a remoção/adição 
de outros devido a reconfiguração da rede) e, principalmente, 
no canal de controle. Essas oscilações têm origem nos 
mecanismos de troca durante o consumo de portadores pelos 
canais sobreviventes e de controle [1]. O fenômeno do SHB, 
responsável pela imprecisão na correção do ganho 
proporcionada pela técnica de controle totalmente óptico. Esse 
efeito pode ser observado tanto nos canais sobreviventes (efeito 
indesejado, imprecisão no controle) quanto no canal de controle 
(efeito desejado). Dessa forma, o nível de ganho nos canais 
amplificados não fica igual ao seu valor inicial, sofrendo uma 
variação quando canais são inseridos ou retirados do sistema. 
Esse efeito é mais perceptível quando as oscilações de 
relaxação deixam de existir, onde se pode verificar que o nível 
de potência após a estabilização do sistema fica menor ou 
maior do que se apresentava antes. 

IV. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

Para a simulação do comportamento do sinal, do bombeio e 
da ASE no EDFA, deve-se utilizar a análise teórica da Seção II. 
Assume-se uma análise incremental da propagação da luz no 

interior da fibra, dividindo-a em seções de comprimento L = 
L/k, onde k é o número de seções adotadas. Resolve-se (1) a 
(13) de forma incremental, partindo-se n1 e n2 que são 
determinados a partir das condições iniciais na entrada de cada 
seção. O modelo de simulação do AOGC é relativamente 
simples de se implementar, onde, novamente, as equações que 
descrevem o comportamento dinâmico do EDFA são utilizadas 
para simular o comportamento do amplificador com a inclusão 
do efeito extra do canal de realimentação, de acordo com a Fig. 
2. Assim, o algoritmo é o mesmo descrito anteriormente, mas, a 
cada passo no tempo t, a potência de entrada do canal de 
controle é atualizada, retirando-se o valor da potência de saída 
(valor da ASE) desse mesmo canal no instante t e o inserindo 
como potência de entrada em t + Δt, descontada a atenuação no 
laço de realimentação. Dessa forma, a potência do canal de 
controle cresce até um limite, saturando o EDFA e levando ao 
controle de ganho dos canais sobreviventes do sistema, mesmo 
com a inserção ou remoção de canais. Finalmente, os efeitos de 
SHB e ORs surgem naturalmente na execução desse algoritmo. 

Para as simulações, adotou-se a EDF Photonetics EDOS-
230, cujas especificações podem ser obtidas do fabricante. Um 
primeiro teste, realizado para ilustrar a necessidade de se 
dividir a EDF em seções, o que aprimorou o modelo do EDFA 
apresentado em [5], principalmente para seu uso prático em 
simulações computacionais, consistiu em duas simulações de 
comprimento ótimo para as mesmas condições de operação de 
um EDFA. Para simplificação, apenas um canal de entrada foi 
considerado nos dois casos. A Fig. 3 mostra a curva do ganho 
do amplificador versus o comprimento da fibra dopada, obtida 
pelo modelo descrito na Seção II, onde, numa primeira 
tentativa de reduzir o tempo de simulação, assume-se que a 
densidade de portadores no nível metastável é constante ao 
longo de toda a fibra [5]. Apesar dessa idéia ter sido 
inicialmente aplicada a uma análise de EDFA alimentado por 
bombeio em 1480 nm, afirma-se em [5] que ela se estenderia 
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naturalmente para bombeio em 980 nm. Já a Fig. 4 apresenta os 
resultados para a mesma simulação, contudo, utilizando-se o 
modelo que divide a fibra em k = 40 seções. Percebe-se, pela 
Fig. 3, que, após 12 m, o algoritmo que não considera a divisão 
da fibra em seções fica impossibilitado de resolver o sistema de 
equações que descreve a operação do EDFA, enquanto que o 
modelo de seções não apresenta esse problema. De fato, como 
mostrado nas Fig. 3 e 4, para o tipo de fibra dopada e condições 
de operação adotados, os algoritmos de simulação apresentam 
resultados semelhantes para comprimentos de EDF menores 
que 12 m. A discrepância nos resultados se dá devido 
exatamente a principal condição assumida em [5] para a 
simplificação da formulação, que resultou no desempenho 
computacional superior: a de que as densidades de portadores 
eram constantes ao longo de toda a fibra dopada. 

 

 

Fig.3.  Curva do ganho vs comprimento de fibra dopada para canal em 1530 
nm, potência do sinal de entrada de -30 dBm e potência de bombeio de 50 mW, 
calculada com a aproximação de densidade de portadores constante. 

 

 

Fig.4.  Curva do ganho vs comprimento de fibra dopada para canal em 1530 
nm, potência do sinal de entrada de -30 dBm e potência de bombeio de 50 mW, 
calculada pelo algoritmo que considera a EDF dividida em k em seções. 

Esta situação é verdadeira quando o comprimento da EDF é 
menor que o ótimo, pois a existência de potência de bombeio 
relativamente alta ao longo de toda a fibra pode garantir tal 
condição. No entanto, com o aumento do comprimento e 
mantida a potência de bombeio acoplada na fibra, o bombeio 
tende a se reduzir na região próxima à saída da EDF, de 
maneira que a densidade de portadores pode variar 
consideravelmente nesta região. Em outras palavras, é como se, 
em situações extremas, a região da EDF próxima de sua saída 
pudesse ser considerada como saturada. No caso do EDFA com 
AOGC, é justamente a saturação do EDFA causada pelo canal 
de controle que atua de maneira a corrigir as variações de 
ganho. Desta maneira, a formulação anterior deve falhar 

quando da simulação do controle de ganho, mesmo quando o 
comprimento da EDF é menor que o ótimo.  

A Fig. 5 mostra um gráfico de espectro de ganho para uma 
EDF Photonetics EDOS-230 de 3,08 m, potência de entrada de 
bombeio de 19,8 mW e potência de entrada do sinal de 0,6 µW. 
Na Fig.5 (a), apresentam-se os resultados para simulações com 
um modelo de EDFA que utilizou o método de elementos 
finitos para descrição de seu comportamento [9]. Além disso, 
nessa mesma figura, tem-se a comparação dos resultados 
daquele modelo com resultados experimentais. Já na Fig.5 (b) 
mostram-se os resultados produzidos pelo modelo 
desenvolvido nesse trabalho, diverso do obtido em [9]. Nota-se 
que quantitativamente, tanto o modelo de [9] quanto o desse 
trabalho concordam com os resultados experimentais. 

 

  

(a) 

 

(b) 

Fig. 5: Espectro de ganho para a EDF Photonetics EDOS-230 de 3,08 m, 
bombeio de 19,8 mW e potência de entrada de sinal de 0,6 µW, (a) para o 
modelo de EDFA pelo método de elementos finitos e resultados experimentais 
[9] e (b) para o modelo desenvolvido nesse trabalho.  

Já a Fig. 6 mostra o gráfico do ganho versus o comprimento 
da EDF, que permite a obtenção do comprimento ótimo da 
fibra para um sistema multicanal. Foram assumidos nove 
canais, de 1537 nm a 1557 nm, com intervalos de espaçamento 
aproximadamente iguais. Assumiu-se um bombeio de 50 mW e 
cada canal foi inserido com potência de -30 dBm. Pode-se 
observar que o comprimento ótimo dessa fibra ficou em torno 
de 30 m, valor onde a maioria das curvas de ganho dos canais 
se cruza. O conhecimento do comprimento ótimo da fibra é um 
importante parâmetro em sistemas multicanal, pois ele 
determina um comprimento no qual os ganhos dos canais ficam 
mais equalizados. O tempo gasto na simulação dessa figura foi 
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de, aproximadamente, 3 minutos, sendo que a simulação para 
cada comprimento de EDF levou cerca de 10 segundos. 

 

  
Fig. 6.  Gráfico de obtenção do comprimento ótimo da fibra para um sistema de 
9 canais espaçados igualmente dentro da faixa de 1557 nm a 1537 nm, com 
potência de entrada de -30 dBm/canal e potência de bombeio de 50 mW. 

Para verificar o modelo de simulação do controle de ganho 
elaborado nesse trabalho, a Fig. 7 mostra o efeito da SHB e das 
ORs, produzidos pela simulação desse modelo, sobre (a) um 
canal presente no sistema (1530 nm) e (b) no canal de controle 
(1528 nm [3]), quando o EDFA é submetido à inserção de um 
canal (1550 nm) cuja potência é equivalente à de 8 canais de -
14 dBm/canal em t = 600 µs. O sistema operou com bombeio 
de 25 mW, atenuação de 3 dB, para uma fibra dopada de 40 m 
comprimento. O canal presente no sistema também possuía 
potência equivalente à de 8 canais de potência constante de -14 
dB/canal. Esse procedimento de análise baseou-se no mesmo 
realizado em [10]. Na Fig. 7 (a), observam-se as ORs que 
ocorrem no canal presente com a inserção equivalente a de 8 
canais no sistema. Também se percebe esse efeito para o canal 
de controle, como é mostrado na Fig. 7 (b). Calculando-se o 
valor médio das oscilações de relaxação na Fig. 7 (b) a partir de 
600 µs, é possível perceber que a potência final do canal de 
controle (Output Power) passará de 15 mW para cerca de 6 
mW, evidenciando um efeito de SHB esperado. Isto pois, com 
a inserção de potência óptica na entrada do EDFA, é o canal de 
controle que fornece a energia que vai suprir as necessidades de 
ganho do canal inserido com mínima perturbação no ganho do 
canal presente no sistema. Apesar de existir em ambos os 
casos, o SHB não fica perceptível na Fig. 7 (a) devido à janela 
temporal de simulação adotada. Apenas como ilustração, a Fig. 
7 (b) também mostra a característica da potência do canal de 
controle após o atenuador, que é realimentada ao EDFA (Input 
Power). As simulações levaram cerca de 9 minutos, 
observando que, para cada passo temporal, a simulação levou, 
em média, 10 segundos.  

Por fim, na Fig. 8, apresenta-se a potência de saída de um 
canal presente no sistema em função da potência total de 
entrada, quando outro canal é inserido no EDFA com AOGC. 
Para tanto, assumiu-se uma EDF de 8 m, um bombeio de 50 
mW e o canal de controle em 1528 nm. O canal presente no 
sistema (1550 nm), foi mantido com potência de entrada fixa 
em (a) -30 dBm e (b) -60 dBm. Observa-se na Fig. 8 que o 
controle de ganho para o canal presente no sistema é eficiente 

para valores de atenuação de 3, 10 e 20 dB, mesmo com o 
acoplamento de uma potência de entrada alta no EDFA.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 7: Simulação das potências de saídas do (a) canal presente no sistema (1530 
nm) e (b) canal de controle (1528 nm), antes e depois da inserção (t ≥ 600 µs) 
de outro canal (1550 nm) equivalente a potência de 8 canais de -14 dBm/canal.  

Por exemplo, na Fig. 8 (a), quando a atenuação é de 3 dB, o 
canal presente no sistema em 1550 nm tem potência de saída de 
2,51 µW, mesmo que a potência de entrada total no EDFA seja 
de -10 dBm (equivalente à inserção de 10

2
 canais de -30 

dBm/canal). Comportamento semelhante é ser notado na Fig. 8 
(b). Para o mesmo valor de atenuação, o canal presente no 
sistema permanece com potência de saída de 13,5 nW mesmo 
com potência total acoplada ao EDFA igual a -10 dBm (o que 
seria equivalente à 10

5
 canais de -60 dBm/canal). Para os 

valores de atenuação utilizados durante as análises, a única 
situação que o controle pode perder a sua eficiência de forma 
mais pronunciada é quando a = 30 dB. Tanto na Fig. 8 (a) 
quanto na Fig. 8 (b), a potência de saída do canal presente no 
sistema começa a sofrer uma nítida variação à medida que a 
potência total de entrada no EDFA aumenta. Novamente, esse 
efeito da menor eficiência do AOGC devido à maior atenuação 
é observado em resultados experimentais [10]. Fica também 
clara a dependência do ganho do EDFA com a atenuação da 
malha de realimentação. Esse comportamento está relacionado 
diretamente à eficiência do AOGC, uma vez que, quanto maior 
a atenuação, menor a potência do canal de controle e, assim, 
maior a oferta de portadores no nível metaestável para a 
amplificação dos canais de interesse. Portanto, o nível de 
atenuação interfere na eficiência do controle e também no nível 
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de ganho que o EDFA pode fornecer. Dessa maneira, um 
compromisso entre a eficiência de controle e o nível de ganho 
deve ser assumido durante o projeto de EDFAs com AOGC. 
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Fig. 8.  Potência de saída do canal presente no sistema (1550 nm), de potência 
de entrada constante e igual a (a) -30 dBm (b) -60 dBm, em função da potência 
de entrada de um canal inserido no sistema, tendo a atenuação do laço de 
realimentação como parâmetro e assumindo a potência de bombeio de 50 mW, 
canal de controle em 1528 nm e comprimento da EDF de 8 m. 

CONCLUSÃO 

Considerando o que foi apresentado neste trabalho, pode-se 
concluir que o modelo teórico proposto para o EDFA descreve 
satisfatoriamente o comportamento estático e dinâmico desse 
tipo de amplificador óptico. Testes mostrados comprovaram o 
funcionamento qualitativo do simulador para EDFAs sob os 
aspectos estático, dinâmico e, sobretudo, sob o aspecto do 
controle totalmente óptico de ganho, principal meta do projeto.  

Com relação à escolha de alguns parâmetros de simulação, 
um número suficiente de divisões para a EDF foi de 40 seções. 

Além disso, a divisão do tempo em intervalos de 1 µs permitiu 
visualizar os principais efeitos do modelo dinâmico do EDFA, 
além das oscilações de relaxação no EDFA com AOGC. 
Assim, ciente da necessidade de se manter curto o tempo 
consumido durante a simulação [11], o modelo desenvolvido 
nesse projeto conseguiu atingir intervalos consideravelmente 
inferiores a alguns já publicados, reduzindo o tempo de 
simulação de mais de dez minutos para menos de dez segundos 
[5,11]. Ainda, para efeitos de comparação, verificou-se o 
funcionamento do simulador em outra configuração de 
computador, o qual reflete uma estação de excelente relação 
custo/benefício: 2,00GB de memória RAM e processador 
AMD64 X2 Dual Core de 2,70 GHz. Os resultados para essa 
outra configuração foram reduzidos para 77% do tempo 
consumido nas simulações apresentadas. Além do tempo de 
simulação reduzido, os resultados apresentaram um 
comportamento qualitativo esperado para o EDFA nessas 
configurações, como pôde ser verificado em [4] e [10]. Assim, 
com o desenvolvimento de um software com essas 
características, a tarefa de simulação do comportamento do 
EDFA, como parte da modelagem de um sistema real, torna-se 
mais eficiente e viável, além de possibilitar a elaboração de 
outras estruturas de simulação, utilizando-se sempre como 
referência o modelo obtido na Seção II. 
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Resumo—Usando como referência um modelo para laser 
semicondutor, apresentam-se circuitos equivalentes acima e abaixo 
da transparência para um amplificador óptico a semicondutor 
(SOA). A modelagem e a obtenção dos parâmetros foram realizadas 
em função de corrente de polarização, tendo sido obtida boa 
concordância entre resultados teóricos e  experimentais. 

Palavras-Chave – amplificador óptico a semicondutor; circuito 
equivalente; corrente de polarização; extração de parâmetros. 

I.  INTRODUÇÃO 
O comportamento dinâmico de lasers semicondutores é 

frequentemente analisado através das soluções diretas das 
equações de taxa, sendo importante para o desenvolvimento de 
projetos envolvendo estes dispositivos [1, 2]. Alternativamente, 
pode-se empregar a análise através da modelagem de seu 
circuito equivalente, permitindo uma caracterização mais 
precisa dos efeitos parasitas das capacitâncias e indutâncias 
associadas ao circuito equivalente do dispositivo [3].  

A análise supracitada pode ser útil para a caracterização de 
chaves baseadas em amplificadores ópticos a semicondutor 
(SOA – Semiconductor Optical Amplifier) [4]. De fato, o SOA 
é essencialmente um laser semicondutor com camadas anti-
reflexivas em suas facetas [5]. Devido a estas semelhanças com 
o laser, trabalho anterior desenvolvido pelo grupo [6] para 
extração de circuitos equivalentes para o SOA baseou-se em 
modelo desenvolvido para diodos lasers semicondutores [7].  

Entretanto, a impedância da linha de montagem utilizada na 
caracterização tende a ofuscar a obtenção dos elementos da 
região ativa do SOA em seu circuito equivalente, dificultando a 
extração dos parâmetros mesmo quando se realizam 
simulações por aproximações sucessivas entre curvas teóricas e 
experimentais. Para superar estas dificuldades, neste trabalho 
foi feita uma análise através do cálculo dos elementos do 
circuito equivalente do SOA em função da curva experimental 
de corrente versus tensão, incorporando-se também a 
comparação entre impedância experimental e teórica. Como 
será mostrado, isto permitiu obter com mais precisão os 
parâmetros do circuito equivalente, tendo em vista que para 
baixas correntes alguns parâmetros se destacam e, para altas 
correntes, outros se tornam mais importantes.   

Usando-se como referência o circuito equivalente de um 
laser semicondutor EMBH (Etched Mesa Buried 
Heterostructure) [8], foram extraídos os circuitos equivalentes 
do SOA acima e abaixo da corrente de transparência (ITR), em 

função da corrente de polarização injetada. A análise dos 
elementos parasitas é realizada para correntes variando de 0 a 
110 mA e os resultados encontrados são comparados com 
resultados experimentais obtidos em uma ampla faixa de 
frequência, de 300 kHz a 40 GHz. 

Na Seção II são descritos os modelos utilizados para os 
circuitos equivalentes, seguido do procedimento experimental e 
obtenção do circuito na Seção III. Na Seção IV mostram-se os 
resultados teóricos obtidos para os elementos do SOA abaixo e 
acima da corrente de transparência, traçando ainda um 
comparativo com os resultados experimentais. 

II. CIRCUITOS EQUIVALENTES EM FUNÇÃO DA CORRENTE 
Apesar da grande variação da corrente de polarização 

injetada no SOA, por simplicidade, é utilizado um modelo de 
circuito para pequenos sinais. Como a análise é feita 
separadamente para cada valor de corrente e, além disso, como 
acima de aproximadamente 10 mA a densidade de portadores 
no SOA permanece aproximadamente constante, a 
aproximação para o modelo de pequenos sinais apresenta boa 
concordância. O modelo para pequenos sinais adotado [8] será 
descrito dividindo-o em duas partes: abaixo e acima da ITR. 

A. Modelo Abaixo da Corrente de Transparência 
Com base nas equações de taxa de portadores abaixo da ITR, 

incluindo a capacitância de carga espacial Csc e usando a 
equação de Shockley para um diodo, obtêm-se as equações 
para a resistência de junção do diodo, Rd, e para a capacitância 
de difusão da região ativa, Cd [8, 9]: 

 𝑅𝑑 ≅
𝜂𝑘𝑇
𝐼𝑠

1
𝑒𝑞𝑉𝐴 𝜂𝑘𝑇⁄ ; 𝐶𝑑 = 𝜏𝑛

𝑅𝑑
, (1) 

onde η é um fator de idealidade, k é a constante de Boltzmann, 
T a temperatura, Is é a corrente de saturação, q é a carga do 
elétron, VA é a tensão aplicada na junção e τn é o tempo de vida 
dos portadores. O circuito que representa as equações é 
mostrado na Fig. 1. 

 
Figura 1.  Modelo da região ativa para pequenos sinais e abaixo da ITR. 
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B. Modelo Acima da Corrente de Transparência 
Partindo mais uma vez das equações de taxa de portadores, 

agora para valores acima da ITR e incluindo a compressão de 
ganho devido à difusão de portadores (ε) obtêm-se as seguintes 
aproximações para os elementos do circuito [8, 9]:  

 𝑅1 ≅
𝑅𝑑

1+𝛾𝜏𝑛𝑆0
, (2) 

 𝐿𝑠 ≅
𝑅𝑑𝜏𝑝
𝛾𝜏𝑛𝑆0

, (3) 

 𝑅𝑠1 ≅
𝜀𝑅𝑑
𝛾𝜏𝑛

, (4) 

 𝑅𝑠2 ≅
𝛽𝛤𝑅𝑑𝜏𝑝𝐼𝑡𝐴
𝛼𝛾𝜏𝑛𝑆02

, (5) 

onde γ é o coeficiente de ganho diferencial multiplicado pela 
velocidade de grupo, τp é o tempo de vida dos fótons, Γ é o 
fator de confinamento, α é a carga do elétron multiplicada pelo 
volume da região ativa, ItA é a corrente de limiar da região 
ativa, dada por [8]: 

 𝐼𝑡𝐴 ≅
𝛼� 1

𝜏𝑝𝛤𝛾
+𝑁𝑇𝑅�

𝜏𝑛
, (6) 

NTR é a densidade de portadores na transparência e S0 é a 
densidade de fótons no estado estacionário acima da ITR [8]: 

 𝑆0 ≅
𝛤𝜏𝑝
𝛼

(𝐼0 − 𝐼𝑡ℎ). (7) 

Sendo que I0 é a corrente total injetada no SOA e Ith é igual a 
ItA somada à corrente de fuga IF. 

Assim, o circuito da região ativa para pequenos sinais, 
acima da ITR e levando em conta os elementos de (2) a (5), é 
ilustrado na Fig. 2. 

 
Figura 2.  Modelo da região ativa para pequenos sinais acima da ITR. 

III. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E MODELAGEM 
O cálculo dos elementos do circuito da Fig. 1 exige o 

conhecimento do comportamento I-V do dispositivo e as 
simulações com os valores dos elementos exigem a modelagem 
do circuito equivalente de toda a linha de montagem utilizada. 
Estas etapas serão descritas começando pelas medições de 
tensão e passando, em seguida, para as medições da 
impedância e construção do circuito equivalente completo. 

A. Caracterização Corrente versus Tensão 
As medições foram realizadas com um multímetro digital 

HP-3466A em um SOA da InPhenix, modelo IPSAD1503, 
mantido a 25ºC e variando sua corrente de polarização de 0,1 
µA até 110 mA. Tais medidas permitiram extrair os valores de 
VA, e, conforme mostra a Fig. 3, através da curva I-V semi-
logarítmica foi possível obter a corrente de saturação Is e o 

fator de idealidade η, fornecidos pela extrapolação em ln (I) e 
pela inclinação da reta, respectivamente [10]. 

 
Figura 3.  Gráfico da corrente versus tensão direta da junção do SOA em 

escala semi-logarítmica. 

B. Impedância e Modelagem Completa do Circuito 
Equivalente da Montagem 
Com o intuito de se analisar o comportamento da 

impedância do SOA em uma ampla faixa de frequências, as 
medições foram realizadas em duas etapas. A primeira obteve 
os valores de impedância na faixa de frequência de 300 kHz a 
10 MHz, usando o analisador de rede HP modelo 8702B 
Lightwave Component Analyzer e o equipamento auxiliar 
85047A S-Parameter Test Set. E para a faixa de frequência de 
10 MHz a 40 GHz foi usado o analisador de rede Agilent 
N5230C PNA-L. Nesta última faixa de frequência foi obtida 
também a medida com um curto-circuito na entrada elétrica do 
SOA, com o intuito de obter a resposta de impedância apenas 
da linha de transmissão (LT), um cabo coaxial de 
aproximadamente 4 cm, que precede a montagem do SOA. A 
configuração experimental é composta simplesmente pelo 
SOA, pelos analisadores de rede e pela fonte de corrente para 
polarização do SOA, que foi variada de 0 até 110 mA. 

Os valores de impedância obtidos foram transferidos para o 
software ADS (Advanced Design System) da Agilent, o qual foi 
usado para o projeto e simulação do circuito equivalente. 
Usando o circuito da Fig. 4 [6], os valores de cada elemento 
foram sintonizados até uma aproximação satisfatória da curva 
experimental com a curva simulada. O ajuste dinâmico das 
curvas foi feito primeiramente usando as medidas para LT, 
obtendo-se os parâmetros da parte identificada por 
“Acoplamento” na Fig. 4, para, em seguida, se obter os valores 
dos demais elementos, descritos na Tabela 1. 

 
Figura 4.  Circuito completo da montagem do SOA. 
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TABELA I.  VALORES  ENCONTRADOS PARA O CIRCUITO 
EQUIVALENTE  DA MONTAGEM 

Elemento Valor Unidade 

Ca 0,15 pF 

La 3,5 nH 

Cb 3,8 pF 

Lb 1 nH 

Cc 0,2 pF 

Lc 3,5 nH 

Rc 0,8 Ω 

Cs 15 pF 

Rs 2 Ω 

IV. CÁLCULOS E COMPARAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL 

A.  Elementos Abaixo da ITR 
Usando o circuito da Fig. 4 foi possível encontrar a 

capacitância de carga especial sem corrente de polarização 
Csc(0), uma vez que, nessa condição, Cd é zero e as resistências 
tendem ao infinito [3]. Com a capacitância de carga espacial 
para 0 mA foi possível a determinação dos demais valores pela 
relação [3, 10]: 

 𝐶𝑠𝑐 ≅ 𝐶𝑠𝑐(0) �1 − 𝑉𝐴
𝑉𝐷
�
−1 2⁄

, (9) 

onde VD = 1,3 V, estimado pelo comportamento da exponencial 
I-V em escala linear. Os demais parâmetros utilizados foram 
retirados de [8] e as dimensões usadas para a região ativa do 
SOA foram de 1,2 × 0,6 × 653 µm para largura, altura e 
comprimento, respectivamente [11]. Estes valores junto com as 
constantes utilizadas nos cálculos estão listados na Tabela II. 

TABELA II.  CONSTANTES E DEMAIS PARÂMETRSO USADOS NOS 
CÁLCULOS DOS ELEMENTOS 

Parâmetro Valor Unidade 

α 7,532 × 10-35 Am3s 

β 0,01% - 

Γ 0,4 - 

ε 4,5 × 10-23 m3 

γ 2,4 × 10-12 s-1m3 

NTR 1024 m-3 

τn 3 ns 

q 1,602 × 10-19 C 

τp 1 ps 

η 1,6 - 

k 1,381 × 10-23 J/K 

T 298,15 K 

V 4,7 × 1016 m3 

IS 150 pA 

ITR 70 mA 

IF 15 mA 

Na Tabela III estão os valores calculados para os elementos 
abaixo da corrente de transparência, sendo que ITR foi estimado 
em aproximadamente 70 mA [11]. 

TABELA III.  VALORES PARA OS ELEMENTOS ABAIXO DA ITR 

I (mA) Csc (pF) Cd (nF) Rd (Ω) 

1 55,47 0,04 69,93 

2 57,38 0,13 23,93 

3 58,52 0,23 13,22 

4 58,82 0,26 11,38 

5 59,31 0,34 8,93 

10 60,88 0,70 4,29 

25 63,00 1,72 1,74 

50 65,24 4,08 0,74 

Os valores encontrados foram simulados no ADS, usando o 
circuito da Fig.4 em conjunto com o modelo de região ativa da 
Fig. 1, e comparados com os resultados experimentais obtidos. 
Nas Fig. 5 e 6 são mostradas as curvas obtidas para correntes 
de  polarização de 2 e 5 mA, respectivamente.  

 
Figura 5.  Módulo da impedância para o circuito abaixo da ITR com 2 mA. 

 

Figura 6.  Módulo da impedância para o circuito abaixo da ITR com 5 mA. 
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Em baixas correntes de polarização são obtidos altos 
valores de impedância que tendem a diminuir com o aumento 
da corrente injetada. Acima de 5 mA a diminuição passa a ser 
quase imperceptível e a partir dos 10 mA quase não há 
variação, visto que a impedância em baixas frequências se 
mantêm em aproximadamente 50 Ω, casando com o resistor de 
47 Ω existente na montagem somado aos aproximadamente 3 
Ω do SOA. 

Com isso, acima da ITR, mudanças de valores nos elementos 
do circuito equivalente não resultam em alterações 
significativas na impedância simulada do dispositivo, tornando 
difícil a tarefa de extrair com exatidão os parâmetros para altas 
correntes apenas com o ajuste dinâmico das curvas. Como as 
respostas para correntes abaixo da ITR obtidas através dos 
cálculos, usando as equações provenientes do modelo para o 
laser, se demonstraram satisfatórias até então, continua-se 
confiando nestas equações para a obtenção dos parâmetros dos 
elementos da região ativa acima da corrente de transparência. 

B. Elementos Acima da ITR 
Usando (2) a (5) foram obtidos os valores dos elementos da 

região ativa para correntes acima de 70 mA, listados na Tabela 
IV. 

TABELA IV.  VALORES CALCULADOS PARA OS ELEMENTOS DA 
REGIÃO ATIVA 

I 
(mA) 

Csc 
(pF) 

Cd 
(nF) 

Ls 
(nH) 

R1 
(Ω) 

Rs1 
(mΩ) 

R s2 
(mΩ) 

75 66,38 6,12 1,47 0,37 3,063 0,8602 

80 66,55 6,49 0,88 0,30 2,889 0,3283 

90 66,90 7,29 0,45 0,22 2,571 0,0979 

100 66,99 7,53 0,31 0,17 2,491 0,0469 

110 67,08 7,77 0,23 0,14 2,413 0,0271 

Os valores foram novamente simulados no ADS, dessa vez 
usando o circuito da Fig. 2 com o circuito da Fig. 4. O módulo 
da impedância experimental e simulado é mostrado na Fig. 7, 
seguido de sua fase na Fig. 8, na qual é possível observar um 
casamento de impedância até cerca de 20 GHz. 

 
Figura 7.  Módulo da impedância para o circuito acima da ITR com corrente 

de polarização em 100 mA. 

 
Figura 8.  Fase da impedância para o circuito acima da ITR com corrente de 

polarização em 100 mA 

Para frequências superiores a 20 GHZ torna-se difícil o 
casamento sem alterações na montagem utilizada, uma vez que 
a impedância é praticamente dominada pela linha de 
transmissão e elementos parasitas presentes no acoplamento e 
encapsulamento. 

Analisando os valores obtidos para altas correntes de 
polarização, os resultados se apresentaram conforme o 
esperado, com uma variação bem menor em comparação aos 
elementos abaixo da ITR, visto que a densidade de portadores 
também apresenta variações muito pequenas acima da corrente 
de transparência. É possível observar um ligeiro aumento da 
capacitância com diminuição das resistências e também da 
indutância, mantendo a proporção da frequência de 
ressonância. Os resultados encontrados através das equações 
são bastante satisfatórios, visto que, além do comportamento 
dentro do esperado, se aproximam da resposta experimental e 
apresentam boa concordância com os valores encontrados na 
literatura [3]. 

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
Foram apresentados modelos de circuitos para um 

amplificador óptico a semicondutor, partindo de um modelo 
desenvolvido para um laser [8]. A modelagem do circuito 
equivalente para a montagem foi realizada através do ajuste 
dinâmico das curvas, buscando a máxima concordância entre 
dados simulados e experimentais de impedância. A obtenção 
dos parâmetros dos elementos da região ativa foi realizada 
através das equações detalhadas na seção II e em [8] e [9]. 

Os resultados obtidos apresentaram boa concordância entre 
teoria e experimento em uma ampla faixa de frequência. A 
modelagem realizada em função da corrente de polarização 
mostrou que a influência dos elementos parasitas da região 
ativa é baixa para altos valores de correntes, mas não pode ser 
desprezada em baixas correntes. 

A aproximação dos resultados teóricos e experimentais para 
correntes abaixo da ITR mostraram a adequação das equações, 
as quais foram em seguida usadas para extração dos parâmetros 
para correntes acima da ITR. Este procedimento aumentou a 
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confiabilidade e exatidão dos valores obtidos para os elementos 
da região ativa do SOA, que não se basearam apenas em 
simulações sucessivas para aproximação das curvas e 
concordaram com valores encontrados na literatura [3]. 

Com estes resultados será possível uma precisão maior em 
simulações visando os estudos do efeito da variação dos 
elementos parasitas para otimização do SOA como um 
dispositivo de chaveamento eletro-óptico [6]. 
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Abstract — A aplicação de ondas eletromagnéticas para a 
caracterização de materiais biológicos tem sido utilizada desde o 
século XIX com a confirmação que os campos elétricos e 
magnéticos podem interagir com materiais biológicos. Neste 
artigo, utilizamos as ondas eletromagnéticas para caracterizar 
tecidos com diferentes níveis de massa óssea e caracterizar 
elementos com diferentes níveis de Pó de osso misturado à Sílica. 
Os resultados confirmam que as ondas eletromagnéticas são 
capazes de diferenciar esses materiais por meio dos diferentes 
níveis de atenuações. 

Palavras-Chave: Microondas, Tecido Ósseo, Pó de Osso, Sílica 

I.  INTRODUÇÃO 

Após a confirmação que os campos elétricos e magnéticos 
são capazes de interagir com materiais biológicos, as ondas 
eletromagnéticas têm sido usadas na caracterização de 
elementos. O estudo das propriedades elétricas em materiais 
biológicos surgiu a partir do século XIX. Inicialmente, a faixa 
de frequência utilizada para estudos de tecidos biológicos era 
em torno de 10 MHz, com o advento da tecnologia de 
microondas, após a segunda guerra mundial, teve inicio os 
estudos utilizando frequências em torno de 10 GHz. 

Diferentes técnicas têm sido utilizadas para a caracterização 
do tecido biológico. Em [3] a ultra-sonometria é utilizada para 
a determinação do risco de fraturas no fêmur. Esta técnica 
envolve a transmissão de ondas sonoras acima de uma 
freqüência audível por meio do osso com objetivo de extrair 
informações sobre suas propriedades internas, tendo como 
vantagem a praticidade e uso de radiação não-ionizante. 

Em [2] a caracterização do tecido ósseo é realizada por 
meio de um sistema ultra-sônico com o objetivo de auxiliar no 
diagnóstico da Osteoporose. As ondas ultra-sônicas 
apresentam um comportamento semelhante às ondas 
eletromagnéticas. Em [13] essas ondas também são utilizadas 
por meio de uma correlação entre ondas ultra-sônicas e 
densidade mineral óssea em tecido trabecular humano e 
bovino. 

Em [12], as ondas eletromagnéticas na faixa de microondas 

são utilizadas para desenvolver um protótipo de sistema de 
Hipertermia. Esta técnica, quando combinada com radiação, 
mostra-se eficaz no controle da taxa de crescimento de 
tumores. 

Neste artigo, utilizamos as ondas eletromagnéticas para 
caracterizar dois elementos distintos: Pó de osso misturado a 
dióxido de Sílica e ossos extraídos de fêmures bovinos. 
Ambos os experimentos tem a finalidade de comprovar que as 
ondas eletromagnéticas, radiadas na faixa de microondas, têm 
a capacidade de caracterizar materiais com diferentes níveis de 
massa.  

Nesse contexto, este trabalho expõe uma forma alternativa 
de caracterizar o tecido ósseo com a finalidade de identificar 
tecidos com baixa massa óssea e assim auxiliar profissionais 
da saúde no diagnóstico das doenças Osteometabólicas, como 
a Osteoporose que é caracterizada pela baixa massa óssea. 

II. CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO ÓSSEO 

A. Tecido ósseo 

O corpo humano encontra-se dividido em quatro tipos de 
tecido: tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido epitelial e 
tecido muscular. O tecido conjuntivo encontra-se dividido em 
quatro subgrupos: adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. O 
tecido ósseo é o tema de estudo deste trabalho. Este tecido 
constitui o principal componente do nosso esqueleto [1]. 

O tecido ósseo é composto por três tipos de células: Os 
Osteoblastos, os Osteoclastos e os Osteócitos. Os Osteoblastos 
são as células que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea. 
Sua função básica é a de síntese do tecido ósseo e são capazes 
de concentrar fosfato de cálcio. Os Osteoclastos são células 
grandes, móveis e multinucleadas, que participam do processo 
de remodelação óssea. Os Osteócitos são as células mais 
abundantes no tecido ósseo, são essenciais para vitalidade do 
tecido participando da sua reabsorção [1]. 

Além das células descritas, o tecido ósseo é composto por 
um material intercelular calcificado chamado matriz óssea. 
Essa matriz é constituída por partes orgânicas e inorgânicas, a 
parte orgânica é constituída por fibras e colágenos, a parte 
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inorgânica representa cerca de 50% da matriz óssea, sendo 
composta por fosfato e cálcio. O cálcio é o principal mineral 
que compõe o osso, fazendo-o uma das estruturas mais rígidas 
do nosso corpo. 

O nosso esqueleto é constituído por duzentos e seis ossos. 
Existem dois tipos de ossos: cortical (compacto) e trabecular 
(esponjoso). Cerca de 80% de toda a massa óssea do esqueleto 
é composto de osso cortical e 20% de osso trabecular [2].  

A Fig. 1 ilustra a diferença entre o osso cortical e o osso 
trabecular. 

 

 
Figura 1. Tipos de Ossos: 1- osso cortical e 2- osso trabecular [2]. 

 
As doenças Osteometabólicas que afetam o tecido ósseo 

geralmente têm inicio no tecido esponjoso, devido a sua 
fragilidade e maior porosidade, dentre essas doenças 
destacamos a Osteoporose.  A Osteoporose é um termo que foi 
usado pela primeira vez no século XIX na França e Alemanha 
para descrever os achados histológicos dos ossos de um 
homem idoso, enfatizando a porosidade aparente [1]. A Fig. 2 
faz uma comparação entre um osso normal e um osso com 
Osteoporose. 

 

 
Figura 2. A- Tecido ósseo mais denso e compacto, considerado normal. B – 

Tecido ósseo esponjoso e menos denso, característico de um osso com 
Osteoporose [3]. 

 

A Osteoporose é denominada por alguns autores de 
‘epidemia silenciosa’, pois na fase inicial, ela não apresenta 
sintomas que indiquem o inicio da patologia. Os primeiros 
sintomas começam a surgir quando a perda da massa óssea já 
está bastante elevada, entre 30% e 40%, em alguns casos a 
doença só é diagnosticada após as primeiras fraturas [1]. Não 
existe um consenso a respeito de um valor limite da densidade 
óssea capaz de discriminar com precisão pacientes com ou 
sem osteoporose, por outro lado o diagnóstico baseado em 
densidade óssea permite o reconhecimento da doença em uma 
fase inicial.  As doenças Osteometabólicas podem ser 

consideradas um problema de saúde pública. No caso da 
Osteoporose, os custos com tratamento, diagnósticos e com o 
processo de reabilitação das fraturas é bastante elevado [3]. 
Uma solução para este problema seria a implantação de 
métodos para diagnosticar a doença na sua fase inicial, 
prevenindo fratura e elevadas perdas de massa óssea. 

 

III.  PROPRIEDADES ELÉTRICAS DOS TECIDOS BIOLÓGICOS 

O estudo das propriedades elétricas em substâncias 
biológicas surgiu a partir do século XIX após a confirmação 
que campos elétricos e magnéticos podem interagir com 
materiais biológicos [9]. O conhecimento de parâmetros como 
a permissividade elétrica e o fator de perdas são essenciais 
para identificar e caracterizar uma estrutura. 

O comportamento dos campos eletromagnéticos é regido 
pelas leis de Maxwell, apresentadas a seguir [10]: 

c

D
H

t
j ∂∇ × = +

∂
                                                        (1) 

B
E

t

∂∇ × = −
∂

                                                                (2) 

D ρ∇× =                                                                       (3) 

0B∇ × =                                                                        (4) 
 
As quatro equações de Maxwell formam a base da teoria 

eletromagnética. O campo eletromágnético é caracterizado 
pelos vetores de campo elétrico (E), campo magnético (H), 
densidade de fluxo elétrico (D) e pela densidade de fluxo 
magnético (B). Com base nessas equações podemos afirmar 
que os campos E e H, quando variantes no tempo  não podem 
existir independentemente [11]. 

Os fenômenos eletromagnéticos em um meio são 
caracterizados pela permissividade elétrica (ε ) e pela 
permeabilidade magnética (µ ). 

Por ser um meio não magnético, a permeabilidade do tecido 
biológico é equivalente a permeabilidade magnética do vácuo, 
nesse meio, os parâmetros de permeabilidade e permissividade 
assumem os seguintes valores: 4π x 10-7 Henry/m e             
8.85 x 10-12 Farad/m, respectivamente. 

Nos tecidos que possuem características não homogêneas, 
como pele e músculos, ocorre a dispersão das propriedades 
elétricas e térmicas, pois quando uma onda eletromagnética se 
propaga no interior do tecido biológico, ela incide e ultrapassa 
várias interfaces de separação de camadas do tecido com 
diferentes valores de permissividade elétrica e condutividade  
térmica [12]. 

 

A. Efeito da radiação nos tecidos 

As radiações são classificadas em ionizantes e não-
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ionizantes. As radiações ionizantes são provenientes de 
materiais radioativos e são capazes de alterar o estado físico 
dos átomos causando perda de elétrons, têm alto poder de 
penetração, provocando fenômenos físicos, químicos e 
biológicos, modificando funções essenciais das células que 
podem acarretar um mau funcionamento e até mesmo levá-las 
a morte. 

As radiações não-ionizantes possuem um baixo poder de 
penetração, mas podem provocar aumento da temperatura do 
corpo. Esses efeitos biológicos geralmente estão associados 
aos efeitos térmicos, em que parte da energia eletromagnética 
é transformada em energia térmica provocando alterações na 
temperatura do tecido e aquecimento devido à absorção de 
energia de parte da onda incidente. 

 

IV.  METODOLOGIA 

Este trabalho utiliza as microondas como método para 
avaliar os elementos constituintes do tecido ósseo, bem como o 
nível de massa óssea propriamente dita.  

Inicialmente, foi concebida uma estrutura para análise dos 
materiais por microondas. Para isto, foram projetadas duas 
antenas de linhas de microfita. Essas antenas, uma transmissora 
e outra receptora, foram simuladas no software comercial 
Ansoft HFSS® [6] e medidas no equipamento Network Analyzer 
da HP modelo 8714C.  A Fig. 3 ilustra o arranjo de antenas 
utilizado. 

 
Figura 3.  Ilustração do arranjo de antenas usado nos experimentos. 

 
Os experimentos foram realizados utilizando dois tipos de 

materiais: cinco amostras de pó de osso misturado com Sílica 
e seis fêmures bovinos. A seguir, é feita a descrição do 
processo de confecção das antenas e das amostras utilizadas 
nos experimentos. 

A. Arranjo de antenas projetado 

As antenas de microfita, também chamadas de patch, são 
amplamente usadas em sistemas de microondas devido a sua 
simplicidade de confecção e compatibilidade com a tecnologia 
de placas de circuitos impressos [4]. Essas antenas são usadas 
em sistemas que requerem baixo custo, baixo peso e facilidade 
de instalação.  Estas propriedades justificam o uso das antenas 
de microfita neste trabalho. 

Essas antenas são compostas por um substrato dielétrico, 

por um plano metálico e por elementos radiantes, chamados 
também de patch. Os patchs podem ser fabricados em 
diferentes formatos: retangular, circular, quadrado, fractal, 
entre outros [5]. A estrutura utilizada consiste em um patch 
retangular com uma freqüência de ressonância em 2.44 GHz e 
um comprimento efetivo de 3.09 cm. Esta freqüência 
encontra-se alocada na faixa de freqüência liberada pela 
Anatel para Aplicações Médicas, Industriais e Científicas. O 
substrato utilizado na construção da antena foi o substrato de 
fibra de vidro, ou FR4 com permissividade de 4,4.  A Fig. 4 
ilustra as antenas utilizadas nos experimentos.  

 

 
Figura 4. Antenas em microfita projetadas em laboratório. 

 
As antenas, como já citado, foram medidas no equipamento 

Network Analyzer da HP com faixa de operação entre 2.0 e 2.8 
GHz. As Fig. 5 e 6 ilustram a carta de Smith e a perda de 
retorno das antenas, respectivamente, obtidos na simulação 
usando o software HFSS. 

 
 

 
Figura 5.  Carta de Smith. 

 

As linhas radiais da carta de Smith representam o módulo 
do coeficiente de reflexão, por meio dela verificamos que a 
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impedância na freqüência de 2.4 GHz é próxima de 1, 
considerado um valor ideal. 

A perda de retorno ilustra o nivel de atenuação e a 
frequência em que ocorre a maior ressonância das antenas. O 
ponto máximo de atenuação ocorre em 2.41 GHz com uma 
atenuação de -20dB, o que é considerado uma boa atenuação 
[4]. 

 

 
Figura 6. Perda de retorno. 

 

B. Amostras utilizadas para testes 

 

Os primeiros experimentos foram realizados usando Pó de 
osso misturado a solução de Sílica. Para isto, foram utilizadas 
cinco amostras com diferentes níveis de mistura entre Pó de 
osso e Sílica. A Fig. 7 ilustra as amostras utilizadas. 

 
Figura 7. Pó de osso misturado á Sílica. 

O Pó de osso, ou também chamado de Farinha de Osso, foi 
adquirido comercialmente em casas específicas e possui níveis 
elevados de Cálcio (Ca) e Fósforo (P). 

O composto químico dióxido de silício, cuja fórmula 
química é SiO2 é um dos dióxidos mais abundantes na Terra 
[8], devido ao seu elevado grau de pureza, este dióxido tem 
uma grande aplicação na indústria eletro-eletrônica. A Sílica 
pode ser encontrada em formas cristalinas, como no quartzo, no 

topázio e na ametista ou na forma amorfa como a Sílica em gel 
ou a Sílica coloidal [7]. 

Neste trabalho, a Sílica gel foi usada nos experimentos. A 
Sílica gel é um polímero inorgânico, consistindo de grupos 
siloxanos (Si-O-Si) em seu interior e de grupos silanóis (Si-
OH) em sua superfície [8].  

Como porta-amostras foram utilizados cilindros de acrílico, 
com 3,0 cm de diâmetro e 6,0 cm de altura. Foram escolhidas 
porta-amostras desse material por se verificar que o acrílico é 
“transparente” à radiação na faixa empregada no estudo, de 
forma que toda variação de intensidade observada, pode ser 
atribuída exclusivamente à amostra. 

A Tabela I apresenta as diferentes quantidades de Pó de 
Osso e Sílica que foram misturados em cada amostra. 

 
TABELA I 

Amostra Pó de osso (mL) Sílica (mL) 
1 25 5 
2 20 10 
3 15 15 
4 10 20 
5 5 25 

 

A segunda parte dos experimentos foi realizada usando 
seis fêmures bovinos. Em alguns casos, os experimentos 
biológicos em animais podem ser a melhor opção para as 
simulações, desde que o modelo animal reproduza de forma 
satisfatória os aspectos da anomalia em seres humanos. Por 
atender a esses requisitos, neste trabalho optamos por usar 
ossos bovinos. Inicialmente esses ossos, com sua massa óssea 
normal, foram submetidos à radiação de microondas, em que 
foi possível verificar seu nível de atenuação. A Fig. 8 ilustra as 
amostras utilizadas. 

 

 
Figura 8. Ossos bovinos usados nos experimentos. 

 
Após serem submetidos à radiação não ionizante, pode-se 

verificar o nível de atenuação em decibéis. Destaca-se, que a 
radiação utilizada não é prejudicial à saúde, ao contrário da 
radiação ionizante, que é proveniente de materiais radioativos.  
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Em seguida essas mesmas amostras foram perfuradas com 
o objetivo de reduzir consideravelmente a sua massa óssea. A 
Tabela II apresenta as massas dessas amostras antes e depois 
das perfurações. 

 

 

TABELA II 

Ossos Massa Inicial (g) Massa após as 
perfurações (g) 

1 246 169 
2 260 151 
3 265 198 
4 274 141 
5 309 237 
6 270 207 

 

 

Após as perfurações, as amostras foram submetidas à 
radiação na mesma intensidade das amostras iniciais e em 
seguida foi verificada sua atenuação.  

 

V. RESULTADOS 

Os experimentos realizados em Pós de osso misturado à 
Sílica  apresentaram resultados satisfatórios, confirmando que 
as ondas eletromagnéticas emitidas na faixa de microondas  
são capazes de caracterizar diferentes substâncias. A Tabela II 
apresenta as atenuaçãoes de cada amostra. 

 
TABELA II 

Amostra Pó de osso 
(mL) 

Sílica (mL) Atenuação 
(dB) 

1 25 5 -0.609 
2 20 10 -0.341 
3 15 15 -0.221 
4 10 20 -0.263 
5 5 25 0.01 

  
Com esses resultados, verificamos que as amostras de Pó 

de Osso misturadas à Sílica gel exibem atenuações 
progressivamente menores à medida que a quantidade de 
Sílica é aumentada na mistura. A Fig. 9 ilustra os diferentes 
níveis de atenuações dessas amostras. 

Pode-se verificar que as amostras 2, 3 e 4 apresentam um 
comportamento bastante semelhante na faixa de freqüência de 
2.4 e 2.5 GHz, mas nas amostras 1 e 5 em que há uma maior 
variação na proporção de Sílica e Pó de osso ocorreu uma 
diferença de cerca de 0.6 dB na atenuação máxima observada. 

 
Figura 9. Comparação entre as atenuações obtidas nas diferentes amostras 

de Pó de osso misturado à Sílica. 
 
Em relação aos ossos bovinos, obtivemos os seguintes 

resultados: Os ossos bovinos submetidos à mesma intensidade 
de radiação apresentaram diferentes níveis de atenuação em 
diferentes faixas de freqüências de ressonância. Os ossos 
considerados com massa óssea normal apresentaram uma 
atenuação máxima na faixa de 2.4 e 2.5 GHz, variando entre   
-35 e -40 dB, aqueles com baixa massa óssea apresentaram 
maior atenuação na faixa de 2.5 e 2.6 GHz, variando entre        
-10 e -20 dB. A Fig. 10 e Fig. 11 ilustram as atenuações dos 
ossos com massa óssea normal e com baixa massa óssea, 
respectivamente. 

 
 

 
Figura 10. Curva de atenuação observada em osso com nível de massa óssea 

considerada normal. 
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Figura 11. Curva de atenuação observada em amostra de osso perfurado. 
  
A Fig. 12 ilustra a comparação dos diferentes níveis de 

atenuações desses dois grupos de amostras, sendo 
denominadas de patológico, as amostras com redução da 
massa óssea.  

 

 
Figura 12. Comparação das curvas de atenuação entre os ossos com 

massa óssea normal e reduzida. 
 

VI.  CONCLUSÃO 

Nesse estudo verificamos que a ondas eletromagnéticas 
emitidas na faixa de microondas entre 2.4 e 2.5 GHz por meio 
de antenas projetadas em linhas de microfita podem ser 
aplicadas como método para caracterizar diferentes 
substâncias a partir da avaliação do nível de atenuação. Neste 
estudo, o método foi capaz de caracterizar as atenuações em 
ossos bovinos com diferentes níveis de massa óssea e em 
sílica com diferentes níveis de pó de osso. Em trabalhos 
futuros, o método pode ser aplicado em outros materiais com 
freqüência em microondas mais elevadas promovendo também 
a classificação automática dos níveis de atenuação. 
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Resumo— O advento da era do etanol combustível e do etanol 

alcoolquímico criou a necessidade de maior produção de álcool. A 
opção mais lúcida é aumentar a produtividade da indústria 
alcooleira utilizando a celulose do bagaço e das folhas da cana de 
açúcar para produzir mais álcool por hectare de cana. Tal 
aumento, sem alteração da área plantada, será devido ao 
incremento na produção de açúcares gerados na hidrólise da 
celulose do bagaço. O primeiro desafio para esta ideia é hidrólise, 
pois apresenta uma série de problemas operacionais. Um deles é 
o tempo muito prolongado de hidrólise, chegando a centenas de 
horas de processamento. O presente trabalho propõe uma nova 
alternativa para esta hidrólise do bagaço: a hidrólise em alta 
pressão e incentivada por micro-ondas. A vantagem desta 
tecnologia é a redução do tempo de hidrólise. São apresentados 
dados exploratórios animadores de hidrólise de bagaço de cana 
incentivada por micro-ondas a alta pressão, utilizando água pura 
e soluções de ácidos sulfúrico e fosfórico como agentes 
hidrolíticos. 

Keywords hidrólise de bagaço de cana, hidrólise incentivada 

por micro-ondas, alta pressão 

I.  INTRODUÇÃO  

O etanol, no Brasil, consolidou-se como combustível 
alternativo à gasolina e, também, como matéria prima 
petroquímica para o dito “plástico verde”. Na safra 2009/2010 
foram produzidos 21 milhões de toneladas de etanol e prevê-se 
23 milhões de toneladas para a safra de 2010/2011 [1]. Desta 
produção, cerca de um milhão de toneladas são destinadas às 
indústrias como a Braskem, Dow Química, Rhodia, Du Pont e 
Amyris para a produção de etileno e especialidades químicas 
[2]. 

O desenvolvimento do etanol combustível e/ou matéria 
prima alcoolquímica é um marco tecnológico da atualidade e 
um grande trunfo para o progresso do Brasil. A crescente 
demanda por álcool etílico promoveu a necessidade da melhor 
utilização possível da sua principal matéria prima, a cana de 
açúcar, pois de uma tonelada de cana integral se extrai apenas 
0,25 t de caldo contendo os açúcares fermentáveis, restando 
0,47 t de bagaço a 50 % de umidade e 0,28 t de palha com  
15 % de umidade [3]. Considerando que tanto a palha como o 
bagaço são constituídos majoritariamente por celulose, surgiu 

o desafio tecnológico de transformá-los em açúcares 
fermentáveis para posterior conversão em etanol. 

O estado da técnica apresenta processos de hidrólise ácida 
e hidrólise enzimática para a transformação do bagaço em 
açúcares fermentáveis [4]. Os processos mais numerosos são 
os enzimáticos, devido à sua habilidade de hidrolisar as 
frações cristalinas da celulose (celulose alfa) a qual é 
dificilmente hidrolisada por agentes hidrolíticos ácidos [5]. A 
hidrólise ácida ainda apresenta o problema de propiciar a 
decomposição dos carboidratos produzidos gerando os 
inibidores de fermentação: furfural e 4-hidroximetilfurfural 
[6]. 

O processamento do bagaço por enzimas requer que, 
inicialmente, as hemiceluloses sejam removidas. Tal remoção 
é feita preferencialmente por hidrólise ácida [7-9], na qual se 
formam xilose, furfural, glicose e vários monocarboidratos. 
Esta etapa preliminar, com concentração de ácido da ordem de 
0,001 a 0,3M e demora de 2 horas [8] a 5 horas [7, 9, 10] para 
conversões de cerca de 60 % da hemicelulose presente [9]. Já 
a hidrólise enzimática propriamente dita é mais demorada, 
cerca de 40 horas [11, 12], 56 horas [13] e até mais de 100 
horas [14, 15] para converter a celulose em glicose. 

Considerando uma produção da ordem de 593 milhões de 
toneladas anuais de cana de açúcar, gera-se 279 milhões de 
toneladas de bagaço e 148 milhões de toneladas de palha [1]. 
Torna-se obvia a necessidade de um processo mais ágil que a 
hidrólise enzimática para conseguir transformar em açúcares 
fermentáveis, no período da safra, toda esta biomassa.  

O objetivo deste trabalho é buscar uma opção tecnológica 
para hidrólise rápida de bagaço, verificando a viabilidade da 
hidrólise ácida incentivada por micro-ondas do bagaço de cana 
de açúcar. Com base na observação de que reações químicas 
processadas sob campo de micro-ondas são mais rápidas que 
nas condições convencionais [16], desenvolveu-se um 
primeiro experimento exploratório, em escala de grama 
(utilizando um forno de micro-ondas comercial para digestão 
de amostras), de hidrólise a alta pressão e incentivada por 
micro-ondas de material lignocelulósico [17]. Os resultados 
obtidos demonstram que essa hidrólise ácida incentivada por 
micro-ondas é uma ferramenta potente para a hidrólise de 
bagaço de cana de açúcar, pois em apenas 15 minutos de 
irradiação sob um campo de micro-ondas de  
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2,45 GHz, com potência aplicada de 450 a 550 W, foi possível 
hidrolisar toda a holocelulose (hemicelulose mais celulose) e 
parte da lignina do bagaço.  

Em continuidade a este trabalho inicial, desenvolveram-se 
o equipamento de escala maior com medição de pressão, e o 
trabalho ora apresentado. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

A. Reator de Alta Pressão Irradiado por Micro-ondas) 

O reator irradiado por micro-ondas desenvolvido para o 
estudo da hidrólise ácida de bagaço de cana, esquematizado na 
figura 1, é constituído por um vaso cilíndrico de Teflon de  
100 mL. O cilindro é reforçado por um anel de PEEK (Poli, 
Éter éter cetona), com espessura suficiente para resistir a uma 
pressão interna de 100 bar. Ambos, Teflon e PEEK, são 
relativamente transparentes às micro-ondas e assim permitem 
que o material reagente seja irradiado por micro-ondas. As 
duas extremidades do cilindro de resina PEEK são flangeadas 
por chapas de aço com espessura de 4,0 cm, na parte inferior, e 
com 4,0 cm na parte superior, suficientes para resistir até  
15 bar de pressão. Esta espessura é para compensar os orifícios 
dos implementos do reator, como agitador, tomada de pressão, 
retirada de amostra e válvula de alívio, que se conectam na 
tampa superior. 

As tampas do vaso de pressão são suportadas por paredes 
laterais de espessura que suporte o esforço das flanges, 
constituindo uma cavidade. Na figura 2, é apresentado o reator 
montado nesta cavidade e com os implementos conectados. 
Esta cavidade por sua vez conecta-se por um lado a um sistema 
gerador de micro-ondas de 2,45 GHz e pelo outro lado a um 
curto móvel, como se vê na figura 3. 

 

 
Figura 1 – Reator de Teflon e PEEK. 

 

 
Figura 2 – Reator montado sob a cavidade. 

 
 

 
Figura 3 – Conjunto para hidrólise do bagaço. 

 
O sistema gerador de micro-ondas é constituído por um 

gerador Cober de 3 kW protegido por circulador, acopladores 
direcionais para conexão de sensores de potência para medir a 
potência irradiada e a refletida, carga de dissipação e guias de 
conexão. A figura 4 apresenta uma visão completa do 
equipamento. 

 

 
Figura 4 – Conjunto para hidrólise do bagaço. 
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B. Suprimentos 

Utilizou-se bagaço de cana seco em equilíbrio com a 
umidade ambiente. O bagaço não sofreu nenhuma cominuição. 
Desta forma visou-se considerar as dificuldades reais no 
processamento químico do bagaço de cana, que apresenta 
desde microfibras (pulverulentas) até fibras com 3,0 cm de 
comprimento por 0,2 cm de espessura. 

Para realizar o controle analítico deste processo utilizou-se 
um espectrômetro Cary 50 UV-Vis e os reagentes ácido 
clorídrico, anilina, ácido acético, ácido oxálico, ácido 
dinitrosalicílico, sacarose e xilose, ácido sulfúrico, benzeno, 
álcool etílico. 

 

C. Procedimentos 

A hidrólise do bagaço foi realizada em triplicata nas 
condições expostas na tabela I, utilizando o reator acima 
descrito. O vaso reator com a amostra de bagaço e o agente 
hidrolítico eram colocado entre os flanges de aperto e o 
conjunto era, então, aparafusado dando a devida resistência 
mecânica ao conjunto. O reator, a seguir, era irradiado com alta 
potência de micro-ondas de forma a atingir rapidamente a 
pressão de trabalho desejada. Uma vez atingida esta pressão, a 
potência de micro-ondas era reduzida de forma a manter 
constante a pressão no interior do reator. 

Completado o tempo de reação, conforme a tabela I, a 
irradiação por micro-ondas era interrompida e o reator 
descomprimido por meio da válvula de alívio. Resfriado, o 
reator, era aberto e o material filtrado para separar o resíduo de 
bagaço não reagido, constituído principalmente por lignina. 

A fase aquosa era analisada para determinar o teor de 
açúcares redutores totais e a presença de furfural. A dosagem 
dos açúcares redutores totais foi espectrocolorimétrica, 
utilizando-se o reativo de ácido 3,5-dinitrosalicílico [18]. A 
identificação qualitativa de furfural foi com reativo de anilina. 
A dosagem da lignina do bagaço foi por dissolução ácida da 
celulose [19]. 

Tabela I – Condições utilizadas nos ensaios de hidrólise 

Amostras 

Massa 

de 
amostra 

(g) 

Agente 
Hidrolítico 

Concentra-

-ção 
utilizada 

(mol/L) 

Tempo de 
irradiação 

da 

amostra 
(min) 

Pressão 

Máxima 

(atm) 

1 
1,36 

Ácido 
Fosfórico 

2,55 6,30 
15 

2 
0,78 

Ácido 
Fosfórico 

2,55 6,30 
15 

3 
1,36 

Ácido 
Fosfórico 

3,40 10 
12 

4 
1,46 

Ácido 
Fosfórico 

2,55 10 
12 

5 
1,36 

Ácido 
Fosfórico 

1,50 2 
15 

6 
2,5 

Ácido 
Sulfúrico 

1,3 4 
15 

7 1,36 Água --- 2 12 
8 1,36 Água --- 3 12 
9 1,36 Água --- 2 3 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela II apresenta os resultados obtidos em nove 
hidrólises diferentes, expressando-os como “produção de 
açúcar redutor total” que representa a massa em gramas de 
todos os açúcares possíveis obtidos (glicose, xilose e outros) a 
partir de 1 kg de bagaço de cana seco; percentagem de 
conversão mássica do bagaço que representa o quanto da massa 
inicial foi hidrolisada; presença de furfural; aspecto da solução 
de hidrolisado. 

O furfural é presença constante em todas as amostras e 
explica a coloração amarelada dos testes 7 a 9. Já o aspecto 
marrom das demais amostras pode ser atribuído aos produtos 
de decomposição do furfural. A formação do material 
carbonizado da amostra 5 pode ser atribuído ao caráter 
oxidante do ácido sulfúrico. Note-se que nos testes em que se 
utilizou de ácido fosfórico não houve a formação de material 
carbonizado, como era esperado. 

Devido à coloração marrom que a decomposição do 
furfural originou, não foi possível dosar os açúcares redutores 
totais nas amostras 1 a 6. Nos testes 7 a 9, a produção de 
açúcares foi pequena pois o agente hidrolítico era apenas a 
água. 

A dosagem de lignina forneceu um teor de 34 % de lignina. 
Considerando a origem do bagaço de cana, isto é, a sua 
trajetória na usina sucro-alcooleira por vários rolos de 
compressão e sucessivas lavagens com água, podemos aceitar a 
hipótese de que o material extrativo do bagaço já tenha sido 
eliminado durante seu processamento. Assim, idealizamos que 
o complemento do teor de lignina, 66 %, seja o teor de 
holocelulose, ou seja, o conjunto de celulose e hemicelulose. 

 

Tabela II – Resultados dos ensaios de hidrólise 

Amotras 

Concentração. de 
ART  (g 

açúcar/kg de 

bagaço) 

Conversão 

mássica (%) 
Característica 

1 ------ 59,7 
Líquido marrom 

claro 

2 ------ 55 
Líquido marrom 

claro 

3 ------ 64,1 
Líquido marrom 

escuro 

4 ------ 60 
Líquido marrom 

claro 

5 ------ 45 
Líquido marrom 

claro 

6 ------ 50,7 

Líquido marrom 
bem escuro. 
Presença de 

material sólido 
carbonizado 

7 10,2 32 
Líquido 

amarelado 

8 12,1 35 
Líquido 

amarelado 

9 8,2 28 
Líquido 

amarelado 
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Do ponto de vista de hidrólise da massa de bagaço, 
podemos observar que no teste 3 quase toda a holocelulose foi 
hidrolisada a 12 atm com ácido fosfórico a 3,4 mol/L e com 10 
minutos de irradiação por micro-ondas. Nos testes 1, 2 e 4 a 6, 
mais da metade da holocelulose foi hidrolisada com tempos de 
irradiação por micro-ondas de 2 a 10 minutos. Já nos testes 7 a 
8, com apenas água e pressões de 3 a 12 atm, com tempos de 
irradiação de 2 a 3 minutos, praticamente metade da 
holocelulose foi hidrolisada. 

IV. CONCLUSÃO 

Os resultados experimentais mostram a grande 
potencialidade da hidrólise de bagaço de cana de açúcar 
incentivada por micro-ondas e a alta pressão, devido ao seu 
curto tempo de processamento. A hidrólise enzimática, que é a 
forma de hidrólise mais estudada para converter a celulose em 
mosto fermentável necessita até mais de 100 horas [14,15] de 
processamento, enquanto que o processo ora proposto 
consegue hidrolisar a celulose em questão de minutos.  

O grande senão para a aplicação do processo de hidrólise 
com micro-ondas sob pressão é a formação de furfural que é 
inibidor da fermentação alcoólica. O furfural é formado pela 
desidratação da xilose que se obtém pela hidrólise das 
hemiceluloses. Como esta reação é muito rápida e ocorre 
facilmente, e ainda, a decomposição do furfural também é fácil 
de ocorrer, não se consegue por hidrólise ácida uma solução de 
açúcares sem furfural.  

Entretanto, os dados experimentais mostram a extrema 
facilidade de hidrolisar as hemiceluloses precursoras do 
furfural, pois um simples aquecimento com água já forma 
furfural. Isto induz a um processo em duas etapas, na primeira 
com água e média pressão, seriam hidrolisadas as 
hemiceluloses, e em uma segunda etapa com catalisador ácido 
e pressão seria hidrolisada a celulose. Esta melhoria no 
processo será verificada em futuro próximo. 
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Resumo—O método dos volumes finitos (FVM) é implemen-
tado para analisar a resposta elétrica de sensores de perfilagem
de poços petrolı́feros em cenários tridimensionais (3D) complexos.
Formações geológicas com leitos anisotrpicos inclinados e poços
excêntricos, assim como os efeitos do fluido de perfuração e
da variação azimutal na resposta elétrica dos sensores são
investigados. O método é baseado em uma formulação por po-
tenciais vetor e escalar para superar problemas de convergência
e mau condicionamento. O sistema linear resultante é resolvido
iterativamente por métodos do subespaço de Krylov. Um estudo
da convergência do método dos gradientes biconjugados esta-
bililizados (Bi-CGSTAB) e do método generalizado dos mı́nimos
resı́duos reinicializado (RGMRES) é realizado. Os resultados
numéricos são validados por comparação com soluções pseudo-
analı́ticas.

I. INTRODUÇÃO

Simulações numéricas rápidas e eficientes da resposta
elétrica de sensores Logging-while-drilling (LWD) em am-
bientes complexos (próximos da realidade) são de extrema
importância para a indústria de exploração de petróleo, pois
além de auxiliar no processo da perfuração de um poço,
eliminam custos altos na elaboração de protótipos e realização
de testes em campo. Entretanto, a modelagem numérica desses
sensores em cenários tridimensionais (3D) constitui um pro-
blema desafiador [1]– [3].

Ao longo dos anos, diferentes métodos numéricos têm sido
desenvolvidos para simular a resposta elétrica dos sensores
de perfilagem nas vizinhanças de um poço de perfuração
[4]– [15]. Em particular, um método dos volumes finitos
(FVM) baseado em potenciais acoplados tem sido aplicado
recentemente para simular a resposta elétrica de sensores LWD
em formações tridimesionais (3D) complexas [16]– [18].

De forma semelhante aos outros métodos no domı́nio da
freqüência, o FVM produz um sistema linear esparso cuja
solução (em problemas 3D) depende da aplicação de métodos
iterativos eficientes. No nosso caso, o sistema linear resultante
é simétrico complexo, mas não-Hermitiano e indefinido. Sendo
assim, o método dos gradientes conjugados (CG), que é
utilizado em diversos casos, não pode ser aplicado. Métodos
do subespaço de Krylov são conhecidos por apresentar con-
vergência em uma série de aplicações envolvendo sistemas
não-Hermitianos [19].

Em geral, recomendar um método iterativo não é uma tarefa
fácil pois o número de iterações para convergência depende da

precisão requerida e das propriedades da matriz – seu padrão
de esparsidade, sua distribuição de autovaloes e principalmente
o seu número de condição. Para a classe de problemas consi-
derados, a matriz do sistema é mal-condicionada e, portanto,
a convergência também depende do lado direito do sistema
(rhs) [20].

Neste trabalho, o FVM é aplicado para analisar a resposta
elétrica de sensores LWD em cenários 3D complexos, dos
quais incluem formações geológicas com leitos anisotrópicos
inclinados, estudos dos efeitos do fluido de perfuração, da
excentricidade e da variação azimutal na resposta dos sensores.
Também é realizado um estudo de convergência de dois
métodos iterativos: método generalizado dos mı́nimos resı́duos
reinicializado (RGMRES) [21] e método dos gradientes bi-
conjugados estabalilizados (Bi-CGSTAB) [22]. Fatorização
LU incompleta (ILU) e symmetric successive over-relaxation
(SSOR) são utilizados como pré-condicionadores para acelerar
a taxa de convergência. Os métodos são avaliados em relação a
sua precisão relativa, taxa de convergência e tempo de proces-
samento. Os resultados são validados através da comparação
com soluções pseudo-analı́ticas, em cenários onde a solução
pseudo-analı́tica é válida, mostrando excelente concordância.

II. METODOLOGIA

Seja a equação vetorial de Helmholtz para o campo elétrico,
assumindo dependência temporal e−iωt, dada por:

∇× ¯̄µ−1∇× E⃗ − iω(¯̄σ − iω¯̄ϵ)E⃗ = (iω)J⃗s (1)

satisfazendo a condição de contorno de Dirichlet. E⃗ e H⃗
são os vetores intensidades de campo elétrico e magnético,
respectivamente; ¯̄µ, ¯̄ϵ e ¯̄σ são os tensores permeabilidade
magnética, permissividade elétrica e conditividade elétrica res-
pectivamente; e J⃗s é a densidade de corrente elétrica (fonte).

Visando superar problemas de mau condicionamento e
acelerar a convergência dos métodos iterativos utilizados
na solução do sistema de equações lineares resultante da
discretização de (1), as equações de Maxwell são reformuladas
em termos de potenciais no espaço ativo e nulo do operador
rotacional, aplicando uma decomposição de Helmholtz ao
campo elétrico. Desta forma, o sistema linear resultante a ser
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Figura 1. Célula elementar do esquema de grades entrelaçadas para a
discretização espacial das incógnitas na grade cilı́ndrica.

discretizado é dado por:

∇× H⃗ − (iω)−1 ¯̄µ−1∇ψ − (¯̄σ − iω¯̄ϵ)(A⃗+∇ϕ) = J⃗s (2a)

∇× A⃗− iω ¯̄µH⃗ = 0 (2b)

ψ = ∇ · A⃗ (2c)

−∇ · [(¯̄σ − iω¯̄ϵ)(A⃗+∇ϕ)] = ∇ · J⃗s (2d)

onde A⃗ é o potencial vetor magnético e ϕ é o potencial escalar
elétrico. ψ é uma variável escalar auxiliar. O sistema linear (2)
está sujeito as seguintes condições de contorno:

n̂× A⃗
∣∣
∂Ω

= 0 (3a)

ϕ
∣∣
∂Ω

= 0 (3b)

onde ∂Ω é o contorno do domı́nio computacional.
A técnica de volumes finitos proposta utiliza um esquema de

grades entrelaçadas em coordenadas cilı́ndricas, decompondo
o domı́nio em dois conjuntos de células, denominadas células
primárias e células duais. Um par dessas células é mostrado
na figura 1. O sistema de coordenadas cilı́ndricas é escolhido
para evitar erros de aproximação de escada na geometria do
sensor LWD.

Os vértices da grade primária e da grade dual estão definidos
em (ρi, φj , zk) e (ρi +∆ρi/2, φj +∆φ/2, zk +∆z), respec-
tivamente. i, j e k são os ı́ndices nodais da grade primária,
e ∆ρ, ∆φ e ∆z são os incrementos espaciais nas direções
radial, azimutal e longitudinal, respectivamente.

As componentes do campo magnético H⃗ e do potencial ve-
tor magnético A⃗, assim como o potencial escalar ϕ e a variável
escalar auxiliar ψ estão posicionadas na grade cilı́ndrica de
forma a assegurar as condições de continuidade dos campos
na interface interface entre dois meios com materiais distintos.
∇ϕ e ∇ψ são aproximados por diferenças finitas centrais.

As equações discretizadas são obtidas através dos seguintes
passos:

1) Integrar (2a) sobre as faces das células duais (S̃ρ, S̃φ e
S̃z);

2) Integrar (2b) sobre as faces das células primárias(Sρ, Sφ

e Sz) para obter as expressões das componentes de H⃗;
3) Integrar (2c) sobre as células duais (Ṽ ) para obter as

expressão de ψ;
4) Integrar (2d) sobre as células duais (Ṽ ).
Tendo em vista que as antenas podem ser inclinadas nos

ângulos de azimute e de elevação, a grade cilı́ndrica não
é conforme a geometria da antena na direção longitudinal.
Neste caso, uma aproximação de escada na direção z faz-
se necessária para modelar sensores que empregam antenas
inclinadas. Para capturar corretamente a geometria, o tamanho
da célula na direção z deve ser suficientemente pequeno. Para
reduzir requerimentos de memória, adota-se uma grade não
uniforme nas direções ρ e φ. Nas vizinhanças das antenas,
∆z é pequeno e constante, aumentando gradativamente para
evitar reflexões numéricas espúrias.

Cabe observar que ao aplicar a lei de Ampère sobre as
superfı́cies das células duais é necessário calcular o fluxo
de corrente através de cada superfı́cie. Em sensores LWD
convencionais, a fonte é uma espira perpendicular ao eixo
do sensor (eixo z), de forma que o fluxo de corrente dá-se
apenas sobre a superfı́cie dual S̃φ. No caso de sensores LWD
direcionais com espiras inclinadas, o fluxo de corrente dá-se
através das superfcies duais S̃φ e S̃z . A formulação numérica
em ambos os casos é a mesma, diferindo apenas em dois
pontos: (i) cálculo do segundo membro da equação (2a) e (2d)
quando o transmissor está inclinado; (ii) cálculo das tensões
induzidas nas espiras receptoras, quando os receptores estão
inclinados.

Detalhes da formulação, da discretização e do esquema de
interpolação desenvolvido para modelar interfaces de materiais
anisotrópicos podem ser encontrados em [16] e [18].

Após a discretização de (2), obtém-se um sistema linear
esparso [C][X] = [B], onde [C] e uma matriz complexa não-
Hermitiana, [X] é o vetor incógnita, correspondendo ao A⃗ e
ϕ, e [B] contém a representação discreta da fonte.

III. RESULTADOS NUMÉRICOS

A configuração básica do sensor LWD empregando antenas
em espiras perpendiculares e inclinadas em relação ao eixo
do sensor é dada na figura 2. A de freqüência de operação
do sensor é 2 MHz. O sensor tem um mandril de ferro de
4”de raio. As antenas em espiras tem raio fixo igual a 4,5”. O
centro da antena transmissora está localizado em z = 0”. As
antenas receptoras estão localizadas a uma distância de 30”e
24”a partir da antena transmissora. A menos que mencionado,
o sensor está localizado em um poço de 5”de raio que é
preenchido por um fluido a base de óleo (σmud = 5 × 10−4

S/m). A permeabilidade e a permissividade relativa são iguais
a 1. Os parâmetros medidos pelos sensores são a diferença
de fase (PD) e a taxa de amplitude (AR) entre as tensões
induzidas nas antenas receptoras, definidas por:

AR =
Ar2

Ar1
(4a)

PD = ϕr2 − ϕr1 (4b)
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Figura 2. Configuração básica da sensor LWD. (a) Sensor convencional. (b)
Sensor direcional com espiras inclinadas.

onde Ar1, Ar2, ϕr1 e ϕr2 são a amplitude e a fase da tensão
nos receptores, respectivamente.

A. Validação - Formações Homogêneas

Para validar o algoritmo proposto, os resultados obtidos
pelo FVM através de uma simulação em formações ho-
mogêneas são comparados com soluções pseudo-analı́ticas
[11]. O domı́nio computacional é discretizado utilizando uma
grade (Nρ, Nφ, Nz) = (39, 40, 747) onde o tamanho das
clulas varia de 0,635 a 7,12 cm na direção radial e de 0,3175
a 0,3203 cm na direção longitudinal. A discretização resulta
em 4.567.040 incógnitas no vetor coluna [X] e um total de
139.822.080 elementos não nulos em [C]. Neste exemplo,
uma grade bem fina é adotada com o propósito de mostrar
a robustez do FVM. Na prática, grades menos densas podem
ser utilizadas com conseqüente redução do tempo de proces-
samento. A resposta elétrica do sensor LWD função do ângulo
de inclinação das espiras receptoras está mostrada na figura 3.
As duas espiras receptoras estão inclinadas na mesma direção.
Dois ângulos de inclinação para a antena transmissora são
considerados: 0o e 45o. A formação tem condutividade igual
a 1 S/m. Os resultados mostram uma concordância excelente
entre o FVM e a solução pseudo-analı́tica.

B. Efeitos do fluido de perfuração

O efeito do fluido de perfuração na resposta elétrica do
sensor LWD direcional está ilustrado na figura 4. Considera-
se dois cenários: formação homogênea com σfor = 0, 1 S/m
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Figura 3. Resposta elétrica do sensor LWD direcional em formações
homogêneas.

e formação homogênea com σfor = 1, 0 S/m. O ângulo de
inclinação das espiras receptoras é igual a 30o. O efeito do
fluido não é significativo em formações com baixa condutivi-
dade (alta resistividade). Entretanto, em fomações com alta
condutividade o efeito do fluido é bastante pronunciado para
fluidos com condutividades superiores a 0,01 S/m. Nota-se
que o tamanho do poço utilizado nesta simulação não é muito
grande (5 polegadas de raio).

C. Efeito da Variação Azimutal

Durante a perfuração do poço o sensor também pode girar
em torno do eixo e, no caso de sensores LWD direcionais
com antenas em espiras inclinadas, a resposta do sensor varia
em função do ângulo de azimute. Para investigar o efeito da
variação do ângulo de azimute na resposta de sensores LWD
direcionais em de poços excêntricos (eixo do sensor não coin-
cide com o eixo do poço), realiza-se uma simulação em uma
formação homogênea com condutividade igual a 0,1 S/m com
o sensor deslocado de 2 polegadas do seu eixo. O poço tem 12
polegadas de raio e é preenchido por um fluido de perfuração a
base de água com condutividade igual a 10 S/m. Utiliza-se uma
grade (Nρ, Nφ, Nz) = (50, 30, 311). O tamanho das células
varia de 0,635 a 21,28 cm na direção radial e de 2,54 a 2,55
cm na direção longitudinal. A antena transmissora é mantida
perpendicular em relação ao eixo do sensor. A figura 5 mostra
a resposta elétrica do sensor LWD direcional em função da
inclinação dos receptores para os ângulos de azimute 0o e
90o. Observa-se que a variação azimutal é mais pronunciada
na fase e aumenta com a inclinação dos receptores.

D. Formações com Leitos Anisotrópicos Inclinados

Para comparar as respostas obtidas pelos sensores LWD
convencional e direcional em formações anisotrópicas, simula-
se a perfuração direcional de um poço em uma formação
anisotrópica não homogênea. Nesta simulação, o sensor LWD
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Figura 4. Efeito do fluido de perfuração na resposta elétrica de sensores
LWD direcionais.
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Figura 5. Resposta elétrica do sensor LWD direcional em poços excêntricos.
O deslocamento do sensor no poço é igual a 2 polegadas.

direcional possui a antena transmissora perpendicular ao eixo
do sensor, assim como a primeira antena receptora. A segunda
antena receptora tem uma inclinação de 45o. A discretização
utiliza uma grade com (Nρ, Nφ, Nz) = (80, 10, 350) células.
O tamanho das células é uniforme na direção longitudinal,
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Figura 6. Resposta elétrica dos sensores LWD convencional e direcional em
uma formação com leito inclinado anisotrópico.

com ∆z = 2, 54cm e na direção radial varia de 0,635 a 5,03
cm. O poço é preenchido por um fluido a base de óleo, cuja
condutividade é igual a σ = 5×10−4 S/m. As condutividades
perpendicular e paralela da camada inferior, intermediária e
superior são dadas respectivamente por: σ⊥ = 0, 5 S/m e σ∥ =
2, 0 S/m; σ⊥ = 0, 5 S/m e σ∥ = 3, 0 S/m e σ⊥0, 5 S/m e σ∥ =
4, 0 S/m. Em seguida, realiza-se a mesma simulação em uma
formação semelhante com taxa de anisotropia (k =

√
σ⊥/σ∥)

mais alta, onde os valores das condutividades perpendicular
e paralela da camada inferior, intermediária e superior são
dadas respectivamente por: σ⊥ = 0, 5 S/m e σ∥ = 2, 0 S/m;
σ⊥ = 0, 5 S/m e σ∥ = 6, 0 S/m e σ⊥0, 5 S/m e σ∥ = 10, 0
S/m. Todos os parâmetros de discretização são iguais aos da
simulação anterior. A figura 6 ilustra as respostas dos sen-
sores LWD convencional e direcional. Pode-se observar que o
sensor convencional possui uma sensibilidade à anisotropia do
meio muito baixa, apresentando um perfil tpico de formações
homogêneas. Ao elevar a taxa de anisotropia, observa-se uma
pequena variação na resposta do sensor. A resposta do sensor
LWD direcional, entretanto, apresenta variações no perfil do
poço, indicando que tipo de sensor é capaz de identificar as
anisotropias presentes na formação.

E. Análise de Convergência

Para analisar o desempenho dos métodos Bi-CGSTAB(ℓ) e
RGMRES(m), o número de iterações e o tempo de processa-
mento em função do grau ℓ do polinômio do Bi-CGSTAB(ℓ)
estão mostrados nas tabelas I e III, para sensores convencionais
e direcionais, respectivamente. Nesta simulação, considera-se
a formação homogênea e a grade computacional utilizada na
seção III-A. Analogamente, as tabelas II e IV mostram
os resultados em função da dimensão m do subespao do
RGMRES(m). Observa-se que para os dois tipos de sensores
(convencional e direcional) as discrepâncias estão abaixo de
0,3% para a taxa de amplitude e abaixo de 0,5 graus para
a diferença de fase. Os resultados listados nas tabelas II
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Tabela I
CONVERGÊNCIA DO BI-CGSTAB(ℓ)+ILU: SENSOR CONVENCIONAL

(θT = 0o) / SOLUÇÃO PSEUDO-ANALÍTICA [18]: AR=2.37753 E
PD=22.51453

ℓ Iterações Tempo de CPU AR PD
(s)

1 470 3879 2.37213 22.02277
3 204 1946 2.37212 22.02277
5 150 1446 2.37212 22.02286
7 140 1363 2.37211 22.02258
9 135 1327 2.37213 22.02319

10 140 1375 2.37213 22.02280

Tabela II
CONVERGÊNCIA DO RGMRES(m)+ILU: SENSOR CONVENCIONAL

(θT = 0o) / SOLUÇÃO PSEUDO-ANALÍTICA [18]: AR=2.37753 E
PD=22.51453

m Iterações Tempo de CPU AR PD
(s)

1 - - - -
5 1107 4745 2.37185 22.02289

10 331 1479 2.37206 22.02887
20 148 767 2.37168 22.00931
30 131 890 2.37259 22.02423
40 114 775 2.37459 22.02429

e IV mostram claramente que RGMRES(m) é sensı́vel a
mudanças no rhs, isto é, a convergência deteriora quando a
antena transmissora está inclinada. Entretanto, Bi-CGSTAB(ℓ)
mantém o seu comportamento de convergência, apresentando
uma vantagem sobre RGMRES(m) neste caso.

Embora os algoritmos se tornem mais custosos em relação
ao número de produtos internos e atualização de vetores a
medida em que ℓ e m aumenta, eles convergem mais rápido e,
portanto, o tempo de processamento necessário para uma dada
precisão diminui. O tempo necessário para uma fatorização
ILU leva em torno de 15% do tempo total de processamento.
Note que se m é “muito pequeno”, RGMRES(m) pode con-
vergir lentamente ou não convergir. Por outro lado, um valor
de m maior do que o necessário custaria mais requerimen-
tos de memória e tempo de processamento excessivo. Neste
trabalho, RGMRES(20) possui os mesmos requerimentos de
memória que Bi-CGSTAB(10). Considerando RGMRES(20) e
Bi-CGSTAB(10), observa-se que o Bi-CGSTAB converge em
um número menor de iterações e o RGMRES tem um custo
computacional por iteração menor e converge mais rápido. Os
dois métodos possuem precisão semelhantes.

Uma segunda análise de convergência foi feita considerando
a perfuração direcional de um poço. O poço está inclinado
de 45 graus. Observe que ao perfurar o poço, a posição da
antena transmissora é alterada, o que significa modificar o rhs
do sistema. A grade computacional emprega 49 células na
direção ρ e 10 células na direção φ. Na direção z, o número
de células depende da profundidade da antena transmissora.
O domı́nio na direção z é truncado a uma distância de dois skin
depth da formação (que depende da condutividade) do receptor
1 (fronteira superior) e do transmissor (fronteira inferior). Na
direção radial, ∆ρ varia de 0,635 cm a 7,12 cm, enquanto que
na direção longitudinal ∆z varia de 2,54 cm a 2,67 cm. As

Tabela III
CONVERGÊNCIA DO BI-CGSTAB(ℓ)+ILU: SENSOR DIRECIONAL
(θT = 45o) / SOLUÇÃO PSEUDO-ANALÍTICA [18]: AR=2.45429 E

PD=22.72801

ℓ Iterações Tempo de CPU AR PD
(s)

1 306 2429 2.44961 22.42877
3 201 1659 2.44959 22.42953
5 185 1522 2.44954 22.42863
7 189 1555 2.44961 22.42960
9 180 1628 2.44958 22.42778
10 180 1626 2.44960 22.42757

Tabela IV
CONVERGÊNCIA DO RGMRES(m)+ILU: SENSOR DIRECIONAL

(θT = 45o) / SOLUÇÃO PSEUDO-ANALÍTICA [18]: AR=2.45429 E
PD=22.72801

m Iterações Tempo de CPU AR PD
(s)

1 - - - -
5 3920 18731 2.44963 22.43550
10 602 2445 2.44987 22.43071
20 307 1601 2.44978 22.42438
30 260 1473 2.44969 22.43117
40 246 2097 2.44962 22.42465
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Figura 7. Tempo de processamento em função da posição da fonte –
Simulação do sensor LWD convencional.

figuras 7 e 8 comparam o tempo de CPU para simular a
resposta dos sensores convencionais e direcionais atravessando
uma formação não homogênea com um leito inclinado de
60 polegadas de espessura. As condutividades das camadas
inferior, intermediária e superior são σ = 1,0; 0,01 e 1,0 S/m,
respectivamente. Resultados para Bi-CGSTAB(10) e RGM-
RES(30) com pré-condicionadores ILU e SSOR são mostradas
na Fig. 8, com a tolerância de descarte DTOL = 10−4 e
ω = 1.0. Bi-CGSTAB(10)+ILU é o algoritmo mais rápido
e leva em média um tempo de CPU de 60 e 70 segundos
por profundidade simulada para sensores LWD convencional
e direcional, respectivamente. Para simulação de sensores di-
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Figura 8. Tempo de processamento em função da posição da fonte –
Simulação do sensor LWD direcional.

recionais, Bi-CGSTAB(10)+ILU é em torno de 50% mais
rápido que RGMRES(30)+ILU. Para o caso convencional,
esta diferença cai para 4%. Quando SSOR é utilizado
como pré-condicionador, a convergência dos dois algorit-
mos deterioram. No caso direcional, a convergência do
RGMRES(30)+SSOR depende fortemente da posição da
fonte, isto é, das mudanças no rhs. Bi-CGSTAB(10)+SSOR,
entretanto, mantém o número de iterações dentro de nı́veis
aceitáveis.

IV. CONCLUSÃO

O algoritmo FVM mostrou-se robusto e flexı́vel para mod-
elar cenários desafiadores como, por exemplo, perfuração di-
recional em formações anisotrópicas não homogêneas e poços
excêntricos. A flexibilidade do algoritmo também permitiu
investigar os efeitos do fluido de perfuração e da variação
azimutal na resposta elétrica de sensores LWD. O estudo de
convergência mostrou que os dois métodos iterativos inves-
tigados, RGMRES(m) e Bi-CGSTAB(ℓ), produzem precisão
numérica semelhante para a classe de problemas abordados,
mas a taxa de convergência depende fortemente da geometria
do sensor e do tipo de pré-condicionador utilizado.
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Resumo— A técnica de cancelamento de espalhamento é 
utilizada no projeto de coberturas para camuflagem 
eletromagnética. Essas coberturas são constituídas por certo 
número de camadas envolvendo um obstáculo (dielétrico ou 
condutor). A escolha adequada dos parâmetros das camadas 
(permissividade elétrica e espessura) permite que se obtenha 
uma seção reta de espalhamento total mínima, e 
consecutivamente, uma visibilidade mínima. São analisadas 
estruturas com dimensões da ordem do comprimento de onda 
da onda incidente. Para encontrar os parâmetros ótimos foi 
utilizado um algoritmo genético. 

Keywords- Espalhamento por esferas multicamadas, Método 
FDTD, Coberturas de Camuflagem Eletromagnética, Algoritmos 
Genéticos.  

I.  INTRODUÇÃO 
Uma considerável quantidade de trabalhos tem sido 

publicada nos últimos anos sobre coberturas para 
camuflagem eletromagnética e invisibilidade. O grande 
interesse nesta área de pesquisa deve-se às suas possíveis 
aplicações, como a camuflagem de sensores [1]. Realizamos 
o projeto de coberturas de camuflagem através da técnica de 
cancelamento de espalhamento [2]. Outro método muito 
empregado na obtenção de camuflagem é o da transformação 
de coordenadas [3, 4].  

A redução da visibilidade de um objeto sobre o qual 
incide uma onda eletromagnética é alcançada quando valores 
menores de seção reta radar bi-estático (RCS bi-estático) são 
obtidos em todas as direções de espalhamento. Desde que, 
esse efeito não tenha como causa o aumento de absorção. Por 
outro lado, a média dos valores de RCS bi-estático em todas 
as direções é a seção reta de espalhamento total (SCS). Logo, 
uma SCS mínima está associada a uma maior camuflagem 
ou invisibilidade do obstáculo. 

II. TÉCNICA DE CANCELAMENTO DE ESPALHAMENTO 
Esta técnica foi proposta por Alù e Engheta em [2], e é 

fundamentada na idéia de que o espalhamento por um objeto 
atingido por uma onda eletromagnética ocorre devido às 
polarizações induzidas no mesmo (momentos de dipolo, 
quadrupolo, etc.). Quando o comprimento de onda da onda 
incidente é muito maior do que as dimensões da partícula, o 
modo fundamental, o qual corresponde à irradiação de um 
dipolo, é dominante. Se a partícula for envolvida por uma 
cobertura de espessura e parâmetros constitutivos adequados, 

as polarizações induzidas na partícula e na cobertura 
cancelar-se-ão, como ilustrado em Fig. 1. 

  
Fig. 1. As polarizações da partícula e da cobertura de camuflagem 

cancelam-se mutuamente. 

III. ALGORITMO RECURSIVO PARA ESPALHAMENTO POR 
ESFERA EXPANDIDA EM MULTICAMADAS 

O desenvolvimento de algoritmos recursivos para o 
cálculo de espalhamento por esferas multicamadas (Fig. 2) é 
um problema bastante analisado na literatura [5,6]. A solucão 
deste problema consiste em se obter os coeficientes de 
espalhamento para a n-ésima camada, a partir da (n-1)-ésima 
camada. Assim, inicialmente é definido um núcleo, 
correspondente a esfera mais interna, e os coeficientes de 
espalhamento são atualizados de forma recursiva, à medida 
que novas camadas forem adicionadas, até compor a 
estrutura multicamadas completa. Foi desenvolvido um 
código em FORTRAN 90 baseado no algoritmo apresentado 
em [5], ao qual foram adicionados os coeficientes internos. 
Além disso, o algoritmo foi expandido para o caso em que o 
núcleo é constituído por um condutor eletricamente perfeito. 

 
Fig. 2. Esfera estendida em multicamadas: um núcleo esférico (PEC ou 

dielétrico) coberto por várias camadas de material dielétrico. 

Este trabalho foi possível graças ao apoio do CNPq. 

1 

2 
                  N-1 

       ... 
     N 
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A. Núcleo de material dielétrico 
O raio normalizado é definido como xi=2πri/λ, onde ri é o 

raio da i-ésima camada esférica e λ é o comprimento de onda 
da onda incidente. Utilizando o algoritmo recursivo para 
espalhamento por uma esfera expandida em multicamadas, 
foi obtida a eficiência de espalhamento (Qsca=2SCS/x1

2) de 
uma esfera dielétrica, de permissividade elétrica relativa ε1 = 
2,0 em função do raio normalizado x1, para dois casos: esfera 
descoberta e coberta por três camadas de materiais 
dielétricos. No caso da esfera coberta por três camadas 
dielétricas, os valores adotados são: ε2 = 3,0 e x2= x1+0,3; ε3 
= 2,9 e x3= x2+0,2; ε4 = 2,8 e x4= x4+0,2. Esses resultados 
podem ser visualizados em Fig. 3, e estão de acordo com os 
apresentados em [6]. Em Fig. 4, é mostrada a distribuição da 
amplitude do campo elétrico (polarizado na direção x e 
propagando na direção z) no plano yz para uma esfera 
dielétrica de ε1 = 2,0 e x1 = 3,36. A solução analítica e por 
diferenças finitas (FDTD) são apresentadas. A solução por 
FDTD foi passada ao domínio da frequência através de 
transformada de Fourier discreta. 

 
Fig. 3. Qsca como função de x1 para uma esfera dielétrica descoberta e 

para uma esfera coberta por três camadas dieléticas. Os resultados obtidos 
neste trabalho são comparados aos da referência [6]. 

 

  
                       (a)                                                       (b) 

Fig. 4. Distribuição da amplitude do campo elétrico no plano yz para 
uma esfera dielétrica de ε1 = 2,0 e x1 = 3,36. É mostrada a solução por 
FDTD (a) e analítica (b). A solução por FDTD foi passada ao domínio da 
frequência através de transformada de Fourier discreta.  

B. Núcleo de material perfeitamente condutor (PEC) 
Também, foi simulado o espalhamento por uma esfera 

perfeitamente condutora para os mesmos casos da subseção 
anterior, com a única diferença de que ε1 = 1,0-j∞. Em Fig. 

6, é mostrado que os resultados obtidos coadunam com os 
apresentados em [6]. Em Fig. 7, é mostrada distribuição da 
amplitude do campo elétrico (polarizado na direção x e 
propagando na direção z) no plano yz para uma esfera 
perfeitamente condutora de x1 = 3,36. É apresentada a 
solução analítica, utilizando o algoritmo recursivo, e a 
solução por FDTD. A solução por FDTD foi passada ao 
domínio da frequência através de transformada de Fourier 
discreta. 

 
Fig. 6. Qsca como função de x1 para uma esfera perfeitamente 

condutora descoberta e para uma esfera coberta por três camadas dieléticas. 
Os resultados obtidos neste trabalho são comparados aos da referência [6]. 

 

  
                       (a)                                                       (b) 

Fig. 7. Distribuição da amplitude de campo elétrico (polarizado na 
direção x e propagando na direção z) no plano yz para uma esfera 
perfeitamente condutora de x1 = 3,36. É mostrada a solução por FDTD (a) e 
analítica (b). A solução por FDTD foi passada ao domínio da frequência 
através de transformada de Fourier discreta. 

IV. ALGORITMOS GENÉTICOS (AG) NO PROJETO DE 
COBERTURAS DE CAMUFLAGEM 

No projeto de coberturas de camuflagem para o caso em 
que o comprimento da onda incidente é muito maior do que 
as dimensões da partícula, como analisado em [2], é possível 
utilizar a condição quase estática, que permite a minimização 
da seção reta de espalhamento total por uma busca direta dos 
parâmetros. Contudo, no caso em que o comprimento de 
onda da onda incidente é da ordem das dimensões da 
partícula, as componentes harmônicas de ordem mais 
elevada tornam-se significativas, e a busca torna-se bastante 
complexa. Neste caso, torna-se necessária a utilização de um 
algoritmo de busca mais eficiente, como o algoritmo 
genético [7].  
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Desenvolvemos um código em FORTRAN 90 baseado 
no diagrama de blocos mostrado em Fig. 8. A seção reta de 
espalhamento total foi utilizada como função objetivo. Foi 
utilizado um algoritmo genético binário com as seguintes 
características: seleção por torneio, taxa de mutação de 0,5% 
e elitismo apenas para o melhor indivíduo. 

 
Fig. 8. Diagrama de blocos do algoritmo genético utilizado no projeto 

de coberturas para camuflagem eletromagnética. 

V. RESULTADOS 
Nesta seção são analisados os espalhamentos por dois 

tipos de esferas (dielétrica e PEC) descobertas ou cobertas 
por três, cinco ou dez camadas, cujos raios normalizados e 
permissividade elétrica são aqueles obtidos com o algoritmo 
genético. Para garantir que houve redução da irradiação em 
todas as direções, são comparadas as curvas de RCS bi-
estático. Além disso, as distribuições da amplitude de campo 
elétrico (polarizado na direção x e propagando na direção z) 
no plano yz das esferas descobertas e das esferas com dez 
camadas são comparadas. Tanto a esfera dielétrica quanto a 
esfera condutora possuem raio normalizado x1=3,36. A 
TABELA I, mostrada a seguir, resume os resultados 
apresentados neste trabalho. Nota-se que foram obtidas 
reduções de mais de 68,8% e mais de 99% na SCS, 
respectivamente, para o condutor e para o dielétrico. 

TABELA I  
Nº de 

camadas 
SCS / λ2 

Núcleo condutor Núcleo dielétrico 
- 1,93489 2,692192 
3 0,739407 0,091582 
5 0,613328 0,034180 
10 0,603032 0,023410 

A. Núcleo de material condutor eletricamente perfeito 
(PEC) 

Os parâmetros obtidos para a cobertura que envolve o 
núcleo condutor, para o caso de dez camadas, são mostrados 
em Fig. 9.  

 

 
Fig. 9. Permissividade elétrica relativa em função do raio para a 

cobertura para camuflagem eletromagnética com dez camadas envolvendo 
um núcleo condutor. 

 
As figuras Fig. 10, Fig. 11 e Fig. 12 mostram, 

respectivamente, a seção reta radar nos planos yz, xz e xy. 
Nota-se que efetivamente ocorreu a camuflagem do 
obstáculo, uma vez que houve a redução da seção reta radar 
em todas as direções. Além disso, é possível notar que o 
aumento de cinco para dez camadas não produziu neste caso 
uma redução substancial do espalhamento. 

 

 
Fig. 10. RCS bi-estático no plano yz para a esfera de PEC descoberta e 

com 3, 5 ou 10 camadas. Foram obtidos por algoritmo genético, os 
parâmetros ótimos das camadas, que reduzem a visibilidade do obstáculo. 

 

 
Fig. 11. RCS bi-estático no plano xz para a esfera de PEC descoberta e 

com 3, 5 ou 10 camadas. Foram obtidos por algoritmo genético, os 
parâmetros ótimos das camadas, que reduzem a visibilidade do obstáculo. 
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Fig. 12. RCS bi-estático no plano xy para a esfera de PEC descoberta e 

com 3, 5 ou 10 camadas. Foram obtidos por algoritmo genético, os 
parâmetros ótimos das camadas, que reduzem a visibilidade do obstáculo. 

 

  
                       (a)                                                       (b) 

Fig. 13. Distribuição da amplitude do campo elétrico no plano yz para 
uma esfera condutora de x1 = 3,36: (a) sem cobertura e (b) com cobertura de 
10 camadas. Os valores foram limitados a faixa de 0 a 1,6 V/m. Tendo a 
onda incidente amplitude de 1V/m.  

Como ilustrado em Fig. 13 e Fig. 20, a cobertura de 
camuflagem faz com que o obstáculo produza uma menor 
perturbação no meio, quando sobre ele incide uma onda 
eletromagnética. 

Em Fig. 14, vemos que apesar de o projeto ter sido 
realizada para uma freqüência específica, relativa ao raio 
normalizado x1=3,36, ocorre redução da SCS para uma faixa 
de freqüências em torno desse valor. Em Fig. 15, é mostrado 
que o acréscimo de camadas de permissividades tanto baixas 
(εr=1,0201) quanto elevadas (εr=100) produzem o aumento 
da SCS. A redução da SCS ocorre em uma faixa de 
aproximadamente x1=3,27 a 3,42. 

 
Fig. 14. Seções retas de espalhamento total normalizadas pelo quadrado 

do comprimento de onda em função do raio normalizado, para o núcleo 
condutor descoberto ou coberto com dez camadas. A redução da SCS ocorre 
para freqüências em torno de x1=3,36. 

 
Fig. 15. Seções retas de espalhamento total normalizadas pelo quadrado 

do comprimento de onda em função do raio normalizado, para o núcleo 
condutor descoberto ou com dez camadas.  Essas dez camadas também são 
configuradas com permissividade elétrica relativa igual a 100 e 1.0201. 

 

B. Núcleo de material dielétrico 
Os parâmetros obtidos para a cobertura que envolve o 

núcleo dielétrico, para o caso de dez camadas, são mostrados 
em Fig. 16.  

 

 
Fig. 16. Permissividade elétrica relativa em função do raio para a 

cobertura para camuflagem eletromagnética com dez camadas envolvendo 
um núcleo dielétrico. 

 As figuras Fig. 17, Fig. 18 e Fig. 19 mostram, 
respectivamente, a seção reta radar nos planos yz, xz e xy. 
Nota-se que efetivamente ocorreu a camuflagem do 
obstáculo, uma vez que houve a redução da seção reta radar 
em todas as direções.  

 
Fig. 17. RCS bi-estático no plano yz para a esfera dielétrica descoberta 

e com 3, 5 ou 10 camadas. Foram obtidos por algoritmo genético, os 
parâmetros ótimos das camadas, que reduzem a visibilidade do obstáculo. 

Além disso, é possível notar que o aumento de cinco para 
dez camadas, ao contrário do que ocorreu para o caso do 
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anterior, produziu uma redução significativa do 
espalhamento. Em Fig. 21, vemos que há redução da SCS em 
uma faixa de frequências menor do que no caso anterior. Em 
Fig. 22, vemos que a utilização de camadas com valores de 
permissividade diferentes dos valores ótimos sempre produz 
o aumento da SCS. Além disso, vemos que a redução da 
SCS ocorreu aproximadamente na faixa de x1=3,27 a 3,4. 

 

 
Fig. 18. RCS bi-estático no plano yz para a esfera dielétrica descoberta 

e com 3, 5 ou 10 camadas. Foram obtidos por algoritmo genético, os 
parâmetros ótimos das camadas, que reduzem a visibilidade do obstáculo. 

 

 
Fig. 19. RCS bi-estático no plano yz para a esfera dielétrica descoberta 

e com 3, 5 ou 10 camadas. Foram obtidos por algoritmo genético, os 
parâmetros ótimos das camadas, que reduzem a visibilidade do obstáculo. 

 

 
                       (a)                                                       (b) 

Fig. 20. Distribuição da amplitude do campo elétrico no plano yz para 
uma esfera dielétrica de ε1 = 2,0 e x1 = 3,36: (a) sem cobertura e (b) com 
cobertura de 10 camadas. Os valores foram limitados a faixa de 0 a 3,0 V/m. 
Tendo a onda incidente amplitude de 1V/m.  

 

 

 
Fig. 21. Seções retas de espalhamento total normalizadas pelo quadrado 

do comprimento de onda em função do raio normalizado, para o núcleo 
dielétrico descoberto ou com dez camadas.  

 

 
Fig. 22. Seções retas de espalhamento total normalizadas pelo quadrado 

do comprimento de onda em função do raio normalizado, para o núcleo 
condutor descoberto ou com dez camadas.  Essas dez camadas também são 
configuradas com permissividade elétrica relativa igual a 100 e 1.0201. 

VI. RESULTADOS 
Neste trabalho foram projetadas coberturas para 

camuflagem eletromagnética de obstáculos dielétricos ou de 
PEC. Foi utilizado um algoritmo genético com a seção reta 
de espalhamento total como função objetivo a ser 
minimizada. Foram obtidas reduções de mais de 68,8% e 
mais de 99% na SCS, respectivamente, para o condutor e 
para o dielétrico.   
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Abstract— This paper presents results of path loss and delay 
spread measurements at 3.5 GHz in urban Rio de Janeiro, Brazil. 
The experiment consisted in the  transmission of an OFDM signal 
over a 10 km2 area and the reception by a mobile unit following 
several different routes. These results characterize the 
propagation channel for mobile WiMAX systems. 

Keywords-Channel models, WiMAX channel, propagation 
measurements. 

I. INTRODUCTION 
For point to area systems operating in urban environments, 

includes free space attenuation, diffraction caused by obstacles 
of the terrain, signal reflection, attenuation of rooftops and 
attenuation due street crossings. In rural areas shadowing, 
scattering and absorption by trees and other vegetation can 
cause substantial path losses, particularly at higher frequencies 
[1]. 

Semi-empirical narrowband channel models utilize 
approximate solutions to the multiple diffraction and reflection 
problems, where coefficients are adjusted with measured data 
taking into account all factors related to propagation. The use 
of empirical and semi-empirical models to predict propagation 
loss, although not so refined as ray-tracing techniques, takes a 
compromise between less accuracy and feasibility. 

Existing prediction methods differ in their applicability 
over different terrain and environmental conditions. There is 
not a universal model that stands out as being ideally suited to 
all environments, so careful assessment is normally required. 
Most models aim to predict the median path loss, i.e, the loss 
not exceeded at 50% of locations and/or for 50% of the time. 
Knowledge of the signal statistics then allows estimation of the 
variability of the signal, so it is possible to determine the 
percentage of the specified area that has adequate signal 
strength and the likelihood of interference from a distant 
transmitter.  

Examples of propagation models for urban environments 
[2] are the COST 231 Walfish-Ikegami, Ikegami, Walfish-
Bertoni, Maciel and Xia models.  Recommendation ITU-R 
P.1411-4 [3] combines these models and offers a mixed 
method, which can be used both for internal and external 

reception and it is applicable to transmitter configurations 
above or below rooftops. Its application is limited to micro and 
pico cells in an 1 km range from the transmitter. 

For distances beyond 1 km there is a set of methods for 
coverage prediction of macro cells, which considers free space 
attenuation and shadowing effects. Although these methods are 
less accurate than microcells models they require a smaller 
number of parameters for environment characterization. 
Examples of these models are Okumura-Hata [4], [5], COST 
231 Hata [6], SUI (Standard University Interim) [7], and 
Recommendation ITU-R P.1546-3 [8]. 

Okumura-Hata and COST 231 Hata are methods with 
analytical expressions adjusted to the graphical method of 
Okumura, which was developed from measurement campaigns 
in the 70s. The first is applicable to frequency range from 
300MHz to 1500MHz, and the second one from 1500MHz to 
2000 MHz. The SUI Model, based on the Erceg Model [9], 
provides calculation of field strength for frequencies above 
2000 MHz. It was basically derived from measurements in 
suburban areas, at distances extending out to approximately 7 
km. Recommendation ITU-R P.1546-3 [8] provides a method 
for point-to-area radio propagation predictions for terrestrial 
services in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz. It is 
intended for use on links over land paths, sea paths and/or 
mixed land-sea paths between 1 1000 km length. The method 
is based on interpolation/extrapolation from empirically 
derived field-strength curves as functions of distance (1 to 1000 
km), antenna height (10 to 1200 m), frequency (100 MHz, 600 
MHz and 2000 MHz), percentage of local variability (1 to 
99%) and percentage of time variability (1 to 50%). The 
calculation procedure also includes corrections to the results 
obtained from this interpolation/extrapolation to account for 
terrain clearance and terminal clutter obstructions. The curves 
are based on measurement data mainly relating to mean 
climatic conditions in temperate climates as encountered in 
Europe and North America. Extensive studies reveal that 
propagation conditions in certain areas of super-refractivity 
bounded by hot seas are substantially different. 

Characterization of wideband radio propagation channels 
can be developed from the general description of a linear time-
variant channel. The behavior of the channel can then be 
described in terms of systems functions related to physical 
mechanisms which dominate the channel behavior. 

This work was supported by CNPq under covenant 
573939/2008-0 (INCT-CSF) and FAPESPA / UFPA / 
FADESP / SEDECT, Nº. 067/2008. 
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Mathematical treatment of linear time-variant channels has 
started with Zadeh [9] with the introduction of the Time-
Variant Transfer Function and the Bi-Frequency function as 
characterizing functions on the frequency domain. The author 
presented an analogy with transfer functions of fixed or non 
time-variant channels. This analysis technique in the frequency 
domain allowed the reduction of the complexity of the 
characterization techniques in time domain or the impulse 
response method in time domain. Kailath [11] showed 
relationship between variables of the Time-Variant Transfer 
Function. In 1963 Bello [12] showed that filters or linear time-
variant channels can be characterized in a symmetrical manner 
using variables in time domain or in frequency domain. 

Concerning wideband channel characterization subject to 
influence of multipath, a seminal work has been done by Turin 
[13] and became the basis for other important works. A widely 
used wide-band channel model is the one proposed by Saleh 
and Valenzuela [14] that describes the time-domain response of 
the channel considering multipath clusters. This model is based 
on arrival time grouping of multipath components observed in 
experimental data. Extensive analysis of different wideband 
channel models is found in [15], [16]. More recently, the 
development of systems using multiple antennas techniques 
(MIMO) made necessary the development of spatial-time 
channel models [17] and [18].  

In the case of mobile systems, the receiver has to be able to 
cope with the signal distortion arising from echoes in the 
channel as well as the rapid changes in the nature of this 
distortion. Such characteristics of the mobile radio channel are 
described by the power delay profiles and the Doppler spectra 
which are obtained from wideband channel sounding 
measurements.  

The appropriate parameters for the statistical description of 
multipath effects can be computed either from instantaneous 
power delay profiles or from average power delay profiles. The 
latter are time averages obtained when the receiver is stationary 
that represent the movement in the environment or spatial 
averages obtained when the receiver is in motion. These 
parameters are defined in Recommendation ITU-R P.1407-3 
[19]. 

This paper presents preliminary results of measurements to 
derive parameters of the mobile radio channel The parameters 
were obtained by analysing data collected in an urban area at 
3.5 GHz.  

The measurements set-up uses the concept of the chirp 
sounder [20] and OFDM techniques to override the effects of 
interference between adjacent sub-channels. Measurements 
were performed in bandwidths of 1.75 MHz, 3.5MHz, 7 MHz 
and 20 MHz in the urban environment in Rio de Janeiro, in the 
neighbourhood of Gavea. This area has a relative flat terrain 
with moderately high residential buildings surrounded by hills. 
The measurements campaign comprises an area of 9 km2. 

This paper describes the sounding technique and presents 
preliminary results of the channel characterization. Path loss 
was also obtained and compared with that predicted by semi-
empirical models given by ITU-R Recommendations P.1546-3 
[8] and P.1411-3 [3]. 

II. MEASUREMENTS SET-UP 
The OFDM channel sounder [20] used in this campaign 

permits measurements on all frequencies simultaneously, 
similarly to a chirp sounder.  

The equipment was configured to obtain one sample per 
second, each sample including six OFDM symbols. To 
facilitate the recovery of OFDM symbols, guard intervals of 
half a symbol duration were introduced. For practical reasons, 
each measurement run was recorded over a 15 minutes of 
collected data, producing data files of 200 MB per run.  

The transmitter was set-up on the top of a building at the 
Catholic University of Rio de Janeiro. The region has a relative 
flat terrain with moderately high residential buildings 
surrounded by hills. Fig. 1 shows the distribution of buildings 
in the measurements area. Fig. 2 shows the measurements 
routes. 

A 15 dBi sector antenna with 120° HBW was mounted at 
42 meters of height above ground level with no vertical tilt. A 
MS2781B Anritsu signal generator and a class A power 
amplifier were configured to provide 1 watt EIRP.  

The receiver set up includes a 5 dBi antenna, a low noise 
amplifier with 30 dB gain, a GPS receiver and a signal vector 
�ravelin Anritsu MG3700A. The receiver system was mounted 
in a vehicle and data were collected while �raveling in the 
urban neighbourhood with an average speed of 40 km/h.  

The bandwidths of 20 MHz, 7 MHz, 3.5 MHz and 1.75 
MHz. used in measurements provide multipath resolutions of 
15 m, 42.9 m, 85.7 m and 171 m, respectively. 

 
Figure 1.  Measurements region with edifications and antenna beam.  

 
Figure 2.  Measurement routes. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

244



III. PROPAGATION LOSS MEASUREMENTS 
The propagation loss was obtained from temporal 

measurements of in-phase (I) and quadrature (Q) components. 
Considering the GPS error, the measured power values of all 
points within a 8 meters radius was averaged to provide the 
received power for a specific geographical coordinate. Figure 2 
shows the measurements routes. 

The measured propagation loss was compared with two 
ITU-R propagation models, ITU-R P.1546-3 for distances over 
1 km and ITU-R P. 1411-3 for distances below 1 km. Results 
are shown in Fig. 3  and Fig. 4, respectively.  

 
Figure 3.  Comparison between measured path loss and Rec. ITU-R P.1546 

predictions (d>1km) 

 

Figure 4.  Comparison between measured path loss and Rec. ITU-R P.1411 
predictions (d<1km) 

It can be observed that the model in Rec. ITU-R P. 1546 
significantly overestimates the attenuation whereas the model 
in Rec. ITU-R P. 1411 significantly underestimates it. 

Additionally, comparison was made against the SUI point-
to-area prediction models. As shown in Fig. 5, the SUI models 
provide the best prediction results but still tend to 
underestimate for short distances and overestimating for longer 
paths. 

 
Figure 5.  Comparison between measured path loss and SUI prediction 

models 

Table I shows the mean error, its standard deviation and the 
RMS error obtained with the three prediction methods. 

TABLE I.  COMPARISON OF PATH LOSS MEASUREMENTS AND 
PREDICTION MODELS 

Prediction model Mean Error 
(dB) 

Standard 
deviation 

RMS error 

ITU-R P.1411 LOS 21.95 10.45 24.31 

ITU-R P.1411 NLOS 19.70 15.58 25.12 

ITU-R P.1546 LOS -15.74 7.64 17.49 

ITU-R P.1546 NLOS -19.16 11.78 22.50 

SUI Terrain A -0.44 14.41 14.42 

SUI Terrain B 4.50 13.23 13.97 

SUI Terrain C 7.53 12.56 14.60 

 

IV. DELAY SPREAD MEASUREMENTS 

A. Data processing 
Data processing to obtain the channel impulse response 

consists of multiplying the received signal (Y) on the frequency 
domain by the inverse of a replica of the transmitted signal (X).  

Additional correction is made in order to compensate the 
effects of hardware components (antennas, connectors, cables 
and amplifiers). To allow this correction an impulse response 
(CAL) was obtained on an open area with no obstructions. The 
expression used to obtain the impulse response of the channel 
is: 

  H( f ) = Y( f ) !CAL"1( f ) ! X "1( f )                                  (1) 

The Inverse Fourier Transform of the resulting vector in 
equation (1) provides the power delay profile of a specific 
measurement. Examples of measured power delay profiles are 
shown in Fig. 6.  
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Figure 6.  Comparison between measured path loss and SUI prediction 
models 

A. RMS delay spread 
The CFAR (Constant False Alarm) cleaning procedure [21] 

was applied received signal to identify the actual multipath 
components. From the vector resulting from the CFAR 
cleaning, the average delay can be evaluated with the following 
expression [19]: 

  

! =
! i P(! i )

i=1

N

"

P(! i )
i=1

N

"
#!M                                                (2) 

where TD is the average delay, ti are the excess time delay of 
the i-th multipath component, i = 1 and N are the indices of the 
first and the last samples of the delay profile above the 
threshold level, respectively, P(tiis the power density of the 
impulse response at tiand M is the index of the first received 
multipath component (first peak in the profile). Similarly, the 
RMS delay spread is given by [19]: 
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A total of 2440 power delay profiles were obtained along 
13 different routes in the measurements region. The average 
value and the standard deviation of the RMS delay spreads 
obtained from the measured power delay profiles in each route 
are shown in Table 2. For the whole set of measured data the 
average value of the RMS delay was 0.196 ms with standard 
deviation of 0.161 ms. 

The probability density function (PDF) and the cumulative 
distribution function (CDF) of the RMS delay spread were 

obtained for LOS and NLOS conditions. Results are shown in 
figures 6 and 7, respectively. 

TABLE II.  AVERAGE VALUE AND STANDARD DEVIATION OF RMS 
DELAY SPREAD IN EACH MEASUREMENTS ROUTE 

Route 
Average value 
of τRMS (ms) 

Standard 
deviation of 
τRMS (ms) 

Route type 

1 0.216 0.201 Mostly NLOS 

2 0.168 0.126 Purely NLOS 

3 0.217 0.159 Purely NLOS 

4 0.205 0.153 Mostly NLOS 

5 0.164 0.123 Mostly NLOS 

6 0.285 0.211 Mostly NLOS 

7 0.148 0.127 Purely NLOS 

8 0.280 0.174 Purely NLOS 

9 0.201 0.154 Mostly LOS 

10 0.209 0.201 Mostly LOS 

11 0.142 0.127 Mostly LOS 

12 0.171 0.119 Purely LOS 

13 0.195 0.150 Purely LOS 

B. Delay spread distributions 
The probability density function (PDF) and the cumulative 

distribution function (CDF) of the RMS delay spread were 
obtained for LOS and NLOS conditions. Results are shown in 
Fig. 7 and Fig. 8, respectively. 

Measured values of RMS delay spread have shown strong 
dependence with measurements bandwidth. Results obtained 
with the 20 MHz sounding signal correspond to the best 
multipath resolution in this experiment and show significantly 
smaller values of RMS delay spread. The distributions of RMS 
delay spread for different channel bandwidths are shown in 
Fig. 9. 

 
Figure 7.  PDF (∗) and CDF (—) of RMS delay spread in NLOS conditions 

(20 MHz bandwidth measurements) 
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Figure 8.  PDF (∗) and CDF (—) of RMS delay spread in LOS conditions (20 

MHz bandwidth measurements) 

 

Figure 9.  CDFs of RMS delay spread for different measurement bandwidths 
(all data – LOS and NLOS conditions) 

V. CONCLUSIONS 
Preliminary results of path loss and delay spread 

measurements in a mobile propagation channel at 3.5 GHz 
were presented. Data analysis is being carried out to provide 
statistical characterization of channel parameters including 
distributions multipath components amplitudes and number of 
multipath components. 
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Abstract—This paper describes the experimental setup and 
presents preliminary results of medium wave propagation 
measurements campaigns carried out in São Paulo, Brazil. 
Measurements were carried out in 1210 kHz and 790 kHz. 
A hybrid signal composed of an analog AM signal and a 
digital DRM signal, with the same content, were 
broadcasted in diurnal and nocturnal transmissions. The 
objective of the experiment is to evaluate the DRM system 
performance.  

Keywords-medium wave propagation; MW channel modelling; 
DRM (Digital Radio Mondiale). 

I.  INTRODUCTION 
The Digital Radio Mondiale (DRM) system broadcasts 

audio in the frequency band below 30 MHz [1]. It uses the 
existing AM broadcast frequency bands and insert the digital 
signal in the upper or lower adjacent bandwidth. DRM system 
multiplexes information and provide the transmission through 
three logic channels: FAC (Fast Access Channel), SDC 
(Service Description Channel) and MSC (Main Service 
Channel). MSC contains audio and data and employs most of 
the transmission capacity of DRM signal. FAC contains 
information of spectral bandwidth, modulation of SDC and 
MSC, interleaving, MSC services and its identification. 
Modulation scheme can be 16QAM or 64 QAM. 

In this experiment, designed to evaluate the DRM system 
performance, a hybrid signal composed of an analog AM signal 
and a digital DRM signal, with the same content, were 
broadcasted in diurnal and nocturnal transmissions. Similar 
experiments to evaluate DRM system performance and 
coverage were performed in Mexico in 2007 [2]. Some systems 
parameters can be adjusted in order to improve the audio 
quality or signal strength over noise effects, interference, 
multipath and Doppler effects: the OFDM (orthogonal 
frequency division modulation) transmission mode, the type of 

modulation, code-rates for error control, guard interval. 
Spectral bandwidth can be chosen among six values (4,5 kHz, 
5 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 18 kHz or 20 kHz). In this experiment 
the spectral bandwidth was 10 kHz, and the digital signal was 
transmitted in the upper adjacent bandwidth to the analog 
signal.  

The OFDM transmission modes in DRM system are 
subdivided in four categories (A, B, C and D), concerning 
robustness. The modes differ from each other in the separation 
between frequency carriers, the symbol duration and the guard 
interval [3]. The mode A is the least robust and was employed 
during diurnal tests. In the nocturnal tests, mode B was 
employed. 

II. MEASUREMENTS SETUP 

A. Transmission setup 
Measurements were carried out at 1210 kHz and 790 kHz 

in the city of São Paulo, Brazil. Figure 1 presents a schematic 
configuration of the transmitter. Table 1 present the 
information about the transmission systems and the DRM30 
module, installed to allow generation and transmission of the 
hybrid signal for the two measurement campaigns.  

 

Figure 1.  Transmission setup diagram 
This work was supported by CNPq under covenant 
573939/2008-0 (INCT-CSF) and FAPESPA / UFPA / 
FADESP / SEDECT, Nº. 067/2008. 
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TABLE I.  TRANSMISSION SETUP INFORMATION 

 CAMPAIGN #1 CAMPAIGN #2 

Broadcaster Fundação Padre Anchieta 
– Radio Cultura 

Radio Excelsior – 
CBN 780 AM 

Station coordinates 23º40’37,16’’ S / 
46º42’53,84’’ W 

23º36’20,85’’ S / 
46º32’20,20’’ W 

Manufacturer Harris Corporation Harris Corporation 

Model DX 50 3DX-50 Transmitter 

Power 50/20 kW 50/10 kW 

Frequency of analog 
signal 1210 kHz 790 kHz 

Modulation scheme 16 QAM / 64 QAM 

Antenna Vertical monopole, height 
70 meters 

Verical monopole, 
height 130 m 

Manufacturer DIGIA Exciter 
DRM Model SOPRANO 

 

The DRM30 exciter receives the analog audio and 
generates two signals for the AM transmitter. One is the RF 
signal, which is connected to the RF external input of the 
oscillator board of the AM transmitter. This signal is the in-
phase carrier, modulated by the DRM30 signal. It replaces the 
carrier that is normally generated by that board. The second 
signal is a baseband signal, which is connected to the input of 
the analog board of the AM transmitter, replacing the analog 
audio. This signal is the envelope and the transmitter uses it for 
the amplitude modulation of the RF carrier, which was 
previously modulated as in-phase by the DRM30 exciter. The 
signal at the output of the AM transmitter is a hybrid DRM30 
signal. 

Figure 2 shows the measured spectrum of the Radio Cultura 
AM station transmission. In this case, the DRM30 signal was 
12 dB lower than the analog carrier signal. The effective 
radiated power of analog AM signal and DRM30 digital signal 
were approximately 50 kW and 3,125 kW, respectively. 

 

Figure 2.  Frequency spectrum of the transmited setup signal 

The relationship power between digital signal DRM30 and 
analog signal is given by 

 
PREL(A/DRM30) = PPA ! PPD( ) !10 log10

DRMBW

Re sBW

"

#$
%

&'
 (1) 

where: 

PREL (A/DRM30) is the power difference between the analog signal 
and the DRM30 digital signal; 
PPA is the power of analog signal carrier; 
PPD is the power of digital signal carrier; 
DRMBW is the digital signal bandwidth in Hz and 
ResBW is the filter resolution of the spectrum analyzer in Hz. 

B. Receiver setup 
Measurements were carried out with a mobile station of 

Inmetro (Brazilian National Institute of Metrology, Standards 
and Industrial Quality). A diagram of the measurement system 
is shown in Figure 3. Table 2 presents the information about 
the reception system. 

 

Figure 3.  Receiver setup diagram 

TABLE II.  RECEIVER SETUP INFORMATION 

Manufacturer CIAO radio 

Model L101 Receiver 
antenna 

Type Active wideband loop 

Manufacturer Fraunhofer Institut Integrierte 
Schaltuargen (IIS) DRM 

receiver 

Model AOR7030 

Manufacturer ANRITSU Spectrum 
analyzer Model MS2724B (9 kHz – 20 GHz) 

The AOR7030 receiver measures the intensity of the 
received signal (electric field) and the signal-to-noise ratio of 
the DRM digital signal. The signal-to-noise measurement is 
based on the modulation error ratio (MER) [4], which reflects 
the quality of the received signal. This parameter includes not 
only the noise contribution, but also the contribution of all 
failures that the received signal has suffered, providing an 
indication of the receiver ability to correctly decode the signal. 
The AOR7030 receiver calculates MER every 400 ms, at each 
transmitted frame of the DRM signal. For subjective analysis 
of audio quality, the receiving setup contained also two analog 
AM radios and one UNIWAVE radio. 
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III. MEASUREMENTS CAMPAIGNS 

A.  Methodology  
The assessment of the DRM system is divided in two 

analyses, as follows: 

• performance evaluation, to verify the robustness of 
DRM digital signal the coverage area and digital audio 
quality;  

• compatibility with existing AM analog systems, to 
analyze the mutual interference between the digital 
signal and existing AM systems. 

The coverage area of a broadcast digital signal is defined as 
the area within a contour of field intensity, where the signal 
loss is almost imperceptible. The extension of this area depends 
on the effective radiated power, and, in the case of terrestrial 
medium waves, it depends on the ground electrical 
conductivity. Another issue is the ability of the signal to resist 
deterioration until it reaches the receiver. Man made noise, 
atmospheric noise and inter-system interference are the main 
causes of the signal deterioration. 

B. Database specification 
Measurements were performed with the mobile unit in 

movement along the along the planned routes. DRM frames 
have the length of 400ms and their specification is defined in 
document ETSI TS 102 349 [4].  

The measured quantities include record time, signal 
intensity, Doppler shift, delay spread, synchronization flags, 
signal-to-noise ratio for the logic channels, geographical 
coordinates and mobile unit speed. 

C. Measurements routes 
To evaluate DRM coverage the received signal was 

measured of along radial and closed routes. The radial routes 
allow the knowledge of the extension of DRM coverage area. 
The closed routes provide information for the study of 
particular environments in the city of São Paulo, where the 
received signal can be exposed to degrading conditions due to 
the existence of tunnels, power lines and radio noise. 

The first campaign, corresponding to the measurements at 
1210 kHz, included 11 routes as indicated in Table III. The 
average length of radial routes of Campaign #1 was 50 km. For 
the closed routes the most distant point in each perimeter 
ranged from 17 to 35 km to the transmitter position. Figure 4 
indicates some of these routes and the signal level measured at 
each point. 

TABLE III.  MEASUREMENT ROUTES IN CAMPAIGN #1 

CAMPAIGN #1 (1210 MHz) 
Type of 
route 

Number of 
routes Description 

Radial 6 South, East, North, Northwest, West, 
Southwest routes 

Closed 5 East urban, West urban, Diurnal protected 
contour, Industrial and Rural routes 

 

 

Figure 4.  Measurement routes in Campaign #1. 
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The second campaign included 18 routes, as indicated in 
Table IV. Due to the lower operation frequency it was possible 
to extend the routes lengths up to 80 km in some cases. For the 
closed routes in this campaign, the most distant point in each 
perimeter ranged from 4,7 km to 26,3 km to the transmitter 
position.  

Figure 5 indicates some of these routes and the signal level 
measured at each point. 

 

TABLE IV.  MEASUREMENT ROUTES IN CAMPAIGN #2 

CAMPAIGN #1 (1210 MHz) 
Type of 
route 

Number of 
routes Description 

Radial 11 South, Southeast, Northeast, North, West, 
Southwest, Northwest routes 

Closed 7 Residential (2), Rural, Industrial, Urban (5), 
Dense Urban (2) routes 

 
 

 
Figure 5.  Measurement routes in Campaign #2. 

IV. PRELIMINARY RESULTS 

A. Example results the 1210 khz band (Campaign #1) 
Figure 6 shows the field strength measured at 1210 kHz in 

all routes of campaign 1, as a function of the distance to the 
transmitter. Figure 7 shows the corresponding values of SNR.  

 

Figure 6.  Field strength vs. distance (Campaign #1, all routes) 

In this case, the required SNR for good reception has been 
found to be between 15 and 20 dB. For distances to the 
receiver up to 30 km, the field strength in this route varies 
between 110 and 60 dBµV/m and the SNR is in the required 
range for most locations. Above 30 km the SNR drops below 
good reception levels. 

 
Figure 7.  SNR vs. distance (Campaign #1, all routes) 
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Another example is shown in figures 8 and 9 for route 3. In 
this case, although the field strength shows very similar 
behavior to the observed in route 1, there is a significant 
decrease in the SNR for distances from 18 to 23 km, indicating 
how local sources of radio noise can impair good reception in 
some regions. 

In all cases the noise floor was reached at distances around 
40 km. This is the coverage limit for the setup used in the 
experiment. 

 

Figure 8.  Field strength vs. distance (Campaign #1, route 3) 
 

 

Figure 9.  SNR vs. distance (Campaign #1, route 3) 
 

B. Example results the 790 kHz band (Campaign #2) 
Figure 10 shows the field strengths measured at 790 kHz in 

all routes of campaign 2, as a function of the distance to the 
transmitter.  For this lower frequency, it was possible to obtain 
signal levels above 60 dBµV/m in some locations at distances 
up to 80 km.  

Figure 11 shows the corresponding values of SNR and 
indicates that the coverage extends up to 60 or even 70 km at 
some locations. 

 

Figure 10.  Field strength vs. distance (Campaign #2, all routes) 

 
Figure 11.  SNR vs. distance (Campaign #2, all routes) 

This was not always the case. Another example is given in 
figures 12 and 13 that show the results obtained in route 2. 
Although values of field strength above 60 dBµV/m could by 
achieved up to distances of 60 km, the coverage with good 
audio quality is limited to approximately 35 km from the 
transmitter, probably due to a noisier environment. 

 

Figure 12.  Field strength vs. distance (Campaign #2, route 2) 
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Figure 13.  SNR vs. distance (Campaign #2, route 2) 

V. CONCLUSIONS 
An extensive propagation measurements campaigns at the 

medium wave bands are being carried out in Brazil to evaluate 
the performance of the Digital Radio Mondiale (DRM) 
broadcasting system.  

In this paper, the measurements setup used to transmit a 
hybrid signal composed of an analog AM signal and a digital 
DRM signal is described. Preliminary results of two 
campaigns, at the frequency bands of 1210 kHz and 790 kHz, 
in the metropolitan region of the city of São Paulo are 
presented, that indicate that the system can provide good 

coverage and coexist with the analog AM transmissions in such 
environment.  

A large amount of collected data is under analysis to 
performance evaluation, to verify the robustness of DRM 
digital signal, the coverage area and digital audio quality, as 
well as the compatibility with existing AM analog systems. 
Audio quality evaluation criteria are given in ITU-R Rec. BS. 
1284 [5]. Also, methods for estimating path loss at these 
frequency ranges, such as the prediction method for ground 
wave propagation recommended by the ITU-R [6], will be 
tested against the experimental data. 
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Abstract—This article presents a strategy for performance
evaluation of wireless LAN 802.11g based on extended measure-
ment data. Two measurement campaigns were carried out at
indoor environments to verify the performance of a VoIP using
wireless network, through the monitoring of the QoS standards
of the connection (packet loss, jitter, PMOS) and the received
power. The collected data resulting from these campaings were
expanded through a generalized regressor. Finally, a signal
receiving probability was used to simulate the behavior of the
parameters, that follow the established VoIP standards.

Index Terms—Performance Evaluation, VoIP, QoS, WLAN,
Measurement Data, Indoor Environment.

I. I NTRODUCTION

The VoIP users are increasing in the last years due to low
cost and easy configuration and installation. However, this
type of service needs to attend a lot of quality of service
parameters, called QoS (quality of service), to make the calling
understandable [1]. In addition, there is an increasing of
the wireless lan users, it offers mobility to its users. The
goal of this work is to propose a strategy to verify the
performance evaluation of indoor wireless networks 802.11g.
For this evaluation, two measurements campaigns were done in
two buildings of the Federal University of Pará (Universidade
Federal do Pará-UFPA), both have different characteristics.
The first measurement was done in a research laboratories
and teachers room building, while the second measurement
was done in a classroom building. The measurement strategy
consisted in the WLAN installation (it was called as network
under study). The following equipments were used: access
point (AP), computers (desktops and notebooks), a protocol
analyzer and free software to generate VoIP application and
network traffic. In the next subsections will be presented these
environments, the programs and equipment used.

II. M EASUREMENTS ENVIRONMENTS

It was used two different environments in UFPA. A class-
room building and a laboratory building.

A. Classroom Building

This building is made of bricks and concrete, with glass
windows in the lateral and a corridor along, according Fig.

Figure 1. Classrom Building pictures: classrooms and lateral corridor.

1. At this building the classrooms are divided by brickwork
walls. The metrics were collected at the second floor of this
building. The building has dimension of 40x11m. The second
floor possesses 6 rooms with 6x8m each one.

B. Laboratory Building

It is two-storey building made of bricks, glass windows
and aluminum frames along lateral, see Fig. 2. The rooms
are divided by walls built of bricks. There is a kitchen whose
walls are covered with ceramic tiles. The network access point
under study is shown as a circle at the left side in Fig. 3.
During the time that the measurement campaign was made the
building was unoccupied and with no furniture. The building
has dimension of 25x12m.

III. M EASUREMENTSTRATEGY

The strategy used in the measurement campaign in the
laboratory building and classroom building have the following
steps [2]:
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Figure 2. Laboratories pictures: second and first floor halls and research
laboratories rooms.

A. Measurement points determination and access point posi-
tioning

Initially, the 25 measurement points were marked in the
laboratory building (only the first floor was considered in this
work) and 46 points at the classroom building. The Fig. 3
illustrate the layout of the first floor of the laboratory building
with the positioning of the measured points and the AP. Due
to the differente sizes, i.e., the teachers rooms are smaller than
the laboratories, we decided to collect only one point at each
teacher room representing this small environment and three
points to represent the laboratories rooms. The main idea is to
describe any environment more precisely as possible with the
less number of points, as the rooms are smaller maybe, more
than one point would generate redundant information besides
to increase the costs of the measurement. To illustrate this,
tests were done and the final results were suitable. The Fig. 4
illustrate the layout of the classroom building and the last two
rooms are not covered because we did not obtain to associate
with the AP located at the first room. The network received
the name of network under study and the power transmitted
by the AP was 18 dBm. In both environments, the AP used
was a Linksys WRT54G Router Speed Booster, generating a
802.11g network.

B. Network under study connection

The architecture of network under study is showed in
the Fig. 5, the laboratory building uses channel 7(central
frequency of the 2.442GHz) and in the Fig. 6, the classroom
building uses channel 1(central frequency of the 2.412GHz),
the APs were connected through network cable to the protocol
analyzer RADCOM port. The other port of the analyzer was
connected to a desktop computer (at the laboratory building)
or a notebook (at the classroom building). This computer was
used as a receiver calling of the VoIP application openphone.

C. Traffic generation at the network under study

A notebook showed at Figs. 5 and 6 , generates traffic to
share the WLAN bandwidth with the VoIP. Delphi application

Figure 3. Laboratory building first floor layout.

Figure 4. Classroom building second floor layout.

to transfera file to a notebook (T-stresshttp) associated to the
WLAN network under study to a server (located at other build-
ing) through cable network. This application called stresshttp,
generate 4 transfer http sessions using threads in 10 microsec-
onds interval. The transferred file had 149Kbytes length. In the
classroom building was used the Iperf application to generate
traffic and share the bandwidth. This application runs in the
client mode, creating a UDP stream of specified bandwidth
(7Mbps). The Iperf can specify the time duration of the traffic
generated (in the measurement campaign the specified time

Figure 5. Network under study of the laboratory building.
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Figure 6. Network under study of the Classroom building.

Figure 7. The cart: notebook running Network Stumbler (in the left side of
the picture) and the notebook (in the right side of the picture) that generates
the VoIP calls.

was 8 hours); the notebook computer, called T-Iperf, was used
to transmit the Iperf application to R-Iperf notebook used to
receive the application.

D. VoIP Transmitter

A notebook computer, called T-VoIP, located on a cart Fig.
7, was used to transmit the VoIP calls, made by the callgen323
software [4]. This cart was positioned in each point marked
at the Figs. 3 and 4. Three calls for each measurement point
were done with duration of 1 minute each.

E. Power Measurement

The cart carries also another notebook to provide power
measurement for each point, through the Network Stumbler
software [5]. This notebook, Fig. 7, was necessary because
the Network Stumbler, while in use, it does not allow the
connection of the computer to any WLAN. Finally, it was
loaded the following parameters: received power, distance
transmitter-receiver (obtained after the data treatment, through
the measuring point and the AP location), jitter, delay, packet
loss and PMOS (measured by protocol analyzer).

IV. STRATEGY TO EXTEND DATA MEASUREMENT

A. Data Expansion

As mentioned before, 25 points were measured in the labo-
ratory building while in the classroom building 46 points were

measured. These quantities are insufficient for the analysis,
then, to expand this data, a generalized regressor was used.
The generalized regressor use a very simple type of Artificial
Neural Network (RNA): a Radial Basis Function (RBF) that
uses one single layer for the input data and only one output
neuron. The activation functions used in the input neurons
are gaussian type with argument c(x− x0), where x0 is a
measured point and c is a constant. Points near tox0 causes
strong activation of the neuron and conversely, points far of
x0 causes weak activation. The constant c calibrates what is
”far” and ”near”. Therefore the output of RBF network is a
combination os Gaussian type functions. One of the features
of this type of interpolation is that one can adjust how tight
or how smooth will be the surface to be interpolated. The
methodology for calibrate the value c is the same for training
a RNA. The goodness of can be computed easely using RMS
error criterion.One hundred points were obtained after the data
expansion to each measured parameter (i.e. receive power,
jitter, packet loss and PMOS).

B. Computation of the receiving probability

The probability of the signal/QoS metrics to be received in
each buildings point was obtained through the classic power
function [6]:

Prob =

{

α
(

1 −
PL

Pr

)β

Pr >PL

0 Pr ≤ PL

(1)

where:
α Magnitude Parameter (positive);
β Form Parameter (positive);
Pr Received power or QoS metric;
PL Threshold power [6] or Threshold metric [7].

The threshold values used are showed in Table I.

TABLE I
THRESHOLDVALUES

Parameters Threshold Values

Received Power >-80dBm
Delay <400ms
Jitter <50ms

Package Loss <3%
PMOS 1 to 5

V. RESULTS

A. Resultsfor the laboratories building

Figs. 8, 9, 10 and 11 show the results of the reception
probability of the four measured parameters (received power,
jitter, package loss and PMOS) obtained after the data expan-
sion. It is observed that, among the measured parameters, the
jitter and the package loss are the ones that present larger
variation in the reception probability, it can be seen that
in more distant areas of the APs the reception probability
decreases. These parameters are of extreme importance in the
case of applications VoIP[3]. The sensibility shown indicates
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Figure 8. Percentile of the reception probability of the received power
through the expanded data in the whole area of the laboratories building.
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Figure 9. Percentile of the reception probability of the jitter throughthe
expanded data in the whole area of the laboratories building.

that these parameters should request the planner’s special
attention because in an optimized WLAN that variation in
the reception probability must be minimized, improving the
performance of this WLAN.

B. Results for the classroom building

Figs. 12, 13, 14 and 15 show the results of the reception
probability of the four measured parameters (received power,
jitter, package loss and PMOS) obtained after the data expan-
sion. In the case of the measured parameters, PMOS is the only
that it presents a small variation in the reception probability,
while the power, the jitter and the package loss present consid-
erable variations in the reception probability as the distance to
the APs increases. Again, a special care should be taken by the
planner to the parameters that present considerable variations
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Figure 10. Percentile of the reception probability of the package loss through
the expanded data in the whole area of the laboratories building.
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Figure 11. Percentile of the reception probability of the PMOS throughthe
expanded data in the whole area of the laboratories building.

in the reception probability. The decrease of those variations
improves the WLAN performance.

Comparing the two environments studied, Fig.8 and Fig.12,
the signal level are approximately the same, for the received
power, to distances up to 15 meters from AP for both labo-
ratories and classrooms. Beyond that distance degradation is
observed at the classrooms building, this is probably because
of the blocking of the masonry wall (continues lines). Con-
sidering the jitter parameter, Fig.9 and Fig.13 show that the
reception probability is about 80% in average considering a
distance of 10 meters from of the AP, for the laboratories, and
15 meters for the classrooms. This parameter was shown more
sensitive to the number of existent walls between the AP and
the receiver than to the type of walls. For the package loss
parameter, Fig.10 and Fig.14 show that the main degradation
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Figure 12. Percentile of the reception probability of the received power
through the expanded data in the whole area of the classrooms building.
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Figure 13. Percentile of the reception probability of the jitter throughthe
expanded data in the whole area of the classrooms building.

occurs from 8 meters of the AP in which the reception prob-
ability is of 60% in average. For the classrooms building the
degradation occurs from 14 meters. Although the degradation
is more fast in the classrooms building. Considering the PMOS
parameter, comparing Fig.11 and Fig.15 show that a very small
degradation occurs at approximately the maximum distance
from AP in the laboratories. No important degradation was
observed in the classroom building.

VI. CONCLUSIONS

This article presents a strategy for the evaluation of perfor-
mance of WLANs in indoor environment through the VoIP
application. Measures of QoS metrics were used to estab-
lish the thresholds of the signal through of the reception
probability. Standard values of QoS metrics provide bound-
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Figure 14. Percentile of the reception probability of the package loss through
the expanded data in the whole area of the classrooms building.
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Figure 15. Percentile of the reception probability of the PMOS throughthe
expanded data in the whole area of the classrooms building.

aries in the reception probability for good or acceptable
services. Two measurement campaigns were accomplished in
two buildings of a university campus. These measurements
data were expanded using a generalized regressor. This was
necessary to fit the data for the probabilistic analysis. The
observation of which parameters present larger variation in
the reception probability is important in the study of the
WLAN performance. This knowledge allows an optimized
project of WLAN to be implemented, it will guarantee that an
appropriate covering will be provide not only of power, but
also of the quality of service, that are important items for the
VoIP application. The main advantage of the proposed strategy
is to verify the WLAN performance visually, and more quickly,
with the perception of the parameter that suffers degradation.
What will facilitate the planner’s work in the optimization
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process of this net. Finally, as future works, it can be made a
computational environment with easy interaction with the user
for insert of models, the types and loss values in floors and/or
walls and possible including furniture and people.
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Resumo—No presente trabalho é apresentada uma ferrra-
menta computacional para utilização em predição radioelétrica,
a qual pode ser aplicada nas faixas de HF, VHF e UHF por meio
do emprego de modelos de predição de cobertura radioelétrica
diversos (analíticos, semi-empíricos e empíricos), com destaque
para uma versão do Método dos Momentos aplicada a terrenos
mistos com baixa rugosidade. A referida ferramenta possui banco
de dados para armazenamento e análise estatística. Resultados
são exibidos para estudos de casos com medições realizadas em
Brasília e regiões da Dinamarca.

Palavras-Chave—Software de predição radioelétrica, propa-
gação em HF, VHF e UHF, equações integrais.

I. INTRODUÇÃO

A simulação do espalhamento de ondas eletromagnéticas
em cenários reais assume papel fundamental no projeto, im-
plantação e gerenciamento de redes de comunicações sem
fio. Diferentes métodos de predição radioelétrica foram de-
senvolvidos e, de maneira geral, podem ser agrupados como
analíticos, semi-empíricos e empíricos [1]. No presente tra-
balho apresenta-se uma ferramenta computacional em cuja
implementação se utiliza diferentes métodos de predição da
atenuação nas faixas de HF, VHF e UHF (3 MHz a 3 GHz ).
O software nomeado SPRad (Sistema de predição de cobertura
radioelétrica), foi inicialmente desenvolvido como ferramenta
didática para a comunidade acadêmica mas também apresenta
aplicações práticas em engenharia de transmissão. Utiliza-se
modelo baseado na equação integral de Ott [2] e na Recomen-
dação ITU-R 368-7 [3] para utilização na faixa de HF, além de
modelo baseado em equações integrais para o campo elétrico
(EFIE) e magnético (MFIE) [4]-[5], na Recomendação ITU-R
1546-2 [6] e no modelo da terra plana [1], para as faixas de
VHF e UHF.

O destaque na implementação do software aqui apresentado
é o emprego da formulação de equações integrais, resolvidas
por meio da aplicação do Método dos Momentos, em uma
abordagem desenvolvida por Batista a partir dos trabalhos
de Moreira [7] e Teperino [8], que pode ser encontrada em
detalhes em [5]. As equações integrais do campo elétrico
(EFIE) e do campo magnético (MFIE) são adaptadas para
aplicação em terreno irregular, não-homogêneo, com baixa
rugosidade elétrica, nas polarizações vertical e horizontal.
Aproximações recorrentes na literatura foram adotadas [9],
[10]: o retro-espalhamento da energia foi desprezado (terreno
assumido eletricamente suave), permitindo o cálculo recursivo
das correntes equivalentes através do Método dos Momentos.

Assume-se que o terreno é invariante na direção perpendicular
ao plano de incidência dos campos eletromagnéticos sobre
o relevo, o que proporciona a aplicação do método da fase
estacionária e a consequente redução de integrais de superfície
em integrais de linha. O método de aceleração para campos
distantes (FAFFA) proposto Chew et al. [11], e Brennan et al.
[12] é utilizado para agilizar o cálculo das correntes equiva-
lentes nas equações integrais (EFIE e MFIE), aumentando a
aplicabilidade do software em casos práticos.

Os modelos computacionalmente intensivos implementados
para as faixas de VHF e UHF foram validados mediante
sua aplicação em estudos de caso em duas campanhas de
medições: resultados obtidos por Hviid et al. [10] em regiões
da Dinamarca e o trabalho realizado por Mayrink et al. [13]
com medições feitas em Brasília-DF.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na
seção II são apresentados os modelos de predição imple-
mentados, com maior detalhamento para o método baseado
em equações integrais/Método dos Momentos para VHF e
UHF; a seção III detalha o software de predição; a seção
IV exibe os resultados obtidos nos dois estudos de casos
considerados; a seção V expõe as conclusões; a seção VI é
dedicada a agradecimentos e finalmente a seção VII enumera
as referências consultadas.

II. MODELOS DE PREDIÇÃO

A. Modelo Analítico para VHF/UHF (Método dos Momentos)
O modelo analítico para predição em VHF/UHF é derivado

a partir das equações integrais EFIE e a MFIE [14]:

~E(~r)
T

= ~Ei(~r) + Z0L1

[
~Js(~r′)

]
+ L2

[
~Ms(~r′)

]
, (1)

~H(~r)
T

= ~Hi(~r) +
1
Z0
L1

[
~Ms(~r′)

]
− L2

[
~Js(~r′)

]
, (2)

onde T = 1 para ponto de observação ~r localizado fora
da superfície S′ ou T = 2 para ponto sobre a superfície,
~Ei(~r) e ~Hi(~r) repesentam os campos incidentes, ~Js e ~Ms

são, respectivamente, a corrente elétrica equivalente e corrente
magnética equivalente, e Z0 é a impedância intrínseca do
vácuo. Os operadores L1 e L2 aplicados a uma corrente
genérica ~Is(~r′) são definidos como:

L1

[
~Is(~r′)

]
=−jk0

∮
S′

[
~Is(~r′)G(~r, ~r′)−∇

′· ~Is(~r′)∇′G(~r, ~r′)
k2

0

]
dS′,

(3)
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Figura 1. Definições e vetores.

L2

[
~Is(~r′)

]
=−

∮
S′

[
~Is(~r′)×∇′G(~r, ~r′)

]
dS′, (4)

onde G(~r, ~r′) é a função de Green tridimensional no espaço
livre. As equações integrais apresentadas são utilizadas na
situação da Figura 1, onde são exibidos os vetores envolvidos.

Considera-se que o terreno é invariante na direção ŷ ortog-
onal à direção de propagação, assim é possível a aplicação
do método da fase estacionária na avaliação das integrais
de superfície em (3) e (4). O solo é modelado por trechos
homogêneos, localmente planos e as perdas são caracterizadas
por uma impedância de superfície Zg(~r) baseada na condição
de contorno de Leontovich [7],[15]:

n̂× ~E(~r) = Zg(~r)n̂×
[
n̂× ~H(~r)

]
, (5)

onde n̂ é a normal ao terreno. A impedância Zg(~r) é calculada
de maneira distinta para a polarização vertical e horizontal, e
é função dos parâmetros parâmetros elétricos do solo [9],[7].

O problema proposto é resolvido através do Método dos
Momentos, que consiste na segmentação do perfil do terreno
e na expansão de ~MA(~r) na forma de uma combinação linear
de funções de base ~mj(~r). A solução é imposta através de
produtos internos na forma de

∫
`
~wi(~r)·[...] d`, com funções de

peso ~wi(~r). Para a obtenção dos coeficientes Mj das correntes,
adota-se a forma matricial tradicional:

[Vi] = [Zij ] [Mj ] . (6)

Observa-se que ao definir um tipo de polarização, deve-se
definir as orientações das funções de base e funções de peso
de forma coerente. Para polarização vertical, as equações para
a EFIE são:

Vi = ~Ei(~r) · ˆ̀,

Zij = sin(α)
α k0∆j

{
(n̂i · R̂2)G2(~R1, ~R2)

− Z0
Zg(j)

[
(n̂i · n̂j)G1(~R1, ~R2)

+(ˆ̀
j · R̂1)(ˆ̀

i · R̂2)G2(~R1, ~R2)
]}
,

Zii = − e
−jk0R1

2

{
1

+ Z0
Zg(j)e

j π4

F(√a1
k0∆j
π

)
√
a1

+
F

(√
a2

k0∆j
π

)
√
a2

}. (7)

e para a MFIE, tem-se:

Vi = Z0

[
~Hi(~r) · ŷ

]
,

Zij = sin(α)
α k0∆j

[
G1(~R1, ~R2)

− Z0
Zg(j)

(
n̂j · R̂2)G2(~R1, ~R2)

)]
,

Zii = e−jk0R1

2

{
Z0
Zg(j)+

ej
π
4

F(√a1
k0∆j
π

)
√
a1

+
F

(√
a2

k0∆j
π

)
√
a2

}. (8)

onde ∆j é o tamanho do segmento j e

G1 = e−jk0(R1+R2)+jπ/4

4π

√(
1+

R2
R1

)
R2
λ

,

G2 =
(

1− j
k0R2

)
G1 ,

α = k∆j

2

(
R̂1 j − R̂2 ij

)
· ˆ̀j ,

a1 = 1− R̂1 · ˆ̀j ,
a2 = 1 + R̂1 · ˆ̀j , (9)

As correntes Mj são calculadas através do sistema linear
expresso em (6). Como o terreno foi assumido eletricamente
suave, ou seja, os raios de curvatura das irregularidades do
terreno são bem maiores que o comprimento de onda do sinal,
é possível descartar o retro-epalhamento e calcular as correntes
de maneira recursiva, evitando a solução do sistema linear com
matriz [Zij ] cheia. Assim:

Mj =
1
Zij

Vi − i−1∑
j=1

ZijMj

 (10)

Uma vez obtidas as correntes equivalentes os campos ~E(~r) e
~H(~r) podem ser calculados através de (1), (2) observando que
agora T=1. Através do princípio de dualidade a formulação
pode ser aplicada para a polarização horizontal.

1) Método de Aceleração FAFFA: O método de acelareação
consiste na divisão do terreno em grupos de segmentos, no
cálculo de elementos da matriz impedância Zij em relação
ao centro do grupo e realização de aproximação de fase e
amplitude para os demais segmentos do mesmo grupo. O
método é válido para cálculo das correntes de forma recursiva,
ou seja, desprezando o retro-espalhamento.

O terreno é dividido em grupos de segmentos conforme
a Figura 2, onde os grupos fontes e grupos observadores
são representados, respectivamente, pelos índices n e m.
Defini-se um segmento central J para grupo fonte e I para
grupo observador. O método propõe calcular as correntes pela
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Figura 2. Aplicação do FAFFA .

equação (10) apenas para certos segmentos e realizar uma
aproximação de fase e amplitude para os demais segmentos j
e i baseados nas correntes dos segmentos centrais J e I .

Defini-se como NFm os grupos na região de campo próximo
em relação a cada grupo observador m e como FFm os grupos
na região de campo distante. Para os segmentos em NFm o
somatório é calculado do modo tradicional pela equação (10),
para os demais grupos será aplicado a aproximação descrita.

A equação (10) é reescrita evidenciando a separação de
somatórios para grupos considerados em campo próximo e
campo distante:

ZiiMi = Vi −
∑

n∈FFm

AnIi e
−jφnIi

∑
j∈n

ZIjMj

−
∑

n∈NFm

∑
j∈n
j<i

ZijMj , i = 1, 2, . . . , N . (11)

onde o termo AnIi e
−jφnIi é responsável pela aproximação de

fase e amplitude nos segmentos do grupo observador em
relação ao segmento central e é definido em função dos vetores
R̂1 e R̂C , e do ângulo ξC [5].

Os elementos ZIj são obtidos substituindo ~R2 por ~RP e α
por αP em Zij , onde:

RP =| ~rI − ~rj |=
√

(xI − xj)2 + (zI − zj)2 , (12)

αP =
k∆j

2

(
R̂1 − R̂P

)
· ˆ̀j . (13)

Assim, o somatório
∑
ZIjMj pode ser calculado apenas

uma vez para cada par (n,m) de grupos fonte e observador.
Dessa maneira, o tempo gasto no cálculo das correntes equiva-
lentes é drasticamente diminuído, aumentando a aplicabilidade
em enlaces eletricamente longos. Para sinais com polarização
horizontal, utiliza-se o princípio da dualidade nas equações
apresentadas para a aplicação do método de aceleração.

B. Modelo Analítico para HF (Formulação de Ott)

A formulação desenvolvida por Ott em [2] é utilizada para a
predição radioelétrica na faixa de HF. Neste trabalho, o autor
utilizou uma função relacionada com a função atenuação de

Figura 3. Aplicação de equação integral para faixa de HF.

Sommerfeld na segunda identidade vetorial de Green, e de-
senvolveu uma equação integral para propagação em terrenos
irregulares.

O terreno é assumido invariante na direção ŷ ortogonal à
direção de propagação e o retro-espalhamaneto é desconsider-
ado. A Figura 3 exibe os elementos envolvidos, onde a função
z(x) representa o perfil do terreno. A função atenuação f(x)
é calculada por:

f(x) = W (x, 0)−
√
jk0

2π

∫ x

0

f(x′)e−jk0β(x,x′){
∂z(x′)
∂x′

W (x, x′)− z(x)− z(x′)
x− x′

}√
x

x′(x− x′)
dx′, (14)

onde ∆ é uma impedância de superfície função dos parâmetros
elétricos do solo, calculada de maneira distinta para polariza-
ção vertical e horizontal e:

β(x, x′) = [z(x)−z(x′)]2
2(x−x′) + z(x′)2

2x′ −
z(x)2

2x ,

W (x, x′) = 1− j
√
πpwerf(u) ,

p =
√

jk0(x−x′)
2 ∆ ,

u = jp
{

1− z(x)−z(x′)
∆(x−x′)

}
,

werf(u) = e−u
2
erfc(−ju) = 1

jπ

∫∞
−∞

e−t
2
dt√

u+t
. (15)

A integral é calculada numericamente dividindo o intervalo
de integração em segmentos e aproximando a função descon-
hecida f(x′) por um polinômio de segundo grau em cada
segmento. Observa-se que a formulação apresentada requer
o conhecimento da função z(x) que representa o perfil do
terreno. Para estimar tal função para um terreno arbitrário,
utiliza-se um algoritmo de interpolação spline cúbica.

A amplitude do campo elétrico pode ser obtida por:

E(x) = 2Ein |f(x)| (16)

onde Ein é o módulo do campo elétrico incidente no ponto
receptor considerando espaço livre.

C. Demais Métodos

Para a análise da propagação nas faixas de VHF e UHF
foram implementados o modelo analítico Terra Plana [1],
método semi-empírico da Recomendação ITU-R 1546-2 [6]
e o modelo empírico de Okumura-Hata [1]. O Modelo Terra
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Figura 4. Fluxograma do software SPRad.

plana utiliza o conceito de raio direto e refletido e o método
Okumura-Hata é baseado em medidas. O método ITU-R 1546
tem como principal característica a consulta a curvas baseadas
na análise estatística de dados experimentais, e após encon-
trado o valor mais próximo da situação requerida, adiciona-se
correções com fundamentações analíticas e estatísticas.

A propagação na faixa de HF é analisada pelo método
semi-empírico da recomendação ITU-R 368-7, onde utiliza-
se modelo terra esférica lisa para a geração das curvas de
intensidade de campo.

III. Software DE PREDIÇÃO

O SPRad foi elaborado utilizando a seguinte estratégia: as
rotinas de cálculo implementadas na linguagem Fortran e a
interface gráfica escrita em Visual Basic. Assim consegui-
se aliar o alto desempenho de cálculo computacional do
Fortran às facilidades e recursos gráficos do Visual Basic. O
núcleo escrito em Fortran 90/95 foi compilado em formato de
biblioteca dinâmica (DLL-dynamic link library ) e o programa
principal em Visual Basic 6.0 apresenta a interface gráfica.

A Figura 4 exibe o fluxograma do Sistema, onde se observa
seus módulos componentes:
• Perfil: Seleção do perfil topográfico do terreno e config-

uração de suas características elétricas.
• Sistema RF e Pontos de Recepção: Definição dos

parâmetros das estações Transmissora e Receptora e
configuração da variação da posição do receptor.

• Atenuação: Cálculo da atenuação total através do modelo
selecionado. Comparação entre os diferentes modelos.

• Enlace: Exibição do enlace entre os pontos considerados
(sinal recebido, elipsóide de Fresnel, etc).

• Banco de dados: Armazenamneto de enlaces calculados
e possibilidade de inserção de medidas.

• Análise Estatística: Análise da performance do enlace
calculado em comparação com medidas

• Cálculo em lote: Possibilidade de programar o cál-
culo/armazenamento de enlaces de forma automática.

Uma vez selecionado o perfil do terreno é possível organizá-
lo em intervalos com características elétricas distintas. Con-
figurações padrões de solos utilizadas na literatura [1] são
disponíveis. O SPRad permite a configuração dos parâmetros
do sistema de radiofreqüência das estações envolvidas. Mod-
elos de antenas diversos podem ser utilizados, se fornecidos

Figura 5. Tela do SPRad - Configuração do Sistema de Radio-
Frequência.

Figura 6. Tela do SPRad - Análise estatística de banco de dados.

seus diagramas de irradiação. A posição da Estação Receptora
pode sofrer variações ao longo do terreno, bem como sua
altura. A Figura 5 exibe a tela do sistema de radio-frequência.

A atenuação total do percurso Transmissor-Receptor pode
ser estimada utilizando os seguintes modelos de cálculo:
Equações Integrais (Método dos Momentos) para VHF/UHF,
Equação integral para HF (modelo de Ott), Recomendações
ITU-R 1546-2 e ITU-R 368-7, Okumura-Hata, modelo Terra
plana e espaço livre. Os parâmetros de cada modelo podem
ser modificados e os resultados plotados simultaneamente.

A análise estatística de dados é possível através da imple-
mentação de um banco de dados no formato Microsoft JET
(Joint Engine Technology), onde o enlace é salvo após con-
figurado e calculado. O SPRad plota gráficos de distribuição
de freqüência, reta de referência, bem como calcula média,
desvio padrão e erros médios em relação às medidas.

IV. RESULTADOS

A validação da formulação desenvolvida na seção II-A
foi investigada em problemas canônicos em [4] e [5]. Os
resultados gerados foram satisfatórios quando comparados
com soluções de referência. O modelo HF apresentado na
seção II-B obteve resultados idênticos aos encontratos em [2].

As duas campanhas de medições analisadas nesta seção
englobam sinais na faixa de VHF e UHF. O caso da Di-
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Figura 7. Atenuação: perfil de Hjørring em 435 MHz, polarização
vertical.

namarca apresenta terrenos irregulares sobre terra e, quando
analisado pelo método dos momentos, considera-se o solo
como condutor imperfeito. As medidas realizadas em Brasília
apresentam enlaces com terrenos mistos (terra e água) e
evidencia a diferença dos resultados do método dos momen-
tos considerando solo condutor imperfeito ou solo condutor
perfeito (sem perdas). Para ambos os casos utilizou-se outros
métodos de predição, citados na seção II-C, como forma de
comparação adicional.

A. Dinamarca

O primeiro caso prático engloba cinco perfis situados na
Dinamarca, onde medições foram realizadas por Hviid et al.
em [10]. Os perfis, denominados Hadsund, Hjørring, Jerslev,
Mjels e Ravnstru, variam de 6 a 11 km e foram obtidos
através de mapas digitais com resolução de 50 m. Os testes
foram realizados com dipolo de meia-onda irradiando 10 W,
polarização vertical, situado a 10,4 m de altura do solo. A
intensidade de campo elétrico foi registrada ao longo dos
terrenos por estação receptora com 2,4 m de altura.

A atenuação total dos enlaces é analisada para as freqüên-
cias de 144 MHz, 435 MHz e 970 MHz. O cálculo é real-
izado pelo SPRad utilizando diferentes métodos: método dos
momentos considerando perdas do solo (condutor imperfeito
- CI), recomendação ITU-R 1546 e método de Hata. A Figura
7 ilustra a atenuação para o perfil de Hjørring através dos
diferentes métodos de predição. Para a aplicação do método
dos momentos utilizou-se 4 segmentos/λ. Para as perdas do
solo utilizou-se: εg=15ε0 e σg=0,012 S/m.

A precisão dos modelos é analisada graficamente pela
Figura 8. O gráfico exibe os valores calculados versus os
valores medidos. A Figura 9 exibe a distribuição relativa
de freqüências dos erros absolutos entre as medidas e os
respectivos modelos. Os parâmetros estatísticos são elencados
na Tabela I, evidenciando o erro médio (valor predito menos
valor medido), erro médio absoluto (módulo do erro médio) e
desvio padrão, todos calculados em dB.

(a) MFIE (b) EFIE

(c) ITU-R 1546 (d) Hata

Figura 8. Medidas versus valores calculados para casos na Dinamarca.

Tabela I
PARÂMETROS ESTATÍSTICOS PARA OS CASOS NA DINAMARCA.

Erro Médio Erro Médio Desvio PadrãoModelo
(dB) Absoluto(dB) (dB)

Hata 9,71 13,74 13,48
EFIE -24,48 24,52 10,57
MFIE -2,91 6,97 7,96
ITU 1546 7,56 9,70 9,30

(a) MFIE (b) EFIE

(c) ITU-R 1546 (d) Hata

Figura 9. Histogramas do erros absolutos para os casos na Dinamarca.

B. Brasília

Nesta seção, é analisado um caso de estudo realizado nas
proximidades do Lago Paranoá, em Brasília-DF. As medições
foram realizadas por Mayrink et al. [13] em 166 pontos ao
longo do lago, resultando em enlaces somente sobre terra e
enlaces sobre terra-água (terreno misto).

As medições foram realizadas em 856 MHz com a estação
transmissora a 30 m do solo e com potência de saída de 100 W.
Na recepção, utilizou-se antena omni-direcional com altura de
1,5 m. Os enlaces envolvidos possuem distância entre a estação
transmissora e receptora variando de 1,5 km a 5 km. Para a
obtenção dos resultados numéricos, optou-se por escolher 50
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Tabela II
PARÂMETROS ESTATÍSTICOS PARA CASOS EM BRASÍLIA.

Erro Médio Erro Médio Desvio PadrãoModelo
(dB) Absoluto(dB) (dB)

EFIE-CI -6,71 6,99 5,06
MFIE-CI -4,06 8,51 9,15
EFIE-CMP -11,15 11,46 6,63
MFIE-CMP -5,73 10,36 9,8
ITU 1546 -9,51 9,66 5,69

Figura 10. Ganho (diferença percentual) do FAFFA em relação ao
algoritmo original.

enlaces ao acaso percorrendo todo o entorno do lago.
A atenuação total para cada enlace considerando receptor no

final do perfil foi calculada pelo SPRad através dos modelos:
método dos momentos considerando o terreno sem perdas
(condutor magnético perfeito - CMP), método dos momentos
considerando perdas do solo (condutor imperfeito - CI) e
recomendação ITU-R 1546. Para a geração dos resultados,
utilizou-se uma relação de 4 segmentos/λ e as seguintes
configurações de solo: εg=15ε0 e σg=0,012 S/m para terra e
εg=81ε0, σg=0,01 S/m para água doce [1]. A Tabela II exibe
os parâmetros estatísticos de cada modelo. Nota-se a melhor
performance da EFIE e MFIE quando considera-se as perdas
do solo, uma ves que nesse caso têm-se enlaces mistos.

C. Ganho FAFFA

Nesta Seção, os casos avaliados nas Seções IV-A e IV-B,
são recalculados utilizando a técnica FAFFA e os resultados
confrontados com o modelo de equações integrais original.
Ao considerar todos os pontos para as três freqüências na
Dinamarca e os pontos de Brasília, obteve-se 2060 pontos. A
técnica mostrou-se eficaz nos casos analisados, apresentando
diferenças médias de 0 a 2 dB. Nos casos analisados, obteve-
se sistemas lineares variando de 6.000 a 145.000 variáveis
(segmentos), com tempo de cálculo de 00:15h até 13:00 horas.
As simulações foram realizadas num computador CELERON
D a 2,8 GHz com 1 Gbytes de memória RAM.

O ganho de processamento referente à técnica de aceleração
alcançou até 95%. A Figura 10 exibe o ganho em relação ao
número de segmentos resultantes da discretização do perfil.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o software de predição ra-
dioelétrica SPRad, para aplicação em terrenos irregulares
com diferentes características elétricas (terrenos mistos). Os
métodos de predição utilizados englobam as faixas de HF,
VHF e UHF, com ênfase para formulação desenvolvida através
de equações integrais e método dos momentos.

Analisou-se dois casos de estudo envolvendo medidas em
Brasília e na Dinamarca. O método de equações integrais
desenvolvido apresentou performance satisfatória quando com-
parado com as medidas e método de aceleração com tempo de
processamento até 95% meno quando comparado ao algoritmo
original. O sistema tem como objetivos tornar-se material
didático para estudo e análise de propagação, como também
ferramenta auxiliar para projetos em radiofrequencia.
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Abstract — This paper presents a performance comparison 

between known propagation Models through least squares 

tuning algorithm for 5.8 GHz frequency band. The studied 

environment is based on the 12 cities located in Amazon 

Region. After adjustments and simulations, SUI Model showed 

the smaller RMS error and standard deviation when compared 

with COST231-Hata and ECC-33 models. 

Keywords - Propagation models; 5.8 GHz band; amazon 

region; linear least squares; 

I.  INTRODUCTION 

Since the constant increase of the wireless networks, 

studies of signal propagation are needed to ensure an 

efficient Pre-Project Stage in coverage and quality of 

services. This paper presents a study of the signal 

propagation in 5.8 GHz on Amazon region cities. 

A performance comparison between known propagation 

models is made for an Amazon Region environment. The 

least squares tuning algorithm has been used to adjust the 

models to the measurements. It is important to remember 

that the terms related to reception and transmission heights 

in the models equations have been left unchanged. Although 

the models adjustments, differences in how the models work 

with reception and transmission height have influence in 

RMS error and standard deviation which are the metrics 

adopted in this work. 
This paper is organized as follows. In section II is 

presented explanations about the environment and the data 
acquisition. In section III a description of the propagation 
models is made. In section IV the least squares tuning 
algorithm is presented. In section V simulations and results 
are shown and finally, section VI shows the conclusions. 

II. ENVIRONMENT AND DATA ACQUISITION 

The collected data have been carried out in 12 cities on 

Pará State at Amazon Region, Brazil. These cities are 

known by their woodland environments. The vegetation 

normally appears mixed with the residential and commercial 

constructions resulting in a single medium. An example of 

Amazon region city is shown in the following figure. 

 

 

Fig. 1 Areial Part of Santarém city in Pará State, Brazil 

 

Different of the traditional measuring campaigns [1]-[2] 

that are made with continuous data collection in a mobile 

unit, this data acquisition has been carried out by taking the 

punctual RSSI (Received Signal Strength Indicator) in 335 

fixed clients installed in 12 cities that have been 

contemplated with the Digital Inclusion Pará State 

Government Project named NavegaPará [3]. The project 

consists of WLL (Wireless Local Loop) networks installed 

in the cities, bringing broadband access and multimedia 

services. It is interesting to analyse this collected data 

because fixed clients have different distances with respect to 

their Base Stations and different installation heights. From 

the collected RSSI it can be found the path loss for each 

client by using values of transmission power, transmission 

gain and reception gain. 

The process for obtaining the distances between the 

clients and base stations is based on the coordinates that was 

collected during the implantation stage of these networks. 
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III.  PROPAGATION MODELS 

The propagation models used in this paper are COST231-

Hata, SUI Model and ECC-33 model whose have reference 

in some performance comparison works [4]-[5]-[6]. 

 

A. Stanford University Interim (SUI) Model 

SUI Model has had in your development the Stanford 

University participation. Variables involved in model 

prediction process are adopted for frequencies below 11 

GHz. Although this is not a model projected for point-to-

point link predictions, it is interesting to evaluate model 

performance for this case because SUI Model employs 

terrain properties on its equations so the base for calculating 

the propagation loss can be accomplished in an non-ideal 

way different of the free space equation method.    

The base of the propagation model and the environment 

characterization are represented by the following equations 

[7]: 

  For  >       (1) 

 

                               (2) 

 

                          (3) 

 

                            (4) 

 

    for terrains type A and B     (5) 

 

  for terrain type C         (6) 

Where: 

 - Link distance, m 

 - Initial distance, 100 m 

 - Wavelength, m 

 - Frequency, MHz 

 - Transmitter height, m 

 - Receiver height, m 

 

Parameters ,  e  chosen according to Table I: 

TABLE I 
TERRAIN TYPE PARAMETERS 

Model 

Parameter 

Type A Type B Type C 

 4.6 4 3.6 

 0.0075 0.0065 0.005 

 12.6 17.1 20 

 

Table I is based on terrain types defined in [7]. In this 

work, model parameters for terrain type C have been used in 

simulations. 

B. COST-231 Hata Model 

This one is an extension of Okumura-Hata Model. It was 

made to embrace a frequency range from 1500 MHz to 2000 

MHz. The propagation loss obtained can be calculated 

through the following equation: 

 

 

         (7) 

 

 

Where: 

 - Frequency, MHz 

 - Link distance, m 

 - Transmitter height, m 

 - Receiver height, m 

 -  

C. ECC-33 Model 

ECC-33 is a model from Electronic Communication 

Committee based on analysis in 3.4 and 3.8 GHz band. The 

path loss is obtained from the equations below [4]: 

 

                     (8) 

 

             (9) 

 

        (10) 

 
 

        (11) 

 

And for medium city environments, 

 

    (12) 

 

Where: 

 - Link distance, m 

 - Frequency, GHz 

 - Transmitter height, m 

 - Receiver height, m 

IV. LEAST SQUARES ALGORITHM 

Due to the different characteristics of the environment 

where the models have been made, a tuning proceeding is 

needed to adjust model parameters to the measured data. 

Least Squares (LS) criterion is useful for linear 

adjustment cases. In this situation, the algorithm is 

represented by the idea of minimizing the sum of the 

squares of the differences between measured data and 

predicted data. These differences become an error function 

expressed as follows: 

 

                           (13) 

 

Where: 

 - Error function 

 - Number of total used data 

 - Measured data 

 - Predicted data 
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More details about LS algorithm applied in tuning 

method are described in [1]-[2]. 

 

V. SIMULATIONS AND RESULTS 

Simulations have been done considering the mean and 

specific installation heights of the clients located at the 12 

cities in study. The data obtained in the simulations are 

shown in Fig. 2-5. 

 

 
Fig. 2 Propagation models performance using mean reception heights 

of the clients 

 

 
Fig. 3 Tuned propagation models performance using mean reception 

heights of the clients 

 

 

After simulations, the obtained values of RMS error 

(dB) and standard deviation (dB) for all three models are 

shown in the Table II, before and after tuning. 

 

 

TABLE II 

RESULTS FOR MEAN INSTALLATION HEIGHT 

Models RMS 

Error  

Before 

Standard 

Deviation  

Before 

RMS 

Error  

After 

Standard 

Deviation 

After 

SUI 14.66 6.60 6.25 4.47 

COST231-Hata   11.29 5.54 6.25 4.47 

ECC-33 28.03 7.64 6.24 4.43 

 

 
Fig. 4 Propagation models performance using specific reception heights of 

the clients 

 

 
Fig. 5 Tuned Propagation models performance using specific reception 

heights of the clients 

 

For the specific client heights, the obtained results are 

shown in the Table III, for the RMS error (dB) and standard 

deviation (dB) as well.    

TABLE III 

RESULTS FOR SPECIFIC INSTALLATION HEIGHT 

Models RMS 

Error  

Before 

Standard 

Deviation  

Before 

RMS 

Error  

After 

Standard 

Deviation 

After 

SUI 15.26 6.88 7.22 4.84 

COST231-Hata   17.27 9.88 15.51 10.97 

ECC-33 31.32 10.67 11.12 6.99 
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From the results in table II, it is seem that SUI, 

COST231-Hata and ECC-33 models, reach the same RMS 

error (6.2 dB) when mean reception height is used in least 

squares tuning.  

In the other hand, when specific client installation height 

was used for tuning process, SUI Model obtained the best 

improvement with a RMS error of 7.22 dB and COST 231-

Hata had the worst one equal to 15.51 dB. RMS errors have 

obtained a maximum improvement about 20 dB (ECC-33 

Model) and a minimum improvement around 2 dB 

(COST231-Hata Model). The minor standard deviation 

value belongs to SUI Model. 

Results are relevant because of RSSI collecting process 

has been performed in peculiar site-specific clients. 

Variations in models predictions, from fig. 4 and fig. 5, are 

justified because each client has a specific CPE (customer 

premises equipment) installation height.  

RMS error (RE) and standard deviation (SD) values for 

all 12 cities in study are shown in Table IV. 

 

TABLE IV 

RESULTS FOR SPECIFIC INSTALLATION HEIGHT 

Cities SUI Model COST-231 Hata 

Model 

ECC-33 Model 

RE SD RE SD RE SD 

Abaetetuba 7.05 4.24 27.14 10.31 10.95 6.45 

Altamira 5.81 3.93 20.26 9.64 10.61 7.61 

Barcarena 10.64 6.71 33.48 14.63 11.91 6.86 

Itaituba 7.34 4.89 30.26 10.14 10.24 6.42 

Jacundá 5.21 3.04 35.27 10.30 7.11 4.02 

Marabá 7.14 4.80 26.25 17.77 14.67 9.04 

Pacajá 5.25 2.69 33.95 7.62 9.11 5.02 

Rurópolis 4.50 2.78 30.45 8.59 7.44 4.70 

Santarém 8.86 6.21 22.88 13.18 13.37 7.80 

Tailândia 8.08 4.96 37.05 11.22 10.36 6.51 

Tucurí 7.87 6.33 24.65 10.70 11.42 7.62 

Uruará 4.46 2.43 31.75 5.34 6.77 3.78 

 

VI. CONCLUSION 

In this paper, a performance comparison between 

COST231-Hata, Stanford University Interim (SUI) and 

ECC-33 models is made for an Amazon Region 

environment. At the final performance evaluation, SUI 

Model has shown a better behaviour than COST231-Hata 

and ECC-33 Models. Based on the obtained results, a 

proposal for future works can consider an adjustment of SUI 

Model by changing some parameters or adding a term which 

is related to some new environment feature. It is also 

foreseen an adjustment in SUI model for path loss 

prediction in mobility conditions. For such a purpose, 

measurement campaigns will be carried out. 
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Abstract—Electromagnetic analysis of large and open radiating 

problems at high frequencies is very complex when using the 

finite element method (FEM) numerical technique. Since the 

element size is proportional to the wavelength, a great amount of 

computational resources is required to solve the problem. On the 

other hand, alternative methodologies like the method of 

moments (MoM) shows some constraints regarding the excitation 

of the sources and a considerable higher demand of computer 

power when analyzing dielectric materials. We present a hybrid 

technique available on Ansys’ High Frequency Structure 

Simulation (HFSS) software consisted by the FEM and the full 

wave MoM integral equation methodologies. To demonstrate the 

feasibility and the benefits of this technique, a parabolic dish 

excited by a conical horn antenna was placed on a 4m height 

tower and a complete electromagnetic analysis was carried out at 

4GHz. Numerical results are shown and the hybrid procedure is 

detailed. This methodology enables the simulation of very large 

scale structures at high frequencies with a significantly moderate 

usage of computational resources. 

Keywords-finite element method; method of moments; 

parabolic antenna; very large scale structures; open radiating 

problems. 

I.  INTRODUCTION  

The finite element method (FEM) is a very well established 
numerical technique employed to solve electromagnetic 
problems [1-7]. The application of this method is for a general 
purpose and it does not restrict any geometry or material; 
nevertheless, for any radiation problem, an air box must always 
be modeled around the radiation structure to enable the 
calculation of the electric fields and radiation patterns. The 
dimensions of this air box and the higher number of elements 
may drastically increase the size of the model being evaluated. 
If the model is consisted by a great amount of elements, 
especially due to the number of elements inside the air box, the 
solving algorithm process may be very extensive and 
sometimes even impossible to solve. To overcome this 
situation, alternative mathematical procedures like the method 
of moments (MoM) can be used. The MoM uses a full wave 
integral equation to solve the current density on the surface of 
the model. This method, however, presents limitations 
regarding the excitations of sources and dielectric materials but 
it is very suitable for open structures, since this method does 

not need a surrounding air box to solve the electromagnetic 
models [8-18]. By combining both techniques, one can easily 
solve very complex models by taking the unique advantages of 
each method. In order to demonstrate the usage and the 
advantages of this hybrid technique, a very large field problem 
is investigated in details. A conical horn antenna circularly 
polarized operating at 4GHz is first solved using the finite 
element method. The antenna field solutions are then inserted 
into a large scale model as an incident source. This large scale 
model is comprised of a parabolic satellite dish, positioned on a 
tower of 4m height. The mathematical procedures to calculate 
the entire model and the steps to couple both numerical 
methods are explained in details and the results are presented. 
The main benefit of this hybrid technique to solve very large 
radiating problems with today’s computational resources is 
shown in details. 

II. ANALYSIS OF A CONICAL HORN ANTENNA USING THE 

FINITE ELEMENT METHOD 

A conical horn antenna was designed to operate at 4GHz on 
the IEEE C Band electromagnetic spectrum. The material used 
is a perfect electric conductor (PEC) in order to simplify the 
mathematical calculations. The conical horn antenna is 
circularly polarized and it is excited via a circular waveguide. 
The antenna dimensions can be easily calculated using classical 
analytic equations [19], however, in our study, an automated 
free code called Antenna Design Kit, also provided by Ansys, 
was used. This free code enables the automated design of 
numerous types of antennas, but the main advantage of such 
tool is definitely the generation of the full 3D model of the 
antenna on the High Frequency Structure Simulation (HFSS) 
tool.  The final dimensions are shown on figure 1: 

 

Figure 1.  Conical horn antenna dimensions: a)upper view; b)side view and 

c) isometric view. 
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In the finite element method, the physical domain is 
subdivided into numerous small elements. In the global 
Cartesian coordinates (x, y, z), the field quantities to be solved 
are expanded by a set of basis functions, used to interpolate 
field values from nodal values [20]. Since the basis functions 
are associated with each element individually, it is convenient 
to write them in the local coordinates (u, v, w), which are 
independent of the shape of the element. The local coordinates 
and the global coordinates are linked by a transformation 
through a so-called Jocobian expressed by a matrix: 

 

 

      (1) 

 

 

 

In the case of a linear transformation, the elements are called 
rectilinear elements (figure 2a), with straight edges and planar 
faces; if the transformation is non-linear, such as quadratic or 
cubic, the elements are called curvilinear elements (figure 2b), 
with curved edges and/or curved faces. The curvilinear 
elements are a more general type of elements than their 
rectilinear counterparts. While they may not always conform 
exactly to the curved boundaries, the curvilinear elements 
conform better with less number of elements than the 
rectilinear ones. As a result, curvilinear elements often generate 
more accurate and usually faster FEM solutions. 

 

Figure 2.  Element definition: a)rectilinear; b)curvilinear. 

The field pattern of a traveling wave can be determined by 
solving Maxwell’s equations. For each mode m, the solver 
solves the equation 2, also known as wave equation, for each 
element on the model: 

 

(2) 

 

where ω=2πf is the angular frequency; c is the speed of light;  k 

= ω/c is the wave number of free-space; µr(x,y) is the complex 

relative permeability and εr(x,y) is the complex relative 
permittivity. By solving the equation, the electric field mode 

pattern E m (x,y) and the propagation constant γm are both 
calculated  for all the modes specified. For the current based 
impedance calculations, the numeric algorithm also solves 
independently for H m (x,y) using a corresponding equation for 
the magnetic field.  

The values of the fields over the radiation surface are used to 
compute the fields in the space surrounding the device. This 
space is typically divided into two regions — the near-field 
region and the far-field region. The near-field region is the 
region closest to the source. In general, the electric field 
E(x,y,z) external to the region bounded by a closed surface is 
evaluated using equation 3. 

 

(3) 

 

 

where the free space Green´s function is given by: 

 

(4) 

 

When calculating the radiation patterns, HFSS uses the general 
expressions given in equation 3. The radial coordinate r needs 
to be specified because the radiation pattern can be used to 
compute fields at an arbitrary radius from the radiating 
structure inside the air box previous modeled for FEM analysis. 
All antenna parameters such as gain, peak directivity, radiated 
power, radiation efficiency, front to back ratio and decay factor 
can be computed using the FEM described above using 
analytical equations [19].  

Figure 3 shows the gain radiation pattern for the conical 
horn antenna operating at 4GHz with ϕ=0deg and ϕ=90deg 
and θ ranging from -180deg to 180deg.The inset plot shows the 
full 3D radiation pattern regarding the left hand circularly 
polarized (LHCP) gain, obtained using equation 5, and the 
electric field distribution on the surface of the conical horn 
antenna. 

(5) 
 

 

 

Figure 3.  Conical horn antenna gain radiation pattern. 
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Figure 4.  Conical horn S11 parameter considering both polarizations. 

The plot on figure 4 shows the LHCP and the right hand 
circularly polarized (RHCP) S11 parameter for the conical horn 
antenna. The return loss for 4GHz is -30.6 dB. Analogous to 
equation 5, the RHCP pattern is obtained via equation 6. 

 

(6) 

 

All antenna parameters were evaluated and the electric field 
value was obtained for all elements and nodes on the antenna 
surface and inside the air box.  

III. ANALYSIS OF THE COMPLETE MODEL USING THE 

METHOD OF MOMENTS FULL WAVE INTEGRAL EQUATION  

This hybrid technique uses the antenna horn solution as a 

subscatterer, or an incident wave source, on the complete 

model. In a three dimensional space, the wave functions are 

used to represent the scattered field of the model and also the 

subscatterers. The field solution of the subscatterer is solved 

first and the number of subscatterers on the complete model is 

reduced by replacing the interior subscatterer model (the 

complete conical horn antenna model) with subscatterers 

distributed on a surface enclosing the volume (the air box 

electric field value) using the Huygens' equivalence principle. 

The special behavior of light may be explained by Huygens' 

principle, which states that “each point on a wavefront may be 

regarded as a source of secondary waves, and the position of 

the wavefront at a later time is determined by the envelope of 

these secondary waves at that time” [12, 15-16]. As a result, 

when the subgroups are combined to form a high level group 

or model, the group will have a smaller number of 

subscatterers, reducing considerably the number of elements 

and thus the computational effort. This procedure can be 

repeated for numerous subscatterers, and in the last level, the 

number of subscatterers is proportional to that of boundary 

size of subscatterers. 

The complete model is represented on figure 5. The conical 

horn antenna is displayed with the electric field distribution on 

its surface.  

 

Figure 5.  Metallic tower structure with parabolic dish and the conical horn 

antenna as an incident wave source for the problem.  

To solve this complete model, the conical horn antenna is 

replaced with the air box surrounding the antenna containing 

all the fields results already obtained using the FEM. The air 

box then radiates the satellite dish antenna and all antenna 

parameters can be calculated. The parabolic dish has a 

diameter of 1.06m and is also made of a perfect electric 

conductor. 

In the MoM, the radiated electric field may be obtained 

from the induced surface current using equation 7.  

 

 

(7) 

 

 

where J(r´) is the unknown surface current density on the 

surface S of the model (r ϵ S) and E(r) is the incident electric 

field. Harmonic time dependence of the form jωµ  is 

suppressed and k is the wavenumber. One can eliminate the 

dependence of E(r) on equation 7 by enforcing the boundary 

conditions on the tangential electric field: 

 

(8) 

 

where n(r) is the outward unit normal from the surface S. 

Rewriting the above equation in terms of the known incident 

electric field E(r) we have: 

 

 

(9) 
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Figure 6.  Current density distribution plot.  

Equation 9 is known as the electric field integral equation 

(EFIE) for a perfectly conducting surface, where ∇S is the 

surface divergence [21]. Once solved for the unknown current 

J(r), the radiated field on any spatial coordinate can be 

obtained. The EFIE is a Fredhol integral equation of the first 

kind, where the current appears inside the integral sign only. 

Because of the derivation did not impose any constraint on the 

shape of the model, the EFIE may be applied to closed 

surfaces as well as open, thin objects. 

The main advantage of the MoM integral equation is that it 

uses the equivalence principle to solve only on surfaces, so the 

algorithm solves in a two dimensional domain. One 

disadvantage is that due to the extensive calculations needed 

to solve the entire model, the solver generates a dense matrix, 

which requires more memory as compared to a sparse matrix 

from finite elements of HFSS. Nevertheless, it is possible to 

avoid the memory required by the dense matrices by using a 

technique called Adaptive Cross Approximation (ACA). Any 

matrix or matrix block can be approximated with a low rank 

outer product or a cross approximation [22]: 

 

(10) 

 

ACA develops these low rank approximations for far 

interactions (representing weaker effects) and then performs 

an iterative solution. Using the low rank approximation the 

memory needed and matrix operation times are significantly 

reduced. An advantage of ACA is the ability to work 

effectively with the well known h-p adaptive mesh [23], 

maintaining the compression with non-uniform meshes and 

using the same formulation regardless of frequency. 

The plot on figure 6 shows the current distribution on the 

parabolic satellite dish. As expected, it is possible to clearly 

observe that the incident radiation source (calculated from the 

conical antenna horn pattern) illuminates the parabolic satellite 

dish according to the previous calculated gain patterns (figure 

3). For clarity, the current density distribution is displayed on 

a log scale on figure 7 so the fields can be observed on the 

entire structure.  

 

Figure 7.  Log scale current density distribution plot.  

The computational domain has an electrical size of 1,945 

cubic wavelengths. The final mesh was generated using 

284981 tetrahedral elements. The complete simulation was 

performed on a computer using 11.6 GB of RAM and required 

184 minutes of total real time to finish, including the creation 

of the seeded mesh plus another sequentially six adaptive 

mesh refinements steps to achieve our convergence criteria. 

The convergence condition was set to a total energy error of 

the system to be less than 0.02. So until this level of accuracy 

is achieved, the software continues to generate adaptive mesh 

refinement steps. 

 

 
 

Figure 8.  Parabolic satellite dish radiation pattern. 
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Figure 9.  Full 3D radiation pattern. 

Figure 8 shows the parabolic dish radiation resulted electric 
field pattern on a sphere of 3 meter away from center of the 
dish. The plot represents the maximum component magnitude 
for ϕ=0deg and ϕ=90deg and θ ranging from -180deg to 
180deg. The full 3D radiation pattern can be displayed on the 
real model, as shown on figure 9. It is worth to mention that the 
horn antenna is omitted from this final simulation and small 
changes on S11 and radiation pattern could be observed in 
comparison with real measurements. Nevertheless, the 
presented method shows a very good approximation [9], with 
the advantage of saving computational effort and enabling the 
resolution of very large field problems which were previously 
unsolvable using only the FEM. 

CONCLUSION 

A hybrid numerical technique consisted by the finite 
element method and the full wave integral equation method of 
moments was presented in details. The technique uses 
Huygens' equivalent principle to link a FEM solution as a 
subscatterer to a large scale MoM model.  This procedure 
reduces the model complexity and the number of elements. In 
order to show the practical advantages of this hybrid procedure, 
a complete model showing a parabolic satellite dish antenna 
placed on a tower was solved by the MoM, and a conical horn 
used as the excitation for this antenna was solved using the 
FEM. The main advantage of this technique is the ability to 
solve large open field radiation problems at high frequencies 
with a moderate computer requirement. The presented 
numerical technique is well suitable for comprehensive 
electromagnetic simulation and it is capable of solving 
industry’s most complex engineering challenges.  
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Resumo — Este trabalho apresenta uma modelagem para 

circuitos eletromagnéticos projetados para geração de altos 

campos magnéticos pulsados (da ordem de dezenas de Teslas). 

Esta modelagem foi desenvolvida em um software livre e leva em 

consideração fatores como aquecimento e efeitos 

eletromagnéticos presentes em um condutor, como efeito 

pelicular e de proximidade, e também a característica não linear 

do elemento de chaveamento (SCR). 

Palavras-chaves — modelagem eletromagnética; campo 

pulsado; simulação de circuito. 

I. INTRODUÇÃO 

Programas de simulação de circuitos eletrônicos são 
comumente utilizados para prever ou analisar em detalhes o 
funcionamento de um sistema, possibilitando um refinamento 
do projeto antes de se efetuar a montagem real [1,2]. Porém 
essas ferramentas só fornecem respostas confiáveis quando os 
modelos dos componentes utilizados correspondem com 
fidelidade ao comportamento real. Especialmente quando se 
trabalha com componentes não lineares como, por exemplo, 
diodos, transistores e tiristores, problemas de convergência 
numérica levam às vezes à necessidade de simplificação dos 
modelos, acarretando uma menor exatidão do resultado [3,4]. 
Fontes de erros adicionais advém de componentes 
considerados lineares nos modelos de simulação, mas que no 
entanto sofrem alterações nos seus parâmetros devido a efeitos 
secundários como temperatura, esforços mecânicos, efeitos de 
saturação, etc. Nesses casos a simulação pode levar a erros 
consideráveis deixando de ser uma boa referência para a 
análise detalhada do circuito. O nosso interesse em criar um 
modelo de simulação que levasse em conta esses aspectos 
comportamentais surgiu da necessidade de produzir pulsos de 
corrente de alta intensidade (15 kA) e curta duração (20 a 30 
μs), que por sua vez são responsáveis pela geração de campo 
magnético em uma bobina resistiva. Por se tratar de pulsos 
nessa escala de tempo, é imprescindível levar em consideração 
a variação da resistência na bobina devido ao efeito pelicular. 
Além desse aspecto, as altas correntes presente na bobina 
geram uma potência não desprezível, que alterará a sua 
temperatura e consequentemente a sua resistência durante o 
tempo do pulso. Este trabalho visa a uma modelagem dos 
parâmetros de simulação a partir de dados obtidos com 
medidas experimentais utilizando os próprios componentes 

reais, o que possibilita uma maior fidelidade dos resultados 
simulados. 

II. CARACTERÍSTICAS DO CIRCUITO 

A. Circuito elétrico 

O circuito do gerador de pulsos em questão pode ser 
explicitado como sendo um circuito RLC sub-amortecido, onde 
a descarga do capacitor é controlada por um SCR 
conjuntamente com um diodo [Figura 1]. O capacitor é 
carregado por uma fonte DC até o valor de tensão desejado e 
em seguida o SCR é disparado, gerando um pulso de corrente 
no indutor. O diodo tem o objetivo de interromper rapidamente 
(~200 ns) a corrente reversa, pois o tempo de desligamento do 
SCR é da ordem de 10 μs. Desta forma obtém-se somente um 
único pulso de corrente principal no circuito. 

 

Figura 1: Circuito elétrico simplificado. 

B. Bobina geradora de campo magnético 

Este elemento do circuito é o responsável por produzir os 
campos magnéticos, e por ter o menor volume e massa dentre 
os elementos do circuito, sofre com maior intensidade o 
aquecimento, a força magnética e os efeitos pelicular e de 
proximidade. Do ponto de vista elétrico, a bobina concentra 
maior parte da resistência total do circuito, fazendo com que a 
energia dissipada nela seja maior também, na mesma 
proporção. Consequentemente o aumento da sua resistência 
durante o pulso de corrente será significativo. A bobina 
utilizada é construída com fio de cobre 24 AWG, composta por 
duas camadas de 6 espiras cada, com diâmetro interno de 3 mm 
e externo de 5 mm. 

III. MODELAGEM 

Na modelagem do circuito, subdividiremos o circuito 
principal de acordo com a quantidade de elementos presentes, 
utilizando a abordagem de parâmetros concentrados e 
considerando os elementos parasitas do circuito. Dessa maneira 
aos capacitores são adicionadas uma indutância (Lcap[fig.2]) e 
uma resistência (Rcap[fig.2]), à bobina uma resistência em 
série (Rbob[fig.2]), e ao restante do circuito (diodo, SCR, 
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trilhas e contatos) uma indutância (Lcir[fig.2]) e uma 
resistência (Rcir[fig.2]). O fato de não constar uma 
capacitância parasita associada à bobina e ao circuito deve-se 
unicamente ao seu valor ser desprezível (~100 pF) em relação à 
capacitância total (Ccap[fig.2]), que possui valor nominal de 90 
μF. As resistências e indutâncias dos diodos e do SCR foram 
embutidas nos parâmetros do circuito. A modelagem até este 
ponto pode ser vista na figura 2. 

 

Figura 2: Circuito elétrico (parâmetros concentrados). 

Utilizando o software de simulação livre QUCS (Quite 
Universal Circuit Simulator, versão 0.0.15), efetuamos uma 
simulação transiente desta modelagem [Figura 2], cuja curva 
de corrente é mostrada na Figura 3 juntamente com a medida 
experimental. Observa-se que a simulação apresenta erros 
significativos, que são provenientes dos aspectos que serão 
discutidos a seguir. 

 

Figura 3: Diferença entre a curva real e a simulada através dos parâmetros 

concentrados. 

A. Chaveamento dos diodos e SCR 

Apesar do software oferecer uma série de variáveis tanto 
para o SCR quanto para o diodo, e mesmo que se utilize as 
características fornecidas pelos fabricantes, ainda assim a 
simulação não reproduz uma situação real. Um rápido 
levantamento de hipóteses indica que, no caso de se trabalhar 
com altas correntes (superiores a 10.000 A) e altas variações 
(dI/dt ~ 2 kA/μs), os modelos propostos dos componentes não 
lineares já não representam com exatidão seu comportamento 
real. Para corrigir esta falha foi desenvolvido um sub-circuito 
auxiliar baseado em dados extraídos experimentalmente do 

próprio componente. Este sub-circuito foi construído em 
linguagem SPICE e trata-se de uma resistência controlada por 
tensão construída a partir de uma fonte de tensão controlada 
por duas tensões: uma tensão proporcional à sua própria 
corrente e outra tensão advinda de um arquivo de dados 
medidos no componente real. O arquivo de dados que 
representa a resistência do conjunto SCR e Diodo foi obtido a 
partir da medida da tensão e corrente nos mesmos durante o 
pulso, adquiridos com um osciloscópio digital (Lecroy LT 
584). Este sub-circuito é mostrado na Figura 4, onde os 
terminais 4 e 5 representam a entrada dos dados experimentais 
(sob a forma de arquivo de pontos resistência x tempo), e os 
terminais 1 e 2 representam o conjunto SCR e Diodo em série. 
Por se tratar de uma resistência, os terminais de saída devem 
corresponder à razão entre tensão e corrente. Esta fonte 
dependente fornece uma tensão de saída que é igual ao produto 
V=Vscr·I, onde I é a corrente no circuito (convertida em Volts 
e aplicada à entrada de controle) e Vscr é o conjunto de dados 
obtidos experimentalmente. Desta forma, este subcircuito 
modela a variação da resistência do conjunto SCR e Diodo em 
função do tempo. 

 

Figura 4: Modelagem representativa do chaveamento do SCR. 

B. Resistência variável 

A resistência da bobina tem papel fundamental em 

circuitos geradores de altos campos pulsados, pois ela 

determina a corrente máxima, a forma do pulso, e também a 

potência dissipada, ou seja, o aquecimento. Quanto menor esta 

resistência, maior a corrente e menor o aquecimento. Fios 

supercondutores seriam elementos ideais para esta finalidade, 

porém não podem ser usados neste caso devido às altas 

densidades de correntes presente (~8.000 A/mm
2
), muito 

superiores à densidade de corrente crítica dos materiais 

conhecidos atualmente (~2.300 A/mm
2
) [5]. Mais uma vez foi 

necessário desenvolver um sub-circuito que, acoplado ao 

modelo principal, pudesse representar um resistor variável 

com a temperatura gerada por efeito Joule durante o pulso de 

corrente. Para fazer isso fizemos duas considerações: a) a 

energia dissipada na bobina é toda transformada em calor, 

sendo este processo adiabático tendo em vista a curta duração 

do pulso de corrente; b) verificamos experimentalmente que o 

aquecimento do restante do circuito é desprezível dada a sua 

massa e menores densidades de corrente. Sob essas 

circunstâncias, apenas o componente “Rbob” da Figura 2 será 

remodelado. 

Embasaremos esta modelagem em conceitos e equações 

físicas, dada a dificuldade em se medir a temperatura da 

bobina em tempo real durante o pulso de corrente. De acordo 

com as considerações feitas, a energia dissipada na bobina 

pode ser representada pela relação 
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                                  (1) 

 

onde ∆E é a variação de energia, m a massa, c o calor 

específico do cobre e ∆T a variação de temperatura. Para 

calcular o aumento da resistência com a temperatura será 

utilizada apenas a relação de primeira ordem, resultando em: 

 

                              (2) 

 

onde R é a resistência, R0 é a resistência inicial e α é uma  

constante do material. Das equações (1) com (2) chegamos a: 

 

                            (3) 

 

que relaciona a resistência com a energia dissipada. Assim, de 

posse da energia dissipada pelo sistema bastaria multiplicar 

por uma constante para se obter a resistência variável. Com 

base nessa teoria, esta modelagem foi feita essencialmente por 

dois estágios, como mostra a Figura 5. O primeiro, chamado 

de SPICE1, é semelhante à modelagem feita para o conjunto 

Diodo e SCR, sendo que a tensão de entrada (In1) considera a 

variação da resistência da bobina devido ao aquecimento. A 

variação de energia ΔE foi modelada através de uma fonte de 

corrente controlada por corrente (SPICE2), tendo como 

entrada a corrente da bobina e como saída o quadrado desta 

corrente, que carrega o capacitor Cint ao longo do tempo, 

gerando uma tensão V3 mostrada na equação (4). A constante 

k na equação (4) corresponde às constantes α, m e c do cobre. 

A tensão Vrta é uma constante que representa a resistência da 

bobina à temperatura ambiente, ou seja, antes do aquecimento. 

 

                              (4) 

 

 
Figura 5: Modelagem da resistência variável com o aquecimento. 

 

 

C. Resistência e Indutância da bobina, variáveis com 

frequência 

 

Efeitos eletromagnéticos em um condutor, como o efeito 

pelicular e efeito de proximidade, são fatores que alteram de 

forma significativa a distribuição da corrente através de um 

fio, alterando tanto sua resistência como sua indutância. Esses 

efeitos são maiores quanto maior for a frequência, e, para o 

efeito de proximidade, se intensifica em função da quantidade 

e proximidade dos fios. Uma maneira relativamente simples 

de determinar a influência desses efeitos é apresentada por 

Dowell [6]. Com seu método foi possível reconstruir a curva 

de perdas apropriada a este caso em particular. Para modelar 

estes efeitos foi utilizado mais um sub-circuito [Figura 6], 

baseado em conjuntos de indutores e resistores em cascata 

[7,8]. Neste sub-circuito, a indutância da bobina foi dividida 

em duas contribuições, Lext e Lint, que são, respectivamente, 

a indutância externa, que é a parcela constante, e a indutância 

interna, parcela que sofre variação com a frequência. 

 

 
Figura 6: Modelo adotado para simulação dos efeitos pelicular e de 

proximidade. 

Através da metodologia proposta em [7], os valores de 

Lext, Lint, R1 e R2 para a bobina utilizada são 

respectivamente 345 nH, 90 nH, 0,32 mΩ e 3,2 mΩ. 

Esta modelagem com apenas três ramos representando a 

variação da indutância e resistência internas do condutor, é 

válida para a faixa de frequências de zero a 1 MHz. Uma 

análise do espectro de frequências presente no pulso de 

corrente real revela que mais de 99% da energia se concentra 

nessa faixa, tornando-se desnecessário um aumento na 

complexidade do modelo. A acurácia deste modelo ainda não 

foi verificada experimentalmente para a bobina em questão. É  

sabido que, pelo método de Dowell, seria necessário mais uma 

rede de indutores e resistores para representar as perdas em 

uma bobina da duas camadas. No entanto a indutância interna 

da bobina não é corretamente modelada, sendo largamente 

superestimada. Dessa forma optamos pelo modelo que 

considera apenas uma camada, pois nele a variação da 

indutância interna é melhor modelada, se adaptando 

adequadamente ao nosso problema. 

IV. EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Para exemplificar a acurácia da modelagem proposta, foi 
utilizado um circuito real equivalente ao da figura 1 construído 
para geração de altos campos pulsados. Antes de sobrepor as 
curvas experimentais e as simuladas, foram monitorados alguns 
pontos de tensão no circuito real com o osciloscópio, a fim de 
possibilitar mais dados para comparação. Os pontos observados 
foram: a tensão entre o capacitor e o diodo, chamado de Vc, e 
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entre o capacitor e o indutor, Vl, observáveis na figura 1, e uma 
espira situada no interior da bobina, de forma que sua área 
esteja perpendicular ao campo magnético (mede-se a F.e.m. 
induzida). 

A. Obtenção dos demais valores dos componentes 

A maneira mais próxima do real de se conhecer o valor 
nominal de um componente seria medindo-o, e é o que foi feito 
com exceção dos capacitores, cujo arranjo resulta em uma 
capacitância (Ccap[fig.2]) de 90 μF, desconsiderando a 
capacitância parasita do restante do circuito sob argumentação 
de que seria da ordem de pF, logo, insignificante. A indutância 
da bobina (Lbob[fig.2]) foi medida através da análise da sua 
impedância em função da frequência em um circuito ressonante 
RLC série, tendo-se o valor de C conhecido. Na frequência de 
ressonância, tem-se que: 

 

                         (4) 
 

de onde encontrou-se a indutância (Lbob[fig.2]) da bobina, 
igual a 365 nH. Pelo mesmo método da ressonância, 
determinamos a indutância em série do capacitor (Lcap[fig.2]) 
como sendo 14 nH. A resistência total do circuito (Rcir[fig.2]) 
não pode ser calculada de imediato dada a geometria complexa 
da montagem do circuito. Esta será estimada por ajuste de 
curvas durante o tratamento dos dados. A resistência do 
capacitor (Rcap[fig.2]) foi incluída na resistência do circuito e 
foi considerada constante. 

B. Obtenção das constantes 

Começando por α (Eq.2), conhecida como a constante de 
aquecimento de primeira ordem, optamos por não utilizar um 
valor tabelado, pois depende da pureza do cobre utilizado no 
fio. Esta constante é de extrema importância, pois é através 
dela que teremos a temperatura da bobina. Para calcular esta 
constante, foi medida a resistência (método das quatro pontas) 
de uma bobina (idêntica à utilizada no circuito) em uma faixa 
de temperaturas de 25 ºC a 180 ºC. Para medida da temperatura 
foi utilizado um termopar tipo K, introduzido na bobina 
recheada com pasta térmica à base de alumina. Visando uma 
melhor homogeneidade de temperatura, este conjunto foi 
mergulhado em um banho de óleo e foi aquecido em uma 
estufa [Figura 7]. O resultado desta medida é apresentado na 
Figura 8, onde também aparecem os ajustes lineares para a 
obtenção da constante α do fio de cobre utilizado. 

 

Figura 7: Montagem experimental para determinação da resistência em função 

da temperatura. 

 
Figura 8: Curva de resistência do fio da bobina em função da temperatura. 

 O que interessa nesta análise é o coeficiente b, que pode 
ser igualado ao termo αR0 em (2). Sabendo que R0 é a constante 
a desta análise, 
 

                       (5) 
 
A validade desse dado se verifica pela proximidade com o 
valor tabelado, de aproximadamente 4·10

-3
 °C

-1
 [9]. 

C. Simulação 

De posse dos parâmetros do circuito, a simulação foi 
realizada, ajustando-se uma tensão de carga inicial nos 
capacitores em 201 V (valor idêntico ao utilizado no 
experimento real), e considerando as modelagens propostas 
para os parâmetros variáveis. O fato de se tomar amostras de 
tensão ao longo do circuito permitiu a comparação de diversas 
grandezas, dentre as quais tomamos a energia dissipada na 
resistência da bobina, a corrente passante no circuito, e a tensão 
no SCR. A primeira comparação com a energia mostrou que a 
constante k calculada para modelar a variação da resistência da 
bobina com a temperatura não satisfazia a curva real. Este erro 
pode ser proveniente do valor utilizado no calor específico c do 
cobre [10], que depende da pureza do material. Uma 
modificação empírica neste valor corrigiu o problema, como 
ilustrado na Figura 9. 

 
Figura 9: Sobreposição das curvas real e experimental de energia dissipada na 

bobina; e temperatura estimada na bobina. 
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A segunda comparação serviu de guia para determinar os 
valores de resistência e indutância das conexões e contatos 
presentes na montagem do circuito, Rcir[fig.2] e Lcir[fig.2], 
que foram obtidos através de ajuste de curvas como sendo 
iguais a 7,6 mΩ e 58 nH, respectivamente. O resultado desse 
ajuste pode ser visualizado no gráfico da Figura 10, onde há 
uma sobreposição das curvas experimentais e simuladas de 
corrente e de tensão no SCR. É possível notar a grande 
melhoria que se obteve em relação à Figura 3. 

 

 
Figura 10: Sobreposição das curvas experimentais e reais da corrente (escala à 

direita), e da tensão no SCR (escala à esquerda). 

De posse desse modelo, pudemos extrapolar a corrente e 

temperatura da bobina para a máxima tensão prevista nos 

capacitores que é 2000 V. Este resultado é mostrado na Figura 

11, onde percebemos que a bobina em questão atinge 

temperaturas altas o suficiente para carbonizar o esmalte 

usado na isolação do fio. Esta extrapolação de valores 

fornecidos pela simulação permitirá otimizar a bobina 

geradora de campo magnético visando menor aquecimento. A 

simulação indica também a corrente máxima sob a qual o 

sistema estará submetido (~16 kA). Ainda não é possível uma 

comparação direta com estes valores em função da 

indisponibilidade de um SCR dentro dessas especificações. 

 

 
Figura 11: Extrapolação das curvas de corrente no circuito e temperatura da 

bobina 

V. CONCLUSÃO 

A partir dos gráficos comparativos entre as curvas 
experimentais e simuladas, é possível afirmar que a 
modelagem proposta neste artigo reproduz com alto grau de 
fidelidade os elementos de circuitos voltados para a geração de 
altos campos magnéticos. Os modelos apresentados para o 
chaveamento e para o aquecimento da bobina também podem 
ser utilizados para outras finalidades. Esta modelagem permitiu 
também estimar a temperatura da bobina a partir da 
monitoração da sua resistência na simulação. 

Futuramente, pretende-se aperfeiçoar este modelo como um 
todo, com ênfase na determinação exata da constante k, e da 
modelagem do efeito pelicular e de proximidade para bobinas 
de várias camadas. 
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Abstract— The paper deals with a tool for the fast simulation 

and pre-sizing of electromechanical actuators: Reluctool. The 
modeling of the electromagnetical parts is carried out with 
reluctant network [2]. The paper presents an approach of 
automatic coupling of a reluctant network with any kind of basic 
electrical circuit, and the dynamics of a mechanical moving part. 
The proposed method allows to simulate devices to get response 
times. So, devices could be quickly pre-sized taking into account 
all geometrical, electrical and mechanical parameters. 
 

Index Terms— Reluctance network, actuators, modeling, 
simulation, ordinary differential equations 

I. INTRODUCTION 

owadays, pre-design and simulation have taken a 
significant weight within manufacturing process and 

allows to reduce design time and to optimize manufacturing 
costs. 

A good solution for the pre-sizing of an electromagnetic 
device where numerous parameters are constrained (sizes, 
criteria, etc) is to use reluctant networks that are a fast means 
to get the main characteristics of a device operating [1].  

Usually, during the pre-sizing step, in order to reduce the 
trip response time of a device, the designer tries to maximize 
the electromagnetic force on a static reluctant model. 
However, what he really needs is a transient model in which 
the response time appears directly as a problem variable. For 
this purpose, the paper presents a method to couple any 
reluctant model with its control electrical circuit and the 
mechanical equations of its moving part. This method allows 
very fast simulation times that are compatible with 
optimization, and has been improved in a dedicated tool. 

The paper first explains how the 3 physical parts of the 
dynamic model are generated: it recalls that the magnetic part 
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of the device model can be automatically generated thanks to 
the tool Reluctool [2], it presents how electrical equations are 
set, and it gives a description of the mechanical ones. Then, it 
shows the way these three models are coupled in order to 
obtain the resulting dynamic. Finally, it shows some results 
and opens some perspectives. 

II. MAGNETIC MODEL 

In this approach, the magnetic model is obtained from a 
graphical description of the reluctance network topology [2]. It 
allows to compute all the magnetic fluxes from geometric 
parameters and amp-turns sources characteristics. Besides, 
considering an energy-based approach of electromagnetism 
[3], the force is computed from the virtual works principle. 
This model gives the flux in the magnetic circuit from the coil 
current. 

The nonlinearities are taken into account by using the 
expression of the induction magnetic B according to the 
magnetic field H (see Fig 1). 
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Fig. 1: General shape of the curve B(H) used for the ferromagnetic materials 

In this way, the ferromagnetic materials are characterized 
by using the expression (1): 
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where: 
0µ  magnetic permitivity of the air 

rµ  magnetic permitivity of the ferromagnetic material 

sJ  the magnetic polarisation at the saturation 

a  a parameter to adjust the camber between the two linear 
zones of curve B(H) of Fig 1.  

This expression is identified by experimental results, for 
each ferromagnetic material. 

The magnetic model is obtained from the method described 
in [8] (Fig 2). The equations of the circuit fundamental meshes 

gives the mesh fluxes Mjϕ . Those equations are implicit and 

non linear and solved by a Newton Raphson method. Then, the 
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 2 

reluctance fluxes iϕ are obtained by the law of flux 

conservation that gives explicit equations. 

Topology of the reluctant network

Graph

Equations of the circuit 
fundamental meshes (implicit)

Equations of the fluxes

(explicit)

Parameters of the 
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Fig. 2: Implicit equations of the magnetic model 

The magnetic energy useful for the connection with the 
other part of the device, is modeled by using the expression of 
the energy and co-energy of the magnetic reluctances [3].  

∫=
B

dBHW
0

.                     (2) 

∫=
H

co dHBW
0

.                    (3) 

For example, for a reluctance defined by a rectilinear flux 
tube which section is S and a linear material, the energy is 
given by : 
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By summing all the energy and using the virtual works, the 
magnetic force applied on the moving element of the device is 
defined by : 

x

W
F co

∂
∂=                     (5) 

for a linear or angular movement x 

III.  ELECTRICAL MODEL 

For the electrical part, the paper proposes to treat circuit 
with resistor, inductor, capacitor, diodes and controlled 
switches. The semiconductors are modeled with a binary 
resistance model (Ron/Roff) [4][6]. A state-variable method 
approach has been chosen to automatically formulate the 
circuit behavior [4, 7]. 

Furthermore, to couple coils to the control circuit, those 
coils may be seen as current sources (see equation (6)) or 
voltage sources (see equation (7)) [5]. 
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where index “c” indicates the parts concerning the coils, X 
is the electrical state vector containing the capacitor tree 

branch voltages and the inductor link currents [4][6], Ic the 
coupling coil currents, U the vector of sources, x the postion 
variable of the mobile part of the actuator; A, B, E, F, G, H 
matrices depend on the electrical circuit topology [4]. 

Second expression is easier to solve due to the fact that 
there are less coupling and so less use of implicit solving. By 
considering that there are not pure inductive nodes at the coil 
electrical terminals, Ec and Hc are null and the final system can 
be expressed as the state system (8). 
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IV. COUPLING 

In the paper, the following assumptions are carried out: the 
behaviour is quasi static and there are not Foucault currents. 

As seen above, Ic appears as an input of the electrical part of 
the model. For the magnetic part the corresponding state 
variable is the magnetic flux. Hence, Ic has to be obtained from 
the flux, by inverting the magnetic part of the model. 

As the electrical and magnetic models, the mechanical one 
is generated from a simple equation description. 

The magnetic force is obtained from the derivative of the 
co-energy of the magnetic device according to the position 
variable of the actuator mobile part: x, as said before. 

The coupling for a 1D movement can be illustrated by the 
example of Fig 3. 

cI
cV

cϕ magF
x

Electrical circuit for the command Zelec  
Fig. 3: basic example of linear actuator 

In this way, the coupling equations of the three models are: 
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where 
extF  represents any force on the mobile part, i.e. the 

friction force or any mechanical force. 

V. DYNAMIC SOLVING OF THE MODEL 

Then, these three models are linked according to fig. 4, in 
order to be integrated by an ODE solver (Runge Kutta 44). 
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Fig. 4. State variables coupling and integration schema 

The time step is variable or not.  

A. Initialisation of the time step 

To initialize the value of the time step, the magnetic model 
is linearised: 
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The complete state equation to solve becomes : 
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that gives the following linear shape: 
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In this way, the state matrix becomes linear, its eigenvalues 
can be valued and a time step can be deduced. 

However, the use of (12) assumes that 
c

magF

ϕ∂
∂

 and 
x

Fmag

∂
∂

 

can be calculated. 
For that, let’s consider the equations of the magnetic fluxes 

that are created by n coils: 
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The iϕ  are the functions allowing to estimate the fluxes 

according to the model input parameters and the excitation 

currents jI  of the coils. The iϕ~  are the fluxes allowing to 

obtain the jI  

The derivatives of the current according to the fluxes give: 
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So, by composition, any model output is given by 
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Specifically:  
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=
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.               (16) 

where 
bob

bobI

ϕ∂
∂  is computed with (14) and 

bob

mag

I

F

∂
∂  can be 

formulated by a similar way, with the equation of the 
reluctance network from section II [2]. 

B. Change of the time step 

The simulation may be carried out with a fixed step given 
by the Reluctool user. 

At every time step, the simulation time step may also 
change. The time step is inititialised by the method described 
in the previous section. Then, it can change according an error 
given by an integration with Runge Kutta 44 and an integration 
with a fifth order Runge Kutta [9]. The over calculation cost of 
the fifth order method is 6/4 because it uses the four state 
derivative calculation for Runge Kutta 44, at each time step. 
According to the error between the two methods, the time step 
changes according to a factor depending of the error, but no 
more than 5 [9]. 

VI.  IMPLEMENTATION: RELUCTOOL 

A tool, we have developed, supports all these aspects: 
Reluctool. From a reluctance representation of the magnetic 
circuit (Fig. 5), a description of the control electrical circuit 
feeding the coil (Fig. 6), and a symbolic parameterization of 
the mechanical part that is linear or rotational (see fig. 7); 
Reluctool gives automatically a dedicate application for 
simulation and pre-sizing. 
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(R_airgap_g)
(R_airgap_m) (R_airgap_d)

 
Fig. 5. Magnetic description of the actuator. 

 
Fig. 6. Description of the control circuit of every coils (one description 
window per coil). 

 
Fig. 7. Value setting of the symbolic parameter of the mechanical part 
(linear case) 

VII.  APPLICATION 

Several applications have been treated among them the 
application of fig. 8.  

 
Fig. 8. Flux in the simulated actuator (result from Flux tool) 

This device has been dynamically simulated by using FEM 
simulation (by using Flux software) and Reluctool (see Fig. 9).  

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

posi ti on_f lux cour ant_f lux

posi ti on_r eluctool cour ant_r eluctool

Position with Flux        

Position with Reluctool

current with Flux        

current with Reluctool

Position with Reluctool (mm) Position with Flux (mm)

current with Reluctool (A)

current with Flux (A)

Time (s)

 
Fig. 9. Dynamic simulation: comparison of Flux and Reluctool simulation 

Note that the presence of the reluclance AIRREL_3 and 
AIRREL_4 in fig. 5 represent losses are very important to 
obtain a good result. They concern the linkage reluctances in 
the air between the airgaps. Without these reluctances, the 
simulation is wrong, as shown on Fig 10. 
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Fig. 10. Dynamic simulation: comparison of Flux and Reluctool simulation 
withour the reluctances AIRREL_3 and AIRREL_4 

The dynamic simulation with Reluctool is very faster than 
with finite element software (Flux) and the dedicated software 
application can be used in several contexts to do such 
simulations.  

The time simulation duration with Reluctool is about some 
minutes compared to a time simulation with Flux3D that needs 
many hours. 

VIII.  CONCLUSION 

This approach for fast simulation, useful in the first steps 
of the design, has been used to generate a tool for actuator 
design. In the future, it will give the designers an energy 
balance analysis that will help them to create devices with high 
energy efficiency by introducing expressions of the losses in 
the materials. 
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1Abstract – In this paper a Special Switched Reluctance Motor 
for fractional horsepower and high speed hand tool was studied 
in order to minimize its vibration and torque ripple 
characteristics. This task was accomplished by the development 
of a simple and flexible motor drive and the combination of two 
different commutations strategies: the Three Level Control and 
the Single Pulse with Overlapping Phase Current. To implement 
these strategies the Labview program with a DSP development 
kit was used. The prototype of the SRM and its drive were 
developed and the commutation strategies were implemented. In 
the frequency domain the strategies results were considered 
satisfactory. 

 
 Keywords – Switched Reluctance Motor; Vibration; Torque 

Ripple. 

I. INTRODUCTION 
 

The Switched Reluctance Motors (SRMs) present a simple 
manufacturing characteristic associated to robustness, 
reliability and speed when compared with other equivalent 
machines. However these machines also present the following 
factors: major vibration, torque ripple and acoustic noise 
characteristics. These characteristics are related to the 
following factors: rotor and stator double poles salient 
geometry, drive switched feeding and control strategy 
established for the power converter. There are basically two 
methods to reduce the torque ripple and the vibrations in SRM: 
improving the magnetic design of the motor and the 
application of sophisticated control strategies in the SRM drive 
[1], [2]. The Switched Reluctance Motor considered in this 
work presents a special geometry that was obtained through an 
optimization procedure based on a Multi-Objective method [3] 
as showed in Fig.1. In order to complement this optimization 
procedure, assembly of a dedicated hardware and software was 
proposed. The motor drive hardware used AC three phases 
power module [4], which brought more simplicity and 
flexibility to the application. The software is based on a 
LabView [5] serial data interface to handle the motor drive 
parameters like turn-on, turn-off and dwell firing angles, etc in 
order to find the best operation point at nominal conditions. 
Besides, using a DSP development kit [6] it was developed a C 
code to accomplish the control and commutation algorithms. 

 
 

                                                           
 

 
 
Figure 1.- Special Switched Reluctance Motor for fractional horsepower 

and high speed hand tool 
    

II. SWITCHED RELUCTANCE MOTOR DRIVE – THE 
HARDWARE STRUCTURE 

 
In order to simplify the development of the application, the 

motor drive project was divided in three main blocks: motor, 
converter and controller [7]. 

 

A. Motor 
The 4:2 poles – 2 phases Switched Reluctance Motor was 

proposed as a drive for fractional horsepower and high speed 
hand tool [8]. In order to have a better torque characteristic, 
the SRM has specially designed rotor poles with original 
geometry which ensures the starting torque in a defined 
direction at any rotor position. The basic characteristic of the 
rotor poles is its geometric asymmetry that consists of one 
region with a small uniform air-gap and another with a 
variable air-gap, which increases toward the quadrature axis, 
like showed in Fig. 2. 
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Figure 2.  Details of the rotor geometry 

 
Applying Finite Element Method (FEM) associated with a 

numerical approach based on Simulated Annealing (SA) and 
Kriging Method [9], the torque ripple was minimized. 
Generally the minimization of the torque ripple implies in 
degradation of other important features, such as: the starting 
and the average torque. On the contrary, the use of the 
optimization techniques commented above caused the torque 
ripple reduction and the maintenance of the minimum starting 
torque and a minimum average torque [3]. The most 
significant geometric parameters of the rotor β0, lg1 and lg2 (Fig. 
2) were chosen for the optimization process. So, the rotor with 
new dimensions was named as optimized. In Fig. 3 (a) e (b) is 
illustrated the rotor geometry before and after the optimization 
respectively. 

 
(a) Reference rotor    (b) Optimized rotor 

 
Figure 3.  Rotor Geometry 

 

B. Converter 
The Power Electronic Converter is basically composed of a 

capacitive filter for DC bus, the gate drive circuits and an 
inverter circuit that accomplishes the commutation of the 
inverter switches. The DC capacitive filter must be composed 
of a hundred microfarad capacitor because of the high level of 
the SRM phase current harmonics. To implement the gate 
drive circuit it was used the boot strap technology associated 
with a pulse transformer. The application of the control 
strategies is directly related to the power converter hardware. 
In order to implement the control and commutation strategies 
and minimize the torque ripple and the vibrations it was 
proposed a simple Power Electronic Converter that uses AC 
three phases power modules (IRAMS10UP60B) [4] assembled 
in two configurations. In the first assembly (A) it was used 
only one power module connected to both the SRM windings 
as showed in Fig. 4. In the second assembly (B) it was used 

two power modules each connected independently to a 
winding; this configuration is known as asymmetric half-
bridge converter. The usage of this AC three phases power 
module brings the following advantages: less connections, 
reliability and less electromagnetic interference. 

    

 
 
Figure 4.  Power Electronic Converter: IRAMS10UP60B, capacitive filter and 

SRM windings in two configurations A and B 
 

C. Controller 
The controller used to this application is based on the DSP 

development kit (eZdsp LF2407A) [6]. The choice of the DSP 
controller is justified for requirements of high frequency 
bandwidth and accuracy. The DSP controller accomplishes the 
commutation of the inverter switches, commands generation, 
processing of the control algorithms, data communication and 
the supervising of variables. Moreover, it was necessary to 
implement a LabView algorithm in order to load the input 
parameters (the angles θon, θoff and θc for example) and to find 
the best operation point related to the vibration. Once the 
parameters were loaded in the graphic interface, they were sent 
to the DSP board that executed the desired commutation 
profile. 
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III. THE CONTROL AND COMMUTATION STRATEGIES 
 

SRMs operating in high speed have a limited processing 
time to execute the SRM control instructions and a high back-
emf that disable the implementation of switched control 
techniques in the motor phases. Thus, this work proposes the 
combination of control and commutation strategies that 
produce less vibration and torque ripple in the SR motor. 
These strategies were tested in open loop control mode in 
order to assess their vibration conditions in the SR motor and 
not to correct their error through the control. Thus, it was 
proposed two control techniques to minimize the vibration and 
torque ripple of SRM operating at nominal conditions that will 
be shown.  

A. Single pulse with Overlapping Phase Currents 
This strategy is based on the work developed by Schramm 

[10] and proposes the establishment of a phase current 
overlapping strategy to minimize the current peak per phase 
minimizing, consequently, the vibration and torque ripple 
results in the machine. In order to implement this strategy, 
firstly the torque – current – rotor angular position profile and 
the phase inductance vs. rotor angular position for both the 
rotors studied (reference and optimized) were obtained 
experimentally. Analyzing these curves, it was determined the 
initial value of the turn-on angle (θon) and dwell angle (θc). 
Thence, it was established a trial and error procedure to 
provide the best value for these angles to reach the smallest 
vibration results. To carry these tests out it was considered 
relative values of vibration, thus the values obtained with the 
Single Pulse strategy were used as reference in the comparison 
with the values obtained with the Single Pulse with 
Overlapping Phase Current strategy. With the Single Pulse 
strategy it was used the following angle values: θon = 45° and 
θc = 90°. While in the Single Pulse with Overlapping Phase 
Current the best value for the obtained angles (θon = 45° and θc 
= 100°) caused a 10° overlapping which provided the smallest 
vibration and torque ripple values. In Figs. 5, 6, 7 and 8 it is 
shown the Phase Currents, DSP command signals and Optical 
sensors signals waveforms of the SRM operating with the two 
strategies: the Single Pulse and the Single Pulse with 
Overlapping Phase Currents. In Figs. 5 and 6 it is shown the 
results of these strategies with the reference rotor and it is 
observed that the Single Pulse with Overlapping Phase Current 
strategy presented a current deep reduction between two 
consecutive phase current pulses of 13% in relation to Single 
Pulse strategy. While in the Figs. 7 and 8 are shown the results 
with the optimized rotor, where the current deep reduction is 
14%. In spite of the representative results obtained with this 
method, there are difficulties to find the best value of the 
angles. Moreover, to implement that strategy it is necessary a 
more accurate positioning sensor and a more elaborated 
converter with flexibility to impose the commutation strategies 
with overlapping phase current. To implement this strategy it 
was used the Power Electronic Converter assembled in the 
configuration (B). It should be observe these the DSP 
command signals were implemented in negative logic due to 
usage of the IRAMS10UP60B power module. 

 

 
Figure 5.  Single Pulse strategy waveforms (θon = 45°, θc = 90° and reference 

rotor): a) Phase currents (A) and (B), b) DSP Command signals and c) Optical 
sensors signals, Scale – Current (2A/div) 

 

 
Figure 6.  Single Pulse with Overlapping Phase Currents strategy waveforms 
(θon = 45°, θc = 100° and reference rotor): a) Phase currents (A) and (B), b) 

DSP Command signals and c) Optical sensors signals 
 

 
Figure 7.  Single Pulse strategy waveforms (θon = 45°, θc = 90° and optimized 
rotor): a) Phase currents (A) and (B), b) DSP Command signals and c) Optical 

sensors signals 
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Figure 8.  Single Pulse with Overlapping Phase Current strategy waveforms 
(θon = 45°, θc = 100° and optimized rotor): a) Phase currents (A) and (B), b) 

DSP Command signals and c) Optical sensors signals 
 

B. Three Level Control 
This strategy is based on a work initiated by Hedlund apud 

Rasmussen [7] and proposes the SRM control by the 
application of three different commutations states during the 
same pole-pitch as showed in Fig. 9. The commutation states 
are defined as a different voltage level which must be applied 
to a distinct angular interval. The main characteristic of this 
commutation strategy is that it is not switched, so it can be 
applied in high speed and at nominal condition of motor 
operation. According to Hedlund, this strategy reduces the 
vibration and acoustic noise effects in motor drive, once it 
reduces the high current transient that occurs during the 
application of the reverse voltage in the SRM phases and 
induces high magnitude at the first mode of vibration. In Fig. 9 
is illustrated the phase current, voltage and ideal inductance 
waveforms with the SRM operating in the Three Level Control 
strategy. Furthermore, in the same figure it is shown the details 
of three angular intervals (θ1, θ2 e θ3) and the three voltage 
levels (+v, zero e -v) necessaries to the application. To 
implement this strategy it was accomplished trial and error 
tests with both rotor types (reference and optimized) in order 
to determine the best angular intervals (θ1, θ2 e θ3). Thus, the 
following angular intervals were determined: θon = 45°, θ1 = 
90°, θ2 = 20° and θ3 = 70°, which resulted in the smallest 
vibration and torque ripple values. Like the last case, it was 
considered relative values, thus the vibration values obtained 
with the Single Pulse strategy were used as reference when 
compared to the values obtained with the Three Level Control 
strategy. The vibration levels with both strategies and rotors 
are presented in Figs. 14 and 15 on section IV. In Figs. 10, 11, 
12 and 13 it is shown the Phase voltage, Phase current, DSP 
Command signals and Optical sensor signals waveforms of the 
SRM operating in Single Pulse strategy and Three Level 
Control strategy. Figs. 10 and 11 show the results of these 
strategies obtained with the reference rotor. While in the Figs. 
12 and 13 is shown the results with the optimized one. 
Comparing the figures 10, 11, 12 and 13 it is observed that, for 
both rotor types, the Three Level Control strategy presents a 
minor current slope. The current slope occurs during the 
application of reverse voltage in the SRM phases and its 
reduction results in smaller vibration as shown in the section 
IV. Despite the good results there are disadvantages related to 

the hard and stressful work to find the angular intervals. 
Moreover, this strategy needs a rotor position sensor more 
accurate. The DSP command signals were implemented in 
negative logic, thus the DSP output signals are active in zero 
logic level.  

 
Figure 9.  Three Level Control strategy 

 

 
Figure 10.  Single Pulse strategy  waveforms (θon = 45° e θc = 90° and 

reference rotor): a) Phase voltage, b) Phase current, c) DSP Command signals 
and d) Optical sensor signals 

 

 
Figure 11.  Three Level Control strategy waveforms (θon = 45°, θ1 = 90°, θ2 = 
20°, θ3 = 70° and reference rotor): a) Phase voltage, b) Phase current (channel 

2), c) DSP Command signals and d) Optical sensor signals 
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Figure 12.  Single Pulse strategy waveforms (θon = 45° e θc = 90° and 

optimized rotor): a) Phase voltage, b) Phase current, c) DSP Command signals 
and d) Optical sensor signals 

 

 
Figure 13.  Three Level Control strategy waveforms (θon = 45°, θ1 = 90°, θ2 = 
20°, θ3 = 70° and optimized rotor): a) Phase voltage, b) Phase current, c) DSP 

Command signals and d) Optical sensor signals 

IV. RESULTS 
 

To accomplish the experimental tests a piezoelectric 
accelerometer sensor was connected in the stator. The 
accelerometer sensor signal was fed into the amplifier and 
conditioning module (Charge Amplifier). The Charge 
Amplifier provided the signal in m/s2. The output voltage 
signal from the Charge Amplifier was fed into the Dynamic 
Signal Analyzer to carry out the signal treatment in the 
frequency domain. The vibration experimental results were 
obtained in frequency domain for the reference rotor and for 
the optimized one. In the tests it was not considered absolute 
values of vibration, but relative ones. The Single Pulse strategy 
was used as reference to be compared with other strategies. It 
was notice that at the nominal rotor speed, 100 Hz or 6000 
rpm, the main component of the torque ripple frequency was 
400 Hz (four times the rotor frequency). Considering the 
experimental tests carried out with the reference rotor, in Fig. 
14 it was observed the application of two different 
commutation strategies to minimize the torque ripple and 
vibration at nominal conditions: Single Pulse with Overlapping 
Phase Current and Three Level Control. Comparing these 
strategies it is concluded that the Single Pulse with 

Overlapping Phase Current strategy presents a vibration 
reduction of 23% at torque ripple frequency. While the 
strategy Three Level Control presents approximately a 
vibration reduction of 24%. 

 

 
Figure 14.  Vibration Analysis with reference rotor (range: 380 – 800 Hz) 

 
In Fig. 15 vibration results were compared for two 

different strategies applied to optimized rotor at nominal 
conditions (torque and speed). The Single Pulse with 
Overlapping Phase Current strategy presents a vibration 
reduction of 41% at torque ripple frequency. While the Three 
Level Control strategy presents a vibration reduction of 45%.  

 

 
Figure 15.  Vibration Analysis with optimized rotor (range: 380 - 480 Hz) 

 
Comparing the Figs. 14 and 15 it is observed a drastic 

attenuation in the vibration magnitude between the two frames, 
as a result of the changing of the rotor (reference and 
optimized rotor), therefore it can be concluded that the 
mechanical implementation reveals more impact at the 
vibration reduction than the electronic implementation, a 
vibration reduction of 75% for the case of the Three Level 
Control strategy. While for the electronic implementation, the 
best value reached was a vibration reduction of 45%. 
Moreover, comparing the Figs. 14 and 15 it was noticed that 
the control strategies applied in the optimized rotor present 
better results than in the reference one.   

In Fig. 16 it is compared the vibration results of two 
commutation strategies: Single Pulse with overlapping phase 
current and Three Level Control. Using the Three Level 
Control strategy there was a reduction in the vibration 
magnitude for all frequency spectrum. 
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Figure 16.  Vibration Analysis with optimized rotor (range: 0 – 800 Hz) 

 
In Fig. 17 it is compared the vibration results of two 

commutation strategies: Single Pulse and Three Level Control. 
Like the last case, it was noticed a reduction of vibration 
magnitude in all frequency spectrum. Comparing the Figs. 16 
and 17 it was observed that the Three Level Control strategy 
presents the best results in the vibration reduction.  

 

 
Figure 17.  Vibration Analysis with optimized (range: 0 – 800 Hz) 

 

V. CONCLUSIONS 
  
The SRMs present major vibration, torque ripple and 

acoustic noise characteristics. Moreover, when operating in 
high speed and nominal conditions, they have a limited time 
processing to execute their control instructions and a high 
back-emf that disable the implementation of switched control 
techniques in the motor phases. Thus, this work proposes two 
control and commutation strategies that produce less vibration 
and torque ripple in the SR motor: the Three Level Control and 
the Single Pulse with Overlapping Phase Current. These 
strategies were explored in open loop control mode in order to 
assess their vibration conditions in the SR motor and not to 
correct their error through the control. In order to implement 
these commutation strategies it was assembled a dedicated 
digital setup composed of a development kit (eZdsp 
LF2407A), a serial control interface created on a LabView 
application and a simple Power Electronic Converter 
(IRAMS10UP60B). The prototype of the SRM and its drive 
were developed and the commutation strategies were 
implemented. Comparing the experimental results, it was 
observed that the vibration and torque ripple problem must be 
analyzed under two aspects: mechanical and electronic. The 

mechanical improvements result in 75% vibration reduction 
for the case of the Three Level Control strategy. Additionally, 
the electronic implementation reached more 45% vibration 
reduction in the final results.  
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Abstract—Este  trabalho  apresenta  os  resultados  da  simulação 
computacional da compressão de um pulso de laser Nd-YAG de 
alta potência que provoca a formação de uma bolha de pasma no 
ar.  Para a computação dos campos eletromagnéticos  foi  usado 
um  programa  baseado  em  FDTD  aplicado  às  equações 
rotacionais de Maxwell para meio dispersivo. Na célula de Yee 
são computadas a absorção e emissão de energia, as populações e 
o  fluxo  das  espécies  e  os  campos  induzidos  através  de  um 
programa EMHD embutido no laço temporal FDTD. 

Keywords-FDTD; EMHD; Laser Pulse Compression

I. COMPRESSÃO DE PULSO ÓPTICO

O  método  das  diferenças  finitas  no  domínio  do  tempo, 
FDTD, é uma técnica numérica  para integração temporal das 
equações rotacionais de Maxwell.

O método evoluiu para  aplicações  em meios  dispersivos. 
Neste  trabalho  vamos  usar  uma  aplicação  que  relaciona  a 
densidade de fluxo elétrico D com o campo elétrico E através 
de uma equação diferencial ordinária temporal [1], que suporta 
dispersão de Debye ou de Lorentz.

Dispersão  de  primeira  ordem  pode  ser  especificada  pela 
relação de Debye:

ω τ
εεεωε
jE

D S

X

X

−
−+== ∞

∞ 1
)(          (1)

onde εs = ε(0) e ε∞ = ε(∞) e τ é o tempo de relaxação de Debye. 
Tomando a transformada inversa de Fourier resulta em uma 

equação diferencial de primeira ordem
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que  pode  ser  facilmente  transformada  em uma  equação  de 
diferenças finitas
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e  as  equações  de  diferenças  finitas  para  as  equações 
rotacionais de Maxwell tornam-se
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Para garantir estabilidade é necessário utilizar Δt = 10-3τ e 
assim obter a variação de D e E durante o tempo de relaxação, 
o  que  tornará  o  Δt  colisional  ainda  menor.  Os  valores 
utilizados foram εs = 2.25, ε∞ = ε0 e τ = 8.1x10-12 s.

Na figura 1 está o gráfico do pulso de entrada no domínio 
do tempo.

Figura 1. Campo elétrico do pulso óptico

Na figura 2 está o gráfico do pulso de entrada no domínio 
da freqüência.

Figura 2. Densidade espectral de potência do pulso óptico
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O pulso óptico se  propaga sendo comprimido no espaço, 
elevando o valor médio local do campo elétrico ao nível do 
rompimento  da  rigidez  dielétrica  do  ar.  Simultaneamente  o 
pulso se alarga no espectro,  desviando para o azul.  O meio 
absorve  energia  à  medida  que  o  pulso  evolui  e  passa  pela 
ressonância da fotoionização do nitrogênio, iniciando a escala 
colisional da simulação.

II. EMHD: ELETRO-MAGNETO-HIDRO-DINÂMICA

Interação  radiação-matéria  é  um  campo  muito  vasto 
também  conhecido  como  fotofísica.  Neste  trabalho  são 
descritos  somente  os  mecanismos  de  interação  radiacão-
matéria para meios ativos.

Durante cada passo do laço temporal  FDTD há em cada 
célula  de  Yee  uma  determinada  população  de  moléculas, 
cátions,  ânions  e  elétrons  com  seus  graus  de  liberdade.  A 
radiação se propaga na velocidade da luz, elétrons possuem alta 
mobilidade, já cátions e ânions com massa 60 mil vezes maior 
possuem alta inércia. O campo elétrico nas arestas da célula de 
Yee  interage  com as  partículas  carregadas  dentro  da  célula. 
Colisão entre  as  espécies  altera o fluxo e a  distribuição das 
populações, alterando o campo elétrico nas arestas da célula, 
que também é alterado por absorção e emissão de radiação.

Para garantir estabilidade numérica é necessário definir um 
intervalo  de  tempo  Δτ  no  programa  colisional  EMHD para 
amostrar a evolução do plasma mesmo durante o tempo finito 
da colisão [2], pois da referência na molécula, a flutuação de 
radiação de impacto apresenta uma variação de freqüência

httf /)()( ∈∆=∆          (6)

durante o tempo de colisão, que contribui com o alargamento 
de linha. Considerando o ar nas CNTP a velocidade média do 
movimento térmico das moléculas pode ser calculada com uso 
da distribuição de Maxwell-Boltzmann

     2/1)/3( mkTVth =          (7)

considerando o livre caminho médio e a massa do nitrogênio, 
o  tempo de colisão é  da ordem de ΔτC = 10-13 s.  Note que 
durante este tempo o pulso incidente oscila vários ciclos.

A densidade de energia disponível pode ser calculada por
)()2/1()()2/1( 22 tHtE µερ +=∈          (8)

que representa a energia eletromagnética contida na célula.

Uma  outra  condição inicial  do  programa  EMHD  é  a 
constituição do ar em 70% de N2 e 30% de O2.

O sistema de equações que governa a interação  radiação-
matéria é composto por equações de taxa e seção transversal de 
colisão [3], equação de continuidade e equação de restauração 
eletrostática, que são transformadas em equações de diferenças 
finitas para gerar o programa EMHD.

A equação de taxa para a fotoionização do N2 

)(
12400,22 eVI

eNN =+→+ −+ λω             (9)

onde I é o potencial de ionização em eV.

A equação de taxa para a recombinação radioativa do O2 

ω+→+ −−
22 OeO        (10)

A equação de taxa para a recombinação por colisão binária

     ω++→+ −+
2222 ONON        (11)

A equação da continuidade para as espécies
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A restauração eletrostática para cátions, ânions e elétrons
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mi ρρ =
∂

∂
       (13)

III. RESULTADOS NUMÉRICOS

O resultado numérico apresenta ondas concêntricas à região 
onde o pulso óptico alcançou compressão a ponto de elevar o 
valor  médio  do  campo  elétrico  nas  arestas  das  células  e 
permitir a absorção de energia por fotoionização. A variação 
de  população  das  espécies  no  plasma  é  apresentada  na 
próxima  página  em  seis  figuras.  As  partículas  partem  da 
condição inicial. A energia eletromagnética é normalizada em 
relação ao valor no início da absorção por fotoionização. Do 
resultado é possível inferir  sobre o mecanismo de ignição e 
colapso da bolha de plasma. A energia eletromagnética obtida 
pelo teorema de Poynting sofre inicialmente compressão no 
espaço  e  alargamento  e  desvio  para  o  azul  no  domínio 
espectral. A absorção de energia é simultânea ao aumento de 
população de elétrons e- e cátions , indicando fotoionização do 
nitrogênio  do  ar.  A  onda  eletrônica  avança  devido  à 
restauração  eletrostática  e  à  alta  mobilidade  da  espécie  e 
atenua simultaneamente ao aumento da população de ânions  e 
emissão de radiação, indicando a ocorrência de recombinação 
radioativa do oxigênio do ar. A população de cátions se repele 
e avança, indicando a restauração eletrostática lenta devido à 
alta  inércia  da  espécie.  A  diminuição  das  populações  de 
cátions e ânions simultaneamente à emissão de radiação indica 
recombinação  radioativa  colisional.  Finalmente  as  ondas  de 
nitrogênio e oxigênio neutros avançam por inércia, indicando 
o colapso do plasma e a expansão do ar. 

Os resultados numéricos são consistentes com a observação 
da explosão provocada pela formação de plasma no ar devido 
à compressão de pulso de laser Nd-YAG de alta potência.
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Figura 3. População de nitrogênio molecular

Figura 4. Energia eletromagnética

Figura 5. População de oxigênio molecular

Figura 6. População nitrogênio cátion

Figura 7. População de elétron

Figura 8. População de oxigênio ânion
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Abstract—This paper presents a chromosome encoding tech-
nique to be applied with Evolution Strategies (ES) or other pop-
ulation based optimization algorithms. The proposed encoding
scheme uses spline approximations to build softened and ample
refractive index profiles from few encoded parameters. This
approach results in a dimensionality reduction and the respect
of important restrictions associated to the FBG manufacture.
Simulations are shown where an ES using the spline encoding
is able to converge faster and produce more interesting filters,
when compared with conventional encoding schemes.

I. INTRODUCTION

Fibre Bragg Gratings (FBGs) are flexible components. By
adjusting the parameters that describes their refractive index
profile, it is possible to obtain filters showing reflectance spec-
trum adapted to almost any type of application. Unfortunately
this procedure (FBG synthesis) is not a trivial problem and
several techniques have been proposed with some degree of
success.

For example, if only weak gratings are considered, the
refractive index profile can be obtained from the Fourier
Transform of the reflection coefficient. This was the approach
used by Winick and Roman [1] with interesting but inaccurate
results. In the other hand, other techniques like these based
on Layer Peeling (LP) [2][3] are capable of very accurate
solutions in terms of reflectance spectrum, but have as side
effect the generation of large and complex refractive index
profiles that are difficult to built using Ultra Violet (UV) mask
manufacture techniques [4]. In order to attend all restrictions
associated to the FBG manufacture, Askanes et al [5] pro-
posed an hybrid method that combines classical optimization
techniques and the LP algorithm.

Other design alternatives are Evolutionary Algorithms (EA).
Genetic Algorithm (GA) [6] and Particle Swarm Optimization
(PSO) [7] allow to achieve satisfactory results even under
heavy restrictions due to the manufacture process. For ex-
ample, in [8], a pioneer article about the use of GAs for
FBG synthesis, feasible Wavelength Division Multiplexing
(WDM) filters with negligible dispersion are obtained. In
[9], the FBG synthesis is performed using the Covariance
Matrix Adapted Evolution Strategy (CMAES) with relative
great success. Similar results are achieved in [10] using PSO.
In [11], a GA is applied in the synthesis of Triangular FBGs

(TFBGs). In [12], the TFBG synthesis is performed again, but
using the CMAES.

Although literature shows that meta-heuristics can be used
to synthesize FBGs, they suffer because of the high number
of parameters needed to represent a FBG properly. Using
the modelling based on uniform sections presented in [13],
an apodized FBG one centimetre long can be represented
by about one hundred uniform sections, each one modelled
by four parameters. Even considering a single parameter by
section, about one hundred in total must be used to represent
the entire FBG. This high dimensionality can make the meta-
heuristic optimization scheme not practical. Frequently in the
literature a FBG is designed with a very reduced number
of uniform sections. For example, in [10], only 20 sections
are considered. The use of a reduced number of sections can
generate mismatches large enough to work like mirrors inside
the FBG, which can create several cavities along the grating.
In this case the reflectance spectrum can result noisy and full
of undesired lobes, affecting the meta-heuristic convergence.

Therefore, it is interesting to produce softened refractive in-
dex profiles and find a way to do that using as few parameters
as possible. Fortunately, according to the information theory,
softened signal formats shall carry naturally less information
and, consequently, it is possible to use less parameters to
encode them. This article explores the use of spline approxima-
tions to create softened profiles from few points stored in ES
individuals. Section II presents the basic FBG model. Section
III presents the usual way to encode a FBG and the proposed
spline encodings. Section IV presents the ES algorithm. Sec-
tion V compares the performance of several encoding schemes
through computer simulations. Finally, Section VI presents the
conclusions.

II. FBG MODEL

Following the matrix formulation from [13], the refractive
index profile is given in function of the axial distance z:

n(z) = neff + ν cos

(
4πneff

λB

)
, (1)

where neff is the effective refractive index, ν the modulation
parameter and λB is Bragg wavelength.
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Using the coupled mode theory, it is possible to represent
an uniform section of length ∆z as a 2x2 matrix F:[

R∆z

S∆z

]
= F ×

[
R0

S0

]
, (2)

where R0 and S0 represent respectively the field amplitudes
of the propagating and back propagating modes at z = 0.
R∆z and S∆z represent respectively the field amplitudes of
the propagating and of the back propagating modes at z = ∆z.
F is calculated in function of δn, ν, λB , ∆z and neff .

A non uniform Bragg Grating, i.e., an apodized grating,
can be modelled as a sequence of M uniform short gratings
(uniform sections). Let Fk be the transfer matrix of the kth
section, where k = 0 for the first section at z = 0. The total
transfer matrix for the apodized grating is given by multiplying
all its M section matrices:

FT = FM ×FM−1 . . .×Fk+1×Fk×Fk−1 . . .×F1×F0. (3)

Now (2) can be rewritten in function of the total matrix FT :

[
RL

SL

]
= FT ×

[
R0

S0

]
;FT =

[
FT 11 FT 12

FT 21 FT 22

]
. (4)

Where RL and SL represent respectively the field amplitudes
of the propagating and of the back propagating modes at z =
L. L is the total FBG length given by L =

∑M−1
k=0 δzk.

The reflectance is given in function of F elements by:

R =

∣∣∣∣−FT 21

FT 22

∣∣∣∣2 . (5)

The apodized FBG can be represented in a vector
form like V = {δn 0,ν0,λB 0,∆z0, ..., δnk,νk,λB k,∆zk, ...,
δnM−1,νM−1,λBM−1,∆zM−1}, which is also a natural way
to represent a FBG as an individual in meta-heuristics. In
practical terms, not all parameters should be present in the
vector because they could be constant or known for the entire
grating. For example, the representation in the format {ν0, ν1,
..., νk, ..., νM−1} was essentially the way chosen in [12] to
represent individuals in the CMAES.

III. ENCODING STRATEGIES

Let us consider to be enough to represent ES individuals
using V = {ν0, ν1, ..., νk, ..., νM−1}. This encoding scheme
will be referred here as direct encoding (DE), where the
number of search space dimensions is equal to M , the same
number of uniform sections. Satisfactory FBG representations
make use of at least 20 sections for a centimetre long grating
[10].

An interesting way to reduce the number of dimensions is
through some sort of indirect encoding, where the individuals
store few parameters in a vector form like X = {x0, x1, ...,
xj , ..., xm−1} with m < M . Any νk can be calculated from
X using linear interpolation:

νk = xj + (xj+1 − xj)(dj − j), (6)

where

dj = m× k/(M − 1) (7)

and j = trunc(dj). Function trunc() returns the integer part
of an argument. The encoding scheme given by (6) will be
referred as linear encoding or LE.

Another approach is to replace the linear interpolation by a
spline approximation. This paper explores quadratic and cubic
splines. For the quadratic spline encoding (QSE), νk can be
calculated from X as follows:

νk =


(t−1)[(xj+xj−1)(t−1)+4xjt]+(xj+xj+1)t

2

2 , 0<j<m−1

xj + (xj+1 − xj)[dj − trunc(dj)], otherwise
(8)

where dj is given by (7), j = round(dj) and t = dj − j +
0.5. The function round returns the nearest integer of the
argument.

For the cubic spline encoding (CSE), the relationship be-
tween νk and X is given by:

νk =


A(1−t)3+6t(1−t)[B(1−t)+Ct]+Dt3

6 , j < m− 1

xj , otherwise

(9)

where dj is given by (7), j = trunc(dj) and t = dj − j.
Parameters A, B, C, and D are given respectively by:

A =

{
xj , j = 0

xj−1 + 4xj + xj+1, otherwise
, (10)

B = 2xj + xj+1, (11)

C = 2xj+1 + xj , (12)

and

D =

{
xj , j ≥ m− 2

xj + 4xj+1 + xj+2, otherwise
. (13)

Indirect encoding strategies based on interpolations or
approximations result in smoothed refractive index pro-
files as shown in Fig. 1, where the vector X =
{0.0, 0.25, 0.1, 0.7, 1.0, 0.7, 0.1, 0.25, 0.0} was used to pro-
duce curves of M = 200. Smoothed profiles generates less
undesired reflections which decreases the noise and minimizes
undesired side lobes in the reflectance spectra. Furthermore,
slow varying profiles are simpler to be manufactured than
chaotic ones usually generated by direct encodings.
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Fig. 1: ν profiles calculated using LE, QSE and CSE for M =
200, obtained from a test curve with m = 9.

IV. EVOLUTION STRATEGY

Evolution Strategies, among other meta-heuristics like GA,
evolve individuals applying nature inspired operators. Back in
1970s, ES used to evolve a single individual by creating only
one child each generation [14]. Modern versions of ES use
a population of parents and differs from GA basically in the
encoding and selection schemes [15].

The adapted modern version of ES used in this article could
be defined as (SA,SB)-ES, where SA and SB are respectively
the sizes of parent and child populations [16]. The algorithm
is shown in Fig. 2. It starts creating two populations, A and
B, to store respectively SA and SB individuals. Inside the
generation loop (line 5), each individual of B is replaced by a
new one made by the combination of intermediate crossover
and Gaussian mutation. r in line 9 represents an uniform
random value between 0 and 1. In this same line the function
PC() returns the crossover probability based on A1 rank,
using Adaptive Genetic Algorithm (AGA) procedure defined
in [17]. Hence the crossover operator is optionally applied in
line 11 using A1 and A2 (A2 ̸= A1) as parents . In line 12
the mutation is applied using as standard deviation the value
returned by function δ(). This function implements an adapted
AGA procedure because the original one was not defined for
Gaussian mutation:

δ(A1) =

{
δ1

rank(A1)
m , rank(A1) < m

δ2 otherwise
, (14)

where function rank() returns the rank of an individual inside
population A (it returns zero for the best and SA − 1 for the
worst), m is the rank of the individual whose fitness value
is closest to the average, δ1 and δ2 are normalized deviation
constants. In the line 14 all individual of population A are
replaced by SA individuals copied from B. The preparation
for the next generation is complete after the elitist procedure
from 15 to 18. Note in the line 18 that the individual Ab is
inserted in A, which set the A size temporally to SA+1 until
A be reset in line 14 of the next generation.

The fitness calculation of each individual is based on the
sum of squared errors between the target curve and the

01. Start A with SA random individuals;
02. Start B with SB (SB > SA) individuals;
03. Calculate the fitness for all individuals of A;
04. Store the best A individual in Ab;
05. For each generation:
06. For each B individual from B:
07. Select a random individual A1 from A;
08. B = A1;
09. If r < PC(A1):
10. Select a random individual A2 from A;
11. B = Crossover( A1, A2 );
12. B = Mutation( B, δ(A1) );
13. Calculate the fitness of B;
14. Replace A by SA best individuals from B;
15. If Ab worse than A best:
16. Update Ab;
17. If Ab better than A best:
18. Insert Ab in A;

Fig. 2: ES algorithm.

reflectance spectrum. Let Ri be the ith reflectance value
calculated for wavelength λi and Ti be the respective target
value. The fitness value f can be calculated by

f =
n∑

i=1

(Ri − Ti)
2 (15)

where n represents the number of samples used to build the
reflectance curve. The ES of Fig. 2 minimizes f .

V. SIMULATIONS

In order to validate the proposed encoding schemes, the
ES defined in the previous section IV was applied using
direct encoding, LE, QSE and CSE. All following results were
obtained using SA = 10, SB = 40, and δ1 = δ2 = 0.01. The
maximum number of generations of 10000 was used as stop
criteria.

Two projects were used to compare the proposed techniques.
The first one was a FBG centred in 1.55µm and the second was
TFBG from 1.5495µm to 1.5505µm. The target curves of both
are shown in Fig. 3. Note that the target curve for the FBG is
not continuous. The interval from 1.5498µm to 1.5502µm is
between two gaps of 0.05nm. They offer accommodation space
for reflectance curves once abrupt targets are very difficult to
fit.

The fitness in all simulations were calculated using (15)
with n = 100. Samples are spaced uniformly in terms of
wavelength inside the target region. If one sample drops inside
a gap in the FBG target, it is not considered in the sum of (15).
In all simulations the number of uniform sections used was
50 (M = 50).

For each project, for each encoding, the ES was tested 10
times with different random initial populations.

A. FBG project

For the FBG project, all sections used ∆z = 200µm and
λB = 1.55µm. Indirect encoding schemes used m = 5 for ν.

Fig. 4 compares the ν profile and reflection curve for the
best solutions synthesized by ES using LE, QSE and CSE for
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Fig. 3: Target curves for FBG and TFBG projects.

the Bragg reflector project. The linear interpolation bring the
worst results among the indirect encoding schemes. QSE and
CSE schemes give almost same results. Fig. 5 compares the
results obtained for QSE with direct encoding (DE). Direct
encoding achieved the best reflectance curve, but its ν profile
is not as smooth as others obtained using QSE and CSE. It is
interesting to observe how all profiles are near each other.

Fig. 6 shows the average evolution of fitness in function
of generation number for ES using DE, QSE and CSE. Direct
encoding has poor performance since spends more generations
to reach convergence. This behavior was expected because ES
using DE deals with 10 times more dimensions in search space
than indirect encodings. The number of generations can be
used safely as performance measurement parameter because
the fitness function is called exactly 40 times each generation.
Furthermore, the computational time spent in interpolations
and spline approximations is negligible next the processing
time spent in fitness calculations.

Table I shows performance parameters: best final fitness
found in all 10 runs, worst fitness found, the mean and the
standard deviation. It also shows the convergence number, i.e.,
the number of generations necessary to grant a fitness only
0.1% higher than the last generation best fitness.

TABLE I
FBG PERFORMANCE PARAMETERS

Parameter DE LE QSE CSE
Best 0.0286 0.05667 0.03690 0.03870
Mean 0.0314 0.05671 0.03692 0.03872
Worst 0.0424 0.05674 0.03695 0.03875
Deviation 1.76E-5 1.98E-5 1.60E-5 1.63E-5
Convergence 2812 208 185 141

B. TFBG project

For the TFBG project, all sections used ∆z = 400µm and
linear chirp defined by the variation of λB in function of k.
As stated in [12], the linear chirp is necessary in order to
achieve the desired bandwidth of 1nm. But differently from
[12], where the linear chirp was fixed, here it was defined

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

1

2

3

4

x 10
−4

Number of the section

ν

(a)

 

 

1.549 1.5492 1.5494 1.5496 1.5498 1.55 1.5502 1.5504 1.5506 1.5508 1.551
−70

−60

−50

−40

−30

−20

−10

0

Wavelength (µm)

R
ef

le
ct

an
ce

 (
dB

)

(b)

LE
QSE
CSE

Fig. 4: ν profiles (a) and reflectance spectrum (b) for FBG
synthesized using LE, QSE and CSE encodings.
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Fig. 5: ν profiles (a) and reflectance spectrum (b) for FBG
synthesized using QSE and DE.

by ES itself by encoding λB in individuals using LE with
m = 2. Thus, indirect encoded individuals were represented
in vector form as {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, y0, y1} with νk
defined from x0 to x6 by (6), (8) or (9) using m = 7 and with
λk given from y0 and y1 by (6) (replacing xk by yk). For direct
encoding, the individuals were represented in vector form as
{ν0, ν1, ...νk, ...νM−2, νM−1 y0, y1}, with λk given from y0
and y1 by (6) in the same way as in indirect encoding.

Fig. 7 compares the ν profile and reflection curve for
the best solutions synthesized by ES using LE and QSE
and CSE for the TFBG project. As observed in the Bragg
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Fig. 6: Average curves of fitness value in function of genera-
tion number for QSE, CSE and DE.

reflector project, the linear interpolation brings the worst
results among all studied indirect encoding schemes. QSE
and CSE are similar each other. Fig. 8 compares the results
obtained for QSE with direct encoding. Differently from the
Bragg reflector project, the direct encoding resulted worse
than indirect ones. In the other hand, the chirp obtained
for DE was only 0.1062nm/mm, lower in magnitude when
compared to −0.7893nm/mm for LE, 0.7817nm/mm for QSE
and 0.7743nm/mm for CSE. The minus signal for LE chirp
indicates a decreasing λB toward the last section of FBG
and explain the inverted ν profile. Since no restrictions were
imposed concerning the chirp signal, negative and positive
values were obtained evenly for all encodings.

Fig. 9 shows the average evolution of the best fitness in
function of generation number for ES using direct encoding,
QSE and CSE. Differently from the FBG project, the direct
encoding typically ends its evolution early, probably trapped
near some local optimum after 1000 generations. QSE and
CSE show close performances with QSE being slightly better.

Table II shows performance parameters for TFBG project.
As observed in the FBG project, the QSE is again the best
among all indirect encoding schemes, although its fitness
standard deviation resulted slightly inferior when comparing to
CSE. In Table II for indirect encodings the convergence occurs
with more generations than observed in Table I. It is not a
surprising result because the number of dimensions in TFBG
project was 9 against 5 in FBG project. For direct encoding,
the reduction of the convergence parameter observed can be
explained only by premature convergence. TFBG project is
really a more complex project to synthesize (with an increase
of 2 dimensions in search space) than FBG and it would
demand an ES with larger population in order to achieve better
results using DE.

VI. CONCLUSIONS

Spline encodings combined to a modified evolutionary
strategy have been successfully applied in the FBG synthesis.
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Fig. 7: ν profiles (a) and reflectance spectrum (b) for TFBG
synthesized using LE, QSE and CSE encodings.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

1

2

3

4

5
x 10

−4

Number of the section

ν

(a)

1.549 1.5492 1.5494 1.5496 1.5498 1.55 1.5502 1.5504 1.5506 1.5508 1.551
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Wavelength (µm)

R
ef

le
ct

an
ce

(b)

 

 

DE
QSE

Fig. 8: ν profiles (a) and reflectance spectrum (b) for TFBG
synthesized using QSE and DE.

Two projects have been considered and comparisons involving
quadratic and cubic spline encodings, direct encoding, and
linear encoding have been provided. It has been shown that
spline schemes are able to reduce the number of dimensions
and generate attractive softened refractive index profiles.

Quadratic spline encoding (QSE) should always be con-
sidered in detriment of cubic encoding (CSE) because it is
simpler, has comparable performance and give better results.

However, spline encodings are not free of issues. If the
search space is too much simplified, the possible solutions
can loose its flexibility. That occurred in the simple FBG
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Fig. 9: Average curves of fitness value in function of genera-
tion number for QSE, CSE and DE.

TABLE II
TFBG PERFORMANCE PARAMETERS

Parameter DE LE QSE CSE
Best 0.3307 0.0878 0.0739 0.0776
Mean 0.3836 0.5836 0.0798 0.0840
Worst 0.4537 0.8120 0.0889 0.0891
Deviation 0.0408 0.3430 0.0043 0.0033
Convergence 1065 396 902 761

project where the direct encoding overcame indirect encoding
schemes. Nevertheless the results from spline schemes are
more attractive due its simpler profiles. An interesting pos-
sibility to conciliate performance and flexibility would be to
use spline encoding to achieve an initial solution for further
application of a direct encoded meta-heuristic or another
suitable optimization technique.

The definition of m parameter in indirect encodings was
accomplished based on a trial and error procedure. A better
way to do that could be through a progressive spline encoding
scheme where the number of parameters m would be increased
gradually whenever the population diversity drops below a
threshold. This technique would require the insertion of new
random parameters in individuals in the middle of optimization
process, probably in a very similar way as performed in [18].
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Resumo – Este trabalho é de caráter tecnológico e mostra o 
desenvolvimento de um dispositivo optoeletrônico 
relativamente simples. Este último, detecta sinais de rádio em 
Very High Frequency (VHF) - faixa de frequência modulada 
(FM) comercial (88-108 MHz) - e transmite analogicamente 
(remoting) via fibra óptica polimérica (POF) de poli-metil-
metracrilato (PMMA). O dispositivo, construído a partir de 
uma antena de laço (loop) passiva, combinada com um 
polarizador elétrico em T (bias-T) e um diodo emissor de luz 
(LED) vermelho (650 nm) ultra-brilhante, mostrou-se capaz de 
detectar e demodular sinais de campo-distante com frequência 
> 100 MHz ao ser acoplado em um analisador de espectro 
elétrico (ESA). Para efeito de testes, oito canais de FM 
comercial puderam ser detectados e demodulados em áudio 
com signal noise ratio (SNR) em 2,7 - 9,0 dB. Mesmo para as 
baixas frequências em que o dispositivo opera, diversas 
aplicações práticas foram identificadas e são aqui descritas. 
 

Palavras-chaves – Sonda eletromagnética, antena de laço 
(loop),  fibra óptica, optoeletrônica, VHF, Electromagnetic 
Compatibility (EMC), repetidor de FM. 
 

I. INTRODUÇÃO1 
 
O LaCOp tem realizado pesquisas na tecnologia Radio-

over-Fibre (RoF) [1] sob uma perspectiva sistêmica [2], 
assim como no projeto e construção de circuitos híbridos de 
Rádio-Frequência (RF) e Optoeletrônica. Nesta última 
vertente, foi iniciado o desenvolvimento sistemático [3-7] 
das “sondas optoeletrônicas”, que possuem uma série de 
aplicações específicas por si só ou compondo sistemas mais 
complexos [6].  

Fibras ópticas não interferem ou são interferidas por 
ondas de rádio. Portanto, além da baixa atenuação, baixo 
peso e volume, outra grande vantagem em se utilizar fibras 
ópticas para a transmissão de sinais analógicos ou digitais 
para localidades remotas (remoting) [8,9], é o fato de não 
haver contaminação do sinal por portadoras 
eletromagnéticas presentes no ambiente, qualidades estas 
que não são exibidas pelos cabos metálicos [6].  

                                                
Os autores agradecem ao MCT/CNPq e a Faperj pelo apoio financeiro 
recebido. 

Sondas eletromagnéticas de natureza optoeletrônica são 
úteis como instrumentação óptica para a caracterização de 
antenas em câmaras anecóicas [10,11], testes de EMC [12-
14] e para diversas aplicações em Telecomunicações e 
telemetria, mesmo operando em baixas freqüências (High-
Frequency - HF e VHF) [6,8,9,15-17]. Podem ser úteis para 
operarem como repetidores ópticos de sinais de rádio-tele-
difusão [18,19], inclusive televisão digital, em aplicações 
militares nas faixas HF e VHF [18,19] e medidas de 
amplitude de sinais em RF [6,20]. Algumas sondas 
optoeletrônicas comerciais sofisticadas são: medidor ativo 
de campo magnético entre 15 Hz e 50 MHz modelo 
Meloppe HT 21 Active Sensor da Thales Communications 
[20], útil para a medida de transientes, controle de emissões 
de origem magnética e diagnóstico, e o Fiber Optic Remote 
Amplifier Extension (FORAXTM) da Syntonics [8], onde as 
antenas receptoras ativas de rádio na faixa VHF/UHF 
(Ultra-High-Frequency) podem ser convenientemente 
posicionadas a quilômetros de distância da Unidade de 
Interface de Rádio. 

Este artigo pretende contribuir tecnologicamente, 
mostrando pela primeira vez um dispositivo optoeletrônico 
baseado em LED/POF que fundamentalmente funciona 
como uma sonda eletromagnética operante em VHF. Se for 
calibrado, pode operar  como um medidor de campo 
magnético em RF e se tiver o sinal de saída amplificado, 
poderá funcionar como um repetidor de sinais de 
Telecomunicações ou telemetria. Para efeito de testes, o 
dispositivo de captação passiva foi capaz de detectar sinais 
de rádio (de baixa amplitude), enviar por fibra óptica e 
demodular em áudio, 8 canais de rádio FM (88-108 MHz) 
emitidos a partir do campo-distante, ao ser acoplado num 
ESA. 

 
II. METODOLOGIA EXPERIMENTAL  E 

CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES 
    

A configuração experimental básica utilizada no 
desenvolvimento do “dispositivo optoeletrônico” está 
mostrada esquematicamente na Fig.1.  
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Figura 1. Configuração básica para o desenvolvimento do dispositivo 

optoeletrônico em campo-próximo. Desligando o gerador, o dispositivo 
pode operar detectando sinais do campo-distante.  

Um gerador de sinais Tektronix modelo AFG 3251 de 
240 MHz alimenta uma antena loop passiva comercial 
retangular de dimensões 10x12cm, normalmente utilizada 
em aparelhos receptores de estações de rádio em Amplitude 
Modulada (AM), porém com apenas 1 volta de fio em vez 
das 8 voltas originais. Desta forma, são gerados sinais rádio-
propagantes para testes em regime de campo-próximo 
(near-field) [3-7]. 

O retângulo pontilhado da Fig.1 delimita o “dispositivo 
optoeletrônico” em desenvolvimento. O sinal de saída deste 
último era acoplado à um osciloscópio (dotado do recurso 
de Fast Fourier Transform - FFT) da LeCroy modelo 
Wavejet 352A ou um Vector Network Analyzer (VNA)/ESA 
da Anritsu modelo MS2034A, com a finalidade de mostrar e 
armazenar os formatos de onda ou o espectro na faixa de 
rádio, respectivamente.  

O “dispositivo optoeletrônico” pode ser dividido em três 
módulos distintos. Um módulo captador-transmissor (Tx) e 
um receptor óptico (Rx), conectados entre si através de um 
enlace de ~5m de POF de PMMA.  

O maior esforço de desenvolvimento foi concentrado no 
Tx, cujo circuito elétrico equivalente está esquematizado na 
Fig.2.  

 

 
Figura 2. Circuito elétrico equivalente do Tx. 

A Fig.2 mostra que o circuito elétrico equivalente do Tx 
compõe-se de três partes. Uma antena de laço, idêntica à 
utilizada para a geração dos sinais rádio-propagantes (ver 
Fig.1). Um bias-T fabricado em Printed Circuit Board 

(PCB) comercial modelo T1G da Thorlabs. Um LED ultra-
brilhante em configuração pigtail com POF emitindo em 
650 nm modelo hyper-red da Diemount GmbH [21].  

Pelo fato da antena loop possuir apenas uma volta de fio, 
não exibe auto-capacitância, porém apenas uma resistência 
R e uma indutância L em série. A resistência foi medida 
com o VNA como sendo R (70 MHz) ≈ 0,3 Ω, A referida 
resistência é composta da componente DC corrigida pelo 
efeito pelicular, que é a componente de dissipação ôhmica, 
somada à componente de resistência de radiação, 
considerando uma antena loop eletricamente curta onde f < 
70 MHz [22]. A indutância da antena foi calculada como 
sendo L = 480 nH [23]. Este último valor, combinado com o 
valor do capacitor do bias-T informado pelo fabricante 
como sendo Cbias-T = 100 nF, fornece uma freqüência de 
ressonância de aproximadamente fR = 726 kHz para o 
circuito, se a capacitância CLED do LED não for levada em 
conta.    

A Fig.3 mostra o gráfico resultante da caracterização  de 
resposta em frequências de um enlace entre as duas antenas 
loop (1 volta de fio) em campo-próximo [7]. 

 
Figura 3. Resposta em freqüências de um enlace de rádio entre duas 

antenas loop comerciais (de rádio AM) em campo-próximo [7] com 1 volta 
de fio, montadas com conector Bayonet Nut Connector (BNC).  

 
Os resultados foram obtidos com a montagem mostrada 

na Fig.1, porém usando apenas uma antena loop idêntica a 
antena loop geradora, ao invés do “dispositivo 
optoeletrônico”. Ambas as antenas foram montadas de 
forma idêntica, terminadas com um conector BNC. A antena 
loop receptora é então conectada ao ESA. Pode-se notar do 
gráfico mostrado pela Fig. 3, que a antena loop comercial 
apesar de nominalmente ser adequada para a faixa de radio-
difusão na faixa AM (0,5-1,7 MHz), apresenta nível de 
resposta em freqüências na faixa FM (88-108 MHz) similar. 
Pode-se também verificar que a melhor resposta em 
freqüências desta antena (com conector BNC) está na faixa 
60-80 MHz (VHF) que adicionalmente é plana [7].  

O bias-T combina ou separa sinais DC (Direct Current) 
e RF. No presente caso, o dispositivo combina a tensão Vbias 
de polarização do LED, com o sinal de RF gerado pela 
antena. O capacitor Cbias-T evita que o sinal DC seja aplicado 
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na antena, mas apenas no LED. O capacitor permite a 
passagem dos sinais de RF, pois cria uma impedância 
capacitiva 1/ωCbias-T muito baixa, mesmo para baixas 
freqüências, como por exemplo < 2 Ω em 1 MHz. O indutor 
Lbias-T de valor desconhecido, bloqueia a passagem de sinais 
de RF para a fonte DC. Utilizou-se uma pequena bateria 
recarregável como parte do circuito de uma fonte DC, 
ajustada de modo a fornecer 2,0 V para o LED. Este último,  
então emitia sinal óptico contínuo pois Vbias estava acima de 
seu valor limiar de 1,7 V. A corrente em RF criada no 
circuito a partir da antena era então superposta a Vbias e 
modulava o LED.   

O LED especificado e utilizado no “dispositivo 
optoeletrônico” não é usual e realiza um papel fundamental. 
Deve-se enfatizar que o LED foi projetado e fabricado para 
propósitos de iluminação e visualização, e não para 
comunicações de dados ou enlaces analógicos de RF. 
Portanto, o fabricante disponibiliza informações limitadas 
de suas características elétricas e ópticas. 

O chip semicondutor do LED é posicionado com 
precisão no foco de um mini-parabolóide [24]. Desta forma, 
é possível acoplar a luz gerada com grande eficiência numa 
fibra óptica plástica de PMMA com 1mm de diâmetro e 0.5 
de abertura numérica. Isto implica em 4mW@20mA de 
potência óptica acoplada na fibra considerando o modelo 
hyper-red (650 nm) aqui utilizado [21]. 

A Fig.4 mostra no regime DC a curva de potência óptica 
emitida x corrente, respectivamente. Pode-se notar que o 
LED exibe resposta linear quando alimentado por sinal de 
corrente. Quando alimentado por sinal de voltagem, obtém-
se boa linearidade para V > Vlimiar, onde Vlimiar = 1,7 V. Esta 
linearidade é altamente desejável num enlace óptico 
analógico, pois minimiza a geração de harmônicos. 

 
Figura 4. Curva P x I em regime DC do LED Diemount hyper-red (650 

nm). 

A Fig.5 mostra comparativamente as medidas de largura 
de banda dos LEDs Diemount vermelhos (650 nm) e verdes 
(520 nm) [7], obtidas através do método no domínio das 
frequências [25]. 

 

 
Figura 5. Gráficos comparativos da resposta em freqüência dos LEDs 

Diemount emitindo em 650 nm e 520 nm. 

A Fig.5 mostra que o LED verde apresenta uma largura 
de banda (-3 dB) de 20 MHz, valor superior ao de 15 MHz 
(-3 dB) medido para o LED vermelho. Apesar disto, 
conforme será explicado na secção III, apenas o LED 
vermelho serviu como fonte óptica do Tx de forma que o 
dispositivo operasse na faixa de 88-108 MHz.  

A Fig.6 mostra o resultado das medidas da impedância 
resistiva em regime DC do LED vermelho. Pode-se notar 
que a impedância resistiva é bastante alta quando o LED 
está polarizado abaixo de Vlimiar = 1,7 V, mas cai para 
valores baixos, onde no presente caso obteve-se ~ 160 Ω 
para Vbias = 2,0 V. 

O meio físico de transmissão (enlace) que conecta o Tx 
com o Rx é um segmento de ~5m de POF de PMMA. Este 
tipo de fibra possui atenuação óptica tipicamente na faixa 
140-180 dB/km em 650 nm [25].  

 
Figura 6. Impedância resistiva no regime DC em função do Vbias 

aplicado no LED vermelho (650 nm). 
 

Apesar destes valores de atenuação, estas POFs aqui 
utilizadas são inteiramente convenientes para dispositivos 
dotados de enlace de algumas dezenas de metros, devido a 
facilidade de conexão, robustez mecânica, segurança na 
operação, disponibilidade e baixo custo [6,25]. 

O receptor óptico (Rx) constitui-se de um foto-diodo de 
Si com pré-amplificador de trans-impedância integrado 
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modelo PDA10A da Thorlabs, com 1mm de diâmetro do 
foto-diodo, 150 MHz de largura de banda e 10 kΩ de ganho 
de trans-impedância, implicando numa sensibilidade de  ~ 
5,6 mV/µW em 650 nm. A conexão óptica no Rx foi direta, 
ou seja, no atual estágio não se utilizou qualquer micro-lente 
para focalizar a luz no foto-diodo que é protegido por uma 
janela de vidro. Cálculos geométricos estimam uma perda 
próxima de 10 dB no processo de foto-detecção feito da 
maneira descrita. 

 
III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Para realizar as medidas em regime de campo-distante, o 

gerador de RF era desligado e os testes prosseguiam fazendo 
a detecção de sinais de estações comerciais de rádio FM  
presentes no ambiente. Antes de todas as medidas, alguns 
testes eram sempre realizados para verificar a autenticidade 
do sinal detectado e transmitido pela fibra óptica. No 
primeiro destes testes, a antena loop era desconectada do 
circuito e num segundo teste, a conexão óptica entre a POF 
e o receptor óptico era desfeita. Em qualquer destes dois 
testes, o sinal de RF não era mais capturado ou transmitido, 
e só se observava uma linha de base (nível de ruído) no 
osciloscópio, com < 2 mV pico-a-pico. O primeiro teste,  
sempre mostrava que a corrente de RF no Tx dependia 
apenas da antena loop, ou seja, nem o restante do circuito do 
Tx ou o Rx eram capazes de gerar sinal. O segundo teste, 
sempre mostrava que o sinal visualizado no osciloscópio ou 
ESA desaparecia quando a POF era desconectada de Rx, o 
que evidenciava que o sinal de rádio é o que modulava a 
portadora óptica. Um outro teste realizado, consistia em 
desligar a fonte DC (Vbias = 0 V), o que impossibilitava a 
detecção de qualquer sinal. A razão é que os sinais de RF 
originados em campo-distante eram bastante fracos, ou seja, 
induziam amplitudes de voltagem bem menores que o Vlimiar 
= 1,7 V do LED. 

Apenas para efeito de testes, a Fig.7 mostra o 
mapeamento de freqüências na banda de FM comercial 
obtido com o presente dispositivo optoeletrônico quando 
conectado ao ESA.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico ilustrativo do mapeamento do espectro da banda de FM 
comercial obtido com o dispositivo optoeletrônico.   

TABELA I. FREQUÊNCIAS DOS CANAIS FM COMERCIAIS 
DETECTADOS PELO DISPOSITIVO. 

 
 
Pode-se observar claramente da Fig.7 a detecção de oito 

(8) canais comerciais de rádio FM. A Tab.1 lista estes 8 
canais com as respectivas freqüências centrais. Observa-se 
um aumento do nível de ruído com o aumento da 
freqüência. No pior dos casos, aparecem os canais B4, B6 e 
B7, de menor amplitude, que estão 2,7 dB acima do nível de 
ruído. O canal A, de maior amplitude, está 9,0 dB acima do 
nível de ruído. Para todos estes canais mostrados na Tab.1, 
foi possível fazer a sua respectiva demodulação em áudio 
através do ESA conectado ao dispositivo optoeletrônico. 

Deve-se enfatizar que o dispositivo aqui descrito, atingiu 
um estágio de desempenho com evolução significativa em 
relação as fases anteriores quando operava na faixa AM em 
campo-distante [6] e depois na faixa de 60-80 MHz apenas 
em campo-próximo [7]. Agora pode operar na faixa de 88-
108 MHz em regime de campo-distante. 

LEDs visíveis (verdes e azuis) são fabricados com base 
no Índio-Gálio-Nitrogênio (InGaN) e apresentam 
chaveamento mais rápido que os LEDs vermelhos de 
Alumínio-Gálio-Índio-Fósforo (AlGaInP) ou Alumínio-
Gálio-Arsênio (AlGaAs) [26]. Entretanto, foi mostrado [7] 
que com o uso do LED verde da Diemount [21], só foi 
possível detectar sinais gerados no campo-próximo, pois os 
sinais rádio-propagantes gerados eram bem mais intensos 
que os provenientes do campo-distante. Na faixa de FM não 
foi possível detectar sinais do campo-distante com o uso do 
LED verde, mas apenas com o LED vermelho, apesar deste 
último apresentar uma menor largura de banda. As razões 
do fato podem ser vistas na Fig.5. Pode-se notar que em f = 
100 MHz, a amplitude do sinal óptico vermelho modulado é 
de 10 mV, enquanto que para esta mesma freqüência, 
encontra-se uma amplitude de 3 mV para o LED verde. 
Portanto em 100 MHz o sinal vermelho modulado está num 
nível de potência 5,2 dB acima do verde. Isto deve-se a dois 
fatores. No primeiro, conforme o fabricante informa [21], o 
LED vermelho acopla 4,0 mW na POF enquanto que o LED 
verde acopla 2,3 mW. Isto já fornece 2,4 dB a mais de 
potência óptica em favor do LED vermelho. Em segundo, a 
responsividade do foto-detector de Si no vermelho é de 0,45 
mA/mW e no verde é de  0,32 mA/mW, o que implica num 
nível 1,5 dB novamente a favor do LED vermelho. 
Somando as duas contribuições, chegamos a 3,9 dB, o que 
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explica em parte a diferença encontrada na Fig.5. A 
discrepância pode ser atribuída aos acoplamentos ópticos 
não serem garantidamente idênticos e as respostas das duas 
contribuições (em RF) não serem necessariamente as 
mesmas que as dos valores DC. A atenuação imposta pelos 
~ 5 m de POF utilizada é pequena e praticamente de mesmo 
valor tanto para o LED vermelho quanto para o verde.  

O LED vermelho apresenta fC = 15 MHz, onde então a 
amplitude de sinal modulado está 3 dB abaixo do nível 
plano característico das baixas freqüências. A partir da Fig.5 
em f = 100 MHz, pode-se medir um nível de sinal 16 dB 
abaixo do nível plano para o mesmo LED. Ainda assim o 
dispositivo foi capaz de detectar sinais na faixa de FM em 
campo-distante (> 100 MHz). Até onde vai o nosso 
conhecimento, isto não está registrado na literatura e o mais 
perto que pudemos encontrar, com o uso de LEDs, foram os 
trabalhos [12,13]. Porém, nestes dois trabalhos, foi utilizado 
um Tx ativo, ou seja, dotado de amplificador fazendo uma 
equalização da banda e um LED de comunicações. 
Acreditamos que o uso dos LEDs da Diemount tenha sido a 
principal causa do desempenho inusitado do presente 
dispositivo. Este último, ainda admite melhoras em seu 
desempenho (sensibilidade, banda de freqüências e 
freqüência máxima de operação) mantendo o Tx passivo e 
ainda utilizando LED de display em vez de laser 
semicondutor como fonte óptica. 

Considerando que o dispositivo poderá ser otimizado 
para detectar com máxima sensibilidade toda a banda de 
FM, a Fig.3 mostra que a eficiência da antena na banda FM 
não é máxima. Isto pode ser melhorado diminuindo suas 
dimensões e tornando-a com formato circular. Usou-se um 
bias-T comercial com um capacitor fixo de 100 nF. 
Naturalmente que o bias-T embora estando na posição de 
um circuito casador de impedâncias, não o faz. Portanto, 
para que a antena possa extrair um máximo da potência de 
RF incidente, é necessário utilizar um circuito casador de 
impedâncias entre a antena loop e o LED. Um bias-T 
próprio combinado com um segundo capacitor em paralelo 
[26,27] poderá ser utilizado para compensar a indutância da 
antena e simultaneamente realizar uma transformação de 
impedâncias de forma a casar a baixa resistência da antena 
com a resistência do LED de 160 ohms em 2,0V, conforme 
mostra a Fig.6.       

 

 
Figura 8. Fotografia do protótipo do dispositivo optoeletrônico operante na 
faixa de VHF, pronto para ser conectado à um osciloscópio ou ESA. Pode-

se notar à esquerda o cabo de alimentação do Rx. 

A Fig.8 mostra uma fotografia do protótipo 
desenvolvido, pronto para ter o seu módulo Rx conectado à 
um osciloscópio ou ESA. 

 
 

IV. CONCLUSÕES 
  

Este trabalho de cunho essencialmente tecnológico, 
descreve um avanço significativo obtido no 
desenvolvimento de um dispositivo optoeletrônico para 
primeiramente realizar a detecção de sinais rádio-
propagantes na faixa de VHF, ou para efeito de testes, 
canais da banda de FM comercial através do campo 
magnético. Posteriormente, com algumas modificações, 
poderá servir para a medição e repetição tipo RoF de sinais 
de VHF. O dispositivo é formado por três módulos distintos: 
Tx, a POF e o Rx. Para compor o Tx,  utilizou-se uma 
combinação de uma antena de laço passiva, bias-T e LED 
ultra-brilhante vermelho (650 nm). O LED foi concebido e 
fabricado originalmente visando aplicações na área de 
visualização e iluminação. Uma POF de PMMA conecta o 
Tx ao Rx, sendo este último um foto-diodo de silício com 
pré-amplificador integrado. O protótipo de laboratório 
obtido é relativamente simples e de baixo custo (< US$ 
500,00) quando comparado aos modelos comerciais. 

Mesmo considerando que o LED utilizado apresenta 
apenas ~ 15 MHz de largura de banda, o dispositivo foi 
capaz de detectar diversos canais de FM alguns com f > 100 
MHz.  

As fibras ópticas quando utilizadas como cabos de 
comunicação em sondas, medidores ou repetidores  
eletromagnéticos, apresentam baixas perdas, isolação 
elétrica, não interferem ou são interferidas por ondas na 
faixa de rádio e em particular são bastante simples na 
manipulação, conexão e de baixo custo quando se faz uso 
das POFs de PMMA “standard” [25]. Entretanto o uso de 
POFs de PMMA limita o alcance em cerca de 100m de 
comprimento quando se utiliza luz com 650 nm de 
comprimento de onda [5]. Para muitas aplicações, a referida 
distância é mais do que suficiente. Entretanto, se necessário, 
o comprimento de fibra pode ser estendido a centenas de 
metros com o uso de POF fluoretada [25], ou a quilômetros 
se for utilizada uma fibra óptica de sílica, em ambos os 
casos dever-se-á trocar a fonte de luz e o tipo de foto-
detector para que operar na região do infra-vermelho 
próximo. 

Pode-se sugerir que o dispositivo aqui descrito possa 
servir para compor um repetidor de rádio FM. O Tx é 
posicionado numa localidade onde sinais de FM possam ser 
detectados. A fibra óptica transmite tais sinais até o 
ambiente onde se deseja, mas não seja possível detectar 
sinais de FM com qualidade aceitável. O sinal de saída do 
Rx pode ser amplificado e alimentar uma antena interna 
capaz de irradiar o ambiente com os canais de FM. 
Adicionalmente, poderá ser útil para a área de defesa militar 
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onde faixas em HF e VHF são bastante utilizadas em campo 
de batalha, embarcações e aeronaves [28]. 
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Abstract — Redes de Bragg foram produzidas, pela primeira vez 
no Brasil, em fibra óptica de cristal fotônico contendo núcleo de 
Sílica dopada com Germânio. As redes foram caracterizadas em 
termos de seus espectros de reflexão óptica, sensibilidade à 
temperatura e estabilidade térmica. O índice de refração efetivo 
para o modo guiado, determinado a partir do espectro das redes, 
coincide com o valor modelado numericamente a partir da 
estrutura da rede.  

Keywords - Redes de Bragg; Fibras de Cristal Fotônico; Fibras 
Microestruturadas 

I. INTRODUÇÃO 

As fibras ópticas de cristal fotônico constituem categoria 
específica de fibras ópticas microestruturadas onde a casca é 
formada por estrutura periódica envolvendo dois ou mais 
materiais, tipicamente sílica e ar. Nessas fibras quando o 
núcleo for sólido, podendo ou não ser dopado, o guiamento é 
dominado pela reflexão interna total. Em virtude da presença 
de estrutura periódica da casca fenômenos difrativos também 
podem ser observados e colaboram com o confinamento e 
guiamento da luz pelo núcleo da fibra. Efeitos da componente 
difrativa do confinamento são observados no controle de 
dispersão [1] e na atenuação das perdas por curvatura [2], por 
exemplo. Do ponto de vista de sensores, a presença da 
microestrutura, além de proporcionar a utilização do campo 
evanescente que se estende para dentro dos furos para 
promover a interação da luz com possíveis amostras, permite o 
controle dos coeficientes elasto- e termo-óticos de redes de 
Bragg inscritas nas fibras [3]. Entre outras, esta característica 
das fibras microestruturadas possibilitou a demonstração de 
projeto de redes de Bragg sem qualquer dependência térmica 
[4] e com dependência quadrática à deformação longitudinal 
[5].  

 A fabricação de redes de Bragg em fibras ópticas de 
cristal fotônico apresenta alguns desafios de ordem prática. 
Primeiramente, a baixa fotossensibilidade da sílica pura. 
Estudos mostram que para acessar algum mecanismo de 
alteração permanentemente do índice de refração de vidros de 
sílica pura são necessários processos que envolvem dois ou 
mais fótons [6]. Uma maneira de contornar este problema é 

mediante a dopagem do núcleo com germânio que produz 
defeitos na matriz de sílica com ressonâncias principalmente 
na região do ultravioleta [7]. A inserção de germânio no 
núcleo da fibra tem um efeito colateral do ponto de vista do 
emprego da microestrutura da casca, todavia. A dopagem do 
núcleo aumenta o confinamento da luz diminuindo, 
conseqüentemente, o seu recobrimento com a estrutura 
cristalina, que é a região responsável por conferir propriedades 
especiais às fibras de cristal fotônico. Uma maneira de 
diminuir esses efeitos é a fabricação de núcleo dopado com 
diâmetro pequeno em relação ao comprimento de onda da luz, 
tipicamente da ordem de poucos micrometros [8]. Mesmo com 
a presença de germânio no núcleo da fibra, a microestrutura da 
casca oferece outro desafio para a fabricação de redes nas 
fibras de cristal fotônico, o espalhamento incoerente e a 
refração da luz nos furos. O espalhamento é responsável por 
atenuação significativa da luz laser utilizada para a inscrição 
da rede de Bragg. A presença da microestrutura aumenta, 
também, a necessidade de estabilidade mecânica do sistema de 
gravação, uma vez que oscilações mínimas (da ordem de 
grandeza dos furos da fibra) levam a variações no padrão de 
interferência projetado no núcleo da fibra. O trabalho 
apresentado aqui relata a fabricação das primeiras redes em 
Bragg em fibras microestruturadas do Brasil. As redes de 
Bragg fabricadas foram numericamente modeladas e 
caracterizadas termicamente, suas propriedades são 
apresentadas e discutidas. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Imagem de microscopia óptica da fibra de cristal fotônico 
utilizada para a gravação das redes de Bragg é mostrada na 
Figura 1. A fibra foi fabricada no Institute of Photonic 
Technology (IPHT) em Jena, Alemanha. Ela é feita de sílica, 
apresenta simetria hexagonal e é constituída de cinco anéis de 
furos de ar. O furo central é removido para dar origem a 
núcleo sólido. O diâmetro médio dos furos de ar é de 
d = 0,8 µm e a distância entre eles de Λ = 7 µm. A fibra 
contém um núcleo dopado com germânio de aproximadamente 
1,2 µm de diâmetro e aumento de índice de refração 
proporcional à sílica de ∆n = 0,055 com um anel de menor 
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dopagem com diâmetro de 3,6 µm e ∆n = 0,
Bragg são inscritas por gravação direta, iluminando a fibra 
com luz UV de um laser de Excimero operando em 248
(5 ns, 250 Hz) através de uma máscara de fase apropriada.

 

Figura 1. Imagem de microscopia óptica da sessão transversal da fibra de 
cristal fotônico utilizada para escrever as redes de Bragg. O diâmetro externo 

da fibra é de aproximadamente 120 µm.

Após a fabricação, as redes foram caracterizadas através de 
seus espectros de reflexão óticos, utilizando a luz de uma fonte 
semicondutora nas bandas S e C e um analisador de espectros 
óticos Agilent modelo 86412B. A sensibilidade à temperatura 
das redes foi determinada colocando-as em um forno resistivo 
enquanto os espectros eram monitorados de forma semelh
O controle do forno permite programar diferentes perfis de 
temperatura (rampas, patamares) e esta é monitorada por 
termopares comerciais colocados em posição próxima às redes 
de Bragg sendo testadas.  

III. REDES DE BRAGG 

A Figura 2 mostra duas redes de Bragg inscritas na mesma 
amostra de fibra óptica com espaçamento físico entre elas de 
alguns centímetros. Para a fabricação das redes de Bragg 
foram empregadas duas máscaras de fase com períodos de 
ΛPM1 = 1,0645 µm e ΛPM2 = 1,0665 µm que produziram redes 
ressonantes nos comprimentos de onda de Bragg iguais a 
λB1 = 1546,7 nm e λB2 = 1549,6 nm, respectivamente. Os 
índices de refração efetivos das redes podem então ser 
estimados via equação de Bragg (λB = 
neff1 = 1,452982 e neff2 = 1,452977. 

IV. MODELAGEM NUMÉRICA

A partir de imagens de microscopia de varredura eletrônica 
e análise do perfil de índice de refração da prefroma usada 
para a fabricação da fibra óptica de cristal fotônico, foi 
reconstituída numericamente a estrutura da fibra óptica 
conforme mostrado na Figura 3.a. As fibras foram modeladas 
empregando método de elementos finitos e a solução vetorial 
da equação de onda [9]. Apenas dois anéis de furos foram 
empregados na modelagem pois, como o modo é fortement
confinado pelo núcleo dopado, outras simulações mostraram 
que anéis mais distantes tinham efeito reduzido na 

0,02. As redes de 
Bragg são inscritas por gravação direta, iluminando a fibra 
com luz UV de um laser de Excimero operando em 248 nm 

Hz) através de uma máscara de fase apropriada. 

 
da sessão transversal da fibra de 

cristal fotônico utilizada para escrever as redes de Bragg. O diâmetro externo 
µm. 

Após a fabricação, as redes foram caracterizadas através de 
o a luz de uma fonte 

semicondutora nas bandas S e C e um analisador de espectros 
óticos Agilent modelo 86412B. A sensibilidade à temperatura 

as em um forno resistivo 
enquanto os espectros eram monitorados de forma semelhante. 
O controle do forno permite programar diferentes perfis de 
temperatura (rampas, patamares) e esta é monitorada por 
termopares comerciais colocados em posição próxima às redes 
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ressonantes nos comprimentos de onda de Bragg iguais a 

nm, respectivamente. Os 
índices de refração efetivos das redes podem então ser 

 2neffΛ) e sendo 

ODELAGEM NUMÉRICA 

A partir de imagens de microscopia de varredura eletrônica 
e análise do perfil de índice de refração da prefroma usada 
para a fabricação da fibra óptica de cristal fotônico, foi 

estrutura da fibra óptica 
conforme mostrado na Figura 3.a. As fibras foram modeladas 
empregando método de elementos finitos e a solução vetorial 
da equação de onda [9]. Apenas dois anéis de furos foram 
empregados na modelagem pois, como o modo é fortemente 
confinado pelo núcleo dopado, outras simulações mostraram 
que anéis mais distantes tinham efeito reduzido na 

determinação das propriedades dos modos confinados na fibra 
óptica estudada. 

Figura 2. Espectro de reflexão de duas redes de Bragg escritas na 
cristal fotônico. O espectro da rede em 1549,6

laterais condizentes a estrutura complexa de perfil de índice de refração da rede 
possivelmente resultado da instabilidade mecânica do sistema de gravação.

Os índices efetivos para os modos fundamentais em 
1546,7 nm e 1549,6 nm foram estimados em 1,45298 e 
1,45294, respectivamente. As pequenas diferenças encontradas 
se devem a discordâncias entre a estrutura real da fibra e aquela 
reproduzida pelo modelo. Na prática, é 
uma fibra óptica teórica e as dimensões e geometrias da 
estrutura da fibra nem sempre são preservados durante o 
processo de puxamento da fibra na fabricação 
qualquer forma, a semelhança entre o resultado medido de 
índice efetivo e aquele calculado leva a inferir que o perfil de 
índice de refração apresentado na Figura 3.a é bastante 
semelhante àquele da fibra real.

Figura 3.a. Representação esquemática do perfil de índice de refração da 
fibra óptica de cristal fotônico estudada e 3.b perfil transversal de intensidade 

do campo eletromagnético do modo fundamental em 1

determinação das propriedades dos modos confinados na fibra 
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O espectro da rede em 1549,6 nm apresenta vários lóbulos 

laterais condizentes a estrutura complexa de perfil de índice de refração da rede 
possivelmente resultado da instabilidade mecânica do sistema de gravação. 
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estrutura da fibra nem sempre são preservados durante o 
processo de puxamento da fibra na fabricação [10]. De 
qualquer forma, a semelhança entre o resultado medido de 
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Na Figura 4 é mostrada uma representação da distribuição 
espacial da norma do verto de Poynting do m
em 1546,7 nm em escala logarítmica para evidenciar que parte 
da energia do modo se sobrepõe aos furos na casca. É 
importante observar as descontinuidades do campo 
eletromagnético na interface entre os furos de ar e a sílica. Essa 
descontinuidade é efeito de borda, conhecido 
semicondutores e também observado em fibras 
guiamento difrativo, como as de Fresnel, com defeito inserido 
no núcleo da fibra [11]. 

Figura 4. Norma do vetor Poynting do modo fundamental da fibra 
de cristal fotônico em 1546,7 nm em escala logaritimica 

partir do pico por região evidenciando a presença de campo no interior dos 
furos de ar e a sua descontinuidade na interface entre os furos de ar e a matriz 

sólida de sílica da fibra. 

V. CARACTERIZAÇÃO COM A TEMPER

A resposta térmica das redes de Bragg foi caracterizada 
conforme descrito na seção “Materiais e Métodos”. A variação 
do comprimento de onda de Bragg com a temperatura para as 
duas redes é apresentada na Figura 5. Nessa figura os dados 
experimentais são mostrados em confronto com um ajuste por 
mínimos quadrados empregando um polinômio de segundo 
grau.  

Figura 5. Variação do comprimento de onda de Bragg em função da 
temperatura para rede de Bragg em 1549,

Os coeficientes de primeiro grau dos pol
indicam a sensibilidade das redes à temperatura como sendo 
9,65 pm/K e 9,77 pm/K, respectivamente para as redes de 
baixo e alto comprimento de onda de ressonância. Para essa 
última rede, devido à melhor definição de sua estrutura, uma 
análise semelhante foi realizada para os picos associados às 
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eletromagnético na interface entre os furos de ar e a sílica. Essa 
descontinuidade é efeito de borda, conhecido em 
semicondutores e também observado em fibras ópticas com 
guiamento difrativo, como as de Fresnel, com defeito inserido 

 
Figura 4. Norma do vetor Poynting do modo fundamental da fibra óptica 
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mínimos quadrados empregando um polinômio de segundo 

 
Figura 5. Variação do comprimento de onda de Bragg em função da 

1549,6 nm.  

Os coeficientes de primeiro grau dos polinômios ajustados 
indicam a sensibilidade das redes à temperatura como sendo 

pm/K, respectivamente para as redes de 
baixo e alto comprimento de onda de ressonância. Para essa 
última rede, devido à melhor definição de sua estrutura, uma 

lise semelhante foi realizada para os picos associados às 

primeiras bandas laterais, as sensibilidades determinadas, 
respectivamente para aqueles em menor e maior comprimentos 
de onda, foram 9,84 pm/K e 9,50

A refletividade para uma das redes em funç
temperatura é apresentada no gráfico da Figura 6. A 
temperatura é elevada até 300
mantida em diferentes patamares de temperaturas por períodos 
de 1 – 2 horas, conforme indicado no gráfico da Figura 6. 
Durante esse período a refletividade caiu aproximadamente 
6 dB. Comportamento semelhante é observado para a outra 
rede. Observou-se também um comportamento anômalo entre 
o sinal do pico central e aquele das bandas laterais para a rede 
em maior comprimento de onda. Após o esfria
houve uma inversão na refletividade relativa entre elas mas 
esse comportamento ainda não está totalmente esclarecido, 
necessitando maiores estudos.  

Figura 6. Refletividade do pico central da 
função da temperatura. 

 

VI. DISCUSSÕES E CONCLUSÕ

Registramos, com primazia no Brasil, redes de Bragg em 
fibra óptica microestruturada, com núcleo dopado com 
Germânio, mediante iluminação através de uma máscara de 
fase. Os valores encontrados para o índice 
relativo ao modo fundamental propagado coincidem com os 
valores calculados a partir da estrutura de índice de refração da 
fibra, a menos de 10-4. A sensibilidade térmic
valores próximos a redes de Bragg do tipo IIa em fib
convencionais e sua estabilidade térmica também é semelhante. 
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Resumo—Este trabalho apresenta uma metodologia para 
combinar o método Modos Assumidos com o método Matriz de 
Transferência, além de uma descrição breve de tais métodos, 
aplicados na simulação de um modulador acusto-óptico baseado 
em rede de período longo (LPG). O campo de deformação de 
uma LPG sob excitação de uma onda elástica senoidal é obtido 
numericamente através do método Modos Assumidos sendo 
usado como entrada para o método Matriz de Transferência, 
gerando como saída o espectro de transmissão da LPG. Dessa 
forma, é possível simular o comportamento do espectro de 
transmissão da LPG para variações de freqüência e de força de 
excitação. Os resultados das simulações são comparados com 
resultados obtidos experimentalmente. 

Palavras chaves: Rede de período longo, LPG, modos assumidos, 
matriz de transferência, modulador acusto-óptico. 

I.  INTRODUÇÃO 

As redes de período longo (LPGs – Long Period Gratings) 
são empregadas em diversas áreas, sendo bastante úteis na 
fabricação de dispositivos para sensores [1, 2] e comunicações 
ópticas [3]. 

Uma das principais características das LPGs típicas é a 
presença da modulação com período longo no índice de 
refração do núcleo da fibra óptica, permitindo o acoplamento 
dos modos de propagação do núcleo para os modos da casca, 
gerando uma banda de rejeição no espectro de transmissão [4]. 
A potência óptica acoplada para os modos de casca é irradiada 
para for a da fibra a menos que ocorra a condição de casamento 
de fase dada por 

( )Λ−= m
clco

m nnλ           (1) 

onde λm é o comprimento de onda central da m-ésima banda de 
ressonância entre o modo da casca e o modo do núcleo, nco e 

m
cln  são os índices efetivos do núcleo (modo fundamental 

guiado) e o m-ésimo modo de casca LP0m, respectivamente, e Λ 
é o período da rede. 

Por sua vez, a modulação acusto-óptica em redes de 
difração é baseada na propagação de ondas elásticas pela fibra, 
produzindo uma modulação de índice de refração induzida e 
modificando, por deformação, o período ao longo da rede e o 
índice de refração efetivo.  Essa técnica já é utilizada em 
dispositivos baseados em redes de Bragg como lasers 
sintonizáveis à fibra, deslocadores de freqüência, chaves 
ópticas e atenuadores [5-8]. 

O presente trabalho mostra uma metodologia para combinar 
o método Modos Assumidos com o método Matriz de 
Transferência, além da descrição de tais métodos, para simular 
o comportamento do espectro de transmissão de uma LPG sob 
excitação de uma onda elástica senoidal. O campo de 
deformação, obtido numericamente através do método Modos 
Assumidos, é usado como entrada para o método Matriz de 
Transferência, gerando como saída o espectro de transmissão 
da LPG. Dessa forma, é possível simular o comportamento do 
espectro de transmissão para variações de freqüência e de força 
externa de excitação, facilitando o projeto de moduladores 
acusto-ópticos baseados em LPG. 

Os resultados das simulações são comparados com 
resultados obtidos experimentalmente.  

II. METODOLOGIA 

A. Equações de Lagrange 

Para sistemas mecânicos geometricamente complexos a 
análise dinâmica torna-se muito difícil através das relações 
vetoriais estabelecidas pelas Leis de Newton; por isso, soluções 
aproximadas podem ser encontradas usando métodos 
numéricos provenientes das Equações de Lagrange através de 
uma formulação escalar. 

Define-se o operador Lagrangeano como sendo 

VTL −∆           (2) 
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onde T e V representam as energias cinética e potencial total, 
respectivamente. 

A transição entre o método vetorial Newtoniano e o método 
escalar-energético Lagrangeano é desenvolvida usando o 
Princípio do Trabalho Virtual, o Princípio de D’Alembert e o 
Princípio de Hamilton [9, 10]. Com esses três princípios chega-
se às equações de Lagrange em coordenadas generalizadas, q, 
que permitem derivar as equações de movimento do sistema. 

Assumindo que o sistema não sofre os efeitos giroscópio e 
de forças centrífugas, a energia potencial total do sistema V se 
reduz à energia potencial dinâmica U. 

Dessa forma, assumindo L = T – U, as equações de 
Lagrange são escritas na forma 

j
jj

Q
q

L

q

L

t
=

∂
∂−















∂
∂

∂
∂

&
          (3) 

onde Qj são as forças de contato que atuam no sistema e 

tqq jj ∂∂= /& . 

A equação (3) leva a um sistema de equações diferenciais 
cuja forma matricial é dada por: 

( ){ } ( ){ } ( ){ }tftqtq =+ KM &&          (4) 

onde 

M = [mij] é a matriz de massa. 

K = [kij] é a matriz de rigidez. 

( ){ }tf  é o vetor de excitação em coordenadas 
generalizadas. 

( ){ }tq   é o vetor de coordenadas generalizadas. 

As matrizes M, e K são simétricas e reais, e são 
fundamentais na aplicação do método dos modos assumidos. 

B. O Método Modos Assumidos 

O método dos modos assumidos é baseado na discretização 
do sistema em N elementos e n graus de liberdade com o 
intuito de encontrar soluções aproximadas através de séries 
numéricas. Por esse método, no caso do movimento em apenas 
uma direção, assume-se que a solução real de um problema 
com condições de contorno conhecidas será encontrada através 
do produto de uma função espacial convenientemente 
escolhida, com uma função temporal (denominada coordenada 
generalizada). Para o caso do movimento unidimensional em 
uma barra, se o objetivo for encontrar o comportamento 
espaço-temporal do deslocamento, a função deslocamento 
u(x,t) será obtida resolvendo 

( ) ( ) ( )∑
=

=
n

j
jj tqxtxu

1

, φ           (5) 

onde φ j (x) é denominada função teste ou modos assumidos. 

A equação (5) indica que a solução do problema pode ser 
encontrada como uma combinação linear de uma base em um 
espaço n-dimensional. 

A escolha da função teste não é arbitrária; ela deve 
satisfazer todas as condições geométricas e de contorno do 
problema e ser diferenciável em um número de vezes que seja 
pelo menos a metade da ordem do sistema. Como exemplo, 
uma função teste apropriada para o problema de uma barra 
engastada-livre com seção transversal não-uniforme poderia ser 

( ) ( )







 −=
L

xj
xj 2

12
sen

πφ . 

Após a escolha de uma função teste apropriada o próximo 
passo é o preenchimento das matrizes de massa, e rigidez, além 
do vetor de excitação externa. 

Para resolver (5) é necessário primeiramente conhecer a 
função de densidade ρ(x), a função de área S(x) e a função de 
massa m(x) = ρ(x)S(x) ao longo da barra. 

Assumindo o dispositivo óptico como uma barra 
homogênea de comprimento L, não necessariamente com seção 
transversal de área constante, e com funções de área e de massa 
conhecidas, a energia cinética T será 
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As componentes da matriz de massa serão encontradas 
através da expressão 

( ) ( ) ( )∫=
L

jiij dxxxxmm
0

φφ          (7) 

Por sua vez, a energia potencial dinâmica será 
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onde ijk  são os elementos da matriz de rigidez, que são 

encontrados através da expressão 

( ) ( ) ( )
∫ ∂

∂
∂

∂=
L

ji
ij dx

x

x

x

x
xSEk

0

φφ
         (9) 

onde E é o módulo de Young. 

Com as matrizes de massa e rigidez completas, (4) pode ser 
resolvida com ( ) ( )tFtf ωsen0=  para regime transiente e 

permanente, onde F0 é a amplitude da força e ω  é a freqüência 
angular da fonte de excitação [11]. Com o vetor de 
coordenadas generalizadas, qj(t), e o vetor da função teste, 
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ϕj(x), é possível encontrar a função de deslocamento u(x,t). O 
campo de deformação unidimensional ε(x,t) pode ser 
facilmente encontrado diferenciando u(x,t) em relação a x. 

C. O Método da Matriz de Transferência aplicado em LPG 

Para casos onde o campo de deformação varia 
espacialmente o espectro óptico resultante pode ser obtido 
através do Método da Matriz de Transferência baseado na 
Teoria dos Modos Acoplados [12]. 

As soluções para as equações dos modos acoplados devido 
às perturbações de índice ocasionadas pela presença da rede de 
longo período são encontradas através da “aproximação 
síncrona” relatada em [13, 14], resultando em 

( ) ( )xSixRi
dx

dR κσ += ˆ         (10) 

( ) ( )xRixSi
dx

dS *ˆ κσ +−=        (11) 

onde R e S estão relacionados com as amplitudes dos modos 

propagantes e contrapropagantes, respectivamente, *κκ =  é o 
coeficiente de acoplamento cruzado “ac” [12], σ̂  é o 
coeficiente de auto-acoplamento definido para a LPG sem 
gorjeio como 

2
ˆ 2211 σσδσ ++=            (12) 

sendo 11σ  e 22σ  os coeficientes de acoplamento “dc”, 
assumidos como nulos no presente trabalho. 

O termo δ, por sua vez, é definido como 









−∆=

D
effn

λλ
πδ 11

        (13) 

onde Λ∆≡ effD nλ  é o “comprimento de onda de projeto” 

para uma LPG infinitesimalmente fraca com período Λ.  

As equações diferenciais acopladas (10) e (11) são 
resolvidas usando técnicas convencionais para problemas de 
autovalores [15]. O resultado, que geralmente é um polinômio, 
possibilita encontrar os autovalores. 

Sendo um dispositivo passivo, uma LPG de comprimento lg 

pode ser tratada como um quadripolo, podendo ser modelada 
matricialmente. Arbitrando a origem espacial no ponto de 
incidência da onda na rede, como mostra a Fig. 1, por 
conveniência normaliza-se a amplitude do campo incidente 
R(0) de forma tal que seu valor máximo seja igual à unidade.  

 

Figura 1.  Esquema da LPG como um quadripolo. 

Para encontrar as condições de contorno assume-se uma 
onda incidente proveniente de x = – ∞. No início da rede a 
transmissão normalizada será máxima (( ) 10 =R ) e o campo 

de co-propagação tem amplitude zero ( ) 00 =S . Discretizando 
a rede em M seções uniformes e definindo Rj e Sj como as 
amplitudes do campo após atravessar cada seção j, a 
propagação em cada seção é obtida através da expressão 
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sendo a matriz complexa CjF  dada por 
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onde ∆x é o comprimento da j-ésima seção e 
22 σ̂κγ +≡C

. 

Conhecendo as matrizes para cada seção, aplicam-se as 
condições de contorno (( ) 10 =R  e ( ) 00 =S ) chegando à 
solução final através de 
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sendo 

∏
=

=
M

j

C
j

C

1

FF          (17) 

Escrevendo CF  na forma 









=

2221

1211

ff

ffCF          (18) 

e substituindo em (16), resultará no sistema 
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( ) ( )
( ) ( )
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gg

gg
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       (19)  

De (19) conclui-se que a amplitude transmitida para cada 
comprimento de onda pode ser encontrada através de 

( )
22111221

22

ffff

f
R

−
=λ         (20) 

Dessa forma, a transmissão para cada comprimento de onda 
em um intervalo de interesse é dado por ( ) ( ) 2λλ RT = , 

obtendo-se assim o espectro de transmissão da LPG. 

O deslocamento do comprimento de onda, ∆λm, para uma 
fibra submetida a uma deformação ε  em temperatura constante 
é dado por [16] 

( )ε
λ
λ

p
m

m

+=∆
1          (21) 

onde p é o coeficiente elasto-óptico efetivo. 

Simula-se o efeito da variação do índice de refração efetivo 
e do período da rede, causada pela deformação em seu interior, 

através do comprimento de onda de projeto. Substituindo mλ  

pelo comprimento de onda de projeto 0Dλ  com a fibra em 

repouso e sabendo que ( )( ) 0, DDD tx λελλ −=∆ , o 
comprimento de onda de projeto em função da deformação será 
dado por 

( )( ) ( ) ( )[ ]txptx DD ,11, 0 ελελ ++=        (22) 

assumindo p no presente trabalho o valor -1,19/µε [17] 

Portanto, substituindo (22) em (13), e esta em (12), obtém-
se σ̂  que será usado no cálculo dos elementos da matriz de 
transferência. Encontrando ε(x,t) através do método Modos 
Assumidos e aplicando o mesmo em (22) é possível calcular o 
espectro de transmissão da LPG em cada instante de tempo. 

III.  RESULTADOS 

Geralmente o modulador acusto-óptico por deformação 
com rede em fibra é acionado por atuadores piezolétricos 
(PZTs) excitados por um sinal harmônico e sua montagem é 
similar à mostrada pela Fig. 2, sendo que a rede em fibra pode 
ser de reflexão (rede de Bragg) ou de transmissão (LPG). A 
corneta acústica otimiza o acoplamento das ondas elásticas 
geradas pelo PZT para a fibra. 

PZT

Corneta acústica

Rede  

Figura 2.  Montagem típica de um modulador acusto-óptico com rede em 
fibra. 

Montou-se um sistema experimental composto de um 
atuador PZT circular, uma corneta de sílica e um trecho de 
fibra óptica com a LPG gravada. As dimensões desse sistema 
(excluindo o PZT) são mostradas na Fig. 3, salientando que o 
diâmetro da base menor da corneta acústica (1,5 mm) não é o 
mesmo que o da fibra óptica (0,125 mm).  

8 mm
10 mm 36 mm 4 mm

0,125 mm

54 mm

f(t)

L=104 mm0
xlg

1,5 mm

 

Figura 3.  Esquema e dimensões do modulador acusto-óptico com LPG. 

A fonte óptica utilizada foi um LED com comprimento de 
onda central em 1544,2 nm e FWHM = 58,8 nm. As 
características da LPG são mostradas pela Tabela I. 

TABELA I.  CARACTERÍSTICAS DA LPG 

Método de 
Gravação 

Comprimento Período Comprimento de 
onda central do vale 

Descarga elétrica 36 mm 600 µm 1567 nm 

 
Através de um gerador de sinal aplicou-se na entrada do 

atuador PZT um sinal senoidal de freqüência fs = 201 kHz, 
variando sua amplitude de 0 a 10 volts. O deslocamento do 
atuador causa uma deformação no sistema corneta-fibra 
gerando uma onda elástica com a mesma freqüência que o sinal 
de entrada. Dessa forma, a deformação na fibra causa uma 
variação no período da LPG e no índice de refração efetivo 
modificando o espectro transmitido. Os espectros transmitidos 
pela LPG foram obtidos conforme mostra a Fig. 3. 
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Figura 4.  Espectros de transmissão da LPG excitada com onda elástica de 

freqüência  fs = 201 kHz e tensão de entrada do PZT variando de 0 a 10 volts. 

Usando a combinação dos métodos Modos Assumidos e 
Matriz de Transferência, implementou-se um código em 
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MATLAB e simulou-se o comportamento do espectro de 
transmissão no instante em que a onda elástica apresenta 
amplitude máxima no interior da LPG. 

Os parâmetros usados no código são mostrados pela Tabela 
II. 

TABELA II.  PARÂMETROS USADOS NA SIMULAÇÃO 

Parâmetro Símbolo e valor 

Comprimento da LPG lg = 36 x10-3 

Período da LPG Λ = 600 x10-6 

Coeficiente elasto-óptico p = -1,19x106 

Coeficiente de acoplamento “ac" κ  = 40 

Comprimento de onda de projeto λD0 = 1567 x10-9 

 
 

No código usou-se a variação da força para simular a 
variação de tensão. Dessa forma, a amplitude da força senoidal 
usada no método Modos Assumidos, F0, é equivalente à 
amplitude do sinal senoidal de tensão na entrada do atuador 
PZT nos experimentos. 

A comparação dos espectros de transmissão da LPG sem 
excitação acústica simulado (F0 = 0 N) e experimental (0 volt) 
é mostrada na Fig. 5. Observa-se a concordância entre os 
espectros. 
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Figura 5.  Espectros simulado e experimental para a LPG sem excitação 
acústica.. 

Variando no código o valor da amplitude da força senoidal, 
mantendo a freqüência constante, foram obtidos espectros de 
transmissão simulados conforme mostra a Fig. 6. 

Observa-se que a simulação mostra o deslocamento do 
comprimento de onda central do vale de transmissão para 
comprimento de ondas maiores com o aumento da amplitude 
da força. Além disso, há uma diminuição na rejeição da LPG. 
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Figura 6.  Espectro resultante da combinação dos métodos modos assumidos 
e matriz de transferência variando a amplitude da força senoidal de excitação 

com freqüência  fs = 201 kHz. 

 
Esses dois efeitos também foram observados nos 

experimentos, porém, os espectros experimentais possuem 
largura de banda ligeiramente maior que os simulados além de 
apresentar maior deslocamento de comprimento de onda 
central para a rejeição equivalente no espectro simulado. Essas 
diferenças são devidas à presença de ondas elásticas flexurais, 
presentes pelo alinhamento imperfeito do aparato mecânico e 
pela freqüência excitada, e à técnica de gravação da LPG que 
eventualmente ocasiona períodos não uniformes na rede ao 
longo da fibra. 

Apesar dessas diferenças a simulação reproduz com boa 
aproximação o comportamento do espectro de transmissão de 
uma LPG sob excitação mecânica por ondas elásticas 
longitudinais. 

IV.  CONCLUSÃO 

A combinação dos métodos Modos Assumidos e Matriz de 
Transferência mostrou-se eficaz na simulação do 
comportamento do espectro de transmissão da LPG. A 
simulação pode ser útil no projeto de moduladores acusto-
ópticos baseados em LPGs que permitem controlar 
dinamicamente o espectro de transmissão desse tipo de rede em 
fibra. 
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Abstract— The impact of fiber Bragg grating induced 
dispersion on the performance of frequency interleaved 
WDM radio-over-fiber (RoF) links with OFDM 

signaling is assessed. A comparison is given for both 
uniform and quarter-cosine apodized gratings. The 
frequency-interleaved optical signals are transported 

over 10-km-long standard single-mode fiber (SMF) in 
optical double-sideband (ODSB) format and filtered in 
optical single-sideband (OSSB) format by the FBGs. 

The use of OSSB signals in the reception aims to avoid 
the penalties generated by fiber chromatic dispersion. 
The simulations were performed in VPI and the system 

performance was evaluated in terms of Error Vector 
Magnitude (EVM). 

It is shown that apodization of the FBGs provides 

an improved performance of up to 1.5 dB.   

Keywords: radio-over-fiber (RoF), frequency interleaving, 

wavelength division multiplexing (WDM), orthogonal frequency 

division multiplexing, apodization, fiber bragg grating (FBG). 

I. INTRODUCTION 

As the necessity for fast data rates wireless systems and 
multimedia services in the local area and the access network 
increases, the large bandwidths in millimeter-wave (25-
100 GHz) frequency region have been considered for 
broadband wireless applications [1] as way to resolve the 
spectral congestion and the scarcity of the transmission 
bandwidth at lower microwave frequencies. This wide and 
almost unused wireless bandwidth means an increase in the 
volume of high-speed data, voice, or image transmission. 
Several countries have already allocated a bandwidth of about 
7 GHz around the 60 GHz region for wireless communications, 
and the European Union is currently creating similar 
allocations [2].  However, due to the high losses in the 
atmosphere [3] the cell size is limited to picocells and a large 
number of base-stations are required to cover a wide service 
area. 

The radio-over-fibre (RoF) technology employs the 

transmission of RF signals by optical fiber between a central 

station (CS) and a number of base stations (BSs). In the base 

stations, the RF signal is transmitted to users by a wireless 

link. RoF technology can centralise the RF signal processing 

functions in one shared location, distributing the RF signals to 

the BSs through optical fibre, which offers low signal loss, 

simplifying the architecture and reducing the complexity of 

the BSs. This centralisation of signal processing functions 

enables equipment sharing, dynamic allocation of resources, 

and simplified system operation and maintenance. These 

benefits can translate into major system installation and 

operational savings [4], specifically in wide-coverage 

broadband wireless communication systems. In this context, 

the combined use of RoF technology and millimeter-waves 

can provide fast data rates and mobility simultaneously. In this 

system a central station can transmit the millimeter signal to a 

remote picocell base station.  

The application of WDM in RoF networks has many 

advantages. One of them is the simplification of the network 

topology by allocating one wavelength for each BSs. Thus, 

WDM in combination with optical mm-wave transport has 

been widely studied [5]-[12]. To increase the spectral 

efficiency of the system, the concept of optical frequency 

interleaving has also been proposed [10][12]. 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is 

recognized to be robust against the multipath fading, being 

used in Digital Video Broadcast (DVB), Digital Audio 

Broadcast (DAB), Local Area Wireless Networks (e.g. 

IEEE802.11, MMAC and HIPERLAN/2) and Ultra Wide-

Band (UWB) [13]. However, OFDM is more susceptible to 

nonlinearities in the optical transmitter and the phase-noise of 

optical oscillators [14].  

In this work, we study the performance of the Fiber Bragg 

gratings in the selection of OFDM signals, with QPSK 

modulation and without channel equalization in frequency-

interleaved WDM-RoF systems with potential application in 

the access network. The optical channels are transmitted in 

ODSB format and the wavelength selection is made by a 

uniform and a quarter-cosine apodized Fiber Bragg grating in 

OSSB format. 

This work was supported by “Fundação para a Ciência e a Tecnologia” 
(FCT) through the project PTDC/EEA-TEL/68973/2006 and under the 

programme “Programa Operacional Ciência Tecnologia e Inovacão” -

POCTI/FEDER with grant REEQ/1272/EEI/2005. 
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II. FREQUENCY-INTERLEAVED CHANNELS IN 

WDM NETWORKS 

Frequency interleaving is a method to increase the spectral 

efficiency in WDM networks. The optical spectrum scheme is 

composed by a number of wavelengths and their two 

sidebands (ODSB signal) spaced from optical carrier by the 

frequency of the electrical signal transmitted as can be seen in 

the Figure 1. 

Figure 1.  WDM optical spectrum scheme. 

If the electrical signal transmitted is a millimeter wave, for 

example, the distance between the wavelength and its two 

sidebands will be too high and in a WDM system this limits 

the number of the wavelengths. To avoid low spectral 

efficiency, the interleaving of the sidebands can be done as 

shown in the Figure 2.  Moreover, frequency-interleaving of 

the ODSB signals with selection in OSSB format can generate 

high spectral efficiency with no penalty due to chromatic 

dispersion. 

 

Figure 2.  WDM optical spectrum scheme with interleaving. 

III. FIBER BRAGG GRATINGS 

FBGs have been proposed to accomplish a large number of 
tasks in general lightwave communications systems. These 
tasks include wavelength selection in WDM fiber optic 
networks, fiber chromatic dispersion compensation and gain 
equalization in optical amplifiers, among others. 

The FBGs wavelength selection in WDM millimetre-wave 
fibre-radio systems has been considered by several authors 
including Kitayama et al. [15], Castleford et al. [16], Teixeira 
et al. [17], Marra et al. [18] and Kaszubowska et al. [19]. In 
this context, various problems of practical interest arise 
including the effect of grating induced dispersion in the 
transmission and reflection signals and grating induced 

crosstalk. The effect of grating dispersion in WDM millimeter-
wave fiber-radio is considered in [15]. It is shown that 
dispersion causes an RF power penalty on signals in the band 
edge of the FBG. It is also shown that as a consequence 
dispersion considerably affects the span and channel allocation 
in WDM fiber-radio systems.  

To avoid crosstalk between adjacent channels, apodization 
technique is necessary to reduce the level of the sidelobes in 
the FBG reflection window response. 

The quarter-cosine apodization in VPI software can be 
mathematically given as 

( ) ( )

( )
( )

( )
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The α parameter is the apodization profile, which describes 
the refractive index modulation envelope along the grating 

length L. η is a generalized parameter that specifies the details 
of the apodization profile, namely, the sidelobe supression. For 

a uniform FBG α(z) = 1 for 2L−  ≤ z ≤ 2L . 

Figure 3.  Reflection window, transmission window and group delay of the 
uniform and the quarter-cosine FBG. Thin line – Uniform FBG, Thick line 

– Quarter-cosine η=0.1. 
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The reflection window, transmission window and group 

delay (ps) of the uniform and the quarter-cosine FBG for η = 
0.1 are shown in Figure 3, where a reduction in the group delay 
for the quarter-cosine apodization profile in the band edges can 
be seen. This effect can improve the performance of the 
system. A small amplitude reduction in the sidelobes of the 
apodized FBG can be seen as well.  

IV. ERROR VECTOR MAGNITUDE 

The error vector magnitude (EVM) is a measure used to 
quantify the performance of a digital radio system. EVM 
quantifies the error between the transmitted and received 
symbols and is defined as the root-mean-square value of the 
difference between a collection of measured symbols, under 
noise and other distortion parameters, and ideal symbols [20].  
These differences are often shown as a percent of the average 
power per symbols of the constellation. EVM can be 
mathematically given as [19] 
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where Sn is the measured symbol, S0,n is the ideal symbol and N 
is the number of unique symbols in the constellation.  

Nguyen et al. [21] shows the BER versus EVM (%) 
performance for QPSK modulation systems.  For a BER = 10

-9
 

EVM equals 16%. 

V. SIMULATIONS AND RESULTS 

The schematic of the RoF link simulated is shown in figure 
4. In the scheme, the central station (CS) transmits OFDM 
signals for two small base stations (BS). Three OFDM signals 
in 56, 57 and 58 GHz are generated in each optical transmitter 
and multiplexed in the frequency domain.  

In the OFDM transmitter, a pseudo-random bit sequence 
with a 50% probability of "1" bits in the sequence is QPSK 
encoded and distributed into 4 orthogonal subcarriers, with a 
cyclic prefix relative to the symbol length of 0.2.  In the 
decoder subcarrier equalization was not carried out. The bit 
rate considered was 400 Mbits/s per subscriber, generating a 
total rate of 2.4 Gbits/s. The OFDM signals were up-converted 
to frequencies chosen in the 50-70 GHz window where there is 
a high atmospheric absorption [22] enabling the use of 
picocells for efficient use of the network capacity and 
management. 

The ODSB signals are generated by external modulation of 
two tunable lasers (1552.8462 nm or 193.06 THz and 
1553.5705 nm or 192.97 THz) using Mach-Zehnder 
modulators (MZM with extinction ratio of 12 dB). The optical 
signal with interleaving travels 10 km of single-mode fiber 
(loss 0.2 dB/km and dispersion 16 ps/nm/km) where a fiber 
Bragg grating (uniform or quarter-cosine apodized), with 
approximately 60 GHz bandwidth, drops the desire signal in 
OSSB format. The use of OSSB signals in the reception 
enables us to avoid the photodetected power penalty due to 
chromatic dispersion of the transmission fiber. The PIN 

Figure 4.  Schematic of the RoF link simulated. 
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photodetector with 1.0 A/W responsivity was used in the 
optical reception. The FBGs used in the simulations are 
represented in the Figure 3.  

A variable optical attenuator was used in the transmitter to 

evaluate the performance of the system in terms of EVM for 

each FBG described before.  

The first simulation was made with a 0.7 cm long uniform 

FBG and 1.45 effective refractive index. Figure 5 shows the 

optical signal spectrum reflected by the uniform FBG and 

Figure 6 plots the optical power (dBm) versus EVM (%). 

Figure 5.  Optical signal spectrum reflected by the uniform FBG. 

Figure 6.  Optical power (dBm) versus EVM (%) for the uniform FBG. 

In the uniform FBG system simulated, the EVM values are 

kept below 16% for an injected power at the transmitter 

of -12 dBm.  

After that, the simulation with quarter-cosine apodized 

FBG was performed. A 0.6 cm long quarter-cosine apodized 

FBG with η = 0.1 was used. Figure 7 shows the optical signal 
spectrum reflected by the quarter-cosine FBG and Figure 8 

plots the optical power (dBm) versus EVM (%). 

Figure 7.  Optical signal spectrum reflected by the quarter-cosine FBG with 

η= 0.1. 

 Figure 8.  Optical power (dBm) versus EVM (%) for the quarter-cosine FBG 
with η= 0.1. 

In this case the EVM values are kept below 16% at the 

transmission power of -13.5 dBm. As in the previous case 

channel OFDM 4 is the most affect by the grating induced 

dispersion. 

The decrease in the level of the sidelobes in the FBG 
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reflection window, shown in Figure 3 for the apodization 

profile may explain the improved performance of 1.5 dB. 

In fact, the increase in performance maybe due to a 

reduction of the grating induced dispersion at the band edges 

or the crosstalk effect. This will be the subject of further work, 

which may lead to an optimized design of the FBG. 

VI. CONCLUSIONS 

We have successfully demonstrated through simulation the 

application of the FBG in the selection of frequency-

interleaved WDM-RoF links. The subcarrier frequencies 

allocation was made in the 60 GHz band where there is a high 

atmospheric absorption. The optical signals were transmitted 

in ODSB format and dropped by the FBGs in OSSB format to 

avoid the photodetected power penalty due to chromatic 

dispersion of transmission fiber.  Six OFDM-QPSK signals 

without channel equalization were transmitted with 400 

Mbits/s per subscriber, transported over 10 km of standard 

single-mode fiber and selected by a uniform and a quarter-

cosine apodized FBGs. In the uniform FBG system, the EVM 

parameter is kept below 16% at the transmitted power 

of -12 dBm. For the apodized systems, this value changes 

to -13.5 dBm. The reduction of the sidelobes gives a better 

performance.  
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Resumo — Um novo Modelo de Markov para erros em surtos é 
aqui apresentado. Nossa idéia básica consiste em impor uma 
estrutura conveniente a esse modelo, com o duplo propósito de 
reproduzir a geração de alguns padrões típicos das sequências de 
erros e facilitar a estimação por máxima verossimilhança (ML) 
dos parâmetros do modelo. Um simples procedimento para o 
cálculo da métrica ML destes parâmetros é desenvolvido, sendo 
esta numericamente maximizada para ajustar o modelo aos 
dados. Alguns resultados numéricos são apresentados para 
ilustrar a eficácia desta abordagem em reproduzir muito bem, 
importantes estatísticas dos processos de erros em surtos. 

Palavras-chaves - Surtos; Erros; Markov; modelo 

I.  INTRODUÇÃO 

Muitos sistemas de comunicações de atual interesse para a 
comunidade científica empregam canais que são caracterizados 
por sofrerem desvanecimento, acarretando a ocorrência de 
erros correlacionados (surtos), afetando os níveis de bits e de 
pacotes. Um grande esforço em pesquisas tem sido feito na 
última década, a fim de prover ferramentas para investigação 
do impacto que estes causam sobre o desempenho dos 
sistemas, por meio de análise e simulação [1]. 

O desenvolvimento de um simples modelo capaz de 
capturar as propriedades estatísticas mais significantes dos 
processos de erros é uma questão de extrema importância nesse 
contexto, e os Modelos de Markov (MM) tem sido 
frequentemente adotados para este fim. Em particular o modelo 
de Fritchman do tipo Único Estado de Erro (mais conhecido 
pela abreviatura SES do idioma inglês) [2] tem sido aplicado 
na modelagem de alguns canais sem-fio [3]. 

Uma análise mais profunda sobre parametrização de MM 
para demodulação de erros em canais sujeitos a 
desvanecimento plano é apresentado em [4]. Modelos 
Escondidos de Markov, mais conhecidos pela sua abreviatura 
do inglês HMM, tem sido aplicados em comunicações por 
satélites e sem-fio [1,5-7]. Além disso, simples HMM, como o 
modelo de Gilbert-Elliot tem sido utilizado na análise de 
desempenho, não apenas na avaliação do impacto causado 
pelos erros gerados na camada física, como também aqueles 
produzidos em camadas mais altas [1]. 

Apesar do amplo interesse no uso de modelos de Markov e 
HMM para processos de erros em surtos, muitos trabalhos tem 

apontado algumas limitações dessas abordagens, especialmente 
por frequentemente requerer o aumento do número de estados, 
afim de melhor ajustar alguma estatística de erros em surtos 
[3]. Esse aumento pode conduzir a um número de parâmetros 
impraticável que o ajuste seja realizado, deste modo, 
eliminando a principal vantagem destes modelos. 

Algumas novas abordagens tem sido propostas nos últimos 
anos, tal como aquelas que seguem a linha dos chamados 
modelos geradores baseados em processos determinísticos 
(DPBGM do idioma inglês) [3,8]. A idéia básica destes 
modelos consiste em se gerar amostras de surtos e de intervalos 
entre surtos a partir de amostras de cruzamento de nível de um 
processo de envoltória de desvanecimento simulado, e 
preencher estes intervalos com amostras de subsequências de 
erros obtidas de uma sequência de erros alvo. Uma tarefa 
crítica e trabalhosa nesta abordagem é o mapeamento de 
subseqüências de erros empíricos sobre as amostras simuladas 
de surtos e intervalos entre surtos. Porém, esta tem se mostrado 
bem sucedida em permitir bons ajustes para estatísticas de erro 
de interesse para investigação de desempenho de canais sem 
fio e sistemas de comunicações móveis [3, 8]. 

Outros trabalhos recentes tem se dedicado a introduzir 
melhorias em modelos de canais markovianos, pela proposta de 
aumentos moderados na estrutura do modelo, tal como o uso de 
modelos hierárquicos [8, 9] e os denominados modelos 
bipartidos [10]. 

Neste trabalho, será seguida uma abordagem similar a esta, 
e com uma nova proposta de contornar algumas limitações 
observadas na abordagem markoviana para modelagem de 
canais com memória, no entanto, sem sacrificar a simplicidade. 

A idéia básica consiste em se impor uma conveniente 
estrutura ao modelo de canal de Markov, inspirada em alguns 
mecanismos usuais de geração de erros. Esta estrutura foi 
concebida de tal forma que o número de parâmetros a serem 
estimados é desassociado do número de estados do MM. Além 
disso, facilita a dedução de expressões analíticas para 
estimação por máxima verossimilhança (do idioma inglês ML) 
para a estimação destes parâmetros. 

Os resultados das simulações aqui apresentados, 
demonstram a eficácia dessa abordagem em reproduzir muitas 
estatísticas de interesse para investigação de canais com 
memória. 
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Este trabalho está organizado em cinco seções. O modelo 
proposto é apresentado na seção II. A análise da função de 
verossimilhança para estimação dos parâmetros é apresentada 
na seção III. Resultados numéricos são mostrados na seção IV. 
Finalmente, nossas conclusões são resumidas na seção V. 

II. MODELO DE MARKOV ESTRUTURADO 

Uma sequência de erros é aqui representada como uma 
sequência finita de zeros e uns associados com eventos sem 
erro e com erro, respectivamente. Um gap (cluster) de 
comprimento n é definido como uma sequência de n zeros 
(uns) entre dois uns (zeros). 

A idéia central da nossa abordagem é impor uma estrutura a 
uma cadeia de Markov a fim de reproduzir a geração de 
padrões típicos que ocorrem em uma sequência afetada por 
surtos de erros e desassociar o número de parâmetros a serem 
ajustados do número de estados da cadeia. O modelo proposto 
está ilustrado na Fig. 1 e é composto de L+3 estados e dividido 
em dois sub-modelos denominados gaps de comprimento 
limitado e gaps de comprimento ilimitado. 

Apesar da nomeclatura acima mencionada os sub-modelos 
poderão estar envolvidos tanto na geração de gaps como de 
clusters, com a diferença básica de que os gaps gerados pelo 
primeiro sub-modelo são limitados ao comprimento máximo de 
L-1. Os estados diretamente envolvidos na geração destes gaps 
(e4, e5, ..., eL+2) formam o grupo denominado geração de gaps I. 

Por outro lado, gaps sem restrição de comprimento podem 
ser gerados pelo sub-modelo então denominado como gaps de 
comprimento ilimitado. Em particular, gaps de qualquer 
comprimento podem ser originado do número de auto-
transições realizadas pelo estado e1. Além disso gaps de 
comprimento maior ou igual a L pelo grupo denominado 
geração de gaps II, o qual é composto pelos estados e1 e e2. 

Com relação à geração de clusters no sub-modelo gaps de 
comprimento ilimitado, é importante notar que clusters de 
qualquer comprimento podem ser obtidos com transições para 
o estado e0 e suas auto-transições. Clusters sem restrições de 
comprimento também podem ser gerados a partir do outro sub-
modelo, com transições para o estado e3 seguidas de suas auto-
transições. 

Existem diferenças significantes nos papéis desempenhados 
pelos estados e0 e e3, na geração das sequências de erros. Em 
particular, deve ser observado que o estado e3 é conectado 
diretamente  a ambos os mecanismos de produção de gaps e 
nesse sentido ele conecta os sub-modelos gaps de comprimento 
limitado e gaps de comprimento ilimitado. Por outro lado e0 é 
um estado gerador de clusters com conexão direta apenas com 
o grupo geração de gaps II. A fim de destacar melhor as 
diferenças entre as gerações de clusters realizadas pelos 
estados e3 e e0, estes foram rotulados como gerador de cluster I 
e gerador de cluster II, respectivamente na Fig. 1. 

III. ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS 

As propriedades estatísticas produzidas pelo modelo proposto 
são determinadas por sete parâmetros representados pelo vetor 

( , , , , , , ),Lθ α β δ λ µ ρ� O qual nos propomos estimar pelo 

método da máxima verossimilhança. É assumido que as 
observações começam com a correta decisão. Assim a 
sequência de K+1 pares de clusters e gaps, que é representada 

pelo vetor 0 1 2 2 1( , , , , ),
K K

n n n n n +� �  onde n2k e n2k+1 denota os 
comprimentos dos clusters e gaps, no (k+1)-ésimo par, 
respectivamente.  

Por conveniência, também é definida a função 

0 1 2 2 1( ; ) ( , , , , ),t t ti P n n n nγ θ +� �  para t ϵ {0, 1, … , K}, que é a 

probabilidade de ocorrência dos primeiros t+1 pares cluster-

gap. Ele pode ser recursivamente calculado como se segue: 
 

     ( ) ( )
{ }

1 2 2 1
0,3

; , , |
t t k k i j

j

i j P n n e eγ θ γ − +
∈

 =  ∑ ,                 (1) 

onde  
2 2 1[ , , | ]k k i jP n n e e+

 denota a probabilidade condicional 

de ser emitido um gap de comprimento n2k seguido por um 
cluster de comprimento n2k+1 e estando depois no estado ei, 
dado que o modelo estava no estado ej antes destas emissões.  

Analisando o modelo na Fig.1, nós obtemos as seguintes 
expressões após algumas manipulações: 
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Sendo  η = 1 – α – β. 

A função de verossimilhança pode ser expressa por 

( ) ( )
{ }0,3

; ,K

i

V iθ γ θ
∈

∑�            (3) 

onde a dependência de γK(.) com θ  foi explicitada para maior 
clareza da notação. 

É interessante se observar que a possibilidade de cálculo da 
métrica ML é uma importante vantagem do modelo proposto, 
desde que é obtido um método simples e eficaz para ajuste de 
parâmetros, como é mostrado a seguir. 

 Como o vetor θ contém o parâmetro discreto L, nossa 
abordagem para estimação ML consiste em dois passos 
principais. Inicialmente V (θ) é maximizada para valores fixos 
de L, tomados de um conjunto de valores pré-estabelecido, 
registrando-se as melhores estimativas dos valores contínuos 
de θ, e o correspondente valor da função objetivo. 

No segundo passo é pesquisado o melhor valor da função 
objetivo entre aqueles previamente registrados a fim de se 
chegar à estimativa ML de  θ. 
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                Fig.1. Modelo proposto 

IV. RESULTADOS 

Foi avaliada a capacidade do modelo proposto em capturar 
propriedades estatísticas de sequências alvos, produzidas em 
um típico cenário de geração de erros em surtos, que é a 
transmissão por canais sujeitos a desvanecimento plano. 

Em termos mais específicos, nós modelamos sequências de 
erros obtidas da simulação da transmissão de sinais modulados 
em PSK-4, sobre um canal Rayleigh, variante no tempo, com 
espectro Doppler modelado pelo modelo de Jakes e máximo 
desvio Doppler Normalizado de 10-2. A razão Eb/N0 foi fixada 
em 15 dB e foi considerado perfeito sincronismo de fase no 
receptor. Este será denominado como “caso de desvanecimento 
plano” na apresentação dos resultados. 

A fim de se verificar a consistência da nossa metodologia 
para ajuste dos parâmetros do modelo proposto, foi aplicada 
essa metodologia a uma sequência alvo, gerada pelo próprio 
modelo, com o parâmetro L igual a 80. Este será denominado 
como “caso de verificação de consistência” como a seguir. 

Em ambos os casos, após realizar a estimação ML dos 
parâmetros do modelo proposto, uma nova sequência de erros é 
gerada, usando o modelo com os parâmetros estimados e dela 
são levantadas duas estatísticas de grande interesse no contexto 
de investigação de canais sujeitos a erros em surtos [3]. Por 
motivo de se obter melhor clareza na apresentação dos 
resultados, as definições dessas estatísticas foram um pouco 
modificadas, mas seus nomes preservados, como se segue. 

• Distribuição de gaps (GD - Gap distribution ) – É a 
cumulativa complementar da distribuição de comprimentos 
de gaps G, ( )P G m≥ ;  

• Distribuição de surtos de erros (EBD - Error burst 
ditribution) – É a cumulativa complementar da distribuição 
de comprimentos de surtos EB, ( )P EB m≥ ;  

Foi adotada a definição de surto de erros do CCITT, que 
estabelece que um surto de erros é uma sequência de bits que 
começam e terminam com um “1”, no qual o número de “0” 
consecutivos é sempre menor do que um número máximo, aqui 
chamado de limiar intersurtos, e é denotado por X.  

Para efeito de comparação de desempenho com o modelo 
proposto, será usado um modelo de Fritchman de 5 estados no 
total, sendo 1 estado de  erro,  para  modelagem  do  canal  com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desvanecimento plano. Os 8 parâmetros deste modelo foram 
estimados, pelo conhecido algoritmo de Baum-Welch. 

Inicialmente são mostrados alguns resultados da estimação 
de parâmetros do modelo proposto. A Fig. 2 mostra a métrica 
ML dos parâmetros contínuos deste modelo, como função do 
parâmetro L, para ambos os casos de erros causados pelo 
desvanecimento plano e pela verificação de consistência. 

Uma alta sensibilidade para o valor de L é observada neste 
último caso, no qual a estimativa ML de L é claramente o seu 
verdadeiro valor (80). Em particular, uma variação acentuada 
da métrica ML em torno do valor é observada. Por outro lado, 
no primeiro caso existe uma variação mais plana da métrica, 
em torno da estimação ML de L, que neste caso tem valor 40. 

A Fig. 3 mostra a estimação da distribuição de gaps (GD), 
produzida pelo modelo proposto com os valores estimados de 
seus parâmetros e obtida dos dados originais, para o caso de 
validação. Uma quase perfeita concordância entre as duas 
estimações é observada. 

Um comportamento similar pode ser observado na Fig.4, 
que mostra os resultados obtidos na estimação da distribuição 
de surtos para a verificação de consistência, com limiar 
intersurtos X igual a 80. 

Assim, estes resultados demonstram a consistência da 
metodologia e do modelo aqui proposto. Essa consistência foi 
também confirmada em outros experimentos, usando 
sequências alvo geradas por diferentes valores para os 
parâmetros do modelo proposto. 

A comparação de desempenho deste modelo e do 
anteriormente especificado, modelo de Fritchman, quando 
aplicados ao caso do desvanecimento plano é apresentado a 
seguir. 

A Fig. 5 mostra a estimação da distribuição de gaps (GD), 
produzida com modelo proposto; a obtida com o modelo de 
Fritchman e a obtida com os dados originais simulados. Um 
bom ajuste entre o modelo proposto e os dados originais, pode 
ser observado, enquanto o modelo de Fritchman apresenta um 
pior desempenho. 

As estimações obtidas para a distribuição de surtos no caso 
do desvanecimento plano são  mostradas na  Fig. 6,  onde  uma  

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

323



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

        Fig. 2.  Valores ML em função de L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3. Estimação da GD para verificação de consistência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 4. Estimação da EBD para verificação de consistência 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 5. Estimação da GD para o caso de desvanecimento plano 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 6. Estimação da EBD para o caso de desvanecimento plano 

 

          

 

significante vantagem do modelo proposto em relação ao 
modelo de Fritchman pode ser observada. O limiar intersurtos 
foi fixado em 40 para obtenção das figuras. 

Em resumo, as figuras acima mostradas indicam que o 
modelo aqui proposto produz melhores ajustes das estatísticas 
consideradas do que o modelo de Fritchman. Além disso, pode-
se observar um fator aproximado de 20 vezes de esforço 
computacional gasto para estimação de parâmetros em favor do 
modelo proposto. 

V. CONCLUSÃO 

Um novo modelo Markoviano para canais sujeitos a erros 
em surtos foi proposto, o qual é especialmente estruturado para 
reproduzir a geração de padrões típicos de sequências de erros 
em surtos e tem apenas 7 parâmetros para serem ajustados, 
independentemente de seu número de estados. Foi deduzida e 
aplicada uma simples expressão para a estimação ML de seus 
parâmetros. Os resultados numéricos da comparação com o 
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usual modelo de Fritchman mostrou que o modelo proposto é 
superior em termos de reproduzir propriedades estatísticas de 
dados empíricos. Uma significante redução de esforço 
computacional para a estimação de parâmetros também foi 
obtida. 
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Resumo—Este trabalho tem por objetivo o uso de um novo 
parâmetro no projeto de antenas denominado de “Taxa de 
Rejeição Sistêmica”,  que procura mensurar a influência de 
variáveis sistêmicas multicamadas, tais como modulações, 
esquemas de múltiplo acesso, protocolos de comunicação, entre 
outros. Ainda que aqui seja usado o BER (“Bit Error Rate”) 
como figura de mérito, os primeiros resultados são bastante 
promissores, demonstrando como a modulação pode influir no 
projeto de antenas.  

Antenas; Taxa de Rejeição Sistêmica; Modulação; Eficiência 
Espectral 

I.  INTRODUÇÃO 

O explosivo desenvolvimento da indústria sem-fio tem 
demandado cada vez mais um melhor aproveitamento de 
freqüências. As últimas grandes tecnologias em ascensão como 
o WiMax e o LTE demonstram essa tendência com a utilização 
da técnica OFDM que permite atingir taxas de 5 bits/Hz de 
aproveitamento espectral [1]. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de novas configurações físicas alinhadas com 
as diversas camadas dos sistemas de comunicação permite 
idealizar um aumento ainda maior dessas taxas de 
aproveitamento. 

Um dos parâmetros que têm como objetivo a otimização do 
sistema e o aumento espectral é a taxa de rejeição. Na indústria, 
esse parâmetro é utilizado na otimização do sistema com 
relação à antena. Uma taxa de rejeição maior reflete um ganho 
maior na relação S/N o que influi diretamente nas taxas de bits 
e nas taxas de aproveitamento espectral. Em suma, ela reflete o 
grau de isolamento e o quão o sistema é suscetível a 
interferências. 

A taxa de rejeição sistêmica é um novo conceito que esse 
trabalho introduz. Ele tem como objetivo medir a influência de 
parâmetros sistêmicos, também chamados de multicamadas, no 
projeto de antenas. Em geral, o projeto de antenas (camada 
física do modelo OSI), está desacoplada com o restante das 
outras camadas, ou seja, os engenheiros de redes e protocolos 
não se preocupam com o projeto de antenas e vice-versa. 

Sendo assim, esse trabalho procurou avaliar o impacto de 
alguns parâmetros no projeto de antenas. Como início, avaliou-
se o impacto de dois esquemas de modulação (16 e 64-QAM) e 
mostrou-se como o projeto de uma antena pode ser alterado 
quando se leva em conta qual a modulação está sendo utilizada. 

Para realizar essa avaliação, foi utilizada como base a 
biblioteca CML (Coded Modulation Library) [2], escrita para 
Matlab. Essa biblioteca  possui diversos sistemas de 
comunicação com parâmetros pré-definidos e isso facilitou o 
trabalho, permitindo o foco apenas no problema a ser tratado. 

II. TAXA DE REJEIÇÃO 

 
A Taxa de Rejeição, termo traduzido do inglês “Isolation”, 

é um dos parâmetros mais importantes quando se trata antenas 
em comunicações sem-fio. Esse parâmetro leva em conta a 
interferência eletromagnética causada por lóbulos de antenas 
presentes na mesma região de operação, sendo que esses 
lóbulos podem ou não terem sido gerados pelo mesmo sistema 
de comunicação. A Taxa de Rejeição pode ser traduzida em 
quão é o grau de isolamento do sistema de comunicação e 
geralmente essa taxa é avaliada somente levando em 
consideração as antenas. A avaliação dessa taxa permite 
projetar antenas de forma a atingir maiores relações S/N o que 
leva a incremento nas taxas de transmissão e aproveitamento 
espectral. 

Abaixo, será listado um método para avaliar a taxa de 
rejeição em um sistema de comunicação sem-fio. É importante 
salientar que o método apresentado abaixo é aplicável no 
cálculo de isolamento (rejeição) apenas em antenas, e a 
investigação principal do presente trabalho é estendê-lo aos 
diversos outros parâmetros sistêmicos, por meio da inclusão de 
novos parâmetros e variáveis em suas equações. O cálculo da 
taxa de rejeição sistêmica de transmissão é sempre feita sobre o 
lóbulo desejado enquanto que o cálculo da taxa de rejeição 
sistêmica de recepção é sempre feita sobre o lóbulo 
interferente. Esse método já foi largamente utilizado [3]. 

A. Componente da transmissão da taxa de rejeição 

A taxa de rejeição entre uma célula de um sistema de 
comunicação “d” e  outras células interferentes “i” é dada por 
(1), onde cada um dos parâmetros da equação é listado na 
Tabela 3.1. 
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TABELA I.  DEFINIÇÃO DOS VALORES DA TAXA DE REJEIÇÃO NA 
TRANSMISSÃO 

Parâmetro Descrição 

gd(xd) 
Ganho da antena de transmissão que serve a célula “d” em todo 
e qualquer ponto da cobertura de “d” 

gi(xd) 
Ganho da antena de transmissão que serve a célula “i” na 
mesma freqüência e polarização da antena que serve a célula 
“d” em todos e qualquer ponto da cobertura de “d” 

gmini 
Menor ganho de cobertura da antena de transmissão que serve 
a célula “i” 

gmind 
Menor ganho de cobertura da antena de transmissão que serve 
a célula “d” 

EIRPmind EIRP mínima da antena de transmissão que serve a célula “d” 

EIRPmini EIRP mínima da antena de transmissão que serve a célula “i” 

gd(xd) 
Ganho da antena de transmissão que serve a célula “d” em todo 
e qualquer ponto da cobertura de “d” 

 

B. Componente da recepção da taxa de rejeição 

A taxa de rejeição entre uma célula de cobertura “d” (área 
ou espaço que recebe potência do lóbulo desejado) e as 
interferências sofridas por várias células “i” é dada por (2), 
onde xi

+ refere-se a uma série de pontos xi em todos os pontos 
de interferência das outras células “i”. Os demais parâmetros 
estão listados na Tabela 3.2. 
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TABELA II.  DEFINIÇÃO DOS VALORES DA TAXA DE REJEIÇÃO NA 
RECEPÇÃO 

Parâmetro Descrição 
gi(xd) Ganho da antena de recepção que serve a célula “i” na mesma 

freqüência e polarização da antena que serve a célula “d” em 
todos e quaisquer pontos xi da cobertura de “i” 

gd(xd) Ganho da antena de recepção que serve a célula “d” em todos e 
quaisquer pontos xi da cobertura de “i”.  

gmind Menor ganho de cobertura da antena de recepção que serve a 
célula “d” 

gmini Menor ganho de cobertura da antena de recepção que serve a 
célula “i” 

Smaxd Densidade de fluxo de potência máximo na cobertura da célula 
“d” 

Smaxi Densidade de fluxo de potência máximo na cobertura da célula 
“i ” 

gi(xd) Ganho da antena de recepção que serve a célula “i” na mesma 
freqüência e polarização da antena que serve a célula “d” em 

Parâmetro Descrição 
todos e quaisquer pontos xi da cobertura de “i” 

 

C. Taxa de rejeição e outros parâmetros sistêmicos 

 
Nos últimos dois itens, foi listado como calcular a taxa de 

rejeição levando em consideração apenas os parâmetros da 
antena. É possível desenvolver métodos para avaliação da 
influência da taxa de rejeição de outros parâmetros de sistemas 
de comunicação como esquemas de modulação, protocolos, 
codificação de canal, codificação de fonte, etc. Imagina-se que 
todos esses parâmetros influem de uma forma ou de outra na 
taxa de rejeição. Se de alguma forma for possível analisar a 
influência e o comportamento da alteração desses parâmetros 
nessa taxa, torna-se possível pensar em um projeto de antena 
relaxado, em que não haja necessidade de se reduzir os lóbulos 
laterais. É aí que se introduz o parâmetro que aqui se chama 
“Taxa de Rejeição Sistêmica”. 

A partir disso, pretende-se alterar as equações listadas 
anteriormente pela inclusão de variáveis e constantes que 
representem a influência dos parâmetros multicamadas. 

III.  SIMULAÇÕES 

Nesse trabalho foi avaliado o comportamento da taxa de 
rejeição sendo utilizado o BER como figura de mérito para 
avaliar o comportamento de esquemas de modulação diferentes 
como o 16-QAM e o 64-QAM no projeto de antenas. Para isso, 
procurou-se algum software que permitisse simulação 
computacional de sistemas de comunicação. Após a análise de 
alguns frameworks como o Ptolemy [4] e Matlab [5], optou-se 
pelo uso do Matlab em conjunto com a biblioteca CML (Coded 
Modulation Library [3], mas para isso, precisou-se avaliar a 
confiabilidade da biblioteca com relação a bibliografia 
vastamente publicada como [6]. Logo após, foi adicionado um 
código Matlab que simula uma interferência de um sinal QPSK 
de forma a indicar a influência na taxa de rejeição pelos dois 
esquemas de modulação propostos. Para fins de comparação 
entre os resultados dos dois esquemas de modulação, foi 
utilizado o BER (Bit Error Rate) como figura de mérito. 

A. Avaliação do resultado dos esquemas de modulação 16-
QAM e 64-QAM pelo CML 

 

Para avaliação do 16-QAM em um canal AWGN, foram 
utilizados os parâmetros do CML listados no registro número 
“3” do arquivo “uncodedscenarios.m” disponível pela 
biblioteca. Esses parâmetros na verdade traduzem que será 
simulada a relação Eb/N variando de 0 a 20 dB, com 
modulação 16-QAM, código de Gray sobre um canal AWGN. 

Da mesma forma realizada anteriormente, foi avaliado o 
comportamento do  64-QAM em um canal AWGN. Foram 
utilizados os parâmetros do CML listados no registro de 
número “12” do arquivo “uncodedscenarios.m” disponível na 
biblioteca. Esses parâmetros na verdade traduzem que será 
simulada a relação Eb/N variando de 0 a 20 dB, com 
modulação 64-QAM, código de Gray sobre um canal AWGN. 
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A Figura 1 mostra os resultados obtidos com a simulação e 
a Tabela III, mostra os resultados numéricos além de resgatar 
os resultados apresentados em [6]. Os resultados de [6] são 
bem próximos dos obtidos com o CML mostrados na Figura 1. 
Sendo assim, considerou-se essa biblioteca com bons 
resultados em relação à bibliografia publicada para as 
simulações que serão realizadas, o que nos proporcionou 
confiança para continuar os trabalhos com essa biblioteca. 

 

Figura 1.  Taxa de erro dos símbolos do 16-QAM e do 64-QAM 

TABELA III.  COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS DO CML E DA 
BIBLIOGRAFIA  

Eb/N 
Taxa de Erro 16-QAM Taxa de Erro 64-QAM 

Calculado – CML Bibliografia Calculado - CML Bibliografia 

8 dB 3,6.10-2 5.10-1 - - 

10 dB 7.10-3 0,7. 10-2 - - 

12 dB 6.10-4 0,7. 10-3 5,8.10-2 5.10-2 

14 dB 1.10-5 2.10-5 1,3.10-2 1.10-2 

16 dB - - 1,5.10-3 2.10-3 

18 dB - - 5. 10-5 7. 10-5 

 

B. Avaliação da taxa de rejeição sistêmica para diversos 
esquemas de modulação 

Depois de habilitar a biblioteca para realizar as simulações, 
procedeu-se da seguinte forma. Para avaliação da taxa de 
rejeição sistêmica em esquemas de modulação diferentes, 
considerou-se um cenário no qual uma antena transmita com 
modulação QPSK. Considerou-se também que essa antena 
possua o seu lóbulo principal e que também possua dois 

lóbulos laterais interferindo em dois outros enlaces, sendo um 
16-QAM e outro 64-QAM, como mostrado pela Figura 2. 

Figura 2.  Cenário com os enlaces propostos 

Para realizar essa simulação, essa interferência foi 
introduzida no arquivo que simula o canal de um sistema de 
comunicação, ou seja, o arquivo “cmlchannel.m”. Essa 
interferência está mostrada pela Figura 3 e foi originada pela 
inclusão de um código Matlab que gera uma constelação 
QPSK. Essa interferência então é somada ao sinal 16-QAM e 
ao sinal 64-QAM recebido por uma determinada antena. 

Figura 3.  Constelação QPSK interferente 

As simulações são então realizadas e os resultados obtidos 
são as curvas de erro de bit por Eb/No mostradas nas Figuras 4 
e 5 (foi considerado como interferências tanto o sinal QPSK 
como o ruído branco). Sem perda de generalidade, considere 
para este exemplo que o BER aceitável é de 10-3. 

Portanto, uma antena com lóbulos laterais simétricos que 
provoque uma interferência aceitável nos 2 casos estaria 
aproximadamente 6,5 dB abaixo do limiar necessário para 
garantir o BER no caso 16-QAM (menos sensível pois usa 
menos bits por símbolo). Nesta linha de raciocínio, a antena 
poderia ser assimétrica possibilitando o lóbulo lateral que 
interfere no enlace 16-QAM ser 6,5 dB superior ao anterior 
(isto corresponde a mais de 4 vezes mais potência). A 
possibilidade de ajuste em um dos lóbulos laterais baseado no 
esquema de modulação insere um grau adicional de liberdade 
no projeto da antena, o que leva a novas técnicas de síntese e 
geometrias melhor adaptadas aos cenários reais de uso. 
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Esse fato nos indica que a modulação pode ser levada em 
consideração no projeto dessas antenas e ainda, com esses 
resultados, supõe-se que outros parâmetros, tais como 
codificação de canal, codificação de fonte, criptografia, 
multiplexação, múltiplo-acesso, entre outros, influenciarão em 
algum grau, o projeto das antenas. Por exemplo, dois dipolos 
de meio comprimento de onda, uniformemente alimentados, 
separados por 3/4 de comp. de onda resultam em um diagrama 
com lóbulos laterais assimétricos [7]. Através de um processo 
de otimização numérica, e provavelmente utilizando-se mais 
elementos para se ter uma melhor precisão, pode-se obter um 
diagrama cujo lóbulos laterais difiram em 6,5 dBs. 

Figura 4.  Sinal 16-QAM recebendo interferência de fonte QPSK, 
considerando um canal AWGN 

Figura 5.  Sinal 64-QAM recebendo interferência de fonte QPSK, 
considerando um canal AWGN 

 

 

 

 

Deseja-se então aliar o projeto de antenas com esses 
resultados. Por meio da integração dos softwares de análise de 
antenas traduzidos para Java como o GRADMAX for Web [8]  
e o WebPRAC [9] aliado a algoritmos inteligentes de redes 
neurais, algoritmos genéticos [10-11], ou outras técnicas, 
deseja-se projetar antenas dinamicamente. Esta parte se 
encontra correntemente em desenvolvimento. 

Tanto geometrias convencionais (refletores, fios e 
conjuntos) bem como sistemas MIMO estão sendo 
consideradas. Em especial, para o caso MIMO, se tenta 
demonstrar que ao se considerar as geometrias reais das 
antenas (resultando em diagramas de irradiação, polarizações 
incluindo as cruzadas, acoplamento mútuo, etc...), bem como 
as características de propagação, a matriz de transferência é 
defectiva (auto-vetores linearmente dependentes), e portanto 
impossível de ser matematicamente diagonalizada 
(transformada em uma matriz unitária). Isto implica em dizer 
que os canais (no contexto de um sistema MIMO) serão sempre 
correlacionados por mais que se tente torná-los independentes 
através de algoritmos de controle e processamento de sinais. 

IV.  CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nesse trabalho permitiram deduzir 
que parâmetros sistêmicos como a modulação têm influência. 
A diferença de 6,5 dB entre os dois esquemas de modulação 
testados (16-QAM e 64-QAM) podem ser traduzidos em um 
ganho maior na relação S/N se as antenas forem projetadas 
levando em consideração esse parâmetro, o que se traduz em 
maiores taxas de transmissão e melhor aproveitamento 
espectral. 

Sendo assim, é possível inferir que outros parâmetros 
sistêmicos como protocolos, codificação de canal, codificação 
de fonte, entre outros, também podem ter influência nos 
resultados obtidos. A verificação da influência de cada um 
desses parâmetros está sendo atualmente investigada. 

Com a integração de softwares atualizados recentemente 
para a linguagem Java pelo Grupo de Antenas da Universidade 
de Brasília (GRADMAX [8] e WebPRAC [9]) será possível 
um maior grau de flexibilidade desses softwares de análise e 
projeto de antenas com bibliotecas do Matlab aliados a 
algoritmos de otimização. Com isso, será possível não só a 
investigação mas o projeto de antenas que levem em 
consideração esse cenário.  
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Abstract— In the recent years, great attention has been given to 
the location of personal mobile stations in cellular systems. The 
GPS (Global Positioning System) generally has an adequate 
precision of location, but there are some technical aspects of the 
system that restrict its use in urban and metropolitan areas, 
particularly in indoor environments. The modern technologies 
and crescent popularity of the cell phones are motivating the 
development of new radiolocation methods that together with the 
existing ones will provide more accurate location in indoor and 
outdoor environments. The goal of this work is to determine and 
analyze the factors that influence the order in which 
radiolocation methods are automatically chosen by a cellular 
system and the frequency of use of them, based in extensive 
measurements performed in Rio de Janeiro and Niterói cities. 

 
Keywords-geolocation, radiolocation, global positioning system, 

GPS,  A-GPS, AFLT.  

I.  INTRODUÇÃO  

A forma mais comum de se obter informação de 
localização, utilizando técnicas de rádio-localização, é através 
de terminais GPS. Porém, apesar de razoavelmente preciso, 
este método possui algumas desvantagens que limitam o seu 
uso. A união dos métodos de localização atualmente utilizados 
em redes celulares, que possibilitam identificar a posição do 
terminal móvel inclusive em ambientes internos, com a boa 
precisão do sistema GPS, vem se mostrando ser uma forma 
eficiente para a localização de pessoas e veículos, considerados 
neste trabalho como Estações Móveis (MS). O 
aperfeiçoamento dos métodos de localização utilizando a rede 
celular tem recebido uma grande atenção por parte da ciência 
em função da grande oferta de aplicativos para terminais 
móveis baseados em localização. 

O objetivo deste trabalho é a análise dos métodos de 
localização utilizados em redes celulares e dos fatores que 
influenciam a ordem de escolha e frequência de utilização 
destes métodos em ambientes internos e externos, com alta e 
baixa densidade de edificações e Estações Rádio Base (BTS), 

através de medições realizadas em redes celulares instaladas  
nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. 

II. TÉCNICAS DE RÁDIO-LOCALIZAÇÃO 

Neste item são sumariamente descritas as técnicas de rádio-
localização que são normalmente utilizadas por operadoras de 
telefonia celular. 

 

A. Técnica Baseada em Medida de Potência 

À medida que a distância entre a Estação Radio Base (BTS) 
e a Estação Móvel (MS) aumenta, a intensidade do sinal 
transmitido diminui. Conhecendo-se os níveis de sinal 
transmitido e recebido, é possível determinar a atenuação do 
sinal e, com base nela, é possível estimar a distância entre a 
MS e a BTS[1].  

A localização da MS é definida ao se considerar, nesse 
cálculo, no mínimo três BTS (interseção de três círculos).  

Nesta técnica, como também nas outras que serão 
apresentadas a seguir, os multipercursos normalmente 
provocam a redução na intensidade do sinal recebido e levam a 
subestimar a distância entre a MS e a BTS. Outro problema 
relacionado a esta técnica, é que alguns sistemas móveis, a 
partir da 2ª geração, utilizam mecanismos de controle de 
potência que mascaram a atenuação sofrida pelo sinal no 
percurso. No sistema CDMA (Code Division Multiple Access), 
por exemplo, a potência da MS é controlada para combater o 
efeito perto-distante já que, nestes sistemas, a separação dos 
sinais dos diversos terminais móveis em uma BTS requer que 
sejam recebidos, idealmente, com o mesmo nível de potência. 
Em um ambiente com muitos anteparos, tal como no interior de 
um escritório, medir a distância utilizando-se a atenuação é 
menos preciso do que o utilizando o tempo de propagação [2]. 
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B. Técnica Baseada em Ângulo de Chegada (AoA) 

Os métodos de localização AoA (Angle of Arrival) ou DoA 
(Direction of Arrival), estimam a posição do terminal móvel 
através da medição do ângulo de chegada do sinal utilizando 
um sistema inteligente de antenas. Este sistema é constituído, 
essencialmente, de um ou mais conjuntos de elementos 
irradiantes denominados matrizes ou arrays. O sinal 
transmitido é detectado por estes elementos, produzindo 
diversas versões defasadas do mesmo, que são combinadas 
para determinar a direção de chegada da onda. A estimativa da 
posição do terminal móvel é obtida pela interseção das linhas 
de posição de, pelo menos, duas BTS. As linhas de posição são 
retas definidas pela posição da BTS e pelo ângulo de recepção 
do sinal da MS. É necessário conhecer, também, a distância 
entre as BTS e a sua localização [1]. 

Algumas vantagens são visíveis nesta técnica, como a 
necessidade de apenas duas BTS para estimar a posição da MS, 
enquanto que a técnica baseada em medida de potência exige, 
no mínimo, três BTS. Outra vantagem é que a técnica AoA é 
inteiramente baseada na rede, não requerendo substituição da 
MS ou atualização de software da mesma, além de não 
requerer critérios rigorosos de sincronismo com as BTS, como 
as exigidas em alguns métodos baseados na medida de tempo. 

C. Técnica Baseada em Tempo de Chegada 

Na técnica baseada em tempo de chegada, ToA (Time of 
Arrival), a distância entre a MS e a BTS é estimada através da 
medida do tempo de propagação do sinal entre elas. Esta 
técnica tem o mesmo princípio da técnica de medida de 
potência, porém o que é verificado é o tempo de chegada do 
sinal. A distância entre a BTS e a MS é obtida determinando-se 
o tempo de propagação do sinal transmitido entre os dois 
pontos, e multiplicando seu valor pela velocidade da luz. 
Geometricamente, obtém-se um círculo com centro na BTS. 
Para estimar a localização da MS são necessárias pelo menos 
três BTS,1],[3],[4]. 

A técnica baseada em tempos de chegada ToA requer 
estrita sincronização de relógio entre as BTS e a MS. Isto é 
conseguido por meio de bases de tempo padrões, tais como 
relógios de rubídio ou césio, ou através dos sinais recebidos de 
satélites GPS (Global Positioning System), como no sistema 
IS-95(CDMA) [5].  

A técnica ToA tem um grande potencial para prover alta 
precisão na estimação de localização [6]. Diferentemente da 
técnica AoA, esta técnica não tem a precisão degradada 
fortemente com o aumento da distância entre a MS e as BTS, e 
não é necessário instalar um novo conjunto de antenas em cada 
estação, o que é uma grande vantagem. Ainda assim, a 
propagação em visada direta (LOS) é necessária para obter 
precisão [2].  

III.  MÉTODOS DE RÁDIO-LOCALIZAÇÃO 

 

Os métodos de localização serão apresentados, a seguir, em 
ordem inversa à sua precisão, ou seja, primeiramente serão 
apresentados os métodos menos precisos, como o método 
Centróide de SId (System Identification), passando, então, por 

métodos progressivamente mais precisos, até o A-GPS 
(Assisted GPS). 

Para que os métodos mais precisos funcionem 
adequadamente, é necessário que os métodos de menor 
precisão forneçam informações básicas ao sistema, como por 
exemplo a BTS onde a MS está registrada. Se o método mais 
preciso falhar, o sistema utiliza o método menos preciso, da 
tentativa anterior, para a definição da localização[1],[2],[3],[4]. 

A. Método Centróide de SId 

O método Centróide de SId é baseado em funções e 
parâmetros de gerenciamento de mobilidade já existentes nas 
redes celulares [4]. SId (System Identification) é a identificação 
do sistema, e é um termo genérico que se refere a uma região 
de serviço de uma operadora.  

Este método informa, ao sistema, as coordenadas do 
centróide da área composta pelas BTS com as quais o terminal 
móvel pode se comunicar, dentro de uma área de serviço da 
operadora de telefonia celular. O PDE (Position Dertermining 
Entity), que é o servidor de rede, usa esta técnica de localização 
quando a pesquisa da BTS no BSA (Base Station Almanac) 
falha e, neste caso, não é possível seguir com a pesquisa de 
localização da MS utilizando outros métodos.  

B. Método Centróide de Cell Id 

No método Centróide de Cell Id (Cell Identity), qualquer 
que seja a localização do móvel, a posição informada, para o 
caso da BTS possuir antena onidirecional, será a latitude e a 
longitude da BTS. Para o caso de antenas setorizadas, a posição 
do móvel será as coordenadas do centróide do setor. 

C. Método Centróide de Células Mistas 

O método Centróide de Células Mistas combina casos de 
múltiplos resultados aproximados de localização do Centróide 
de Cell ID e, em seguida, retorna o centróide da união dessas 
áreas.  

D. Método AFLT (Advanced Forward Link Trilateration) 

 
Este método utiliza a rede celular, comparando o tempo de 

chegada dos sinais entre pelo menos três BTS que estão ao 
redor da MS. A tecnologia de acesso CDMA utiliza este 
método de localização através da técnica ToA (Time of 
Arrival). A utilização deste método no CDMA é possível pelo 
fato das BTS e as MS estarem sincronizadas. Com as 
informações de localização das BTS obtidas pela consulta ao 
BSA e da distância ente as BTS e a MS, o PDE define a 
localização da MS.  

 
E. Método A-GPS (Assisted  GPS) 

O método A-GPS (Assisted GPS) é um método de 
localização assistido pelo terminal e utiliza a técnica ToA 
(Time of Arrival). Este método utiliza a tecnologia GPS, o 
servidor de rede PDE (Position Dertermining Entity) e uma 
rede de receptores, a rede WARN (Wide Area Reference 
Network), para diminuir o longo tempo causado pela recepção 
dos dados de Ephemeris e Almanac, ao produzir a primeira 
localização [7],[8].  
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A rede WARN opera continuamente com receptores GPS 
em posições fixas e gera as informações que assistirão a MS na 
aquisição da posição. Estas informações incluem a defasagem 
do código PN e informações de Ephemeris e Almanac. Estas 
informações auxiliares reduzem o tempo para primeiro cálculo 
de posição de até 10 minutos em um receptor GPS 
convencional para poucos segundos em um receptor A-GPS. A  
Figura 1 ilustra o funcionamento do método A-GPS. 

 
 

Figura 1. Localização através do método A-GPS. 
 

F. Método Híbrido de A-GPS + AFLT 

Para a definição da localização através dos métodos A-GPS 
e AFLT, o sistema de localização deve contar, no mínimo, com 
três satélites ou três BTS, respectivamente. O método híbrido 
de A-GPS + AFLT provê a localização utilizando satélites e 
BTS, de forma que caso o sistema tenha disponível no mínimo 
um satélite e duas BTS ou dois satélites e uma BTS, já será 
possível a definição da localização.  

 

IV.  ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS DE 

RÁDIO-LOCALIZAÇÃO  EM SISTEMAS CELULARES 
 

A análise da eficiência dos métodos de rádio-localização foi 
realizada em ambientes externos e internos, nas cidades do Rio 
de Janeiro e Niterói, no período de outubro de 2008 a janeiro 
de 2009, com o objetivo de estudar os fatores que influenciam 
na ordem de escolha e frequência de utilização dos métodos. 
Foram estudados, também, os fatores que influenciam na 
eficiência dos métodos de localização e verificada a 
disponibilidade do sistema nos dois tipos de ambientes 
(externos e internos). 

Para atingir estes objetivos, foi necessário o conhecimento 
das técnicas e métodos de rádio-localização implementados na 
rede celular onde foram realizadas as medições, com a 
finalidade de verificar o comportamento do sistema em 
diferentes cenários, ou seja, com e sem visada direta para 
satélites GPS. 

 
A. Realização das medições 

As medições foram realizadas nas cidades do Rio de 
Janeiro e Niterói, onde foram definidas cinco áreas de teste: 
Centro, Zonas Norte, Sul e Oeste do Rio de Janeiro e o Campus 
da UFF, em Niterói. Para cada uma dessas áreas foi definido 

um local de medição em função do tamanho da região, 
densidade de BTS instaladas e densidade de edificações.  

Com os equipamentos disponíveis para a realização das 
medições não foi possível selecionar previamente, nos 
mesmos, o método de localização, uma vez que a rede celular é 
a responsável por fazer automaticamente esta opção. Por isso, 
onde o sinal GPS é captado pela MS, as chances de obter dados 
gerados pelos métodos AFLT e Cell ID são pequenas, uma vez 
que, tendo pelo menos o sinal de um satélite GPS e de duas 
BTS, o sistema já tem a possibilidade de utilizar o método 
híbrido A-GPS+AFLT para a definição da localização. Com a 
disponibilidade de uma quantidade maior de sinais dos satélites 
GPS a possibilidade de o sistema utilizar o método A-GPS 
aumenta. 

 

Para a realização das medições foram utilizados alguns 
recursos: Terminal CDMA com GPS assistido integrado para a 
requisição da localização; software para mapear as posições 
informadas pela rede, comparando-as com a posição real, e 
arquivo de registro de chamadas de localização, gerado pela 
plataforma de localização, com horário, método utilizado e as 
coordenadas das chamadas. 

O terminal CDMA com GPS assistido integrado operando 
no modo teste permite a visualização da posição do móvel, 
data/horário da medição, quantidade de satélites visíveis e seus 
PRN (Pseudo Random Noise Code), quantidade de BTS 
próximas da MS e seus PN Offset (Pseudo Noise). O software 
gratuito Google Earth foi utilizado para a apresentação das 
BTS envolvidas e informações de localização geradas nas 
medições. 

 

B. Gráficos para interpretação dos resultados 

As medições realizadas permitiram a criação dos seguintes 
gráficos, para fins de interpretação dos resultados: 

1) Mapa com a distribuição geográfica das chamadas de 
localização, conforme mostra a Figura 2. 

 

 
Figura 2. Mapa do local do medição realizada no centro do Rio de Janeiro. 

 
2) Gráfico mostrando a distribuição de frequências 

relativas dos erros de distância, separadas em classes de 5 
metros, conforme está ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3. Distribuição das frequências relativas dos erros de distância  

 

3) Gráfico contendo a distribuição dos métodos utilizados 
automaticamente pelo sistema para obtenção da localização, 
conforme está mostrado na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Distribuição dos métodos utilizados automaticamente pelo sistema. 
 

4) Gráfico da eficiência dos métodos de localização. Para 
a análise da eficiência dos métodos foram utilizados gráficos 
semelhantes ao da Figura 5, onde o eixo vertical representa o 
percentual de chamadas de teste, para cada um dos métodos 
utilizados, e o eixo horizontal o valor central (erro médio) e o 
desvio padrão das medidas coletadas, representado pela barra 
horizontal. Através destes gráficos é possível visualizar o 
método mais eficiente para cada um dos locais medidos. Foi 
definido, neste trabalho, como mais eficiente, o método com 
menor erro médio e menor desvio padrão.  

 
 

 
Figura 5. Eficiência dos métodos de localização 

 

5) Gráfico para a análise da eficiência do sistema 
independentemente do método. Foram utilizados gráficos de 
frequências relativas acumuladas semelhantes ao mostrado na 
Figura 6, indicando o percentual de chamadas de localização 
em função da distância. Neste gráfico é mostrado, também, o 
intervalo de maior concentração das medidas (intervalo de 
desvio padrão). 

 

 
Figura 6. Eficiência do sistema independentemente do método 

  
Além da apresentação das informações de localização na 

tela do terminal móvel, em modo de teste, foram utilizados os 
arquivos de registro de chamadas de localização gerados pela 
plataforma de localização (PDE). Esta plataforma fornece, 
além das informações de latitude e longitude adquiridas nas 
medições, o método utilizado para a definição da localização, 
possibilitando, futuramente, a separação das chamadas de 
localização pelo método utilizado.   

 
V. RESULTADO DAS MEDIÇÕES 

Neste item, é apresentada uma análise das medições 
realizadas. 

A. Ordem de Escolha e Frequência de Utilização do Método. 
 

Nas medições realizadas, a escolha automática dos métodos 
pelo sistema foi equilibrada, tendo sido observada uma grande 
influência do cenário. Em ambientes externos foi predominante 
a utilização dos métodos A-GPS e o A-GPS+AFLT e, em 
ambientes internos, o AFLT e o A-GPS+AFLT conforme 
ilustra a Figura 7. 

 
Figura 7. Frequência de utilização dos métodos localização 
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Além do ambiente, seja ele interno ou externo, a presença 
de obstáculos é um fator que influencia na escolha do método. 
Em Niterói e no centro do Rio de Janeiro, em ambiente 
externo, os métodos AFLT e A-GPS+AFLT foram utilizados 
com maior frequência em função das medidas serem feitas 
próximo de edifícios, o que dificultou a visibilidade dos sinais 
dos satélites GPS.  

Em Niterói, local com uma menor densidade de 
edificações, o método A-GPS+AFLT foi o mais utilizado. No 
centro do Rio de Janeiro, local com grande concentração de 
edifícios, o método AFLT obteve uma maior utilização, não só 
nas medições em ambiente externo, como também em 
ambiente interno. 

O método Cell Id, muito pouco utilizado, garantiu a 
informação da localização quando o sistema não foi capaz de 
localizar a MS utilizando os métodos de maior precisão, 
indicando que o sistema seguiu a ordem de escolha dos 
métodos na tentativa de prover a melhor localização.  

A escolha dos métodos pode ser definida através da 
combinação de diversos fatores, dentre eles o tipo de ambiente 
e a presença de obstáculos, como ilustra a Figura 8. 

 
Figura 8. Influência do ambiente e de obstáculos na escolha do método de 

localização. 
 

B. Analise da  Eficiência dos Métodos de Localização 

A análise da eficiência dos métodos foi realizada conforme 
foi definido no item anterior. A Tabela 1 apresenta um resumo 
com informações de densidade de Estações Rádio Base, 
densidade de edificações, frequência de utilização do método e 
eficiência das chamadas de localização realizadas através dos 
métodos A-GPS, A-GPS+AFLT e AFLT em ambiente externo 
sem obstáculo, externo com obstáculo e interno 
respectivamente, nos cenários estudados.  

TABELA 1. QUADRO RESUMO COM DADOS DE EFICIÊNCIA. 

 

Na análise de eficiência foram avaliados dois parâmetros: o 
erro médio, calculado em relação à média aritmética das 
medidas, e a dispersão, calculada através do desvio padrão das 
medidas. O erro médio define o quanto o resultado das 
chamadas de localização se distanciou do local de medição e a 
dispersão define a concentração dos resultados das medidas. 

A Tabela 1 mostra que o A-GPS foi o método que obteve 
as menores variações de erro médio e dispersão, seguido do A-
GPS+AFLT e do AFLT, o que mostra que a ordem de escolha 
dos métodos segue do método de maior precisão para o de 
menor precisão. 

Nas chamadas de localização que utilizaram o método 
AFLT foi verificado que a presença de obstáculos é um fator 
crítico que pode, porém, ser minimizado com uma alta 
densidade de BTS, pois nas medições realizadas em ambientes 
internos, por este método, os locais com maior densidade de 
BTS obtiveram resultados com melhor eficiência. Além disso, 
a integridade da tabela BSA também foi um fator crítico que 
influenciou diretamente na precisão dos resultados. 

A presença de obstáculos ou a degradação de sinais GPS 
pode interferir na precisão das medidas realizadas através do 
método A-GPS. A densidade de BTS e de edificações não 
influenciaram significativamente no resultado das medidas 
realizadas através do método A-GPS em ambientes externos 
sem obstáculos 

Os fatores que influenciaram a eficiência dos métodos A-
GPS e AFLT degradaram, consequentemente, a eficiência do 
método A-GPS+AFLT. Quando este método é utilizado, 
normalmente o local de medição não é um ambiente totalmente 
aberto, onde é possível a utilização do método A-GPS, nem 
totalmente fechado, onde é possível a utilização do método 
AFLT.  

No método A-GPS+AFLT, o número de BTS tem a sua 
participação na melhora da eficiência da parcela AFLT, pois 
possibilita a correção de eventuais erros causados pela pequena 
quantidade de satélites, o que influencia negativamente na 
parcela A-GPS.  

A partir dos resultados encontrados, foi verificado que a 
eficiência da localização está relacionada diretamente ao 
método utilizado e também ao ambiente, que influencia na 
escolha do método pelo sistema.  

 

VI.  CONCLUSÃO 

O sistema GPS apresenta boa precisão na informação da 
localização, porém seu uso está limitado praticamente a 
ambientes externos, o que torna sua utilização restrita. O 
resultado das medições apresentadas neste trabalho mostrou o 
bom desempenho dos métodos de localização utilizados em 
redes celulares. As medições em ambientes externos 
apresentaram uma precisão melhor, porém nos dois ambientes 
(interno e externo) o erro médio se manteve na ordem de 
dezenas de metros, o que é tolerável para a maioria das 
aplicações práticas. 

Ficou constatado que, de uma forma geral, depois do GPS o 
método A-GPS é o mais preciso, seguido do A-GPS+AFLT, 
AFLT e Cell ID, porém a precisão da informação da 
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localização depende da combinação de diversos fatores aos 
quais esses métodos são sensíveis. 

O ambiente, seja interno ou externo, é o fator determinante 
na escolha do método automaticamente, pelo sistema, e este, 
por sua vez, interfere diretamente na precisão da localização. A 
densidade de estações e a presença de obstáculos e reflexões 
também são fatores que interferem na escolha dos métodos.  

Foi constatado, através dos resultados obtidos, que a ordem 
de escolha dos métodos de localização segue do mais preciso 
para o menos preciso. Estes garantem a informação da 
localização no caso de falha dos métodos mais precisos. 

Esse trabalho mostrou que os métodos de localização 
utilizados em redes celulares CDMA são complementares e 
não concorrentes. A escolha na utilização dos métodos pelo 
sistema se mostrou de forma equilibrada, garantindo a 
disponibilidade do sistema nos ambientes internos e externos, 
tornando viáveis os serviços de localização voltados para a 
maioria das aplicações comerciais.  
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Resumo - Este artigo apresenta o resultado de medições 

realizadas no ano de 2009 em canal rádio móvel marítimo, em 

banda estreita, na região litorânea da cidade de Macaé, que 

serve de base para as operações marítimas para a bacia 

petrolífera de Campos, Rio de Janeiro. Com os resultados 

obtidos, foi feita uma análise comparativa com o modelo de 
dois raios e o fator de atenuação foi calculado. São 

apresentados, também, os resultados de extensos estudos das 

variabilidades lenta e rápida do sinal, de modo a permitir uma 

melhor caracterização do canal rádio móvel marítimo. A 

variabilidade rápida foi analisada comparando-se as 

distribuições de Rayleigh, Rice e Gauss, considerando-se 

setores de 20λ. Foram também determinadas a taxa de 

cruzamento de nível e duração média do desvanecimento.  

 
Palavras chave: canal marítimo, variabilidades lenta e rápida, 
propagação, desvanecimento, banda estreita 

Abstract  - This paper presents the results of measurements carried 

out in the year of 2009 in a maritime mobile channel in narrow 

band, in the coast of Macaé city, operational maritime base to the 

Campos Basin oil bearing, Rio de Janeiro. With the results a 

comparison analysis was done with the two ray model and the 

attenuation factor was calculated. The results of an extensive study 

regarding slow and fast variability to allow a better characterization 

of the mobile maritime radio channel are also presented. The fast 

variability was analyzed in comparison to Rayleigh, Rice and Gauss 

distributions, considering 20λ sectors. The level of crossing rate and 
average fading duration were determined as well. 

Keyword: maritime channel, fast fading, slow fading, propagation, 
narrow band 

I. INTRODUÇÃO 

Diversos autores [1], [2] e [3] descrevem modelos de 
propagação, para diferentes faixas de frequências e  ambientes, 
com características distintas. No entanto, o avanço da 
tecnologia, com a utilização de faixas de frequências e taxas de 
transmissão cada vez maiores, impulsiona a realização de testes 
em campo para validação ou criação de novos modelos que se 
adaptem a estas novas faixas de frequências e taxas. Os testes 
de propagação descritos neste trabalho, foram realizados para o 
levantamento de dados e estimação de parâmetros do canal 
rádio móvel para as comunicações no ambiente marítimo. A 

faixa de 3,5 GHz está sendo reservada, em muitos países, para 
o serviço de acesso em banda larga na última milha e uma 
análise inicial em banda estreita, como a realizada neste 
trabalho, permite uma avaliação do canal em termos de 
cobertura e variabilidade, possibilitando uma melhor percepção 
do comportamento do mesmo para análises posteriores, em 
banda larga. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: A seção II 
descreve o ambiente de medidas e a rota  utilizada. A seção III 
descreve a configuração dos equipamentos utilizados. A seção 
IV descreve a forma de processamento e os resultados obtidos. 
A seção V apresenta uma comparação com modelo de dois 
raios e a obtenção do fator de atenuação. As Seções VI, VII e 
VIII apresentam a caracterização do canal rádio móvel 
marítimo em termos de variabilidade lenta, variabilidade  
rápida e a taxa de cruzamento de nível e duração média dos 
desvanecimentos, respectivamente. A seção IX apresenta as 
conclusões sobre as pesquisas realizadas. 

II. AMBIENTE MARÍTIMO 

O ambiente marítimo estudado  está situado na costa do 
litoral da cidade de Macaé, próximo da Bacia Petrolífera de 
Campos, no Estado do Rio de Janeiro e inclui o arquipélago de 
Santana, composto pelas ilhas do Francês, Santana e Ilhote Sul. 
Neste local são encontradas  embarcações de pequeno e médio 
portes (rebocadores) fundeadas, aguardando programação de 
transporte de carga e pessoal, representando um cenário típico, 
em pequena escala, de uma região portuária. As medições 
foram realizadas no dia 12 de dezembro de 2009 com o mar 
ligeiramente ondulado (força dos ventos igual a 2 na escala 
Beaufort – brisa leve – com velocidade de 7 a 12 km/h e mar 
com ligeiras ondulações de 30 cm, com cristas, mas sem 
arrebentação). 

A rota utilizada para as medições está mostrada na Figura 
1, na cor azul. Cada segmento da linha em azul representa um 
trecho medido a partir do qual foram gerados dados para as 
análises. Nesta figura, é possível identificar: a posição da 
antena de transmissão (Morro do Engenheiro) em vermelho; a 
região de visibilidade; a região de obstrução parcial; a região 
de obstrução total; a região obstruída pelas ilhas do arquipélago 
de Santana e a região de fundeio de embarcações. A linhas 
pontilhadas, em branco, mostram as radiais, aproximadas, que 
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foram utilizadas para análise e apresentação dos dados deste 
artigo e os números nos círculos identificam as radiais.  

 

Figura 1 – Visão geral do ambiente de medição 

III. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO 

Para a realização das medições, foi montado um sistema de 
transmissão e um sistema de recepção. O sistema de 
transmissão foi composto de um gerador de RF responsável 
pela geração da portadora de 3,515 GHz, transmitida com 
potência de 7 W, e uma antena monopolo vertical com ganho 
de 11 dBi. 

O sistema de recepção foi composto por uma antena de 
recepção, monopolo vertical, com ganho de 5 dBi, um 
amplificador de baixo ruído (LNA) com ganho de 15 dB, um 
analisador de espectro (zero span e BW de 300 kHz), um 
receptor GPS, um módulo conversor analógico-digital, com 
taxa de amostragem de 4000 aps, e um microcomputador 
portátil para controle do analisador de espectro, captura da 
posição enviada pelo GPS e armazenamento dos dados lidos do 
módulo conversor analógico-digital.  

O sistema de transmissão foi instalado no Morro do 
Engenheiro, situado no bairro de Imbetiba, Macaé, no interior 
da Base Carlos Walter Marinho Campos, da Petrobras. A 
antena de transmissão foi instalada na altitude de 42 metros. O 
sistema de recepção foi instalado na embarcação Propriá I, 
operando a serviço da Petrobras. A antena de recepção foi 
instalada na altitude de 5,5 metros. A velocidade da 
embarcação, para fins de  realização das medições, foi mantida 
em cerca de 18 km/h. 

A Figura 2 apresenta a estrutura básica da montagem do 
sistema de medição utilizado  nos testes no mar. 

 

 

Figura 2 – Estrutura básica da montagem para os testes 

IV. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DOS DADOS E 

RESULTADOS DAS MEDIÇÕES 

Ao todo, foram construídos três tipos de arquivos: um com 
o nível do sinal medido na saída de vídeo do analisador de 
espectro, outro com o nível do sinal medido pelo analisador de 
espectro através de comando enviado pelo programa de 
controle do microcomputador portátil e um terceiro com os 
registros das posições de latitude e longitude enviadas pelo 
GPS. Cada arquivo contendo o nível de sinal correspondeu a 
um período de 5 minutos de registro e todos os dados 
amostrados possuíam uma marcação de tempo, de modo que 
fosse possível, posteriormente, determinar com precisão a 
localização espacial de cada amostra obtida. 

Como a saída de vídeo do analisador de espectro é dada em 
volts, foi feita, em laboratório, a calibração do nível do sinal 
medido em dBm para o valor correspondente em volts, gerando 
uma curva para conversão dos dados de volts para dBm.  

Após o processamento, os dados obtidos foram plotados em 
um mapa para se ter uma idéia dos trechos percorridos e fazer 
uma correlação com os níveis dos sinais medidos. Esta análise 
inicial mostrou que alguns trechos foram obstruídos por 
embarcações fundeadas próximas da rota escolhida e pelas 
ilhas do arquipélago.  A análise mostrou, também, que uma 
região percorrida apresentou nível de sinal abaixo do esperado 
decorrente de obstrução do sinal por árvores próximas da 
estação transmissora. A Figura 3 mostra a planta de situação do 
local próximo ao sistema de transmissão, indicando os locais 
de visada direta, obstrução parcial e total e localização da 
antena do sistema de transmissão.  

Neste trabalho, somente os dados obtidos na região da linha 
de visada foram analisados, pois representam o caso geral de 
propagação no ambiente marítimo, sendo identificadas três 
radiais para análise, mostradas anteriormente na Figura 1. Na 
Figura 3 é possível identificar os detalhes que levaram a 
definição das regiões de estudo: visada direta, obstrução 
parcial, obstrução total e local de instalação da antena de 
transmissão. A região de visada é onde se encontram as radiais 
utilizadas para estudo.  
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Figura 3 – Planta de situação com regiões de visada e obstrução total e parcial 

V. COMPARAÇÃO COM O MODELO DE DOIS RAIOS E FATOR 

DE ATENUAÇÃO 

Os níveis dos sinais medidos, em cada radial, foram 
comparados com o modelo de dois raios para Terra plana [1], 
em polarização vertical, pois a superfície do mar se comporta 
como um refletor para o sinal. 

A Figura 4 apresenta os resultados  obtidos  na radial 1 nos 
trechos 1, 2, 3 e 4 comparado com o modelo de dois raios para 
Terra plana. Este mesmo comportamento típico foi observado 
em todas as demais radiais. 

 
Figura 4 – Potência do sinal recebido na radial 1 e modelo de dois raios 

Para o traçado da curva pelo modelo de dois raios, foi 

utilizada a seguinte equação [1]: 

 

 
2

2
1

2
21

4 r

e

r

e
PL

jkrjkr 









 




          (1) 

e 

 
21

21
2

coscos

coscos











r

r
              (2) 

onde: 

  2 - é o coeficiente de reflexão para polarização 

vertical; 

  /2k - é o número de onda;  

 r - é a constante dielétrica do mar ( r = 81). 

 

Os outros parâmetros estão mostrados na geometria da 

Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Geometria para o modelo de dois raios 

Uma curva de regressão foi calculada pelo método dos 
mínimos quadrados para que fosse obtido o fator de atenuação. 
A Figura 6 mostra a curva obtida para a radial 1 superposta ao 
sinal recebido medido. 

Cabe observar que as descontinuidades, existentes nas 
curvas das Figuras 4 e 6, que aparecem nas distâncias 
aproximadas de 3.500 m, 5.000 m e 6.800 m, mostram que, 
nestes trechos, não foram realizadas medições, pois os 
programas de registro estavam sendo sincronizados, após 5 
minutos  contínuos de armazenamento. 

 

Figura 6 – Potência do sinal recebido na radial 1 e curva de melhor ajuste 

O  fator de atenuação (n) foi obtido utilizando o método 

proposto em [5] e [6], a partir de: 
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 Pr - é a potência do sinal recebido, em dBm; 

  Pr(d0) - é a potência estimada a uma distância d0; 

 di - é distância do ponto de transmissão à posição da i-
ésima amostra medida. 

O fator de atenuação (n), antes do ponto de quebra [1], 
localizado a 10.832 metros do ponto de transmissão, foi 
aproximadamente 2, indicando que, antes deste ponto, a 
atenuação é a de  espaço livre na situação em que o mar está 
ligeiramente ondulado (força dos ventos igual a 2 na escala 
Beaufort). Portanto, conclui-se que para uma simulação ou 
análise da cobertura de um canal marítimo o modelo de dois 
raios pode ser empregado. No entanto, uma elevada variação 
do nível do sinal medido foi observada em todas as radiais. 
Uma possível explicação para este fenômeno  é  a influência 
das condições do mar, que afeta tanto a rugosidade da 
superfície quanto a posição da antena receptora, principalmente 
na altura, decorrente da oscilação da embarcação, o que deverá 
ser investigado com maior profundidade em trabalhos futuros.  

VI. VARIABILIDADE LENTA DO SINAL RECEBIDO 

Um estudo da variabilidade lenta do sinal recebido mostrou 

que as radiais obtidas não apresentam um bom ajuste para a 

PDF log-normal, conforme comumente apresenta a literatura 

técnica [1], [2], [3] e [4], pois, conforme está mostrado na 

Figura 7, a mesma apresenta um deslocamento mais acentuado 

para a esquerda, indicando que outra distribuição poderia 

apresentar melhor ajuste. 

 

 

Figura 7 – PDF log-normal comparada com os valores medidos na  radial 1  

VII. VARIABILIDADE RÁPIDA DO SINAL RECEBIDO 

A variabilidade rápida do sinal recebido foi analisada 
comparando-se com as distribuições de Rice, Gauss e 
Rayleigh, considerando-se setores de 20λ para separação do 
desvanecimento rápido do lento, seguindo procedimento 
formulado em [4]. Cabe observar que outras distribuições, tais 
como Nakagami, Suzuki  e Weibull, podem ser utilizadas para 
avaliação da variabilidade  do sinal, o que será feito em 
trabalhos futuros.  

Um resultado recorrente obtido para esta estatística está 
mostrado na Figura 8, onde a distribuição Rice com fator K=2 
apresentou a melhor aderência avaliada pelo teste qui-quadrado 
no setor 169 do trecho 1. 

A distribuição de Rice já poderia ser esperada como sendo 
a melhor, uma vez que os testes nos setores selecionados 
ocorreram com visada em sua grande maioria, ocorrendo 
esporádicas obstruções parciais devido a rebocadores 
fundeados próximo ao local da navegação.  

 
Figura 8 – PDF do desvanecimento rápido no trecho 1, setor 169, utilizando a 

distribuição de Rice com K=2 

A distribuição de Rice teórica foi calculada utilizando a 

equação [1]: 
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Onde: 

 I0 - é a função Bessel de ordem zero e argumento 

imaginário; 

 σ - é o desvio padrão; 

 r0 - é a amplitude de um sinal estacionário, direto ou 

dominante; 

 r - é a variável aleatória que representa o valor 

normalizado da voltagem. 
 

Obs.: p(r) definida somente para r ≥ 0. 

A distribuição de Rice é frequentemente definida em 

termos de um parâmetro K dado por [2]: 
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O parâmetro K representa a potência transportada pelo sinal 

dominante em um ambiente de múltiplos percursos. 
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VIII. TAXA DE CRUZAMENTO DE NÍVEL E DURAÇÃO MÉDIA 

DOS DESVANECIMENTOS 

A taxa de cruzamento de nível mostra o número de vezes 
que a envoltória do sinal recebido atravessa certo nível 
estabelecido ou de referência R. A duração média dos 
desvanecimentos mostra o tempo médio (em segundos) em que 
a envoltória do sinal permanece abaixo deste mesmo nível de 
referência R. Esta duas estatísticas, de segunda ordem, 
permitem a caracterização do aspecto dinâmico da variação do 
canal em pequenas durações de tempo, o que auxilia no 
entendimento e na especificação das medidas que podem ser 
adotadas para minimizar os efeitos do desvanecimento do sinal. 
Estas estatísticas permitem, por exemplo, selecionar a taxa de 
transmissão de bit, comprimento das palavras e esquemas de 
codificação em sistemas digitais [2].  

A Figura 9 apresenta a taxa de cruzamento de nível 
empírico e aqueles obtidos a partir das curvas teóricas, no setor 
169 do trecho 1, onde pode ser verificado que apresenta uma 
aderência próxima à da distribuição de Rice com fator K=2.  

 

Figura 9 – Taxa de cruzamento de nível no setor 169 do trecho 1 

A duração média dos desvanecimentos para o setor 169 do 

trecho 1 está mostrada na Figura 10, onde se observa que não 

há uma boa aderência com as PDF de Rayleigh e Rice, o que 
sugere a busca por uma estatística que apresente melhor 

aderência, o que será feito em trabalhos futuros. 
 

 

Figura 10 – Duração média dos desvanecimentos no setor 169 do trecho 1 

IX. CONCLUSÃO 

Neste artigo foram apresentados os resultados de medições 
realizadas na região litorânea próxima da bacia petrolífera de 

Campos, na faixa de 3,5 GHz, em banda estreita. Foi 

concluído que a atenuação em ambiente marítimo segue o 

modelo de dois raios para a Terra plana, embora algumas 

medidas não tenham apresentado os desvanecimentos 

profundos típicos daquele modelo, o que merece uma análise 

mais detalhada em termos de variabilidades lenta e rápida, e 

sua relação com as características do ambiente. 

Outra constatação, foi que a variabilidade lenta não 
apresentou boa aderência com a PDF log-normal, que é 
comumente utilizada  em ambientes terrestres, muito 
provavelmente devido às acentuadas variações de sinal 
decorrentes das interferências provocadas pelos raios refletidos 
na superfície do mar. Estas ocorreram em função das variações 
na altura e direção da antena receptora, provocadas pelo 
balanço da embarcação, no decorrer das medições. 

As variações rápidas do sinal apresentaram uma 
distribuição típica de Rice, com valores de K superiores a 2, 
indicando a presença de raio dominante em todo percurso da 
embarcação dentro da região de visibilidade.  

Considerando que a faixa de 3,5 GHz está sendo reservada 
para o serviço de acesso em banda larga na última milha em 
vários países, a análise em banda estreita apresentada neste 
trabalho permite uma avaliação prévia do comportamento do 
canal marítimo em termos de cobertura e variabilidade,  
incentivando pesquisas posteriores em banda larga. 
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Resumo—This paper presents a new way to obtain lower
bounds to congestion, with very tiny computational’s cost, whose
efficiency contrasts with the options found in literature. This
work presents results of experiments in order to validate the
efficiency of this formulation with respect to quality of solutions
and computational performance of previous work on the same
subject. Also presented is a mixed integer linear programming
model for the design of optical communication networks. This is a
extensive modeling, which includes the design of logical and phy-
sical topology, routing of traffic demands, in addition to routing
and wavelength assignment. The formulation supports multiple
connections between each pair of network nodes, whether in the
physical or logic topology.

I. INTRODUÇÃO

O interesse por redes ópticas de comunicações se intensi-
ficou após o desenvolvimento da tecnologia de multiplexação
por comprimento de onda (WDM - Wavelength Division
Multiplexing). Além de possibilitar a transmissão de vários
sinais pelo mesmo meio, em diferentes comprimentos de
onda, esta tecnologia permite a implementação de redes com
roteamento de tráfego por comprimentos de onda (WRON -
Wavelength Routed Optical Networks). As vantagens desse
tipo de rede decorrem de sua infra-estrutura flexível, com
elevada capacidade e confiabilidade na transmissão de dados.

O que caracterizou as WRON como uma nova geração
de redes ópticas foi a possibilidade de se implementar uma
topologia lógica totalmente reconfigurável sobre a topologia
física da rede. A topologia lógica pode ser reconfigurada com
dispositivos ópticos de comutação de comprimentos de onda,
em função da sazonalidade das demandas de tráfego, bem
como da necessidade de restauração em caso de falhas. A
topologia física de uma WRON pode ser representada por
um grafo (Figura 1, item a), no qual as arestas equivalem
aos enlaces de fibra óptica e os vértices aos nós da rede. A
topologia lógica é constituída por caminhos ópticos, que são
comprimentos de onda ininterruptos e que podem percorrer
diversos enlaces de fibra óptica em sequência e em paralelo
até o destino. (Figura 1, item b).

O roteamento de tráfego em uma WRON pode ser realizado
de duas formas: na camada óptica da rede, que se denomina
roteamento transparente, ou na camada eletrônica, após sua
conversão de sinal óptico para elétrico para processamento
em roteadores de pacotes de dados. No roteamento transpa-
rente, os comprimentos de onda podem ser dinamicamente
redirecionados por dispositivos de comutação óptica, com

Figura 1. Exemplo de uma rede de 6 nós.

a vantagem da ausência do atraso em filas originado pelo
congestionamento em roteadores eletrônicos.

O projeto de WRON deve levar em conta seus custos de
implementação e operação, que podem ser colocados, resumi-
damente, em função dos recursos de transmissão requeridos
na camada óptica e a capacidade de processamento e arma-
zenamento dos roteadores eletrônicos. Para tanto, técnicas de
otimização são largamente empregadas e as soluções propostas
fazem uso de métodos exatos e heurísticas, separadamente ou
em conjunto. Na literatura [1], o projeto completo de WRON
é dividido em quatro sub-problemas, que serão denominados:
roteamento de tráfego (TRS - Traffic Routing Subproblem),
projeto da topologia lógica (LTDS - Logical Topology Design
Subproblem), roteamento de comprimentos de onda (WRS -
Wavelength Routing Subproblem) e alocação de comprimentos
de onda (WAS - Wavelength Assignment Subproblem). Tradi-
cionalmente, os dois primeiros sub-problemas são associados,
bem como os dois últimos, compondo, respectivamente, os
conhecidos problemas de VTD (Virtual Topology Design) [1]
e RWA (Routing and Wavelength Assignment) [2].

Uma preocupação em modelagens abrangentes é o controle
de várias métricas ao mesmo tempo. Isso é facilitado quando
sabe-se como calcular eficientes limites inferiores para alguma
delas. No projeto de uma WRON, uma métrica importante é
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o congestionamento e o caculo de limites inferiores para ele
envolve grande custo computacional [3]. Nos trabalhos encon-
trados na literatura, no que diz respeito ao congestionamento,
encontrar boas soluções é uma tarefa fácil para heurísticas [4].
Todavia, o cálculo de limitantes inferiores (lower bounds - LB)
que garantam essa qualidade tem elevado custo computacional,
sendo esta a parte mais difícil dessa abordagem [5].

É apresentada neste trabalho a demonstração formal de
um novo limite inferior (lower bound - LB) para o con-
gestionamento, denominado Minimum Traffic Bound (MTB).
Nos resultados que serão apresentados na Seção IV, o MTB
apresentou alta qualidade pois coincidiu com o ótimo ou ficou
muito próximo dele. Além disso, seu custo computacional
é desprezível, pois ele é calculado diretamente das deman-
das de tráfego, através de uma fórmula matemática simples.
Isso contrasta com as técnicas para obtenção de LBs para
o congestionamento que encontramos na literatura [1]. Até
então, obter LBs de boa qualidade para congestionamento
tinha custo computacional bem mais elevado do que encontrar
boas soluções viáveis [5], [4].

Nos experimentos computacionais, será utilizado uma nova
modelagem eficiente para o projeto completo uma WRON que
combina o projeto da topologia física com os problemas VTD
e RWA. Este modelo é chamado TWA (Traffic over Wavelength
Assignment) e foi inicialmente proposto por nós em [6]. Ele
é capaz de tratar desde a escolha da topologia física da rede
até a definição da topologia lógica, incluindo a distribuição
de tráfego, a definição das rotas físicas e a alocação de
comprimentos de onda. Possuindo um reduzido número de
variáveis e restrições. Outra vantagem é que não são utilizadas
variáveis diferentes para a topologia física, topologia lógica,
rotas físicas e alocação de comprimentos de onda, como é
feito em [7]. No TWA há uma variável chamada componente
topológica que consegue acumular todas essas funções.

II. TRÁFEGO ESTIMADO

Para determinar um LB para o congestionamento, preci-
samos estimar qual é o mínimo de tráfego que pode ser
designado a cada ligação lógica da rede. Não há uma resposta
direta, mas podemos fazer uma estimativa olhando cada nó
independentemente. Na melhor das hipóteses, todo o tráfego
que passa pelas ligações lógicas iniciadas em um nó v é
composto exclusivamente por demandas de tráfego também
originadas neste mesmo nó. Analogamente, o tráfego nas
ligações lógicas incidentes em v seria composto por demandas
destinadas a ele. Esses são os menores valores possíveis,
considerando que todo o tráfego da rede será devidamente
enviado e recebido.

Assim, dividindo todo o tráfego originado em v pelo número
de ligações lógicas nele iniciadas, temos uma estimativa do
menor tráfego possível nessas ligações lógicas. Analogamente,
uma estimativa pode ser feita para o tráfego destinado a v nas
ligações lógicas nele incidentes. Extrapolando isso para toda a
rede, a maior dentre essas estimativas seria uma boa candidata
a limitante inferior para o congestionamento. Isto porque não
é possível que um nó envie menos tráfego do que a soma das

demandas originadas nele. E analogamente, não é possível que
um nó receba menos tráfego do que o destinado a ele. O MTB
é assim definido como o mínimo dos valores calculados nas
equações do conjunto de Dados 1.

Para estabelecer o MTB, consideraremos apenas o número
de ligações lógicas iniciando ou terminando em cada nó da
rede. Nas modelagens para o VTD, essa é toda a informação
disponível sobre a topologia lógica da rede. Mas em modela-
gens mais abrangentes, como o TWA, isso pode não ser um
dado de entrada.

Dados 1. Sejam αv o número de ligações lógicas originadas
em um nó v e βv o número de ligações lógicas incidentes em
v. Deste modo:

1) Θv =
∑

d

Pvd/αv

2) Γv =
∑

s

Psv/βv

3) MTB = maxv{Θv, Γv}

III. MTB - LIMITANTE INFERIOR PARA O
CONGESTIONAMENTO

As estimativas comentadas acima, para o tráfego mínimo
saindo e chegando em cada ligação lógica incidente ou ori-
ginada em v, são Θv e Γv , respectivamente. Por sua vez, o
MTB é definido como o máximo entre as estimativas Θv e
Γv . O teorema a seguir garante que o MTB é um LB para
o congestionamento. Em sua demostração será necessária a
proposição abaixo.

Proposição 1. Seja Φv1v2 o tráfego em uma ligação lógica
(v1, v2). Dada uma topologia lógica qualquer, sobre a qual
foi distribuído o tráfego, tem-se que:

(∀ v) (∃ v1), tal que, αv 6= 0 =⇒ Φvv1 > Θv (III.1)

(∀ v) (∃ v2), tal que, βv 6= 0 =⇒ Φv2v > Γv (III.2)

Prova:
Será provado a seguir que a afirmação em III.1 é verdadeira.
Seja Ψv a soma de todo o tráfego nas ligações lógicas

iniciadas em v. O mínimo tráfego que v pode originar, consi-
derando todas as ligações lógicas iniciadas nele, é composto
pelas demandas de tráfego com origem em v, ou seja,

∑
d Pvd.

Considerando que algum tráfego possa ser retransmitido atra-
vés de v, apos ser processado eletronicamente, conclui-se que:

Ψv >
∑

d

Pvd (III.3)

Seja Ψv o tráfego médio das ligações lógicas iniciadas em
v. Se αv 6= 0, dividindo os dois lados da inequação em III.3
por αv , segue que:

1
αv

·

(
Ψv >

∑
d

Pvd

)
⇒⇒⇒ Ψv

αv
>
∑

d Pvd

αv
⇒⇒⇒ Ψv > Θv

(III.4)
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Assim, como o tráfego médio é maior ou igual à Θv , em
alguma ligação lógica iniciada em v, o tráfego é maior ou igual
à Θv . Além de supor que αv 6= 0, não foi feita nenhuma outra
exigência sobre a topologia lógica ou a distribuição do tráfego.
Assim, este resultado é válido para uma topologia lógica
qualquer, com qualquer distribuição de tráfego, desde que
αv 6= 0. Portanto, provou-se que III.1 é válida. A demostração
para III.2 é análoga e será omitida.

Teorema 1 (Minimum Traffic Bound – MTB). Para cada nó
v de uma rede, com matriz de demandas Psd, se forem dados
os números de ligações lógicas originadas (αv) e incidentes
(βv) em v, então, um limite inferior para o congestionamento
nessa rede é dado por:

MTB = max
v

{∑
d

(Pvd/αv) ,
∑

s

(Psv/βv)

}
(III.5)

Prova:
Seja λ∗

max o valor ótimo do congestionamento, dados os
números de ligações lógicas originadas (αv) e incidentes (βv)
em cada nó v da rede. Para demostrar a validade do teorema,
devemos demostrar que MTB 6 λ∗

max, o que equivale a
mostrar que sejam verdadeiras as inequações a seguir:

Θv 6 λ∗
max, ∀ v (III.6)

Γv 6 λ∗
max, ∀ v (III.7)

Para demostrar que a inequação III.6 é válida, suponha por
absurdo que ela é falsa, ou seja:

∃ v, tal que, Θv > λ∗
max (III.8)

Do que foi suposto em III.8, como Θv > λ∗
max, então

αv 6= 0. Assim, da conclusão obtida em III.1, para qualquer
topologia lógica, com qualquer distribuição de tráfego, segue
que:

Θv > λ∗
max e (∃ v1) ⇒⇒⇒ Φvv1 > Θv ⇒⇒⇒ Φvv1 > λ∗

max (III.9)

Ou seja, supondo que III.8 é falsa, haverá uma ligação lógica
com tráfego superior à λ∗

max, em qualquer topologia lógica,
com qualquer distribuição de tráfego. Mas, isso é absurdo para
as soluções ótimas, pois contraria a definição de λ∗

max. Isso
prova que a inequação III.8 é falsa, ou seja, demonstra que
III.6 é verdadeira, como se queria. De modo análogo pode-
se verificar a validade da inequação III.7, o que conclui a
demostração do teorema.

Note que não foi feita restrição quanto à multiplicidade de
ligações lógicas, nem uniformidade do grau lógico. Dizemos
que o MTB é um LB para para o VTD, pois a única restrição
feita é quanto ao conhecimento do número de ligações lógicas
iniciando e terminando em cada nó. Em modelagens mais
abrangentes, como o TWA, a introdução de mais restrições
e variáveis pode fazer com que o ótimo do VTD se torne

inviável. Ainda assim, o MTB será um LB para o congestio-
namento. Todavia, outras técnicas de obtenção de LB poderiam
ser empregadas para explorar o espaço do conjunto de soluções
que se tornou inviável. Uma alternativa é a conhecida técnica
iterativa apresentada em [1].

O MTB foi aqui estabelecido em sua forma mais geral,
considerando que cada nó pode possuir quantidades diferentes
de ligações lógicas originadas ou incidentes, entretanto, na
literatura é comum considerar que os nós da rede possuem
grau lógico uniforme [1]. Neste caso, o MTB consiste no
valor máximo do conjunto das somas das demandas originadas
ou recebidas em cada nó, divido pelo grau lógico da rede.
Portanto, convém apresentar uma formulação mais direcionada
para implementações. Isso é feito a seguir no Lema 1.

Lema 1. Se a rede possui grau lógico uniforme G, o MTB
pode ser definido da seguinte forma:

MTB =
1
G

· max
v

{∑
d

Pvd,
∑

s

Psv

}
IV. TESTES COMPUTACIONAIS

Para avaliar a qualidade do MTB, que consiste na prin-
cial contribuição deste trabalho, testes computacionais foram
realizados utilizando o modelo TWA, proposto anteriormente
por nós em outro trabalho [6]. Nos testes apresentados nesta
seção, para resolver os modelos de programação inteira mista,
foi utilizado o programa SCIP (Solving Constraint Integer
Programs), com as instâncias no formato FreeMPS. A versão
do SCIP usada utiliza internamente o CLP (Coin-or Linear
Programming) para resolver subproblemas de programação
linear. O programa GLPK (GNU Linear Programming Kit) foi
utilizado para converter em MPS (Mathematical Programming
System) o código AMPL do TWA [6], antes de ser passado ao
SCIP. Na resolução dos modelos de programação linear inteira
mista a precisão nos cálculos adotada foi de 10−6.

Os resultados dos experimentos computacionais realizados
são comparados com os publicados em [5], onde foi proposto
um modelo para a resolução integrada do VTD e RWA, que
será chamado de KS. Este trabalho utizou outra técnica para
o cálculo de LBs, que será descrita adiante nesta seção. Para
podermos produzir resultados passíveis de comparação, a topo-
logia física da rede é um dado de entrada. As duas abordagens
serão comparadas em termos do esforço computacional e da
qualidade das soluções quanto às métricas de interesse. São
elas: o número de comprimentos de onda disponíveis em
cada ligação física (W ); o grau lógico da rede (G); e o
congestionamento.

O computador onde foram executados os experimentos desta
seção possui a seguinte configuração: desktop PC; execu-
tando o sistema operacional GNU/Linux Kubuntu, versão 9.04
32bits; equipada com processador Intel Pentium R©4 3.00GHz
de 2 núcleos, com 2048KB de cache e 1.5GB de RAM.

Para produzir resultados passíveis de comparação, são acres-
centadas à modelagem básica do TWA [6], as restrições de
controle do grau lógico (Restrições IV.8 e IV.7). Como nos
testes feitos em [5] não é permitida multiplicidade de ligações
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lógicas, também será adotada a restrição de limitação de
multiplicidade IV.9, retirando do TWA a capacidade de lidar
com múltiplas ligações lógicas. Permitindo assim avaliar o
TWA sobre as mesmas hipóteses utilizadas com o modelo KS.

Da mesma forma que no modelo KS, também será uti-
lizado o congestionamento como função objetivo, por isso
será necessária também a Restrição IV.2. Como aqui é feito
controle do grau lógico, é aplicável o limitante inferior para o
congestionamento MTB, demostrado na seção anterior. Neste
caso, ele pode ser calculado pela fórmula do Lema 1, que
por sua simplicidade, pôde ser escrita em AMPL e incluída
diretamente na definição da Variável 3, abaixo.

Como os resultados em [5] foram produzidos para topolo-
gias físicas sem multiplicidade, será adotado K = 1 no modelo
TWA [6]. Portanto, a definição dos componentes topológicos
é modificada, deixando de ser uma variável inteira, passando
a ser binária, pois agora compõem uma topologia física sem
multiplicidade. Como limitação de capacidade (Cap) foram
usados os limitantes superiores (UB - upper bounds) obtidos
em [5], denotados por λUB

max.

Dados 2. Uma instância para o modelo TWA fica aqui definida
por:

1) N = Número de nós da rede.
2) W = Máximo de comprimentos de onda em uma ligação

física.
3) G = Grau lógico da rede.
4) Cap = λUB

max, capacidade de tráfego de cada ligação
lógica.

5) Psd = Demanda de tráfego, com origem s e destino d.
6) Dmn = Ligação Física, com origem m e destino n, com

Dmn = Dnm.
7) As =

∑
d Psd = Tráfego agregado pela origem s.

8) Qsd = Psd/As = Fração de As correspondente à
Demanda de tráfego Psd.

Variável 1 (Versão sem multiplicidade física). Seja Bmn
iw ∈

{0, 1}, com i 6= n, um componente do conjunto das ligações
lógicas com origem i e comprimento de onda w, que utilizam
a ligação física (m,n).

Variável 2. Seja qij
sw ∈ [0, 1] a fração do fluxo originado

em s, passando pelas ligações lógicas entre o par (i, j) com
comprimento de onda w, onde s 6= j.

Variável 3. λmax = Congestionamento, tráfego na ligação
lógica mais carregada da rede, com λmax > MTB.

Função Objetivo
• Congestionamento:

Minimize: λmax (IV.1)

Restrições
• Definição do Congestionamento:

λmax >
∑
sw

qij
sw · As, ∀ (i, j) (IV.2)

• Continuidade de Comprimentos de Onda, com i 6= v:

∑
s

qiv
swAs 6 λUB

max

(∑
m

Bmv
iw −

∑
n

Bvn
iw

)
,∀ (i, v, w)

(IV.3)
• Topologia Física:∑

i

Bmn
iw 6 Dmn, ∀ (m, n, w) (IV.4)

• Conservação de Fluxo:∑
jw

qvj
vw = 1, ∀ v (IV.5)

∑
iw

qiv
sw −

∑
jw

qvj
sw = Qsv, ∀ (s, v), com s 6= v (IV.6)

• Controle do Grau lógico:∑
wn

Bvn
vw 6 G, ∀ v (IV.7)

∑
iwm

Bmv
iw −

∑
iwn

Bvn
iw 6 G, ∀ v, i 6= v (IV.8)

• Limitação de Multiplicidade de Ligações Lógicas:∑
wm

Bmv
iw −

∑
wn

Bvn
iw 6 1, ∀ (i, v), i 6= v (IV.9)

Assim como foi feito para produzir os resultados em [5],
aqui as instâncias são definidas pelo grau lógico. A estratégia
adotada para produzir resultados com o modelo TWA consiste
apenas em executar as instâncias do modelo com o SCIP, até
que seja encontrada a primeira solução viável, sem recorrer a
heurísticas. Semelhante ao que foi feito em [6], configurando
as instâncias com valores aceitáveis para as métricas de
interesse, de modo que, qualquer solução viável encontrada
fosse satisfatória. Para cada grau lógico, o interesse aqui, como
em [5], é minimizar o congestionamento utilizando o menor
número possível de comprimentos de onda.

Em [5], os valores viáveis e lower bounds produzidos para
o congestionamento já são bastante próximos. Portanto, esses
valores viáveis são bons upper bounds, e foram usados como
tal na restrição de limitação de capacidade do TWA (Restrição
IV.3).

Como lower bound foi usado o MTB, conforme foi comen-
tado no início da seção. Dada a forma trivial como é feita
a determinação do MTB, o tempo gasto para determiná-lo
para cada instância é inferior à 0.01 segundos. Portanto foi
desconsiderado na contagem de tempo do método.

Definidos UBs para o congestionamento, há uma valor
mínimo para W de modo que a instância não seja insolúvel.
Este mínimo é encontrado testando valores no modelo TWA
com o SCIP, a parir de 1, incrementando até encontrá-lo.
Mas, como foi feito em [6], encontrado o W mínimo para
um de terminado G, nos graus lógicos superiores a G o W

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

351



mínimo será maior ou igual. Portanto, procurando o mínimo
do menor grau lógico para o maior, a busca não precisará ser
feita do começo. Além disso, o SCIP foi capaz de identificar
as instâncias insolúveis em menos de um segundo em cada
tentativa. Portanto esse tempo de busca do W mínimo também
será desconsiderado. Deste modo, como será visto a seguir, ao
se procurar o W mínimo de cada instância, ocorreu no máximo
uma tentativa sem sucesso.

Em [5] foram feitos testes para uma rede de 14 nós estudada
nesta seção. O objetivo central, para cada grau lógico, é
minimizar o congestionamento utilizando o menor número
de comprimentos de onda possível. Segundo os autores, a
formulação KS não é computacionalmente tratável para este
caso, o que justificou a proposição de um método heurístico.
Ele consiste na aplicação da heurística LPLDA [3], seguida
de dois algoritmos de arredondamento, finalizando com um
algoritmo de coloração de grafos [8]. A heurística LPLDA é
baseada em um método iterativo para construção de limitantes
inferiores para o congestionamento (ILB - Iterative Lower
Bound), descrito a seguir. Esta técnica é a melhor na literatura,
em relação a proximidade com soluções viáveis encontradas.
Todavia ela possui elevado custo computacional.

O ILB consiste em substituir a restrição equivalente à IV.2,
do modelo KS, pela Restrição IV.10 a seguir, onde λLB0

max é
qualquer limitante inferior (LB) para λmax, podendo ser zero.
Em seguida são relaxadas as variáveis inteiras, permitindo
assumir qualquer valor entre o máximo e o mínimo de seu
domínio. Por exemplo, uma variável binária tem domínio
{0, 1}, relaxando-a da forma indicada ela poderá assumir
qualquer valor real entre 0 e 1. Deste modo, o modelo MILP
se torna um LP (linear problem). A Restrição IV.10 não
influencia no modelo MILP, mas no relaxado sim, forçando
que o ótimo da versão LP seja maior ou igual à λLB0

max.
Como o ótimo de uma versão relaxada é menor ou igual
ao ótimo do modelo de minimização original [9], segue que
o ótimo da versão relaxada é também um limitante inferior
para λmax. Assim, denotando o ótimo do modelo relaxado por
λLB1

max e substituindo λLB0
max por ele em IV.10, será produzido

um novo LB, que pode ser chamado de λLB2
max. Deste modo,

iterativamente pode-se ir melhorando o LB original, o que
constitui o método interativo.

Restrição
• Plano de Corte para o Congestionamento:

λmax > λijr + λLB0
max · (1 − bijr), ∀ (i, j, r) (IV.10)

Este é iterado 25 vezes, valor suficiente para se convergir
o LB satisfatoriamente, conforme foi determinado em [3].
Em [5], cada iteração do ILB levou em média 5 minutos.
Esses resultados foram produzidos em um computador IBM
43P/RS6000 com a IBM’s Optimization Subroutine Library
(OSL).

A seguir é detalhado o procedimento usado para criar
resultados com o modelo TWA.

1) A parir de G = 1, com MTB 6 λmax 6 λUB
max,

procura-se pelo W mínimo a partir de 1, testando esses
valores no modelo TWA com o SCIP.

2) O SCIP é executado para cada valor de W , até que
retorne que a instância é insolúvel, ou é interrompido
quando encontra uma solução viável.

3) Se o W atual é inviável, ele é incrementado, e uma nova
tentativa é feita.

4) Se o W atual é viável, a solução é registrada, G é
incrementado e passa-se a procurar o W mínimo para
G + 1 a partir do valor atual.

Nas Tabelas II e III são confrontados os resultados obtidos
com o TWA e os encontrados em [5], para o modelo KS. As
legendas utilizadas nessas tabelas são descritas na Tabela I.
Quando o valor de congestionamento corresponde ao ótimo
da instância, ele é marcado com um asterisco.

Tabela I
LEGENDAS PARA AS TABELAS II E III.

Sigla Significado
G Grau Lógico

KS Resultados obtidos em [5]
TWA Resultados do método aqui proposto

W Mínimo viável para o número de comprimentos de onda
LB Lower Bound para o congestionamento obtido para o KS
UB Upper Bound para o congestionamento obtido para o KS

MTB Minimum Trafic Bound
MILP Resultados obtidos pelo SCIP para o TWA

T Tempo em minutos gasto com o SCIP

Para ambas as matrizes de demanda da NSFNET [5], foram
obtidos melhores resultados com o TWA, em comparação com
os resultados para o modelo KS, tanto para o valor de conges-
tionamento quanto para o número de comprimentos de onda
utilizados. Além disso, foram obtidas soluções ótimas para
70% das instâncias com o TWA, contra 37% dos resultados
para o modelo KS. Em 62% das instâncias, o MTB equivale
ao ótimo. E mesmo quando o MTB não corresponde ao ótimo,
no pior caso, o MTB ficou menos de 5% abaixo do UB.

Tabela II
RESULTADOS PARA A MATRIZ P1. * ÓTIMO ALCANÇADO.

P1 KS TWA
G W LB UB W MTB MILP T
2 4 126.74 145.74 2 126.87 143.66 451
3 4 84.58 ∗84.58 3 84.58 ∗84.58 221
4 4 63.43 70.02 3 63.44 69.17 8
5 5 50.74 50.94 4 50.75 50.82 225
6 6 42.29 44.39 4 42.29 43.54 24
7 6 36.25 36.43 5 36.25 ∗36.25 65
8 7 31.72 31.77 6 31.72 ∗31.72 102
9 9 28.19 28.37 7 28.19 ∗28.19 131
10 9 25.37 25.64 8 25.37 25.53 72
11 11 23.00 23.08 9 23.07 23.31 200
12 12 21.27 21.39 11 21.14 21.35 140
13 13 20.24 20.25 13 19.52 ∗20.25 16

Outro fato importante é qualidade alcançada pelo MTB em
todas as instâncias, praticamente igual ao lower bound obtido
em [5], mas calculado em menos de 0.01 segundos. Esse é
um resultado expressivo, frente aos 125 minutos, em média,
gastos com o método iterativo.

Nas Tabelas II e III, os resultados retirados de [5], são aque-
les que produziram o melhor valor para o congestionamento.
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Tabela III
RESULTADOS PARA A MATRIZ P2. * ÓTIMO ALCANÇADO.

P2 KS TWA
G W LB UB W MTB MILP T
2 2 284.26 389.93 1 284.66 ∗292.31 152
3 4 189.76 217.80 2 189.78 ∗189.78 4.4
4 3 142.33 152.99 2 142.33 ∗142.33 2
5 4 113.87 ∗113.87 3 113.87 ∗113.87 4
6 5 94.89 ∗94.89 3 94.89 ∗94.89 3.9
7 6 81.33 ∗81.33 4 81.33 ∗81.33 4.3
8 6 71.17 ∗71.17 4 71.17 ∗71.17 6.8
9 9 62.15 63.26 5 63.26 ∗63.26 20.9
10 10 56.93 ∗56.93 6 56.93 ∗56.93 20.1
11 10 51.75 ∗51.75 6 51.75 ∗51.75 23.2
12 13 47.44 ∗47.44 7 47.44 ∗47.44 23.1
13 13 43.79 ∗43.79 7 43.79 ∗43.79 14.8

Como foi comentado na seção anterior, o valor de W utilizado
nesses resultados pode não ser o mínimo. E de fato não são,
pois em todos os casos foram obtidos melhores valores para
W com o TWA. Além disso, dado o método utilizado para
produzir estes resultados, o W utilizado sempre é o mínimo
para o UB adotado.

O tempo demandado pelo SCIP para obter os resultados
aqui apresentados são altos, se comparados ao desempenho
de heurísticas para determinar topologia lógicas encontradas
na literatura [5], [4]. Todavia, esses resultados evidenciam a
eficiência do modelo TWA, pois, seu reduzido número de
variáveis e equações possibilitou obter soluções melhores, sem
que para isso fosse necessário recorrer a heurísticas.

Para 70% das instâncias foram obtidas soluções ótimas. O
tempo demandado para produzir estes últimos resultados foi
alto, em comparação ao desempenho das heurísticas utilizadas
na literatura [4]. Todavia deve-se ressaltar o fato de que não
foram utilizadas heurísticas nem ferramentas comerciais nos
experimentos realizados neste trabalho.

V. CONCLUSÃO

O novo lower bound para o congestionamento introduzido
por este trabalho, o MTB, demostrou ser muito eficiente. A
sua principal vantagem é possuir demanda de processamento
computacional desprezível, com demanda de tempo da ordem
de milissegundos. As técnicas conhecidas até então [3], podem
exigir mais de 1 hora para se chagar a um resultado de
qualidade semelhante [5]. Nos testes realizados, na maioria
das instâncias (62%) conseguiu-se provar a otimalidade graças
ao MTB. Mesmo quando o MTB não correspondeu ao ótimo,
no pior caso, ele ficou menos de 5% abaixo do upper bound.

Em última análise, o MTB explora a possibilidade da
ligação lógica mais carregada da rede transportar predomi-
nantemente tráfego que não foi ou não será retransmitido. De
fato, se (i, j) é a ligação mais carregada da rede, o ideal é
que a maior parte de seu tráfego seja destinado ao nó onde
onde esta ligação lógica incide (j). Pois do contrário, muito
tráfego seria retransmitido ao longo da rede, congestionando
outras ligações. Isso leva a crer que o nó j pode ter muito
tráfego a receber da rede. Por outro lado, quanto mais tráfego

for originário de i, ouve menos retransmissão antes de chegar
nele.

Tem-se ai duas tendências que podem dominar a ligação
lógica (i, j): j é o destino principal na rede, ou i é o principal
gerador de tráfego. É razoável que uma delas prevaleça. Por
exemplo, se j precisa receber mais tráfego do que i origina,
seria melhor i escoar esse tráfego por outra saída, que não j.
Estendendo essa ideia a todo o projeto da topologia lógica é de
esperar que, na solução ótima, grandes emissores de tráfego
tendem a não iniciar uma ligação lógica com destino a um
grande receptor de tráfego. E mesmo quando isso ocorresse,
seria razoável que as duas tendências não concorressem numa
mesma ligação lógica, mas sim, que a mais fraca tomasse
caminhos alternativos.

Deste modo, procurar por um LB se resumiria a encontrar
a tendência mais forte, seja de emissão ou recepção. Essa é
a ideia por trás do MTB, que apenas investiga a matriz de
demandas de tráfego atrás da maior tendência. Esta suposição
revelou-se válida empiricamente, posto que na maioria dos
testes feitos o MTB equivale ao ótimo. Logo, esse comporta-
mento tem uma relação direta com o grau lógico de entrada e
saída dos nós.

Mas há um ponto fraco nessa linha de pensamento. Ela de-
pende que o tráfego na ligação lógica mais carregada seja pre-
dominantemente caracterizado por sua tendência dominante.
Isso tende a ser mais certo quanto mais assimétrica for matriz
de demandas. Mas, se esta for fortemente uniforme, com
pouca variação entre o tamanho da demandas, a quantidade
de tráfego a ser retransmitida na rede superará com facilidade
as tendências individuas de cada nó. Portanto, é esperado que a
qualidade do LB fornecido pelo MTB seja melhor em cenários
de tráfego assimétrico. Todavia, nos testes realizados na Seção
IV, mesmo para uma matriz com demandas uniformemente
distribuídas, o MTB se mostrou bem eficiente.
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Resumo— Neste artigo nós propomos uma heurística, com 
critérios de proteção, para resolver o problema de Projeto da 
Topologia Virtual em redes ópticas. A heuristica, a partir da 
formulação tradicional de planejamento, baseada em 
características de carga nos enlaces virtuais define se haverá ou 
não necessidade de proteção para os referidos enlaces. Os 
experimentos computacionais mostram que dependendo da 
capacidade máxima de canal disponível para planejamento, o 
número de enlaces virtuais que necessitam de proteção na 
camada virtual pode ser diminuído, o que beneficia a relação 
custo-benefício no planejamento de redes ópticas. 
 
Palavras Chaves— redes ópticas; projeto de topologia virtual; 
proteção e restauração em redes ópticas. 

I. INTRODUÇÃO 
Atualmente o número de usuários da Internet vem 

crescendo exponencialmente. Isto é devido, em parte, ao 
surgimento de novas aplicações, assim como vídeo sob 
demanda, teleconferências, imagens médicas de alta resolução 
etc. Desta forma, tem sido estimulada a pesquisa e o 
desenvolvimento de novas gerações de redes de transporte, 
capazes de suportar esses novos tipos de fluxos de informação. 
Neste contexto, surge um modelo baseado em uma infra-
estrutura óptica inteligente, que utiliza a tecnologia de 
Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda (WDM-
Wavelength Division Multiplexing) [1]. 

A tecnologia WDM proporciona um melhor 
aproveitamento da capacidade de transmissão das fibras 
ópticas, possibilitando a transmissão de diversos 
comprimentos de onda, de forma simultânea, em uma mesma 
fibra óptica. Desta maneira, com o uso da tecnologia WDM, é 
possível atender uma maior demanda de tráfego. 

Para o estabelecimento de uma conexão, entre dois nós de 
uma rede óptica WDM transparente (i.e., sem conversão 
eletro-óptica em nós intermediários), faz-se necessário 
configurar os caminhos ópticos ou enlaces virtuais por onde o 
tráfego será encaminhado, alocando os recursos 
indispensáveis para o estabelecimento desta conexão. 

Ao se projetar uma rede WDM transparente, deve-se 
pensar em soluções (enlaces virtuais) que atendam toda a 
demanda de tráfego da rede, minimizando o custo ou a 
utilização de seus recursos (quantidade de comprimentos de 
onda, portas etc) para preservar capacidade aberta ou recursos 
para demandas futuras, imprevistas, ou para necessidade de 

reconfigurações, em caso de falha na rede [2]. A determinação 
dos enlaces virtuais, baseada na demanda de tráfego é 
conhecida como Projeto da Topologia Virtual (VTD - Virtual 
Topology Design) e o roteamento na topologia física e 
alocação de comprimentos de onda para os enlaces virtuais 
estabelecidos previamente é conhecido como Projeto da 
Topologia Física (PTD – Physical Topology Design) ou 
Roteamento e Alocação de Comprimentos de Onda (RWA- 
Routing and Wavelength Assignment) [3], [4], [5].    

Diversos trabalhos apresentados na literatura já abordaram 
o VTD em redes ópticas, isoladamente ou em conjunto com o 
RWA. Várias formulações matemáticas e métodos heurísticos 
sob diferentes hipóteses e padrões de tráfego foram propostos. 
Veja os estudos realizados por [4] e [6] como exemplos de 
tutoriais que trataram do tema até o ano 2000 e [7], [8] como 
exemplos de trabalhos mais recentes. Os objetivos de projeto 
mais freqüentemente estudados são: no caso do VTD, a 
minimização do congestionamento e a minimização do 
processamento eletrônico; em relação ao RWA, a 
minimização do número de comprimentos de onda (chamado 
de min-RWA) e a maximização do número de conexões que 
podem ser estabelecidas (chamado de max-RWA).  

Nas redes WDM transparentes, planejadas como descrito 
acima, uma falha simples (p.ex, desativamento inesperado de 
um enlace virtual) pode provocar perda de uma grande 
quantidade de tráfego, pois cada enlace virtual pode 
transportar dados na ordem de Gb/s. Além disso, os efeitos 
provocados por reconfigurações para sanar a falha podem 
provocar interrupção ou congestionamento em outros enlaces 
virtuais. Ou seja, uma falha simples interfere em outros 
enlaces virtuais, estando estes compartilhando ou não enlaces 
físicos com o enlace virtual que falhou. Portanto, prevenir 
falhas é um critério importante para planejar de forma 
eficiente redes WDM transparentes. 

Em [9] são apresentados aspectos de prevenção de falhas 
em redes ópticas e em [10] aspectos de restauração, ou seja, 
restaurar os serviços da rede após o surgimento de falhas. O 
primeiro estudo baseia-se em uma formulação de Programação 
Linear Inteira para definir a capacidade da rede (em termos de 
comprimentos de onda e enlaces físicos) necessária para 
proteção de um tráfego estático. O segundo estudo é baseado 
em tempo de comutação e diferentes protocolos para 
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restauração da rede. Outras abordagens, como a de [11], 
estudam aspectos de proteção para tráfego dinâmico.  

Em [12], algoritmos heurísticos, inspirados na natureza, 
são usados para planejar a topologia virtual com aspectos de 
proteção, em um tempo computacional razoável. Já em [13], 
aspectos de proteção são considerados levando em conta o 
grooming do tráfego. 

Diante disso, a solução do VTD deve levar em 
consideração as características de proteção e reconfiguração 
para que, por exemplo, a solução do RWA possa aplicar 
critérios do VTD para definição do tipo de proteção e 
reconfiguração na topologia física. Neste trabalho propomos 
uma estratégia heurística para prevenir/evitar falhas nas redes 
ópticas WDM, considerando os enlaces virtuais. Nossa 
principal contribuição é: 

-Uma nova heurística para o pré-planejamento da 
topologia virtual de redes ópticas de forma global. A 
heurística especificará quantos enlaces virtuais necessitarão 
está protegidos caso ocorra uma falha simples. A estratégia 
garantirá que o tráfego desativado pela falha possa ser re-
roteado por outros enlaces virtuais sem ultrapassar uma 
capacidade (em termos de Gbps) previamente estabelecida. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na seção II 
definimos mais detalhadamente topologia virtual e topologia 
física de redes ópticas. Na seção III apresentamos a heurística 
proposta. Na seção IV realizamos simulações para uma rede 
de pequena dimensão (6 nós) e depois para três redes de 
tamanho moderado (NSFnet, Abilene e Hipotética Brasileira). 
Finalmente, concluímos nosso artigo na seção V.  

 

II. TOPOLOGIA FÍSICA E TOPOLOGIA VIRTUAL 
Ao projetar uma rede óptica WDM é necessário estabelecer os 
enlaces virtuais ou caminhos ópticos por onde o tráfego 
(geralmente medido em Gbps) será encaminhado. Essa 
definição é feita através do VTD. Posteriormente, o RWA 
deve ser resolvido, ou seja, os enlaces virtuais, previamente 
escolhidos, devem ser roteados por uma topologia física e 
comprimentos de onda devem ser alocados de forma adequada 
nesses enlaces virtuais. Esse segundo processo deve obedecer 
às seguintes regras:  

a) dois enlaces virtuais podem compartilhar um mesmo enlace 
físico, porém, não podem ser associados ao mesmo 
comprimento de onda em um mesmo enlace físico. 

 b)se conversões de comprimento de onda não forem 
permitidas, o enlace virtual deve ser associado ao mesmo 
comprimento de onda em todos os enlaces físicos da rota.  

A Fig. 1 ilustra uma arquitetura de uma rede óptica simples, 
formando uma topologia física, com os nós numerados de 1 a 
6, interconectados através de enlaces físicos (fibras ópticas) 
bidirecionais e uma possível topologia virtual.  

 
Fig 1. Topologia física e virtual 1 

O projeto de topologia virtual envolve a definição dos enlaces 
virtuais para o encaminhamento dos dados entre um par de 
nós (fonte e destino). Todos os nós da rede se comunicam 
através dos enlaces virtuais. Se na topologia virtual um nó não 
estiver conectado diretamente (conectado virtualmente) com o 
nó destino, então os dados serão conduzidos por várias rotas 
virtuais até chegarem ao seu destino. Pode-se visualizar isto 
na Fig. 1, onde, por exemplo, o nó 3 não tem uma conexão 
direta (enlace virtual) para o nó 1. Então, o tráfego originado 
em 3 terá que passar por dois enlaces virtuais: de 3 para 6 e de 
6 para 1 para chegar ao seu destino, o nó 1. Um enlace virtual 
específico pode ser definido por Li, onde o índice “i” 
especifica qual enlace virtual estamos nos referindo. Por 
exemplo, na Fig.1 L1 pode se referir ao enlace virtual 1-2, L2 
ao enlace virtual 2-4 e assim sucessivamente. O número total 
de enlaces virtuais configurados na rede pode ser denotado 
por M. Para a rede da Fig. 1 temos M=6.  

Após o estabelecimento dos enlaces virtuais o RWA deve 
ser resolvido, obedecendo as regras “a” e “b” estabelecidas 
anteriormente. Para a topologia virtual da Figura 1, o RWA é 
mostrado na Tabela 1 abaixo. Nota-se que neste exemplo foi 
necessário o uso de apenas um comprimento de onda para 
resolver o RWA.  

Tabela 1. Possível RWA para a topologia virtual 
da Fig. 1, M=6 

Li CAMINHO 

VIRTUAL 
ROTA 

FÍSICA 
SOLUÇÃO #1 
COMPRIM. DE 

ONDA 
L1 1-2 1-2 1 
L2 2-4 2-3-4 1 
L3 4-5 4-5 1 
L4 5-3 5-6-3 1 
L5 3-6 3-6 1 
L6 6-1 6-1 1 

      Observe que configuramos 6 enlaces virtuais no 
exemplo acima. Para uma rede com N nós, o ideal seria 
configurar enlaces virtuais para todos os N(N-1) pares.  
Entretanto, isso não é usualmente  possível  por  duas  
razões:  Primeiro,  o  número  de comprimentos de onda 
disponíveis impõe um limite na quantidade de enlaces 
virtuais que podem ser configurados (isto é também uma 
função da distribuição de tráfego). Segundo, cada nó pode 
ser fonte e destino de um número limitado de enlaces 
virtuais. Isto é determinado pela quantidade de hardware 
óptico que  pode  ser  provido  (transmissores  e  receptores)  
e  pela  quantidade  total  de informações que um nó pode 
processar. Daí a importância do VTD, pois o mesmo tenta 
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projetar a rede de forma eficiente para um número limitado 
de enlaces virtuais, definido por um parâmetro chamado 
grau virtual. Na Fig. 1 o grau virtual é 1, pois cada nó pode 
emitir ou receber um enlace virtual. 

Então, sendo T= (λsd) uma matriz de tráfego, i.e., 
λsd é a taxa de pacotes (ou Gbps) de um nó s que são enviados 
para o nó d. Nós tentamos criar uma topologia virtual Gv e 
rotear o tráfego nesta Gv minimizando λmax = maxijλij onde λij é 
a carga oferecida ao enlace (i,j) da topologia virtual. A 
variável λmax é a máxima carga que atravessa um enlace 
virtual e é definida como congestionamento. Sendo Gp a 
topologia física da rede, ∆ o grau da topologia virtual (grau 
virtual) e W o número de comprimentos de ondas disponíveis. 
Uma descrição informal do problema de projeto integrado das 
topologias virtual, conhecido como VTD, e física, conhecido 
como PTD, é dada a seguir (uma formulação precisa usando 
Programação Linear Inteira Mista (MILP) pode ser encontrada 
em [3]): 

Min λmax 

sujeito a: 

• cada enlace virtual em Gv corresponde a um caminho 
óptico e dois caminhos ópticos que compartilham um 
arco na topologia física devem ter comprimentos de 
ondas diferentes; 

• o número total de comprimentos de onda usados é no 
máximo W; 

• todos os nós em Gv têm ∆ arcos de entrada e ∆ arcos 
de saída; 

• o fluxo de tráfego de cada par fonte-destino é 
conservado nos nós intermediários. 

 

A solução da formulação acima definirá os elementos de 
Gv e o trafego roteado em cada um desses elementos. O 
número de comprimentos de onda W e, conseqüentemente, o 
RWA dos elementos de Gv está fora do escopo deste trabalho, 
pois nosso projeto é apenas da topologia virtual. No entanto, 
nossa solução pode servir de entrada para o RWA, que pode 
ser resolvido, por exemplo,  com uma das estratégias de [6]. 

 
III. PROTEÇÃO DA TOPOLOGIA VIRTUAL (PTV) 

É importante que a rede possua habilidade de 
sobrevivência a falhas, busca-se neste contexto, apresentar 
uma forma de proteção no cenário da topologia virtual. As 
soluções apresentadas são idealizadas para falhas simples na 
rede. O estudo foi realizado supondo falha em um enlace 
virtual da rede, para assim analisar o comportamento dos 
demais enlaces. Cada enlace virtual é anulado para simular a 
sua falta nas características de tráfego na rede. Ou seja, como 
o remanejamento do tráfego do enlace virtual que foi anulado 
afetará os outros enlaces virtuais. Como resultado, a rede 
passará a ter um novo valor de congestionamento que será 
igual ou superior ao resultante para a rede em condições 
normais. A heurística é descrita a seguir.  
 
 
 

Heurística PTV Global 
Passo 1: Encontrar o valor da função objetivo (Min λmax), com a 

formulação MILP, para a matriz de tráfego T= (λsd) . Criar 
um vetor Gv dos links virtuais, Gv=[Li], com i variando de 1 a 
M; para os M enlaces virtuais encontrados com a MILP. 

Passo 2: Criar um vetor C com os valores de capacidade a serem 
testadas, C=[Cj], para j variando de 1 a K, C1=λmax  e Cj<Cj+1 

Passo 3: Fazer Li=0 em um elemento do vetor L, eliminando um link 
virtual. 

  
Passo 4: Encontrar o valor do congestionamento máximo λmax, para a 

nova topologia virtual, que tem um enlace virtual eliminado, e 
armazenar esse valor na variável Q. 
 

Passo 5: Para todo Cj< Q o enlace virtual precisa de proteção, mostre 
Sim na saída. E para todo Cj≥Q o enlace não precisa de 
proteção, mostre Não na saída. Continue. 
 

Passo 6: Re-adicione Li. 
 

Passo 7: Incremente i e retorne para o passo3 até i=M. Continue. 
 

Passo 8: Fim 

 
Nesta proposta, o objetivo é o de garantir a rede operante, 

na ocorrência de falha simples, com investimentos em maior 
capacidade de canal. A este estudo deu-se o nome de “Global” 
visto que o foco é a proteção da rede inteira para o caso de 
uma falha simples. 

 

IV. RESULTADOS NUMÉRICOS 
Para encontrar os valores de λmax e aplicar a heurística, 
utilizamos a formulação linear da seção III com o software de 
Otimização CPLEX 10.0 em uma CPU Core 2 Duo de 
2.93Ghz. Consideramos uma iteração como a simulação que 
elimina um enlace virtual da topologia virtual original, Li=0, 
para algum i, enquanto que todos os outros elementos de Gv 
permanecem com o valor 1. Evidentemente, a simulação de 
falha ou desativação de um enlace virtual deve ser feita em 
pares de nós com grau virtual maior que 1, ou seja ∆ ≥2, para 
não provocar desconexão da topologia virtual no caso de 
ocorrência de falha. Por exemplo, a desativação do enlace 
virtual 3-6 da Fig. 1(que tem ∆=1) tornaria a topologia virtual 
desconectada, pois no nó 3 não sobraria nenhum emissor de 
dados e no nó 2 não sobraria nenhum receptor de dados. Em 
todas as simulações deste trabalho consideramos ∆ =2.   

A. Rede Pequena (6 nós) 
Nesta seção aplicamos  e heurística PTV Global na rede de 6 
nós de [ 3], com matriz de tráfego dada pela tabela 2.  

 

Tabela 2: Matriz de Tráfego T=λsd
  

para a rede de 6 nós de [3]. Assumimos um 
valor médio em Gbps. 

- 0,537 0,524 0,710 0,803 0,974 
0,391 - 0,203 0,234 0,141 0,831 
0,06 0,453 - 0,645 0,204 0,106 

0,508 0,660 0,494 - 0,426 0,682 
0,480 0,174 0,522 0,879 - 0,241 
0,950 0,406 0,175 0,656 0,193 - 
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 Tabela 3: Estudo para proteção Global - rede de 6 nós (Rede Pequena) 

 
  

Capacidade do canal Cj (Gb/s) 

 
  

C1=2,04 C2=2,60 C3=2,80 C4=3,00 C5=3,30 C6=3,60 

 Enlace onde 
ocorreu falha 

 

λmax Proteção? Proteção? Proteção? Proteção? Proteção? Proteção? 

Iteração 

1a 1-3 3,548 Sim Sim Sim Sim Sim Não 

2a 1-5 3,548 Sim Sim Sim Sim Sim Não 

3a 2-1 2,460 Sim Não Não Não Não Não 

4a 2-6 2,841 Sim Sim Sim Não Não Não 

5a 3-2 3,016 Sim Sim Sim Sim Não Não 

6a 3-4 3,124 Sim Sim Sim Sim Não Não 

7a 4-2 2,770 Sim Sim Não Não Não Não 

8a 4-5 2,853 Sim Sim Sim Não Não Não 

9a 5-3 3,218 Sim Sim Sim Sim Não Não 

10a 5-6 2,994 Sim Sim Sim Não Não Não 

11a 6-1 2,690 Sim Sim Não Não Não Não 

12a 6-4 3,124 Sim Sim Sim Sim Não Não 

 
 
        Inicialmente, aplicando a formulação MILP, a rede tem 
um congestionamento de λmax =2,04. Supondo que este valor 
também  é a capacidade dos enlaces virtuais, temos C1=2,04. 
Observando a tabela 3, quando há falha, por exemplo, no 
enlace “2-1”,  (3ª iteração), com uma capacidade  C1 a rede se 
torna inoperante, pois o  congestionamento da rede passa a ser 
(λmax)’= 2,460, que é maior que C1. Entretanto, se os canais 
estiverem implantados com uma capacidade C2=2,60, o enlace 
virtual “2-1” não necessitará de proteção, pois a rede terá 
capacidade de remanejar o tráfego do enlace virtual 
desativado, já que C2>(λmax)’. Neste caso um aumento de 
aproximadamente 20%, em relação ao valor calculado para a 
rede em seu perfeito funcionamento (C1=2,04) é suficiente 
para tornar a rede operante.  
       Note que consideramos simulações para falhas simples, 
ou seja, dois enlaces virtuais não podem falhar 
simultaneamente. Observe na tabela 3 que com uma 
capacidade C6=3,60 a rede estará protegida para qualquer 
falha simples que ocorra.  
       Os valores sugeridos para capacidade do canal foram 
obtidos da seguinte forma: o menor valor é o 
congestionamento para a rede em perfeito funcionamento, C1. 
Os valores intermediários são incrementos de capacidade a 
partir de C1. Esses incrementos podem ser por um fator 
constante ou por um fator variável, dependendo do projetista 
da rede. Para saber quantos enlaces virtuais necessitam de 
proteção, com determinada capacidade, basta contar a 
quantidade de “sim” de cada coluna. Por exemplo, para uma 
capacidade C2=2,60, onze enlaces virtuais necessitariam de 
proteção para prevenir falhas simples que provoquem um 

congestionamento na rede além do permitido. Enquanto que 
para C5=3,30 apenas dois enlaces virtuais precisariam de 
proteção.  

B. Redes Grandes  
Para analisar a proteção na topologia virtual em redes de 
complexidade moderada; aplicamos a heurística PTV Global 
para as três redes seguintes: 

i. NSFnet, (Fig. 2): Rede de 14 nós com matriz de  tráfego 
gerada aleatoriatente  e distribuida uniformemente entre 0 e 100, [3]. 

ii. Abilene, (Fig. 3): Rede de 11 nós com matriz de  tráfego 
gerada aleatoriatente e distribuida uniformemente entre 0 e 100, [15]. 

iii. Rede Hipotética Brasileira, (Fig. 4) : Rede de 12 nós com 
matriz de tráfego simétrica [14], baseda na população brasileira, Fig. 
5.  
 

Para todas as redes o grau virtual considerado é dois, ∆=2.  

 
Fig  2. Rede (NSFnet) 
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Fig  3. Rede (Abilene) 

 
Fig  4. Rede(Brasileira) 

O problema VTD descrito na seção II é complexo e 
conhecido como NP-Hard [3], ou seja, o tempo de execução 
do problema cresce de maneira exponencial quando o número 
de variáveis aumenta. Logo, a solução através do MILP para 
encontrar o vetor Gv não é apropriada para redes grandes. 
Então, para redes de tamanho moderado optamos encontrar o 
vetor Gv com a heurística HLDA-(Heuristic Logical Design 
Algorithm) [3], por ser tradicional na literatura. Entretanto, o 
roteamento para encontrar o tráfego em cada enlace virtual e o 
valor de  λmax é realizado através de Programação Linear, pois 
com os caminhos virtuais já pré-establecidos pelo HLDA; a 
solução apenas de roteamento é computacionalmente tratável. 
Com esta pequena modificação aplicamos o PTV global para 
as três redes descritas acima. 

Para as características de tráfego apresentadas, a NSFnet 
necessita proteção de todos os caminhos ópticos (28) quando 
sua capacidade for 983,13Gbps (Fig.5). Entretanto com 
1455,03 Gbps de capacidade a rede não precisará de proteção 
para qualquer falha simples que ocorra em qualquer enlace 
virtual. Ou seja, um aumento de aproximadamente 67% na 
capacidade elimina a necessidade de recursos extras de 
proteção na camada virtual. Já para Abilene, (Fig.6) esse 
percentual é de 70%, enquanto que na Rede Hipotética 
Brasileira é de 52% (Fig.7).  

Logo, as características do tráfego irão influenciar no 
percentual de capacidade que devemos aumentar para garantir 
a restauração de tráfego em casos de falha simples.  
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Fig  5. Proteção x Capacidade (NSFnet) 
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Fig  6. Proteção x Capacidade (Abilene) 
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Fig  7. Proteção x Capacidade (Brasileira) 

Observamos que a relação entre o custo da implantação da 
proteção e do aumento de capacidade do canal deve ser 
considerada na fase de planejamento. Um aumento de 80% na 
capacidade do canal pode ser menos dispendioso que alocação 
de proteção para diversos enlaces virtuais. Essa análise 
depende de fatores como banda passante disponível e 
capacidade do transmissor. Então, todas as características 
descritas acima deverão ser levadas em consideração, pois as 
mesmas guiarão o planejador para projetar uma rede com 
relação custo-benefício desejável.    
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V. CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto podemos concluir que:  

-Muitos poderiam pensar que o VTD não é tão importante 
quanto ao RWA nas características de proteção e restauração. 
Nós acreditamos que esse é um problema integrado e que o 
VTD deve ser resolvido juntamente com o RWA. Infelizmente 
a complexidade computacional não permite que soluções 
ótimas possam ser encontradas em um tempo computacional 
razoável, principalmente para redes de grande dimensão. 
Logo, estratégias de proteção e restauração devem ser 
estudadas nas duas topologias, sendo que as soluções de uma 
podem realimentar o planejamento da outra.  

-Estratégias de roteamento de tráfego na camada virtual 
devem ser estudadas, pois novas propostas podem alterar as 
características de carga nos enlaces virtuais, o que, 
conseqüentemente pode levar a níveis de capacidade 
diferentes.  

-Estratégias para proteção local estão sob estudos, assim 
como heurísticas de integração das duas topologias. Ambas as 
estratégias serão apresentadas em próximos artigos. 

AGRADECIMENTOS 

 

Este trabalho foi financiado pela UFABC e pela FAPESP. 

REFERÊNCIAS 

[1] Ramaswami, R., “Optical Networking Technologies: 
What Worked and What Didn´t”. IEEE Communications 
Magazine, pp 132-139, Sep. 2006. 

[2] O. Gerstel, R. Ramaswami, Optical layer survivability: a 
service perspective, IEEE Communications Magazine, 
vol. 3,no. 38, pp. 104–113, March 2000. 

[3] R. Ramaswami and K.N.Sivarajan, “Design of Logical 
Topologies for Wavelength-Routed All Optical 
Networks”. IEEE/JSAC, vol. 14, pp. 840-851. June 
1996. 

[4] Rudra Dutta, George N. Rouskas, "A Survey of Virtual 
Topology Design Algorithms for Wavelength Routed 
Optical Networks." Optical Networks, vol. 1, no. 1, pp. 
73-89, January 2000. 

[5] I. Chlamtac, A. Ganz, and G. Karmi, “Lightpath 
communications: An approach to high bandwidth optical 
WANS,” IEEE Trans. Commun., vol. 40, pp. 1171–
1182, July 1992. 

[6] H.Zang,J.P.Jue, and B.Mukherjee. A review of routing 
and wavelength approaches for wavelength-routed 
optical WDM networks. Optical Networks,1(1) : 47-60, 
January 2000. 

[7] Pavon-Marino, Pablo., Aparicio-Pardo, Ramon., Garcia-
Manrubia, Belen and Skorin-Kapov, Nina., (2009) 
“Virtual topology design and flow routing in optical 
networks under multihour traffic demand”, Photonic 
Network Communications, August. Springer 
Netherlands.  

[8] Jaumard, B., Meyer, C. and Thiongane, B., “Comparison 
of ILP formulations for the RWA problem” . Elsevier 

Optical Switching and Networking. v4 i3-4. 157-172, 
(2006). 

[9] S. Ramamurthy and B. Mukherjee ``Survivable WDM 
Mesh Networks, Part I -- Protection,'' Proc., IEEE 
Infocom '99, New York, pp. 744-751, March 1999. 

[10] S. Ramamurthy and B. Mukherjee, ``Survivable WDM 
Mesh Networks, Part II -- Restoration,''Proc., IEEE 
International Conference on Communications (ICC '99), 
Vancouver, Canada, pp. 2023-2030, June 1999. 

[11] Vinh Trong Le, Xiaohong Jiang, Son-Hong Ngo, 
Susumu Horiguchi, Yasushi Inoguchi: A novel dynamic 
survivable routing in WDM optical networks 
with/without sparse wavelength conversion. Optical 
Switching and Networking 3(3-4): 173-190 (2006). 

[12] F.C Ergin et al, “Performance Analysis of Nature 
Inspired Heuristics for Survivable Virtual Topology 
Mapping”, GLOBECOM 2009. 

[13] C. Assi, W.Huo and A. Shami, “ Multiple linl failures 
survivability of optical networks with traffic grooming 
capability”  Computer Communications 29 (2006) 
pp.3900-3912. 

[14] K.D.R. Assis, H. Waldman e L. C. Calmon “Virtual 
Topology Design for a  Hypothetical Optical Network”. 
Revista Telecomunicações, 5(1), 2002. 

[15] Abilene network, available in 
http://ieeexplore.ieee.org/search/wrapper.jsp?arnumber=
4448651, accessed in 24/08/2009. 
 
 

 
 

 

 
 
 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

359

http://ieeexplore.ieee.org/search/wrapper.jsp?arnumber=4448651
http://ieeexplore.ieee.org/search/wrapper.jsp?arnumber=4448651


Roteamento em Redes Ópticas Transparentes
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Resumo—Este artigo propõe um algoritmo de roteamento
baseado em Redes Neurais de Hopfield (HNN) para redes total-
mente ópticas. Informações de topologia e informações de carga
são utilizadas na composição da função de custo do algoritmo.
Também é proposto o conceito de casamento de comprimentos
de onda para a otimização da alocação de comprimentos de
onda na rede. Para que informações especı́ficas sobre carga
dos enlaces pudessem ser inseridas na HNN, foi feita uma
adaptação em modelo anteriormente proposto. Experimentos
preliminares mostraram que o novo modelo proposto de HNN
obtém resultados melhores do que o modelo anterior para redes
ópticas e que pode ser utilizado para roteamento em redes
ópticas.

I. INTRODUÇÃO

O aumento na demanda por serviços multimı́dia e de trans-
ferência de arquivos na Internet têm impulsionado o desen-
volvimento de sistemas de telecomunicações capazes de prover
maior capacidade de transmissão. Redes ópticas utilizando
multiplexação por comprimento de onda (WDM, Wavelength
Division Multiplexing) são candidatas atrativas para suprir esta
demanda [1]. Um aspecto que deve ser considerado para o bom
funcionamento das redes ópticas é o emprego de um algoritmo
eficiente para roteamento e atribuição de comprimentos de
onda (RWA, Routing and Wavelength Assignment).

O problema de RWA pode ser definido da seguinte forma:
Dada uma topologia de rede e um par de nós origem-destino,
determine uma rota com um comprimento de onda livre para
propiciar o estabelecimento de uma conexão entre estes nós
(lightpath).

O algoritmo usado para RWA deve funcionar com o obje-
tivo de minimizar o número total de comprimentos de onda
utilizados na rede. Além disso, o RWA deve ser feito de forma
que os recursos da rede sejam bem utilizados e a probabili-
dade de bloqueio da rede seja minimizada. Algumas outras
caracterı́sticas também são desejadas, como a capacidade de
determinar as rotas em tempo real e a capacidade de adaptação.
Esta última é interessante para que a rede óptica possa se
adequar rapidamente às alterações de topologia e distribuição
de carga.

O algoritmo de roteamento tem significante impacto no
desempenho da rede. Alguns algoritmos usam heurı́sticas
baseadas em métricas pré-definidas. Algumas destas métricas
são: menor caminho (SP, Shortest Path), menor número
de saltos (MH, Minimum Hops), balanceamento de carga
(LRW, Least Resistance Weight) [2], maior relação sinal-ruı́do
(OSNR-R, Optical Signal to Noise Ratio Routing) [3]. Entre-
tanto, todos estes algoritmos são implementados utilizando o
algoritmo de Dijkstra (Estado do Enlace) ou o algoritmo de
Bellman-Ford (Vetor Distância).

Algumas técnicas de inteligência computacional vêm sendo
aplicadas para solucionar o problema de roteamento em redes
de comunicações, como por exemplo: Otimização por Colônia
de Formigas (ACO, Ant Colony Optimization) [4], Algorit-
mos Genéticos (GA, Genetic Algorithms) [5] e Otimização
por Enxames de Partı́culas (PSR, Particle Swarm Optimiza-
tion) [6].

Redes Neurais Artificiais (ANN, Artificial Neural Network)
são ótimas candidatas para solucionar o problema de rotea-
mento devido a sua alta velocidade computacional, robustez
e capacidade de processamento paralelo de dados. Já foi
mostrado que um tipo comum de redes neurais, as Redes
Neurais de Hopfield (HNN, Hopfield Neural Networks), pode
ser utilizada para roteamento em redes de computadores [7].
Entretanto, até onde é do nosso conhecimento, apenas o artigo
de Kojic et al [8] propôs a aplicação de HNN para resolver
o problema do roteamento em redes ópticas, mas este artigo
não considerou os efeitos da camada fı́sica e nesta proposta
não foi usada nenhuma informação sobre a utilização de
comprimentos de onda nos enlaces ópticos.

O objetivo deste artigo é o de mostrar que HNNs podem
ser utilizadas para roteamento em redes ópticas transparentes
levando em consideração a disponibilidade em tempo real de
comprimentos de onda nos enlaces da rede. Neste artigo, é
proposto o conceito de casamento de comprimentos de onda
entre os enlaces e a sua utilização no processo de roteamento.
Este conceito, que introduz informação sobre a disponibilidade
de comprimentos de onda no processo de roteamento via HNN
na rede, não pode ser considerado nos algoritmos baseados em
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Dijkstra ou Bellman-Ford.
O artigo está estruturado da seguinte forma: a próxima seção

traz um breve histórico das HNNs e mostra suas aplicações
para resolver o problema do menor caminho. A seção III
mostra o detalhamento da execução do algoritmo HNN para
roteamento. A seção IV apresenta nossa contribuição que
consiste na aplicação das HNN para roteamento em redes
ópticas, considerando informações de utilização de recursos e
casamento de comprimentos de onda entre enlaces adjacentes.
A seção V apresenta o modelo de camada fı́sica e arranjo
experimental utilizado nas simulações. A seção VI mostra
os resultados das simulações realizadas. Na seção VII são
apresentadas as conclusões e as perspectivas para trabalhos
futuros.

II. REDES NEURAIS DE HOPFIELD

Redes Neurais de Hopfield são redes neurais artificiais
recorrentes. Neste tipo de ANN, os elementos de processa-
mento são os neurônios e as saı́das de cada neurônio são
conectadas às entradas de todos os outros neurônios, onde
cada uma destas conexões tem uma relevância expressa por seu
peso sináptico. Geralmente, as HNN apresentam uma entrada
externa para cada neurônio.

O uso de HNN para solucionar o problema do menor
caminho foi inicialmente proposto por Rauch e Winarske [9].
Eles propuseram uma arquitetura de HNN baseada em uma
matriz de tamanho n × m, onde n é o número de nós da
rede e m é o número de nós formando o caminho. Uma
limitação clara desta abordagem consiste na necessidade de
saber a priori o número de nós que formam o caminho.

Para corrigir esta falha, Zang e Thomopoulos [7] pro-
puseram uma abordagem capaz de encontrar um caminho entre
dois nós com o menor número possı́vel de nós intermediários.
Entretanto, esta abordagem não era adaptativa, uma vez que
a matriz de pesos sinápticos continha informações sobre os
custos dos enlaces.

Em 1993, Ali e Kamoun [10] propuseram um novo al-
goritmo adaptativo, onde a matriz de peso apenas continha
informações de convergência. Neste modelo, as informações
sobre custo dos enlaces e topologia são informadas pels de
polarização externa dos neurônios. Com isso, esta proposta
pôde se adaptar rapidamente às mudanças na topologia da
rede.

Para simplificar e acelerar a convergência da rede, Bastos-
Filho et al [11] propuseram a utilização de uma equação de
diferença finita e discreta em substituição à equação diferencial
proposta por Ali e Kamoun [10]. Em seguida Schuler et
al [12] propuseram uma versão modificada da equação de
tempo discreto proposta por Bastos-Filho et al [11] e usaram
Simmulated Annealing para otimizar os parâmetros da HNN.

Recentemente, Kojic et al [8] propuseram a aplicação de
HNN para resolver o problema do roteamento em redes
ópticas. Entretanto, não foram considerados os efeitos da
camada fı́sica e não foi usado nenhuma informação sobre a
utilização de comprimentos de onda nos enlaces ópticos.

A. Redes Neurais de Hopfield para o problema do menor
caminho

Esta seção apresenta o modelo de HNN utilizado para
roteamento. O modelo é baseado na proposição de Ali e
Kamoun [10], posteriormente adaptado por Schuler et al [12].

O modelo é organizado em uma matriz de neurônios (n ×
n). Os neurônios são referenciados pela dupla de ı́ndices (x, i),
onde x é o ı́ndice da linha e i é o ı́ndice da coluna. Neste
modelo, o neurônio xi está associado a um enlace que interliga
o nó x ao nó i. O número de neurônios da rede de Hopfield
para este problema é de n(n − 1), já que os elementos da
diagonal principal não são necessários. Isto acontece porque
não tem sentido um nó estar conectado a ele mesmo.

O custo do nó x ao nó i é denotado por Cxi, que assume
valores reais positivos e normalizados entre (0, 1]. Para enlaces
não existentes, o valor do custo atribuı́do a este enlace é setado
em zero.

Uma matriz de conexão ρxi é responsável por informar a
existência dos enlaces e é definido por:

ρxi =
{

1, se o enlace xi não existe;
0, caso contrário. (1)

Cada neurônio pode ser externamente excitado por uma
polarização (bias) em uma entrada externa Ixi. Estas entradas
são utilizadas neste modelo para ajustar o nı́vel de excitação
de cada neurônio de acordo com as informações de topologia
da rede e custo dos enlaces. As entradas de polarização externa
Ixi são calculadas utilizando a seguinte equação:

Ixi = −µ1

2
Cxi(1− δxdδis)−

µ2

2
ρxi(1− δxdδis)

−µ4

2
+
µ5

2
δxdδis, ∀ (x 6= i) ,

(2)

onde δ é função delta de Kronecker que é definida por:

δab =
{

1, se a = b;
0, caso contrário. (3)

A matriz Txi,yj representa os pesos sinápticos da rede
neural. Txi,yj expressa o peso da conexão entre a saı́da do
neurônio yj ao ponto de soma na entrada do neurônio xi, e é
calculada utilizando a equação abaixo:

Txi,yj = µ4δxyδij − µ3δxy − µ3δij + µ3δjx + µ3δiy, (4)

∀ (x 6= i) ,∀ (y 6= j) .

O primeiro termo da equação (4) representa uma excitação
de conexões independentes. O segundo e o terceiro termo
representam uma inibição para conexões entre neurônios da
mesma linha e mesma coluna na matriz de neurônios, respec-
tivamente. Os últimos dois termos representam uma excitação
entre neurônios com conexão cruzada.

Embora exista a possibilidade da HNN convergir para
um mı́nimo local do hiperplano, foi mostrado que, com um
bom ajuste dos coeficientes µi, essa possibilidade pode ser
minimizada. Os autores, em seus estudos, tiraram algumas
conclusões em relação a estes parâmetros. O parâmetro µ2

deve ser igual a µ5 e este valor deve ser elevado. O valor de
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µ1 deve ser bem menor que µ2 e maior que µ4. O valor do
parâmetro µ3 deve ser maior que µ1/2 e menor que µ2.

Uma vantagem deste modelo é que a matriz de conexão é
menos complexa, pois nem todos os neurônios são conectados.
O total de conexões é de (n2 − n)(4n − 6), enquanto a
abordagem de Zang e Thomopoulos [7] contém (n4) conexões.

A saı́da de cada neurônio Vxi pode ser calculada a partir
de sua entrada Uxi, usando a equação (5). Já foi mostrado
que se pode obter bons resultados se λxi = λ para todos
os neurônios [11]. Isto facilita o processo de ajuste, pois
transforma n parâmetros de entrada em apenas 1 parâmetro.

Vxi =
1

1 + e−λxiUxi
,∀ (x, i) ∈ N ×N /x 6= i. (5)

A equação da dinâmica da rede para atualização das en-
tradas Uxi utilizada neste artigo será a que foi proposta
por Schuler et al [12]. Esta técnica garante menores custos
computacionais, menor número de iterações para convergência
e uma menor porcentagem de erro em relação à equação
diferencial proposta por Ali e Kamoun [10]. A equação
proposta por Schuler et al [12] está apresentada abaixo:

Uxi[n+ 1] = Uxi[n]−AUxi[n− 1]+

B
n∑
y=1

n∑
j=1
j 6=y

Txi,yjVyj [n] + CIxi. (6)

III. EXECUÇÃO DO ALGORITMO

O pseudocódigo do algoritmo de roteamento baseado em
HNN proposto por Ali e Kamoun [10] está apresentado
no Algoritmo 1. Perceba que as sete primeiras linhas do
Algoritmo 1 são basicamente de inicializaçao. Foi mostrado
por Ali e Kamoun [10] que se Uxi for inicializado com valores
baixos e aleatórios, a HNN converge mais rapidamente. Neste
artigo, foi utilizado o mesmo esquema apresentado por Ali e
Kamoun [10], ou seja, −0, 0002 ≤ Uxi ≤ 0, 0002.

Dados os valores iniciais dos neurônios (Uxi e Vxi), as ações
descritas na linha 10 do algoritmo 1 são executadas utilizando-
se as equações (6) e (5), respectivamente.

A simulação é encerrada quando o sistema atinge um estado
final estável. Um estado é considerado final quando a variação
entre todas as saı́das dos neurônios não ultrapassa o limiar de
∆Vth = 10−5 entre uma iteração e outra.

Quando a rede atinge o estado final, calcula-se a matriz Yxi,
definida por:

Yxi =
{

1, se Vxi ≥ 0, 5;
0, se Vxi < 0, 5. (7)

Se o enlace entre o nó x e o nó i tem o valor de Yxi = 1,
então este enlace faz parte do menor caminho. Caso Yxi = 0,
este enlace não faz parte do menor caminho.

IV. REDES NEURAIS DE HOPFIELD PARA ROTEAMENTO EM
REDES ÓPTICAS TRANSPARENTES

Nesta seção será descrito o modelo proposto de HNN para o
roteamento em redes ópticas considerando o comprimento dos
enlaces, a carga nos enlaces e o casamento de comprimentos

Algoritmo 1: Pseudocódigo do algoritmo de roteamento
utilizando redes neurais de Hopfield.

Recebe parâmetros (inclusive Cxi);1

Determina Txi,yj ;2

Calcula ρxi;3

Recebe fonte e destino;4

Calcula Ixi;5

Insere ruı́do inicial em Uxi;6

Calcula Vxi (limiar de Uxi);7

repita8

Repassa histórico de Uxi e Vxi;9

Atualiza os neurônios (Uxi e Vxi);10

até ∆Vxi < ∆Vth ;11

Calcula Yxi (binarização de Vxi);12

Obtem caminho a partir de Yxi;13

de ondas entre enlaces adjacentes. O modelo de Schuler et
al [12] foi tomado como base devido à menor complexidade
da equação de atualização dos neurônios. Entretanto, neste
modelo a matriz de custo Cxi apenas contém informações de
comprimento de enlaces. Para introduzir os custos referentes à
disponibilidade de comprimentos de onda nas fibras ópticas e
ao casamento de canais, foi necessário alterar as equações das
matrizes de polarização e pesos sinápticos. A nova equação
de polarização está mostrada abaixo:

Ixi = −µ1

2
Cxi(1− δxdδis)−

µ1

2
ρxi(1− δxdδis)

−µ4

2
+
µ5

2
δxdδis −

µ6

2
Kxi(1− δxdδis), ∀ (x 6= i) ,

(8)

onde Cxi é o custo do enlace entre nós x e i, que neste artigo
é utilizado como comprimento do enlace, Kxi expressa a taxa
de utilização de comprimentos de onda no enlace xi, e µ6 é
o peso dado à utilização de comprimentos de onda ativos no
enlace xi. Kxi é definido como:

Kxi =
{

λa
xi

λT , se ρxi = 0,
0, caso contrário,

(9)

onde λaxi e λT são, respectivamente, o número de compri-
mentos de onda ativos no enlace xi e o número total de
comprimentos de onda do enlace xi. λaxi é definido por:

λaxi =
λT∑
k=1

ρxi,k, (10)

onde ρxi,k é a utilização do comprimentos de onda k no enlace
xi e é definido por:

ρxi,k =
{

1, se o comprimento de onda k está ocupado,
0, caso contrário.

(11)
O casamento de comprimentos de onda é uma relação

entre enlaces, portanto não pode ser inserido como custo (ou
parte do custo) de um enlace. Os algoritmos de roteamento
amplamente utilizados não permitem incluir esta relação entre
canais no cálculo da rota. Entretanto, a matriz Txi,yj da HNN
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se refere aos pesos sinápticos entre as saı́das e entradas dos
neurônios. Como os neurônios no problema de roteamento
mapeiam os enlaces, pode-se utilizar os pesos sinápticos para
incluir a relação entre enlaces. A equação de pesos sinápticos
alterada para receber informações sobre o casamento de com-
primentos de onda entre enlaces é a seguinte:

Txi,yj = µ4δxyδij − µ3δxy − µ3δij + µ3δjx+
µ3δiy + µ7Lxi,yj ,∀ (x 6= i) ,∀ (y 6= j) ,

(12)

onde µ7 é o peso dado ao novo termo e Lxi,yj é o termo que
inclui casamento de comprimentos de onda entre o enlace xi
e o enlace yj. Lxi,yj é e definido por:

Lxi,yj =

{
φc

xi,yj

λT , se δiy = 1 e δxj = ρxi = ρyj = 0,
0, caso contrário,

(13)
onde φcxi,yj é o número de comprimentos de onda disponı́veis
coincidentes entre os enlaces xi e yj. Perceba que i e y devem
refereciar o mesmo nó, uma vez que a análise é realizada entre
enlaces adjacentes. φcxi,yj é definido por:

φcxi,yj =
λT∑
k=1

ϕcxi,yj,k, (14)

onde ϕxi,yj,k representa a disponibilidade do comprimento de
onda k tanto no enlaces xi quanto no enlace yj. ϕxi,yj,k é
definido por:

ϕcxi,yj,k =
{

1, se ρxi,k = 0 e ρyj,k = 0,
0, caso contrário. (15)

O valor do parâmetro µ7 deve ser positivo caso se queira
priorizar alto casamento de comprimentos de onda disponı́veis
entre enlaces adjacentes. Caso seja utilizado um valor negativo
para o µ7, espera-se uma maior compactação na utilização dos
comprimentos de onda na rede.

A equação de energia de Lyapunov proposta por Ali and
Kamoun [10] modificada pelas alteração aqui propostas, fica
definida por:

E = E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6 + E7, (16)

onde:

E1 =
µ1

2

n∑
x=1

(x,i)6=(d,s)

n∑
i=1
i6=x

CxiVxi, (16.a)

E2 =
µ2

2

n∑
x=1

(x,i)6=(d,s)

n∑
i=1
i6=x

ρxiVxi, (16.b)

E3 =
µ3

2

n∑
x=1


n∑
i=1
i6=x

Vxi −
n∑
i=1
i6=x

Vix


2

, (16.c)

E4 =
µ4

2

n∑
x=1

n∑
i=1
i6=x

Vxi (1− Vxi) , (16.d)

E5 =
µ5

2
(1− Vds), (16.e)

E6 =
µ6

2

n∑
x=1

(x,i)6=(d,s)

n∑
i=1
i6=x

KxiVxi, (16.f)

E7 = −µ7

2

n∑
x=1
j 6=x6=z

n∑
z=1
z=i=y

n∑
j=1

Lxz,zjVxzVzj . (16.g)

V. CONFIGURAÇÃO DAS SIMULAÇÕES

O modelo de camada fı́sica utilizado nas simulações de rede
nesse trabalho foi baseado no modelo proposto por Pereira et
al [3]. Neste trabalho, as seguintes penalidades da camada
fı́sica foram consideradas: o ruı́do de emissão espontânea
emitido pelos amplificadores ópticos, o efeito de saturação
de ganho dos amplificadores ópticos, a atenuação das fibras
ópticas, a diafonia nos comutadores ópticos, a atenuação nos
multiplexadores, bem como o alargamento do pulso óptico de-
vido à dispersão por modo de polarização (PMD) e à dispersão
cromática residual. O modelo para cálculo do alargamento
devido ao efeito de dispersão residual pode ser encontrado
em [13].

Para cada simulação de rede, um conjunto de chamadas são
geradas escolhendo os pares de nós fonte-destino utilizando
uma distribuição de probabilidade uniforme. A requisição de
chamada é caracterizada pelo processo de Poisson.

As conexões são bidirecionais e chaveadas a circuito em
duas fibras diferentes. Não foi considerada a capacidade de
conversão de comprimento de onda. Os valores padrões dos
parâmetros utilizados nas simulações estão descritos na Tabela
I.

A Figura 1 mostra os componentes considerados em cada
enlace. O enlace contêm os seguintes componentes: transmis-
sor, comutador óptico, multiplexador, amplificador óptico de
potência, fibra óptica, pré-amplificador óptico, demultiplex-
ador e receptor.

Fig. 1. Configuração do enlace contendo os dispositivos considerados na
modelagem apresentada.

Na Figura 1, nos pontos de a até h têm-se pontos de
avaliação nos quais, tanto a potência do sinal quanto a do
ruı́do, podem ser determinadas no domı́nio óptico. Con-
siderando uma rota composta de i enlaces, os dispositivos entre
b e h são repetidos i− 1 vezes antes do sinal óptico alcançar
o receptor no nó destino.

As simulações foram realizadas usando a topologia de rede
mostrada na Figura 2. Os parâmetros padrões da camada óptica
usada em nossas simulações, descritas anteriormente, foram
estabelecidos de tal forma que o número de chamadas blo-
queadas devido à qualidade insuficiente de transmissão (OSNR
abaixo de um limiar pré-estabelecido ou alargamento excessivo
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TABELA I
VALORES DOS PARÂMETROS DA REDE ÓPTICA UTILIZADO NAS

SIMULAÇÕES.

Parâmetro Valor Definição
Psat 16 dBm Potência de saturação de saı́da do

amplificador.
Pin 0 dBm Potência de entrada por canal.
OSNRin 40 dB Relação sinal-ruı́do óptica dos

transmissores.
OSNRQoT 23 dB Relação sinal-ruı́do óptica mı́nima
B 40Gbps Taxa de transmissão.
Bo 100GHz Largura de banda do filtro óptico.
W 36 Número de comprimentos de onda

em cada enlace da rede.
∆f 100GHz Espaçamento na frequência entre

canais.
λi 1528, 77nm Menor comprimento de onda per-

tencente à grade.
λ0 1450nm Comprimento de onda cujo valor

do coeficiente de dispersão é igual
a zero.

λ0DCF 1550nm Comprimento de onda cujo valor
do coeficiente de dispersão é igual
a zero na fibra de compensação.

α 0, 2 dB/km Coeficiente de atenuação da fibra.
LMx 3 dB Perda do multiplexador.
LDx 3 dB Perda do demultiplexador.
LSw 3 dB Perda do comutador óptico.
F 0

Amp 3, 162 Fator de ruı́do do amplificador para
baixos valores de potência do sinal
(NF = 5 dB).

ε −40 dB Fator de isolação do comutador
óptico.

A1 100 Parâmetro de ajuste do modelo da
figura de ruı́do dinâmica.

A2 4W Parâmetro de ajuste do modelo da
figura de ruı́do dinâmica.

∆λTX 0, 02nm Largura de linha do transmissor.
DTF 0 ps/km.nm Coeficiente de dispersão

cromática da fibra de transmissão
(@1528, 77nm).

STF 45 Inclinação da curva de dispersão
ps/km.nm2 cromática da fibra de transmissão

(@1528, 77nm).
DDCF −110, 0 Coeficiente de dispersão cromática

ps/km.nm da fibra de compensação
(@1528, 77nm).

SDCF −1, 87 Inclinação da curva de dispersão
ps/km.nm2 cromática da fibra de compensação

(@1528, 77nm).
DPMD 0, 05 ps/km1/2 Coeficiente de PMD.
δ%QoT 10 % Alargamento percentual máximo

permitido para o pulso.

do pulso) seja praticamente igual ao número de chamadas
bloqueadas devido a indisponibilidade de comprimentos de
onda.

Os valores usados para os parâmetros da HNN são µ1 =
950, µ2 = µ3 = µ5 = 2500, µ4 = 475, A = B = C = 10−3,
∆Vth = 10−5 e λ = 1. Os parâmetros µi (excetuando-se µ3)1,
∆Vth e λ são dados por Ali e Kamoun [10]. A, B e C foram
obtidos experimentalmente.

As simulações foram efetuadas com carga inicial de 20

1Simulações efetuadas neste artigo mostraram que o valor proposto por
Ali and Kamoun [10] para o parâmetro µ3 torna a rede neural incapaz de
encontrar caminhos válidos para determinados pares de fonte e destino. Como
correção foi utilizado o valor 2.500 nas simulações.

Erlangs e final de 200 Erlangs, com passo de 5 Erlangs. Em
cada ponto de simulação foram efetuadas 100.000 chamadas
na rede óptica.

Todas as simulações foram realizadas utilizando computa-
dores Intel R©CoreTM 2 Quad CPU Q6600 2,4 GHz.

Fig. 2. Topologia de rede usada nas simulações.

VI. RESULTADOS

Um conjunto de simulações foi efetuado para observar
a influência da carga e do comprimento dos enlaces na
probabilidade de bloqueio da rede óptica. Como a carga e
o comprimento do enlace são utilizados para compor o custo
do enlace, a soma dos valores de µ1 e µ6 que foram utilizados
nas simulações da HNN proposta neste artigo deve ser igual
ao valor de µ1 proposto por Ali e Kamoun [10].

A Figura 3 mostra a probabilidade de bloqueio em função
da carga da rede quando µ6 é variado e µ7 = 0. Perceba que
a soma µ1 +µ6 deve ser igual a 950. O caso com µ1 = 285 e
µ6 = 665 obteve a menor probabilidade de bloqueio, inclusive
apresentando melhores resultados do que a proposta de Schuler
et al. para cargas acima de 80 Erlangs. Isto indica que para
este cenário de simulação, levar em conta a taxa de utilização
de comprimentos de onda no processo de roteamento da HNN,
melhora o desempenho da rede para cargas elevadas.

Fig. 3. Probabilidade de bloqueio em função da carga da rede para
configurações da HNN, considerando diferentes valores para µ6.
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Com o objetivo de validar o termo responsável pelo o
casamento de comprimentos de onda entre os enlaces na
matriz Txi,yj , também é necessário determinar um valor para
o parâmetros µ7. Um valor arbitrário para este parâmetro pode
desestabilizar a HNN. Então, foram realizados experimentos
para µ7 com valores positivos e valores negativos. A Figura
4 mostra as curvas com as probabilidades de bloqueio mais
representativas para valores diferentes de µ7 em função da
carga da rede com µ6 = 0. Os resultados obtidos indicam
que para valores positivos de µ7, a probabilidade de bloqueio
desta rede nesta situação foi maior que a obtida pelo modelo de
Schuler et al. Entretanto, as simulações efetuadas para µ7 < 0,
mostraram que, até um certo limiar, houve uma considerável
diminuição da probabilidade de bloqueio. A diferença chegou
a uma ordem de grandeza para a carga de 80 Erlangs. Os mel-
hores resultados foram obtidos para µ7 = −150. A hipótese
para que a rede tenha apresentado um melhor desempenho para
µ7 < 0 parece decorrer devido ao fato do algoritmo favorecer
a implementação de lightpaths de forma a preservar recursos
para aumentar a taxa de aceitação de lightpaths no futuro,
porém não foi realizado nenhum estudo aprofundado nesta
análise.

Fig. 4. Probabilidade de bloqueio em função da carga da rede para
configurações da HNN, considerando diferentes valores para µ7.

Dado que tanto a inclusão de µ6 quanto a de µ7 apresen-
taram resultados satisfatórios, foram realizados experimentos
com ambos os termos diferentes de zero. Para isto, os valores
de µ1 e µ6 foram fixados em 285 e 665, respectivamente,
devido ao resultado da primeira validação e µ7 foi variado. A
Figura 5 mostra as curvas de probabilidade de bloqueio mais
representativas para valores diferentes de µ7 em função da
carga da rede com µ1 = 285 e µ6 = 665. Pode-se perceber
que para valores positivos e acima de um limiar do parâmetro
µ7, a HNN torna-se instável e não encontra rotas válidas.
Esta situação está ilustrada na Figura 5 para o caso onde
µ1 = 285, µ6 = 665 e µ7 = 50. Percebe-se também que para
cargas altas (acima de 110 Erlangs), exceto para o caso citado
anteriormente, todas as configurações da HNN modificada têm

melhor desempenho que o modelo de Schuler et al. Valores
negativos de µ7 fazem com que a resposta da nossa proposta
seja melhor que a HNN de Schuler et al, principalmente para
cargas baixas. A influência do parâmetro µ7 decai com o
aumentado da carga, por isso uma escolha incoerente deste
parâmetro faz com que a probabilidade de bloqueio decaia com
o aumento da carga em situações de baixas cargas (menores
que 80 Erlangs), o que pode ser visto nas Figuras 4 e 5.
Para a maior parte das situações simuladas, os parâmetros
que obtiveram melhores resultados para a probabilidade de
bloqueio foram µ1 = 285, µ6 = 665 e µ7 = −50.

Fig. 5. Probabilidade de bloqueio em função da carga da rede para
configurações da HNN, considerando µ1 = 285, µ6 = 665 e diferentes
valores para µ7.

Também foi realizado neste artigo uma análise comparativa
com outros algoritmos de roteamento amplamente utilizados
na literatura. A Figura 6 mostra a probabilidade de bloqueio
em função da carga da rede para os algoritmos de roteamento
por menor caminho (SP), menor número de saltos (MH),
melhor relação sinal-ruı́do (OSNR-R), a proposta de Schuler et
al (HNN Schuler) e a proposta apresentada neste artigo
(HNN). Pode-se perceber que os melhores resultados foram
obtidos pelo algoritmo OSNR-R, seguido pelo algoritmo HNN
proposto. Apesar de não ter obtido os melhores resultados para
o caso apresentado neste artigo, os autores acreditam que se
os µi forem otimizados em conjunto, o algoritmo baseado
em HNN pode atingir o desempenho obtido pelo algoritmo
OSNR-R.

VII. CONCLUSÃO

Este artigo descreveu uma nova abordagem para roteamento
em redes ópticas transparentes, baseada nas Redes Neurais
de Hopfield (HNN - Hopfield Neural Networks). Além de
mostrar que HNN podem ser usadas para roteamento em redes
ópticas, também foi apresentado o conceito de casamento
de comprimentos de onda, que foi aplicado no processo
de roteamento. Esta nova abordagem utilizou para compor
a função de custo: o comprimento dos enlaces, a taxa de
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Fig. 6. Probabilidade de bloqueio em função da carga da rede para diversos
algoritmos de roteamento.

ocupação de comprimentos de onda nos enlaces e o casamento
de comprimentos de onda entre enlaces adjacentes.

Foram inseridos novos termos nas equações de energia
e atualização dos neurônios da HNN. Tais termos exigiam
parâmetros multiplicativos que precisavam ser definidos. Com
o intuito de validar as equações foi realizada uma análise dos
parâmetros µ6 e µ7. Os resultados da análise mostraram que
as modificações propostas nas formulações influenciaram de
forma positiva na diminuição da probabilidade de bloqueio
para o cenário considerado.
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Resumo—Este trabalho apresenta uma proposta de modelo
de estrutura de software simulador de redes ópticas utilizando
XML. O modelo de estrutura e a utilização de descrição em XML
possibilitam uma estrutura de simulação flexível, que pode ser
usada para simulação remota. Além disso, esta proposta facilita
a interpretação da rede óptica e de seus dispositivos, bem como
a simulação que se deseja executar. Esta proposta pode permitir
reuso de software com validação, aumentando a confiabilidade
das simulações e troca de informações entre grupos de pesquisa. A
proposta foi concebida para permitir de forma flexível a inserção
de diferentes modelos analíticos disponíveis na literatura para
penalidades físicas, algoritmos de roteamento e atribuição de
comprimentos de onda e modelos físicos dos dispositivos.

I. INTRODUÇÃO

As redes ópticas constituem uma tecnologia largamente
empregada em telecomunicações, uma vez que oferecem pos-
sibilidade de expansão da capacidade de transmissão em larga
escala aliada a parâmetros que envolvem disponibilidade de
recursos e alta confiabilidade [1].

As redes ópticas podem ser classificadas em três categorias:
opacas, transparentes (também chamadas de totalmente ópti-
cas) e translúcidas [2]. Nas redes ópticas opacas, as operações
de comutação e gerenciamento dos dados são realizadas no
domínio elétrico. Nessas redes, o sinal é convertido do domínio
óptico para o domínio elétrico (O/E), regenerado, e convertido
do domínio elétrico para o domínio óptico (E/O) em todos
os nós [3]. Nas redes ópticas transparentes, o sinal óptico
trafega do nó origem até o nó destino no domínio óptico
sem sofrer conversão O/E/O [3]. As redes ópticas translúcidas
representam sub-redes ópticas transparentes interligadas por
nós com capacidade de regeneração eletrônica [2].

As redes ópticas transparentes possuem menor custo com-
paradas com as redes ópticas opacas. No entanto, como não
existe capacidade de regeneração eletrônica do sinal nos nós
intermediários de um caminho óptico (lightpath), o sinal pode
sofrer degradação intolerável de qualidade [4], resultando, por
exemplo, em uma taxa de erro de bit (BER – Bit Error Rate)
inaceitável. As redes translúcidas são geralmente colocadas
como alternativa intermediária. Entretanto, deve-se atentar ao
fato de que mesmo assim pode-se ter lightpaths com qualidade
intolerável. Além disso, existe o problema de determinar

onde os regeneradores devem ser colocados e quando esses
regeneradores devem ser utilizados.

Como as redes ópticas geralmente apresentam um custo
relativamente alto de implantação (CAPEX), torna-se impor-
tante avaliar o desempenho destas redes antes da implantação.
Existem três possíveis estratégias que podem ser adotadas:
análise de cada lightpath usando formulação analítica, a imple-
mentação de um experimento em laboratório (testbed) e simu-
lações computacionais com modelos analíticos simplificados.
A primeira alternativa é inviável para redes com muitos nós,
principalmente por causa da alta complexidade computacional.
A segunda é uma opção particularmente dispendiosa financei-
ramente devido ao alto custo dos dispositivos ópticos [11]. A
terceira opção pode ser a melhor opção em grande parte dos
casos, pois podem apresentar uma estimativa de desempenho
razoável utilizando simulações computacionais com modelos
analíticos simplificados.

A partir da modelagem dos dispositivos ópticos, é possível
elaborar modelos de camada física e de camada de rede,
que permitem a construção de ferramentas computacionais de
simulação para realização de testes comparativos, avaliações e
análise de desempenho de algoritmos, protocolos, topologias
e propostas de otimização sistêmica [11].

Nessa direção, vários simuladores de redes ópticas já foram
desenvolvidos. Essas ferramentas computacionais podem ser
classificadas em dois grupos. No primeiro, estão as ferramen-
tas que não consideram a degradação da qualidade do sinal na
camada óptica. Os seguintes projetos podem ser listados nessa
categoria: OWNS [5] (extensão do Network Simulator [6]),
OPNET [7] NIST MERLiN [8] e TONetS [9]. No segundo
grupo, as ferramentas computacionais levam em consideração
a degradação da qualidade do sinal na camada óptica ao
longo da propagação. Nesse grupo se enquadra o simulador
SIMON [10] e o SINTOM [11]. O primeiro considera as
seguintes penalidades físicas: atenuação do sinal óptico nos
dispositivos e nas fibras ópticas, saturação de ganho dos
amplificadores ópticos e a interferência homodina (homodyne
crosstalk) nos comutadores ópticos. O SINTOM [11], desen-
volvido em parceria pela Universidade de Pernambuco (UPE) e
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), considera,
além dos efeitos considerados pelo SIMON [10], outras pena-
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lidades físicas como: mistura de quatro ondas (FWM – Four
Wave Mixing), dependência do ruído de emissão espontânea
amplificada (ASE – Amplified Spontaneous Emission) com a
potência óptica de entrada nos amplificadores ópticos, além
de penalidades temporais, como: dispersão por modo de po-
larização (PMD – Polarization Mode Dispersion) e dispersão
cromática residual (RCD – Residual Chromatic Dispersion),
presentes nas fibras ópticas.

Van der Ham e colaboradores [15] propuseram um modelo
de descrição de redes ópticas intitulado de linguagem de
descrição de rede (NDL – Network Description Language),
com o objetivo de facilitar questões operacionais de modo que
aplicativos possam ter um melhor desempenho e entendimento
do conteúdo de dispositivos e parâmetros utilizados nas redes
ópticas. Entretanto, ainda não existe uma modelagem que
represente simulações, relacionadas com os requisitos ineren-
tes à camada óptica, na tentativa de mensurar os efeitos de
degradação da qualidade dos sinais ópticos propagantes. Isso
acarreta em uma série de dificuldades no reuso de código já
desenvolvido e validado.

Neste artigo é apresentada uma proposta para a estrutura
de software simulador e de descrição para simulação em
redes ópticas usando XML [12] (XML – Extensible Markup
Language). Esta proposta pode ser utilizada para descrever
dispositivos, topologias, efeitos da camada física e estratégias
para roteamento e alocação de comprimentos de onda, entre
outros. Além disso, a proposta facilita a implementação e
entendimento de novos modelos, algoritmos e protocolos, au-
mentando assim a possibilidade de intercâmbio de informações
e reuso de software pela comunidade científica interessada na
área. A proposta de descrição será ilustrada com exemplos ao
longo deste artigo. Alguns dos possíveis benefícios gerados
pela proposta de descrição apresentada neste artigo estão
apresentadas abaixo:

• Maior intercâmbio de informações entre grupos de pes-
quisa. Utilizando uma estrutura padrão de descrição de
rede, será mais fácil o acesso a contribuições, intercâmbio
de informações e implementação de propostas interessan-
tes de outros grupos de pesquisa em redes ópticas.

• Aumento da confiabilidade dos resultados obtidos. Como
alguns dos componentes utilizados nas simulações já es-
tarão validados, diminuirão as probabilidades de geração
de erros inesperados não percebidos pelo programador.

• Leitura intuitiva. Com a descrição dos dispositivos, redes
ópticas e parâmetros de simulação realizada em XML, é
possível ter acesso fácil e manuseio às informações das
simulações, facilitando dessa forma a interpretação dos
resultados e a implementação de novas funcionalidades.

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção II,
descreve-se a arquitetura que o sistema deve ter para suportar
a proposta de descrição utilizando XML [12]. Na Seção III,
está apresentada uma metodologia para descrição de redes
ópticas com alguns exemplos. Na Seção IV estão apresentadas
as conclusões.

II. ESTRUTURA PARA SIMULAÇÃO

Para que o simulador possa utilizar a descrição proposta
neste artigo, o simulador deve estar dividido em duas partes
que se referem a: (1) Ferramenta de projeto e análise de
redes ópticas (Optdat – Optical Design and Analysis Tool)
e (2) Simulador de redes ópticas (Optnes – Optical Network
Simulator).

O Optdat é responsável pela definição e alteração de topo-
logias, configuração dos parâmetros dos dispositivos ópticos,
definição do algoritmo de roteamento e alocação de compri-
mentos de onda, além das definições e configurações das simu-
lações. O Optdat também é responsável pelo interfaceamento
gráfico com o usuário e foi desenvolvido para ser portável para
a maior parte dos sistemas operacionais (e.g. OSX, Windows,
Linux). Isto evita problemas como no caso do SIMTON [11]
que só é compatível com o Borland C++ [13] instalado em
plataforma Windows. Para gerar portabilidade foi utilizada a
plataforma de desenvolvimento Qt C++ [14], que permite
compilação para os sistemas operacionais mais utilizados. A
interface gráfica do Optdat está ilustrada na Figura 1.

Figura 1. Interface gráfica utilizada pelo Optdat e implementada utilizando
Qt C++ [14].

Já o Optnes é responsável por calcular e estimar o de-
sempenho de uma determinada configuração de rede óptica.
O Optnes deve conter o modelo de camada física adotada e
deve ser capaz de simular requisições de rede, calculando e
verificando a degradação da qualidade do sinal óptico, dadas
às penalidades físicas e temporais ao longo dos lightpaths e a
disponibilidade de comprimentos de onda nos enlaces.

Pode-se perceber então que o objetivo do Optdat é de
definir ou descrever uma determinada rede óptica e gerar
automaticamente sua descrição, juntamente com a descrição
da simulação, em um arquivo do tipo XML. Esse arquivo deve
ser transmitido para o Optnes, que por sua vez deve realizar
as simulações a partir da leitura dos parâmetros descritos no
arquivo XML e informar os resultados ao Optdat, que então
apresenta os resultados ao usuário. O esquema de comunicação
entre os agentes do sistema está apresentado na Figura 2. Pode-
se perceber ainda que esta configuração permite que Optdat e
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o Optnes estejam em computadores diferentes. Pode permitir
inclusive que o cálculo de desempenho realizado pelo Optnes
seja realizado em plataformas de simulação paralela, como
clusters [17].

No restante do artigo descrevemos em detalhes o Optdat,
que utiliza XML. Para o Optnes assumimos que um simulador
já existente pode ser utilizado, como o SIMTON [11] ou outro.

Figura 2. Interface de comunicação entre o Optdat e o Optnes utilizada
como estrutura para realização das simulações em redes ópticas.

III. METODOLOGIA PARA DESCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS,
REDES ÓPTICAS E SIMULAÇÕES UTILIZANDO XML

A metodologia proposta neste artigo para descrição em
XML envolve dispositivos, redes ópticas e parâmetros neces-
sários para a realização das simulações. Para isso, é necessário
utilizar uma biblioteca disponível em várias linguagens de pro-
gramação. Essa biblioteca é conhecida como DOM [16] (Do-
cument Object Model) que estrutura os dados em forma de
árvore lógica.

Essa árvore lógica deve conter uma raiz que será
representada por uma tag intitulada <network>. A partir
dessa tag, três filhos devem ser criados. Dois deles serão os
representantes gerais dos nós e enlaces da rede, dados pelas
tags <nodes> e <links>, respectivamente. O terceiro
filho apresenta os dados para a simulação representado pela
tag <simulation>. A estrutura principal está descrita no
Exemplo 1.

<network>
<nodes ...>

<node ...>...</node>
.
.

</nodes>
<links ...>

<link ...>...</link>
.
.

</links>
<simulation>

.

.
</simulation>

</network>
Exemplo 1: Organização geral dos componentes na descrição em XML da
rede óptica (nós, enlaces e simulação).

As tags <nodes> e <links> devem conter todos os nós
e enlaces que a rede possui, bem como alguns atributos que
definem características em comum para todos os nós e enlaces
inicializados. Estas características em comum serão utilizadas
caso características específicas não sejam definidas para um
determinado componente.

É importante destacar que outros atributos podem ser incor-
porados para melhor descrever as necessidades para um dado
simulador, desde que este obedeća a metodologia proposta. A
regra utilizada para definir se um dado entra como atributo ou
tag é a seguinte: Se o dado é geral para vários componentes,
esta é incorporada com atributo. Caso contrário, o dado é
incorporado como tag.

A. Descrição em XML dos Nós

No exemplo apresentado neste artigo, os atributos padrão
para cada nó criado na tag <nodes> são: Laser Power,
Laser OSNR, Isolation Factor, Mux Loss, Demux Loss, Switch
Loss e regenerators. Esses atributos se referem a: potência
óptica e relação sinal-ruído óptica do transmissor, fator de
isolação do comutador óptico, perdas nos multiplexadores,
demultiplexadores e comutadores ópticos, número de
regeneradores eletrônicos, respectivamente. Pode-se perceber
que cada atributo deve apresentar um valor numérico,
conforme apresentado no Exemplo 2. É importante frisar que
novos parâmetros podem ser definidos.

<nodes count="Quantidade de Nós"
laserPower="0"
laserOSNR="40"
isolationFactor="-40"
muxGain="3"
demuxGain="3"
switchGain="3"
regenerators= "0">

Exemplo 2: Representação dos atributos padrão para os nós, com seus
respectivos nomes e valores numéricos associados.

Na tag <nodes> devem ser criados filhos que serão os nós
da rede representados pela tag <node>. Cada tag <node>
detém apenas as informações de um nó específico. Cada Nó
representado pela tag <node> deve ter os seguintes atributos:

• posX: indica a posição no eixo das abscissas em que o
nó se encontra;

• posY: indica a posição no eixo das ordenadas em que o
nó se encontra;

• id: indica o número de identificação do nó;
• name: indica o nome do nó.
Além dos atributos citados acima, cada nó receberá 6 tags

filhos. Cada uma destas tags possui uma característica que
será adicionada para o nó que não se adequar às características
gerais definidas na tag <nodes>. Na tag <node> têm-se
os filhos que representam as seguintes características de um
nó específico: Laser Power, Laser OSNR, Isolation Factor,
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Switch Gain, Mux Gain, Demux Gain e Regenerators. Os
atributos são similares ao atributos gerais dos nós. A estrutura
de um nó esta apresentada em detalhes no Exemplo 3.

<node id= "1"
name= ""
posX= "-10"
posY= "10">

<laserPower>0</laserPower>
<laserOSNR>30</laserOSNR>
<isolationFactor>-30</isolationFactor>
<switchGain>2</switchGain>
<muxGain>2</muxGain>
<demuxGain>2</demuxGain>
<regenerators>0</regenerators>

</node>
Exemplo 3: Descrição em XML de um nó específico da rede óptica.

B. Descrição em XML dos Enlaces

O atributo padrão para cada enlace criado na tag <links>
é Channels. Outro atributo (count) é utilizado apenas para
indicar o número de enlaces que a rede possui. A tag
<links> está representada no Exemplo 4.

<links count="Quantidade de Enlaces"
channels="36">

Exemplo 4: Descrição em XML dos atributos padrão dos enlaces da rede
óptica.

Nas tags <links> devem ser criados filhos, onde cada
filho representado pela tag <link> fornecerá as informações
de um enlace específico da rede, conforme apresentado no
Exemplo 5.

<link id="0"
source="0"
destination="1"
channels="36">

Exemplo 5: Descrição em XML dos atributos específicos para um enlace
da rede óptica.

Em relação aos atributos de cada enlace, representado pela
tag <link>, tem-se as seguintes informações:

• id: indica o número de identificação do enlace;
• source: indica a identificação do nó de origem do enlace;
• destination: indica a identificação do nó de destino do

enlace;
• channels: indica o número de comprimentos de onda,

definido como padrão o valor 36.
Além dos atributos, cada enlace geralmente terá pelo menos

duas tags filhos, são elas: amplificador e fibra óptica, repre-
sentados por <amplifier> e <fiber> respectivamente.
Essas tags possuem em seus atributos características padrão
para cada tipo de amplificador ou fibra óptica que o enlace

possuir. É importante frisar que outros dispositivos podem ser
definidos e incluídos no enlace. Entretanto, estes devem seguir
a mesma descrição dos exemplos de dispositivos apresentados
abaixo. Os exemplos 6 e 7 apresentam a descrição de um
exemplo de amplificador a fibra dopada com Érbio (EDFA
– Erbium Doped Fiber Amplifier) e de um exemplo de fibra
óptica monomodo do tipo padrão (SMF – Single Mode Fiber),
respectivamente.

No exemplo do EDFA, tag <amplifier>, têm-se algumas
tags filhos que representam as seguintes características
específicas: Type, Gain, Saturation Power, Noise Figure.
Essas características se referem, espeficicamente, aos
seguintes parâmetros do amplificador óptico: tipo, ganho
não-saturado, potência óptica de saturação e figura de ruído.

<amplifier ampType="EDFA"
ampGain="20"
ampSatPower="19"
ampNF="5">

Exemplo 6: Descrição em XML dos atributos específicos referentes a um
amplificador óptico do tipo EDFA.

No exemplo da fibra óptica, tag <fiber>, têm-
se algumas tags filhos que representam as seguintes
características específicas da fibra óptica: Length, Attenuation
Coefficient, Dispersion Coefficient, Dispersion Slope, Zero
Dispersion Wavelength, Effective Area. Essas características
correspondem aos seguintes parâmetros da fibra óptica:
comprimento do enlace, coeficientes de atenuação, coeficiente
de dispersão, inclinação do coeficiente de dispersão,
comprimento de onda cujo valor do coeficiente de dispersão é
nulo e a área efetiva da fibra óptica utilizada, respectivamente.

<fiber fibLength="100"
fibAtt="0.2"
fibDispCoef="60"
fibDispSlope="0"
fibZeroDisp="1557"
fibEffArea="52.0e-12">

Exemplo 6: Descrição em XML dos atributos específicos referentes a uma
fibra óptica SMF.

Um exemplo de descrição em XML de um enlace está
mostrado no Exemplo 7.

<link id="0"
source="0"
destination="1"
channels="36">

<amplifier ampType="EDFA"
ampGain="20"
ampSatPower="19"
ampNF="5">

<type>EDFA</type>
<gain>18</gain>
<saturationPower>19</saturationPower>
<noiseFigure>6</noiseFigure>
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</amplifier>
<fiber fibLength="100"

fibAtt="0.2"
fibDispCoef="60"
fibDispSlope="0"
fibZeroDisp="1557"
fibEffArea="52.0e-12">

<type>SMF</type>
<length>100</length>
<attenuationCoef>0.2</attenuationCoef>
<dispersionCoef>60</dispersionCoef>
<dispersionSlope>0</dispersionSlope>
<zeroDispersion>1557</zeroDispersion>
<effectiveArea>5.2e-11</effectiveArea>

</fiber>
</link>
Exemplo 7: Descrição em XML da estrutura geral de um enlace.

C. Descrição em XML da Simulação

A simulação é representada por uma tag filho da raiz
<network>, a tag <simulation>. Essa tag possui várias
tags filhos que representam as opções de simulação da rede,
são elas: Number Of Calls, Signal-to-Noise Ratio Threshold,
Bit Rate, ITUGrid, Delta, Routing and Wavelength Assign-
ment, Load e Impairments. Essas opções se referem, respec-
tivamente, aos seguintes parâmetros: número de chamadas
solicitadas na rede, valor mínimo aceitável da relação sinal-
ruído óptica, taxa de transmissão, grade do ITU utilizada,
máximo alargamento temporal percentual do pulso óptico
ainda aceitável, algoritmos de roteamento e atribuição de
comprimento de onda utilizado, carga de simulação e as
penalidades da camada física consideradas. A representação
geral da simulação é descrita em detalhes no Exemplo 8.

A tag <RWA> tem duas subtags: <route>, que representa
o algoritmo de roteamento utilizado na rede, e <WA>, que
representa o algoritmo de atribuição de comprimentos de onda
utilizado.

A tag <impairments> apresenta tags que indicam quais
efeitos devem ser considerados na simulação: Amplifier Gain
Saturation, Polarization Mode Dispersion, Crosstalk e Four
Wave Mixing. Elas correspondem, respectivamente, às seguin-
tes penalidades físicas e temporais: saturação de ganho no
amplificador, dispersão do modo de polarização, interferência
homodina no comutador óptico e mistura de quatro ondas.
Nessas tags, o atributo status indica se o efeito deve ser
considerado ou não.

Na tag <load var="true"> observa-se que o atributo
var indica que o parâmetro de variação da simulação é a carga.

Existe ainda uma tag que pode ser criada no final da tag
<simulation> para indicar qual o parâmetro que está
variando na simulação. Isto porque os autores deste artigo
acham que é mais interessante gerar arquivos independentes
de simulação quando existe variação de algum parâmetro.
Isto permite que os vários pontos possam ser simulados de
forma distribuída pelo Optnes.

<simulation>
<numberOfCalls>20000</numberOfCalls>
<snrThreshold>23</snrThreshold>
<bitRate>10G</bitRate>
<ITUGrid>1</ITUGRID>
<delta>10</delta>
<RWA>

<route>sp</route>
<WA>FF</WA>

</RWA>
<load var="true">50</load>
<impairments>

<ampGainSaturation status="ON"/>
<PMD status="OFF"/>
<crosstalk status="ON"/>
<FWM status="OFF"/>

</impairments>
</simulation>
Exemplo 8: Descrição em XML da representação geral da simulação.

IV. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma proposta de estrutura de soft-
ware simulador de redes ópticas, contendo um módulo de
comunicação e troca de dados chamado de Optdat e um
módulo de cálculo e processamento dos dados chamado de
Optnes. É proposta também a descrição em XML para re-
alizar simulações em redes ópticas, que possibilitam maior
intercâmbio de informações entre grupos de pesquisa, aumento
da confiabilidade dos resultados obtidos e entendimento mais
fácil dos arquivos de descrição.

É apresentada uma metodologia para descrever redes ópticas
de forma estruturada usando uma linguagem simples e de fácil
interpretação com o objetivo de facilitar a análise dos trabalhos
relacionados a redes ópticas. A descrição é apresentada por
uma tag intitulada <network> com três filhos: <nodes>,
<links> e <simulation>. Esta estrutura é flexível e
permite a alteração ou inclusão de nós, enlaces, dispositivos,
algoritmos. É apresentada também a estrutura dos principais
elementos de rede e a interface gráfica do Optdat construída
com a estrutura proposta.

Os autores acreditam que a proposta aqui apresentada pode
facilitar a troca de informações entre os grupos de pesquisa
e reduzir o retrabalho no desenvolvimento de modelos e
simuladores, viabilizando a construção de uma plataforma de
simulação que poderá ser multi-usuário e multi-institucional.
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Abstract� In this work we investigate the effects of multiple 

access interference (MAI) and polarization mode dispersion 

(PMD) on the blocking probability in optical code paths (OCP)s. 

These paths are determinate by the data encoding with non-

coherent codes from code division multiplexing (OCDM) using 

sequence prime code. We have modeled the blocking probability 

in the OCPs considering the outage probability like a threshold to 

determine the number of acceptable active OCPs in each 

wavelength. In this model, the blocks arriving requests when new 

OCPs are granted until the number of active OCPs on the 

wavelength reaches the blocking threshold. The main results 

show the contribution of MAI effects and PMD constraint at the 

outage probability and their impact on the blocking probability in 

the OCPs.  

 
Index Terms� multiple access interference, outage probability, 

prime codes, polarization mode dispersion. 

I. INTRODUCTION 

N order to increase granularity and flexibility of optical 
networks, high-bit-rate optical code division multiplexing 

(OCDM) seems to have a natural application in variable 
bandwidth  wavelength division multiplexing/optical code 
division multiplexing (WDM/OCDM) routed networks [1][2]. 
The optical code path (OCP) strategies utilizes the OCDM 
multiplexing methods to establish virtual optical paths and 
each code defining a logic channel; thus allowing different 
code-users to share simultaneously a given wavelength as 
common optical channel, while being compatible with 
generalized multiprotocol label switching (GMPLS) and 
similar routing protocols [3]. The OCDM optical codes could 
be classified as non-coherent optical codes, which depend only 
on intensity modulation of optical power [4], and coherent 
codes based in modulation of amplitude and phase [3]. The 
coherent codes are more robust than non-coherent, however 
the coherent codes are difficult to implementation [3][2].  

In high capacity optical networks one of the major physical 
impairments is the polarization mode dispersion (PMD), which 
can hardly be controlled due its dynamic and stochastic nature 
[5]. Furthermore, within a given wavelength multiple access 
interference (MAI) may arise between different code-users, 
and limit severely the number of users sharing that channel [4].  
Hence, MAI and PMD effects influence the proper choice of 
code parameters, and system performance is sensitive to the 
choice of specific optical codes [6]. The investigation of PMD 
effects at non-coherent OCDM was done by deterministic 
analysis considering an upper bound on the length of the 

optical segment due to fiber dispersion which causes the 
temporal spreading of optical pulses without MAI effects [7]. 
The effects of MAI were included in the methodology 
developed lately [6]. It was investigated how MAI and PMD 
had influenced over the choice of design parameters of multi-
length optical orthogonal codes (OOC) [8].    

In this paper, we will analyze the effects of MAI and PMD 
on optical code path utilizing a stochastic approach, to 
evaluate the how MAI could actually affect PMD and what 
this would mean to the overall performance of the blocking 
probability in the OCPs inserted in a wavelength. The impact 
of the MAI and PMD is given by the outage probability that 
will limit the number of available OCPs in a wavelength. This 
limitation will work like a threshold to a call admission control 
(CAC) that could guarantee the acceptable level of outage 
probability.  

 We choose non-coherent prime codes to developed the 
study, because this kind of code can be generated simply by 
using optical passive components, have higher correlation 
value than conventional OOC [9], and can support more users. 
Furthermore, the ease of generation of prime codes makes 
them attractive for OCDM networks. The objective here is to 
determine the contribution of the prime codes parameters and 
the link length of the optical code paths on the performance of 
the network blocking probability.                 

II. OPTICAL CODE PATHS 

The optical code paths are defined by a prime code 
sequence transmitted that was received by correlator, as show 
in the Fig. 1. Each transmitted bit is modulated by a non-
coherent prime code and the route in the network is 
determinate by a particular code sequence. As was described, 
different code-users could share a common wavelength and the 
interference between them is the MAI. Therefore, the number 
of usable channels is in two dimensions: code and wavelength. 
We will restring our analysis to a one wavelength and C 
optical code path inside of the wavelength.  
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Fig. 1. Optical code path (OCP) defined by prime codes. 
 
 
Let P be a prime number. A prime code of length L = P

2 
and weight P is derived from a set of prime sequences Si = 
si0,�, sij,�, si(P-1), where i  GF(P) � Galois field, and sij 
=i  j modulo P [9]. A prime code with P distinct codewords 
,   ci = ci0, ci1,�, cij,�, ci(L-1) for k = 0, 1, 2, 3, �, L � 1, are 
thus constructed by [9] 
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Each optical code path will contribute to MAI effects in all 

the other multiplexed users, and result in the bit error rates 
(BER). The bit error probability at the correlator output for 
each user can be written as [10]  
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If we consider responsivity unitary, the shot noise and 

thermal were assumed to be zero, the mean value and the 
variance value are [9] 
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The packet error rate (PER) in a wavelength where there are 

C active optical code paths to transport data bits is written [1] 
[10] as,  
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where packet is the packet length in bits. The binomial 
distribution stands for the probability that i packets transported 
by C distinct optical code paths are overlapping. Suppose the 
link intensity, , of all the optical code paths are the same. In 
order to calculate the worst case, we will suppose that the 
packets transported in each optical code path are synchronized. 

III. TRANSMISSION LIMITATIONS IN OPTICAL CODE PATHS 

In this section, we explain in details the scenario considered 
to analyze the impact of PMD effects more deeply despite 
other impairments. We consider the transmission of an 
OCDMA signal over a nonzero-dispersion-shifted (NZD) fiber 
(ITU-T G.655) with parameters DPMD=0.1 kmps ; 

attenuation á= 0.2 dB/km; non-linear parameter Ã= 2 (W.km)
-1 

; zero-dispersion wavelength ë0=1550 nm; dispersion slope 
S0= 0.07 ps/(nm2.km). The signal is placed at ë0  and its peak 
power is P= 1 mW. Since the nonlinear length [11] LNL= 
1/(ÃP)= 500 km is much longer than the considered fiber 
lengths, self-phase modulation (SPM) should not seriously 
affect the system performance. The threshold power for 
stimulated Brillouin scattering (SBS) is above several mW; so 
SBS should not be a problem. Similarly, other physical 
impairments, such as stimulated Raman scattering (SRS) and 
group-velocity dispersion (GVD) should not be relevant 
because we are dealing with a single WDM channel that is 
propagated at ë0.  
 
a. Effects of PMD in Optical Code Paths 

In the linear regime, the power of a pulse with random 
polarization is split into both principle states of polarization. 
This leads to dual imaging at the receiver. The linear 
degradation due to PMD can be assessed by an eye opening 
penalty (EOP) [12]. The statistics of PMD is completely 
described by the mean differential group delay (DGD). The 
relationship between power penalty and DGD, which enables 
to calculate the pdf of the EOP, is expressed in dB [12] as 
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where   is the DGD, ãdefines the relative power launched 
in the two principle states, and A is a pulse form factor, which 
is dependent on the pulse form and the receiver characteristics 
[12]. For a Maxwellian-distributed DGD and a random power 
splitting, a negative exponential probability density function 
(pdf) can be defined for the EOP in dB [12] as 

 
   PMDPMD exppdf EOPEOP    (9) 
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where   is the mean DGD, given by PMDDd  , d 

is the length of the transmission distance and DPMD is the 
PMD value.  

 Extension to (3) are given taking into account the additional 
impairments due to first-order PMD, i.e., 
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where QwithoutPMD is the Q-factor as defined in (3) and EOPPMD 

is given by (9), but now in linear units. It was assumed that the 
PMD further degrades the inner eye opening and neglects the 
changes in noise variance. With (11), a pdf of the Q-factor can 
be calculated [12] as 
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If a minimal Q-factor is given, which is needed for error-free 
transmission, an outage probability can be calculated by  
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b. Blocking Probability in Optical Code Paths 
An outage occurs when interference causes the average 

performance of all optical code paths in a given wavelength to 
degrade beyond an allowed maximum threshold. Therefore, 
the outage probability is the measure of the service availability 
of a wavelength with C active optical code paths. The effective 
number of optical code paths available in a given wavelength 
can be set by a network operator, based on an established 
outage probability. In our study the outage probability depends 
on the MAI and PMD effects how it showed in last section. 

We study the blocking probability of the optical code paths 
on the wavelength considering that it will occur blocks of 
some new OCPs requests if the outage probability reaches the 
blocking threshold. This scheme works like a call admission 
control (CAC), the network blocks some new OCPs requests in 
order to reduce interference of MAI and PMD effects so that 
the outage probability decreases. Without loss of generality we 
consider a complete sharing call admission control model [14]. 
The complete sharing CAC protocol uses a centralized 
controller that records the number of connected OCPs on the 
wavelength. The blocks arriving requests when new OCPs are 
granted until the number of circuits established on the network 
reaches the blocking threshold B.  

We model the network with the G(K)/G/B(0) generalized 
Engset loss model (where the K sources represent the total 
number of OCPs per wavelength, and the B servers represent 

the active OCPs that the CAC controller allows to connect to 
the network). Assuming that the number of OCPs established 
on the network N(t) is a stationary random process over some 
interval, we can write it as a random variable N. The holding 
time of each OCP (from circuit connection to disconnection) 
may be modeled as a random variable with an arbitrary 
distribution but finite mean 1 (seconds).We assume that 

each of the K OCP will generate a new circuit request T 
(seconds) after the current OCP is released from the network. 
We further assume that T is a random variable with arbitrary 
distribution but with a finite mean 1 (seconds). We define 

r offered circuit load per OCP [15].  

It is considered in [13] that N has truncated binomial 
distribution, 
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The probability that an OCP request will be blocked is given 
by Engset�s loss formula as [14], 
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IV. RESULTS 

In the beginner of the results, we show in the Fig. 2, the 
outage probability for the number of active optical code paths 
with distinct weights (P) for 1.0, 2.5 and 10 Gbps, 

respectively. DPMD of 0.1 kmps  and link length of 30 and 

60 km. We consider the packet length of 500 bytes, continuous 
data stream ( =1) and the maximum PER permitted 

( MAX
PER ) of 10-8, this value is applied to obtain the Qlimit in 

(13). We also consider a pulse form factor A = 16 and a power 
splitting ratio ã = 0.5. 
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Fig. 2. Outage probability variation with the number of active optical 
code paths for (a) 1.0 Gbps, (b) 2.5 Gbps and (c) 10 Gbps.  
 
 

We see in Fig. 2 that outage probability increases when the 
number of optical code paths and link length increase. The 
MAI effects are strongly influenced by code weight (P), 
however the PMD effects degrade the performance when the 
code weight increase. Observe the code weight effect over 

outage probability for the weight of 7 (minor code weight 
considered); in this case the MAI effect is predominant when 
compared with PMD. However, for the code weight of 11 and 
13, the PMD effect is predominant.     

The influence of the increase of bit rate is observed when 
Fig. 2 (a), (b) and (c) are compared. For example, considering 
the outage probability of 10-3, the number of permitted optical 
code paths, with P of 11, is 7, 5 and 2 for the distance 
allowable of 60 km and bit rate of 1.0, 2.5 and 10 Gbps, 
respectively. This effect occurs because the effective chip-
rate that is transmitted at optical code paths is BL (bit rate  
code length).   

To obtain links with great distance considering only PMD 
effects over optical code paths that applying minor code 
weight are preferred, however if the number of optical code 
paths increases the MAI effect become predominant. Then, the 
considerations illustrated for the results showed are the 
necessity to increase code weight to diminish the packet error 
rate in function of MAI. On other hand the increase of code 
weight will decrease the link length in function of the PMD 
effects.  

In the Fig. 3, we show the blocking probability of the OCPs 
in a wavelength considering K = 20 and outage probability to 
determine the threshold of 10-3. The other parameters are the 
same utilized before. For the case that MAI and PMD aren�t 
considered we utilized Erlang�s formula with 20 OCPs 
available to accept the offered load [14].   
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Fig. 3. Blocking probability variation with the aggregate offered load 
per wavelength for (a) 1.0 Gbps, (b) 2.5 Gbps and (c) 10 Gbps.  
 

We see in Fig. 3 the influence of code parameters in the blocking 
probability of the OCPs. Observe the relation between the codes 
parameters, MAI and PMD effects related before affect the blocking 
probability. The low code weight presents lower blocking probability 
for minor distance and high bit rate. On other hand, the high code 
weight presents lower blocking probability for bigger distance and 
low bit rate. Then, it is important to strike a compromise 
between the need to reduce PMD effects with short chip-rate 
product and avoid MAI effects with low code weight to fits 
the blocking probability requirement for optical networks with 
multi-gigabit-per-second line-rates. 
 

V. CONCLUSIONS 

In this work we have analyzed the effects of multiple access 
interference (MAI) and polarization mode dispersion (PMD) 
in optical code paths utilizing a stochastic approach, to 
evaluate how MAI could actually affect PMD and what this 
would mean to the overall blocking probability performance. 
We have developed an analytical model to evaluate the outage 

probability that represents the measure of the service 
availability of a wavelength with C active optical code paths. 
Also, we have modeled the blocking probability of the optical 
code paths on the wavelength considering that it will occur 
blocks of some new OCPs requests if the outage probability 
reaches the blocking threshold. The main considerations 
illustrated for the results showed are the necessity to increase 
code weight to diminish MAI interference. On other hand the 
increase of code weight will increase the outage probability 
considering the PMD effects.    
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ResumoEste trabalho apresenta uma nova antena patch de 

microfita pentagonal multibanda para aplicações em sistemas 

de comunicações sem fio. A antena foi projetada, simulada, 

construída e medida para operar na faixa de frequência de 1 a 

3 GHz. Após a otimização, a antena proposta apresentou 

características multibanda para a frequência de ressonância. 

Os resultados simulados e experimentais mostraram uma boa 

concordância métrica.  

 

    Palavras-chave: antena patch de microfita, antena pentagonal, 

antena multibanda, comunicação sem fio.  

 

 

I. INTRODUÇÃO 
 

      Com o avanço das comunicações móveis e das 

tecnologias sem fio, o mercado tem se tornado cada vez 

mais exigente. Alguns requisitos, tais como: operar em 

multibandas e possuir um tamanho compacto, tem 

aumentado o interesse nos sistema de comunicações sem 

fio.  

 

      As antenas de microfita são candidatas apropriadas para 
essas aplicações, devido às suas propriedades intrínsecas, 

como peso reduzido e baixo custo de produção em relação 

às antenas convencionais [1]-[5].  

 

      No entanto, a antena de microfita com patch no formato 

mais simples (retangulares e circulares) possuem largura de 

banda estreita, limitando dessa forma seu desempenho em 

relação à recepção/transmissão de sinais.  Uma das soluções 

encontradas para esse problema está no emprego de 

diferentes geometrias para o patch da antena de microfita 

[1].  
 

      Neste trabalho é proposto o formato pentagonal vazado 

para o patch da antena de microfita, a fim de se aplicar em 

redes sem fio fixa e móvel [2]-[4].   

 

      A antena proposta foi otimizada através de softwares 

comerciais e em seguida construída em laboratório. As 

medições das características de propagação foram feitas 

utilizando-se um analisador vetorial de redes. Os resultados 

obtidos para a simulação e medição foram comparados e 

apresentaram uma boa concordância métrica. 

      A seção II apresenta a geometria da antena proposta. Os 

resultados numéricos e as conclusões do trabalho são 

apresentados nas seções III e IV, respectivamente.  

 

II.  ANTENA PENTAGONAL  
 

      A geometria da antena proposta é obtida a partir de um 

pentágono regular de lado L, inscrito numa circunferência 

de raio R (Fig. 1).  

 

 
 

Figura 1. Pentágono regular inscrito numa circunferência. 

     

      No projeto de otimização da antena pentagonal, o raio 

da circunferência encontrado foi de 26,1 mm e o lado do 

pentágono inscrito nessa circunferência 30,68 mm. A partir 

deste pentágono, foram inseridas outras circunferências no 

seu interior, para a definição das dimensões dos pentágonos 
menores.  

 

      Após a otimização da antena proposta, foram obtidas as 

dimensões mostradas na Fig. 2.  O pentágono maior possui 

o lado representado por z = 30,68 mm, o pentágono do meio 

possui um lado representado por y = 21,28 mm e o 

pentágono menor tem o lado representado por x = 11,87 

mm.  

 

      Para a construção da antena pentagonal vazada, utilizou-

se um substrato de fibra de vidro (FR-4), medindo 80 mm x 

80 mm x 1,57 mm, com permissividade relativa r = 4,4 e 

tan  = 0,02. A antena foi alimentada por uma linha de 
microfita, com 18 mm de comprimento e 2 mm de largura.    
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       A antena patch de microfita pentagonal impressa 

otimizada é projetada para operar na faixa de 1 a 3 GHz.  

 

 

 
 

Figura 2. Esquemático da antena pentagonal otimizada. 

 

 

      Inicialmente, a análise da estrutura proposta foi 

realizada através de simulações feitas em dois softwares 

comerciais, o Ansoft Designer® e o Ansoft HFSS™. 

Posteriormente, elas foram construídas e medidas através de 

um Analisador de Redes no Laboratório de 

Telecomunicações da UFRN. 

 
      A Fig. 3 mostra uma fotografia da antena construída. 

Foram feitas várias análises com relação ao número de 

pentágonos que iriam compor a estrutura radiante, mas 

optou-se por esse formato de geometria diante das respostas 

obtidas e da facilidade de construção. 

 

 

 
 

 

Figura 3. Fotografia da antena patch de microfita proposta. 

 

 

III – RESULTADOS NUMÉRICOS   

      
      Os resultados medidos para a impedância de entrada e a 

perda de retorno da antena de microfita em função da 
frequência são mostrados na Fig. 4. Estes resultados foram 

obtidos com o uso de um analisador de redes HP 8714C. 

 

      Pode-se observar que a antena projetada apresenta duas 

freqüências de ressonância, em 2,32 GHz e 2,66 GHz. Esses 

resultados demonstram potencialidades dessas antenas para 

aplicações em sistemas de comunicações sem fio.  

 
  

 
 

Fig.4 - Perda de retorno (S11) em função da frequência da antena 

pentagonal vazada medida no Analisador de Redes. 

 
 

      A Fig. 5 mostra os resultados obtidos para a perda de 

retorno (S11) em função da frequência. Pode-se constatar 

que os resultados numéricos para as simulações e medições 

tiveram uma boa concordância, sendo possível então, 

observar com clareza o comportamento multibanda que a 

estrutura apresenta. Com este comportamento, nota-se que a 

antena pentagonal proposta pode operar em sistemas de 
comunicações sem fio, nas frequências de 2.32 GHz e 2.66 

GHz, de acordo com os resultados medidos no analisador de 

redes vetorial.  

 

      A Fig. 6 mostra o resultado simulado do VSWR no 

Ansoft HFSSTM para a antena pentagonal vazada. Pode-se 

observar que a antena possui um VSWR < 2 na frequência de 

2,62 GHz, condição esta que caracteriza um melhor 

desempenho desta frequência simulada comparada à outra 

frequência de 2,29 GHz, mostrada no resultado simulado no 

Ansoft HFSS
TM

.  

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

379



 
 

Fig.5 – Comparação entre a perda de retorno medida e simulada para a 

antena pentagonal vazada. 

     

 

 
 

Fig.6 – Gráfico do VSWR da antena pentagonal vazada. 

 

 

        A Fig. 7 mostra o diagrama de radiação 3D obtido com 

o uso do Ansoft HFSSTM.  Esse diagrama apresenta uma 

configuração omnidirecional para a antena pentagonal 

vazada, mostrando a distribuição de campo com maior 
intensidade na direção do eixo z. Essa característica 

direcional de campo a torna candidata para aplicações em 

redes sem fio, com WLAN por exemplo. 

  
 

Fig.7 – Diagrama de irradiação 3D da antena pentagonal vazada projetada 

no programa HFSS TM
. 

 
 

IV. CONCLUSÕES   
 

      Neste trabalho foi realizado o projeto e a confecção de  

uma antena pentagonal vazada usando substrato de fibra de 

vidro. A mesma foi alimentada por uma linha de microfita e 

contendo um plano de terra finito.  

      

      Na análise desenvolvida observou-se o comportamento 

multibanda da antena e uma boa concordância entre os 

resultados simulados e medidos, o que a torna candidata 

para aplicações em redes sem fio. 

     

      Para futuros trabalhos, pretende-se desenvolver novas 

estruturas e empregar outras cerâmicas, além do estudo 
analítico das estruturas radiantes, empregando-se técnicas de 

inteligência artificial, como redes neurais e algoritmos 

genéticos.  
 
 

AGRADECIMENTOS  
 

      Os autores gostariam de agradecer ao Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia de Comunicações sem Fio – INCT-
CSF da UFRN e aos órgãos financiadores, CAPES e CNPq 

pelo suporte financeiro de apoio à pesquisa.  

 

REFERÊNCIAS  
 

[1] Brajraj Sharma, Vijay Sharma, D. Bharadwaj, K.B. Sharma, V. K. 

Saxena, J. S. Saini, D. Bhatnagar, “Broadband dual frequency 
pentagonal microstrip antenna for wireless communication systems”, 

International Conference on Microwave, 2008. 

[2] Hsien-Wen Liu, Chia-Hao Ku, Chang-Fa Yang, “Novel CPW-Fed 
Planar Monopole Antenna for WiMAX/WLAN Applications”, IEEE 

Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 9, 2010. 

[3] Sunil K. Rajgopal, Satish K. Sharma, “Performance of Ultra-wide 
Bandwidth (UWB) Pentagon Shape Microstrip Slot Antenna for 

Wireless Communications,” IEEE Transl. pp. 1–4, 2008. 

[4] Sunil Kumar Rajgopal,  Satish Kumar Sharma, “Investigations on 
Ultrawideband Pentagon Shape Microstrip Slot Antenna  for Wireless 

Communications”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 
Vol. 57, Maio de 2009.  

[5] Balanis, C. A., Antenna Theory: Analysis and Design. Second 

Edition, John Wiley & Sons, Inc. 1997. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

380



 

Resumo—Este artigo apresenta uma investigação das 
propriedades de antenas CPW de microfita, projetadas com 
aberturas pré-fractais baseadas na geometria fractal da curva 
de Koch. Neste estudo, uma antena convencional com abertura 
retangular é usada como referência para gerar as novas 
configurações de antenas de microfita com aberturas pré-
fractais. São apresentadas as configurações de pré-fractais de 
Koch com níveis 1 e 2. A caracterização das antenas propostas 
é auxiliada pela ferramenta de análise Ansoft DesignerTM.  
 
Palavras-chave: antenas CPW, antenas de microfita, fractais 
de Koch 

I. INTRODUÇÃO 
Com o avanço das telecomunicações, incluindo a 

comunicação sem fio, as antenas planares de microfita com 
dimensões reduzidas são promissoras, uma vez que 
adicionam estrutura leve e baixo custo a um bom 
desempenho. São ainda, bastante aplicáveis nos sistemas de 
telecomunicações, a exemplo das comunicações móveis e 
redes sem fio; nas comunicações via satélite, como em GPS 
(Global Positioning System); em sistemas militares, tais 
como mísseis e foguetes; e na biomédica através do 
tratamento de tumores [1],[2]. 

As antenas de microfita podem ser divididas em dois 
tipos básicos de estrutura: antena patch de microfita 
(microstrip patch antenna) e antena de abertura de microfita 
(microstrip slot antenna). As antenas de abertura podem ser 
alimentadas por linha de microfita (microstrip line), linha de 
abertura (slot line) e por guia de onda coplanar (CPW - 
Coplanar Waveguide) [3],[4]. 

CPW é um tipo de alimentação em que o plano lateral 
condutor é terra e a linha central transmite o sinal. A 
vantagem de uma antena de abertura com alimentação CPW 
é proporcionar a fabricação de antenas banda larga com 
diferentes formatos para uso em aplicações de WLAN, 
WiMAX, entre outras [3-5]. 

O uso da geometria fractal para a fabricação de 
dispositivos de microondas, principalmente para antenas de 
microfita, é cada vez mais comum devido às suas vantagens 
sobre suas contrapartidas Euclidianas. Em particular, a 
geometria fractal está inserida na tecnologia dos sistemas de 
comunicação por microondas, para a fabricação de antenas 
planares compactas com desempenho superior em termos de 
largura de banda e comportamento multibanda [6-8]. A 
união entre a geometria fractal e a teoria eletromagnética 
tem contribuído para a obtenção de estruturas de antenas 
com designs inovadores. A eletrodinâmica fractal estuda 
estas novas antenas e os problemas de radiação decorrentes 
[7]. 

Neste estudo, efetua-se uma investigação teórica das 
propriedades de uma antena de abertura de microfita com 
alimentação CPW apresentada em [3] após a inserção do 
pré-fractal de Koch em sua abertura. Através do método dos 
momentos (MoM) com a utilização do Ansoft DesignerTM foi 
possível analisar as antenas quase-fractais CPW projetadas 
para diferentes níveis [9].  

O objetivo principal é investigar a aplicação do pré-
fractal de Koch com níveis 1 e 2 na abertura da antena de 
microfita CPW para fins de casamento de impedância e 
restrição de largura de banda.  

São apresentadas as curvas da perda de retorno em função 
da freqüência para a antena de microfita CPW utilizada 
como referência [3] e para as antenas de microfita CPW 
com aberturas pré-fractais. Também pode-se observar os 
respectivos diagramas de radiação. 

II. GEOMETRIAS CONSIDERADAS 
As configurações de antenas de microfita CPW estudadas 

neste trabalho estão mostradas na Fig. 1. A geometria de 
antena de abertura considerada como ponto de partida desta 
análise baseia-se na estrutura proposta em [3], conforme 
mostra a Fig. 1.a. Após a aplicação do pré-fractal de Koch 
com níveis 1 e 2 na abertura da antena de referência (nível 
0), obtém-se as novas configurações de antena de abertura 
CPW apresentadas nas Fig. 1.b e Fig. 1.c.  

As antenas analisadas são constituídas por planos de terra 
laterais, sendo alimentadas por uma linha central de 50 Ω, 
com comprimento l e introduzida no mesmo plano das 
aberturas. Essa linha é separada dos planos de terra laterais 
por brechas estreitas (w1). A largura da linha de microfita de 
alimentação é simbolizada por w2.  

As aberturas ilustradas na Fig. 1.a têm comprimento a e 
largura b. A partir destas dimensões, tem-se que a abertura 
pré-fractal de nível 1 (Fig. 1.b) apresenta os respectivos 
fatores de iteração: a/3,05 e b/3,05, aplicados nos lados 
inferior e superior da abertura e nas suas laterais. A abertura 
pré-fractal de nível 2 (Fig. 1.c) apresenta o mesmo processo 
construtivo da estrutura de nível 1. 

O substrato dielétrico é considerado isotrópico, com 
permissividade elétrica relativa rε e espessura h. 

III. PROJETO E RESULTADOS SIMULADOS 
No processo de simulação em Ansoft DesignerTM, as 

antenas propostas foram projetadas sobre um substrato 
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RT/Duroid 5880, cuja espessura da camada dielétrica, h, é 
de 1,575 mm e a permissividade elétrica relativa, εr, é de 
2,2. 

As dimensões das antenas analisadas são as seguintes:    a 
= 10,5 mm, b = 38,8 mm , w1 = 0,5 mm, w2 = 2,4 mm,     l = 
23 mm, de acordo com a Fig. 1. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Fig. 1. Geometrias das antenas CPW de microfita propostas: (a) antena de 
referência (nível 0); (b) antena pré-fractal de Koch de nível 1; (c) antena 
pré-fractal de Koch de nível 2.. 

 
Os resultados simulados da perda de retorno para as 

antenas CPW de microfita consideradas são apresentados na 
Fig. 2. Comparando a Fig. 2.a com a Fig. 2.b, pode ser 
observado que após a inserção do pré-fractal de Koch de 
nível 1, ocorreu uma melhoria significativa no casamento de 
impedância, além de uma pequena restrição na largura de 
banda. Já com a inserção do pré-fractal de nível 2     (Fig. 
2.c), verifica-se uma redução da largura de banda em 
relação as estruturas anteriores, além de apresentar 
comportamento multibanda. O limiar para o sinal ser 
captado é -10 dB.  

Na Fig. 3 é mostrado o diagrama de radiação 3D para as 
antenas simuladas. Observa-se então, que as estruturas pré-
fractais de níveis 1 e 2 (Fig. 3.b e Fig. 3.c) apresentaram 
valores em ganho superiores a estrutura de nível 0        (Fig. 
3.a), sendo que a de melhor resultado foi a de nível 1. 

Na Tabela 1 observa-se um comparativo entre as 
estruturas projetadas em relação aos resultados apresentados 
para as perdas de retorno, tais como, largura de banda e 
valores de pico de frequência; e para os diagramas de 
radiação 3D, especificamente, o ganho de entrada. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 2. Resultados simulados para a perda de retorno das antenas CPW de 
microfita: (a) antena de referência (nível 0); (b) antena pré-fractal de Koch 
de nível 1; (c) antena pré-fractal de Koch de nível 2. 
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(a) 

 
(b) 

(c) 
 
Fig. 3. Resultados simulados para o ganho de entrada das antenas CPW de 
microfita: (a) antena de referência (nível 0); (b) antena pré-fractal de Koch 
de nível 1; (c) antena pré-fractal de Koch de nível 2. 
 

TABELA I 
COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS PARA AS ANTENAS CPW 

Níveis Largura de 
Banda (MHz) 

Freqüência de 
Ressonância 

(GHz) 

Valor de 
Pico (dB) 

Ganho de 
entrada (dB) 

0 500 2,5 -14,74 2,66 
1 460 2,38 -33,21 3,2 
2 100 2,2 -11,46 2,93 

 
IV. CONCLUSÕES 

Neste artigo foram investigados os efeitos produzidos por 
modificações efetuadas na abertura de uma antena CPW de 
microfita, através da inserção do pré-fractal de Koch com 
diferentes níveis. Com a aplicação do pré-fractal de Koch de 
nível 1 na estrutura original, observou-se uma melhoria na 
perda de retorno em relação ao casamento de impedância, 
como também, um aumento no ganho de entrada. A 
aplicação do pré-fractal de Koch de nível 2 resultou numa 

maior restrição da largura de banda em relação a estrutura 
de nível 1, bem como apresentou comportamento 
multibanda, sendo esta uma característica ocasionada pela 
fractalidade.  
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Resumo—Este artigo descreve o projeto em microfita de antenas 
log-periódicas compactas com elementos fractais de Koch. Foi 
estudada a aplicação de contornos fractais de Koch de níveis 1 e 2 
aos elementos da antena log-periódica geradora. As simulações 
foram realizadas utilizando o software comercial Ansoft 
Designer™. Além das simulações, foram construídos três 
protótipos para serem medidos e comparados com os resultados 
simulados. Os protótipos foram medidos utilizando um 
analisador de rede vetorial, modelo N5230A. Os resultados para 
a perda de retorno, bem como os diagramas de radiação 3D das 
antenas foram apresentados. 

Palavras-chaves: antenas log-periódicas, antenas fractais, 
simulação, medição. 

I.  INTRODUÇÃO 
Conceitualmente, uma antena log-periódica é uma antena 

independente de frequência. Entretanto, uma estrutura log-
periódica não é independente de frequência, mas sim uma 
estrutura de banda larga, pois seus parâmetros principais, como 
impedância de entrada, diretividade e diagrama de radiação, 
não são independentes de frequência, mas se repetem 
periodicamente com o logaritmo da frequência. Sua estrutura 
geométrica, na forma de fios, foi introduzida por DuHamel e 
Isbell [1], [2]. A antena log-periódica em microfita foi 
desenvolvida em [3]. Este tipo de antena se baseia em um 
arranjo linear de patches coplanares, com o tamanho e o 
espaçamento dos patches aumentando de uma maneira log-
periódica. A estrutura de uma antena log-periódica em 
microfita é descrita por uma relação geométrica, τ, conforme 
dado em (1), que representa a relação entre o comprimento, a 
largura e o espaçamento dos elementos [8]. A largura e o 
comprimento dos insets são parâmetros que também podem ser 
inseridos em (1). 

 

                             1 1 1n n n

n n n

L W d
L W d

τ + + += = = ,                  (1) 

Em (1), Ln e Wn são, respectivamente, o comprimento e a 
largura do n-ésimo elemento, enquanto que dn é o espaçamento 
entre o n-ésimo e o (n+1)-ésimo elemento. 

A aplicação de contornos fractais às estruturas de antenas 
convencionais otimiza a forma da antena em relação ao seu 
comprimento elétrico, que resulta numa redução do seu 
tamanho total [5]. Por apresentarem propriedades como 
dimensão fractal e auto-similaridade, as geometrias fractais 
aplicadas aos elementos de antenas proporcionam 
características interessantes, tais como: banda larga [6], 
multibanda [7], redução do tamanho da antena, etc.  

Este artigo descreve a aplicação do contorno fractal de 
Koch, em dois níveis, a uma antena log-periódica em microfita. 
A utilização do contorno fractal de Koch teve por objetivo 
observar a redução das dimensões da antena. A seção II 
descreve a geometria da antena log-periódica proposta. Os 
resultados obtidos através das simulações e medições da perda 
de retorno e do diagrama de radiação das antenas são 
apresentados na seção III. A seção IV apresenta as conclusões 
deste trabalho. 

II. ESTRUTURA DAS ANTENAS PROPOSTAS 
A antena utilizada neste artigo tem a sua estrutura baseada 

em [8] e [9], com algumas modificações. Em [8], foram 
utilizados 17 elementos quadrados com espaçamentos 
diferentes de λg/2 entre eles, enquanto que neste artigo foram 
utilizados 18 elementos retangulares, com espaçamento de λg/2 
entre eles. Em [9], foram utilizados 5 elementos quadrados, 
com espaçamento de λg/2 entre eles. Neste artigo, assim como 
em [8] e [9], foi utilizada a alimentação por linha de microfita.  
A Fig. 1 ilustra uma simplificação da geometria da antena log-
periódica projetada e analisada neste artigo. 
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Figura 1. Simplificação da geometria da antena log-periódica com alimentação 

por linha de microfita. 

O projeto da antena tem início com um patch retangular de 
comprimento L, largura W, dois insets idênticos, de 
comprimento y0, e comprimento L0 e largura w0 da linha de 
alimentação do patch. A Fig. 2 ilustra estes parâmetros 
geométricos. 

 

 
Figura 2. Parâmetros geométricos do patch inicial da antena log-periódica com 

alimentação por linha de microfita. 

A partir desse primeiro elemento, utiliza-se (1) para 
determinar os demais elementos do arranjo. A relação 
geométrica τ=1,05 foi utilizada para este projeto. As 
dimensões, em milímetros, do primeiro elemento da antena 
log-periódica são as seguintes: W=37,34, L=29,09, y0=6,19, 
L0=14,52 e w0=2,87. Estas dimensões foram calculadas para 
uma frequência de operação f=2,45 GHz. O espaçamento dn até 
o primeiro elemento equivale a λg/2 e tem um valor de 29,64 
mm. Tanto o espaçamento dn como a frequência de operação f 
dos demais elementos também são obtidos a partir da aplicação 
de (1). A linha de alimentação da antena tem uma largura de 
2,87 mm. 

O substrato dielétrico considerado no projeto da antena 
proposta é feito de fibra de vidro (FR-4), com uma espessura 
h=1,5 mm e uma permissividade relativa εr=4,4. Para a 
alimentação da antena, um cabo coaxial de 50 Ω é conectado a 
linha de microfita através de um conector SMA. 

Com o objetivo de reduzir as dimensões da antena log-
periódica, foram aplicados os contornos fractais de Koch a 
cada elemento da antena e em dois níveis diferentes. 
Inicialmente, os contornos fractais foram aplicados à antena 
ilustrada na Fig. 2 e, consequentemente, nos outros elementos 

da antena, obedecendo a relação (1). Os contornos fractais 
foram aplicados em três lados da antena, reservando-se ao 
quarto lado à alimentação e aplicação dos insets, cuja 
finalidade é o casamento de impedâncias. Para a geração dos 
elementos fractais, foram aplicados os seguintes fatores de 
iteração à antena ilustrada na Fig. 2: 1/3 em L e 1/4 em W [10]. 
As iterações feitas para obtenção do nível 1 do fractal de Koch 
são repetidas da mesma maneira para obtenção do nível 2, 
sendo que, desta vez, são realizadas nos elementos da antena de 
nível 1. Na Fig. 3 são dadas as dimensões dos primeiros 
elementos dos arranjos log-periódicos com contornos fractais 
de níveis 1 e 2. 

 
  (a)     (b) 

Figura 3. Dimensões dos primeiros elementos dos arranjos log-periódicos com 
contornos fractais: (a) nível 1 e (b) nível 2. 

 

A Fig. 4 mostra as dimensões das antenas antes e após a 
aplicação dos contornos fractais de Koch. Com a aplicação dos 
fractais de Koch de níveis 1 e 2, foram obtidas reduções de 
45% e 60%, respectivamente, nas áreas totais ocupadas pelas 
antenas log-periódicas. 
 

 
                  (a)     (b)      (c) 

Figura 4. Dimensões das antenas antes e após a aplicação dos contornos fractais 
de Koch: (a) nível 0, (b) nível 1 e (c) nível 2.  
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III. RESULTADOS SIMULADOS E EXPERIMENTAIS 
Nesta seção, os efeitos da aplicação dos contornos fractais 

de Koch aos elementos da antena log-periódica são 
caracterizados. São apresentados os resultados da perda de 
retorno e dos diagramas de radiação 2D para as antenas 
simuladas e construídas neste estudo. Tanto as simulações 
quanto as medições foram realizadas na faixa de frequências de 
1 ~ 10 GHz. As Figs. 5 a 7 mostram os resultados medidos e 
simulados para a perda de retorno, em dB, das antenas log-
periódicas de níveis 0, 1 e 2, respectivamente. 

 
Figura 5. Comparativo entre os resultados medidos e simulados da perda de 
retorno para a antena log-periódica com alimentação por linha de microfita. 

 
Figura 6. Comparativo entre os resultados medidos e simulados da perda de 
retorno para a antena log-periódica com alimentação por linha de microfita 

após aplicação do fractal de Koch nível 1. 

 
Figura 7. Comparativo entre os resultados medidos e simulados da perda de 
retorno para a antena log-periódica com alimentação por linha de microfita 

após aplicação do fractal de Koch nível 2. 

Como pode ser visto nas Figs. 5 a 7, existe uma boa 
concordância entre os resultados medidos e simulados. 
Observa-se também que as antenas possuem diferentes 
frequências de ressonância após aplicação dos contornos 
fractais de Koch. Dentre as frequências de ressonância, 
enfatizam-se as frequências de 5,0 e 5,8 GHz, que são 
frequências de operação do padrão WiFi 802.11a. O resultado 
da perda de retorno da Fig. 5, quando comparado a [8], 
apresenta uma certa diferença. Essa diferença pode ser 
atribuída ao tipo de geometria, à altura do substrato e ao valor 
da constante dielétrica do substrato. Nas Figs. 6 e 7 observa-se, 
nas frequências acima de 7 GHz, uma concordância não tão 
boa quanto para as frequências abaixo de 7 GHz. Essa 
diferença se deve ao fato de que o substrato FR-4 não responde 
bem em altas frequências. As Figs. 8 a 10 ilustram o diagrama 
de radiação 2D simulado, das antenas log-periódicas de níveis 
0, 1 e 2, respectivamente. 

 
Figura 8. Diagrama de radiação 2D para a frequência de 5,8 GHz para a antena 

log-periódica com alimentação por linha de microfita. 

 
Figura 9. Diagrama de radiação 2D para a frequência de 5,0 GHz para a antena 

log-periódica com alimentação por linha de microfita após aplicação dos 
contornos  fractais de Koch de nível 1. 
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Figura 10. Diagrama de radiação 2D para a frequência de 5,8 GHz para a 

antena log-periódica com alimentação por linha de microfita após aplicação dos 
contornos  fractais de Koch de nível 2. 

Para os diagramas de radiação 2D simulados foram 
escolhidas frequências de operação do padrão WiFi 802.11a, 
por apresentarem uma aplicação mais usual. Os elementos dos 
arranjos estão posicionados no eixo-x e o diagrama de radiação 
está no plano-zy. Pode-se observar que a mudança nos valores 
de diretividade para as antenas de níveis 0, 1 e 2 foi pequena 
situando-se o seu valor máximo entre 8 e 8,5 dB, com um 
padrão de radiação do tipo broadside. Destaca-se também a 
forma mais uniforme dos diagramas de radiação apresentados 
pelas antenas log-periódicas com elementos fractais de Koch. 

IV. CONCLUSÕES 
A aplicação do contorno fractal de Koch em uma antena 

log-periódica se mostrou uma alternativa bastante interessante 
para o projeto de arranjos compactos de antenas. Foi verificada 
uma redução de até 60% na área total ocupada pelo arranjo log-
periódico de elementos com contornos fractais de Koch. Foi 
visto também que, com a aplicação dos contornos fractais as 

antenas apresentaram diferentes frequências de ressonância. 
Após aplicação dos contornos fractais, os diagramas de 
radiação não sofreram maiores alterações no que diz respeito 
aos valores de diretividade. Em trabalhos futuros, pretende-se 
usar outros contornos fractais e sua aplicação a outros tipos de 
arranjos. 
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Abstract—This paper presents a new quasi-fractal multiband 
microstrip patch antenna designed using fractal Koch curves for 
applications from 2 to 11 GHz, corresponding to the broadband 
wireless access range (BWA). The analysis of the proposed 
antenna is performed through Ansoft DesignerTM

 that uses the 
method of moments (MoM). Prototypes are built and measured 
with an N5230A vector network analyzer. A comparison is made 
between measured and simulated results in order to validate the 
analysis. The use of Koch contours provides a reduction of up to 
26% in the device size when compared to the size of a rectangular 
patch antenna designed for the same operating frequency. 

Keywords: quasi-fractal antenna; Koch curve; wireless 
broadband. 

I.  INTRODUCTION 
The technology of wireless networks has experienced 

substantial growth in recent years, being present in several 
market sectors as well as in the daily lives of users. Medium 
and large businesses have adopted wireless networks seeking 
flexibility in changing physical environments and user 
mobility. There is a growth in sales of wireless 
communications equipment. Furthermore, it can be seen an 
effort to improve the performance of wireless systems, in 
order to get low weight and compact devices, operating in 
different bands. These devices are required for applications in 
the wireless technology, for instance, GSM (Global System 
for Mobile Communications) and RFID (radio frequency 
identification), Bluetooth, Wi-Fi, and WiMax, resulting in 
increasing demands for compact and/or multiband antennas. 
This paper presents a quasi-fractal antenna of small size with 
several advantages such as low cost, multiband operation, and 
good radiation characteristics. The proposed antenna has a 
return loss below -30 dB at the desired operating frequency of 
2.45 GHz (ISM band - Industrial, Scientific and Medical). The 
behavior of a multiband antenna makes it a good candidate to 
be used in equipments for broadband wireless access (BWA) 
standard IEEE 802.16a. 

Prototypes are built and measured. A comparison between 
measured and simulated results obtained using the Ansoft 
DesignerTM software has shown a good agreement. In Section 

II, we describe the generation process of the Koch curve and 
the structure of the proposed quasi-fractal antenna. Simulated 
and experimental results are presented in Section III. Main 
conclusions are presented in Section IV. 

II. PROPOSED QUASI-FRACTAL ANTENNA STRUCTURE 
The development of fractal antennas has received a great 

attention from researchers in microwave engineering due to 
their characteristics. Puente [1] and Cohen [2] were the 
pioneers in the study of antennas using fractal elements. 
Basically, what distinguish the fractal geometry of Euclidean 
Geometry are two properties of great importance in the design 
of multiband and broadband antennas: i) the property of self-
similarity and ii) the property of filling space [3]. The first is 
responsible for the multiband antenna behavior, while the 
second is responsible for the reduction of the antenna size [1]-
[3]. The Koch fractal curve was used in this work. To obtain 
the Koch curve we start with a line segment which is divided 
into smaller segments that are identical copies of itself 
according to a scale factor reduction (s). We start with a line 
segment that represents the level 0 (zero) of the Koch curve. 
Thereafter, dividing this line segment into three equal parts and 
replacing the middle one by a triangle without the base, we get 
the first level of this curve. The next step is to divide each line 
segment of the Koch curve into three equal parts and replacing 
each intermediate segment by a triangle without the base, 
resulting in a level 2. This iterative process is repeated to 
obtain the other levels. Fig. 1 illustrates the mechanism for 
obtaining the Koch curve, being limited to a finite number of 
levels for practical purpose. However if there are n (number of 
levels) copies of the original figure, reduced by a factor of 
scale, dimension D is defined as [3]: 

log(n)D=
log(1/s)

 (1)
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Figure 1.  Koch curve levels. 

The geometry of the proposed antenna is shown in Fig. 2, 
where all dimension values are given in millimeters (mm). The 
microstrip antenna consists of a fractal conducting patch 
element printed on an isotropic dielectric layer mounted on a 
ground plane. A 50 Ω microstrip line is used to feed the 
antenna through an SMA connector. In order to get a better 
impedance matching an inset-fed positioning (y0) is used (Fig. 
2). The height of the dielectric substrate is 1.5 mm and its 
relative permittivity is 4.4. 

 
                 (a)                                           (b) 

Figure 2.  Proposed quasi-fractal microstrip antenna: (a) conducting patch 
and (b) Koch level 1 geometry. 

Initially we designed a microstrip rectangular patch 
antenna using the TLM method [4] for the operating frequency 
of 2.45 GHz. Thereafter we applied the Koch fractal curve to 
the radiating and non radiating edges of the rectangular patch 
in order to generate the proposed structure (Fig. 2). The 
rectangular patch length, L, and width, W, were calculated 
using (2) to (5). 

r r

c 2W=
2F ε +1

 (2)

-1/2
r r

reff
ε +1 ε -1 hε = + 1+12

2 2 W
⎡ ⎤
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⎛ ⎞
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⎝ ⎠
⎛ ⎞
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r r

cL= -2∆L
2F ε

 (5)

In (2) to (5), Fr is the resonant frequency, c is the speed of 
light, εr is the relative permittivity, εreff is the relative effective 
permittivity, h is the height of the substrate, ∆L is the length 
fringe and W and L are respectively the width and the length 
of the rectangular patch antenna (level 0). The width of the 
inset-fed was considered equal to the width of microstrip line, 
x0 = w0, while the initial value of its length (y0) was calculated 
using (6) and (7). 

( )0
in

L 50y = acos
π R 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6)

( ) ( )in
1 12

1R 0 =
2 G ±G

 (7)

In (6) and (7), Rin (0) is the input resistance at resonance 
frequency, G1 is the conductance at the radiating slot and G12 
is the mutual conductance between the radiating slots.  

III. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS 
The dimensions of the built antennas are shown in Fig. 2. 

Typically, fractal antennas are designed using a symmetrical 
structure and are excited by a coaxial probe. On the left side 
(Fig. 2a) it is introduced a feeding line, using an inset-fed [5]. 
This feeding technique is more interesting than the one using 
coaxial probe due to its impedance matching capability. Fig. 3 
shows the Koch level 1 antenna prototype. This antenna was 
measured using a vector network analyzer. The following 
antenna parameters were investigated: resonant frequency (Fr), 
return loss (RL), bandwidth (BW) and simulated gain (Gin) 
with reference to an isotropic antenna. Simulated results for 
this structure were obtained with Ansoft DesignerTM. Fig. 4 
illustrates the results for the return loss of the antenna shown in 
Fig. 3 where there is good agreement between simulated and 
measured results, as summarized in Table I. The antenna 
multiband behavior is due primarily due to self-similarity 
caused by the fractal curve. The different bands of operation 
are located within the range of broadband wireless access 
(BWA), from 2 to 11 GHz, which includes unlicensed and 
licensed bands. The first two frequency bands of operation 
presented by the antenna are in a region with direct application, 
the first resonance at 2.423 GHz (IEEE 802.11b and 802.11g) 
and the second resonance at 5.05 GHz (IEEE 802.11a) with 
transmission rates up to 54 Mbits/s.  
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Figure 3.  Photo of the Koch level 1 antenna prototype. 

 

Figure 4.  Simulated and measured return loss results versus frequency for 
the quasi-fractal antenna (Koch level 1). 

TABLE I.  MEASURED RESULTS FOR THE  QUASI-FRACTAL ANTENNA 

 range 1 range 2 range 3 range 4 range 5 

Fr (GHz) 2.423 5.05 6.73 8.94 10.68 

RL (dB) -32.5 -15.1 -15.3 -26 -32.8 

BW (MHz) 40 200 280 500 600 

Gin 0.52 0.05 0.859 0.11 0.69 

 

Fig. 5 shows a comparison between measured and 
simulated VSWR results for the antenna. In turn, Fig. 6 
illustrates the measured result in the Smith Chart for the 
antenna input impedance. The measured impedance value at 
2.425 GHz is equal to 52.04 Ω, meaning a very good 
impedance matching result. Fig. 7 illustrates a comparison 
between simulated and measured results for the antenna 
radiation pattern (H-plane). Fig. 8 shows the 3D radiation 

pattern and the current distribution in the radiating patch. 
Observe that the maximum radiation occurs in the direction 
perpendicular to the radiating patch (broadside). 

 

Figure 5.  Simulated and measured VSWR curves for the proposed antenna.  

 

Figure 6.  Smith chart input impedance measured results for the quasi-fractal 
antenna. 
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Figure 7.  Simulated and measured radiation pattern results (H-plane). 

 

Figure 8.  Simulated results: (a) 3D radiation pattern and (b) current 
distribution on the radiating patch. 

IV. CONCLUSION 
A combination of microstrip technology and fractal 

geometry was used in designing and fabricating a quasi-fractal 
microstrip antenna to operate in the broadband wireless access 
(BWA) frequency region. The proposed antenna showed 
multiple resonance bands in the considered frequency region as 
well as good radiation characteristics. Furthermore a good 
agreement between measured and simulated results was 

observed. In addition, the quasi-fractal antenna size is about 
26% smaller than the rectangular patch one, being a good 
candidate for applications requiring low profile. The 
development of microstrip antennas using higher level Koch 
curves is being considered in the continuation of this work. 
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Resumo—Este trabalho apresenta a análise de conjuntos de
antenas de microfita esférico-trapezoidais. A análise é desenvolvida
usando o método dos momentos em domínio espectral, levando-se
em consideração o acoplamento entre os elementos do conjunto.
Os conjuntos são caracterizados pelos diagramas de radiação e
impedância de entrada dos elementos. O modelo é validado por
comparação com o caso especial de uma antena de microfita
esférico-retangular.

I. I NTRODUÇÃO

Antenas de microfita são bastante utilizadas devido a suas
características elétricas e mecânicas, como por exemplo, baixa
seção reta, baixo peso, baixo custo, e facilidade de se integrar a
circuitos de microondas. Antenas esféricas de microfita [1] são
aquelas que se conformam a superfícies total, ou parcialmente
esféricas, e são especialmente úteis em aplicações de sensoria-
mento remoto ou comunicações via satélite.

As antenas esféricas de microfita foram estudadas usando-se
o método da cavidade [2]-[6], o método das correntes elétricas
superficiais [7], o método da linha de transmissão generalizada
[8], e o método dos momentos (MoM) [10]-[17]. Especifica-
mente as antenas esférico-retangulares foram analisadas usando
o método da cavidade para se obter a eficiência de radiação
[2], e os diagramas de radiação [3]. Posteriormente as antenas
esférico-retangulares foram estudadas usando-se o método dos
momentos [13]-[15], obtendo-se os diagramas de radiação,
impedância de entrada, acoplamento entre elementos, e conjun-
tos de antenas esférico-retangulares. Em [13] foi introduzida
a série vetorial modificada de Legendre, utilizando funções
associadas de Legendre normalizadas. As antenas esférico-
trapezoidais foram analisadas inicialmente em [16], usando o
método dos momentos e correntes de "attachment".

Este trabalho1 estende a análise desenvolvida em [16] para o
caso de conjuntos de antenas esférico-trapezoidais. A utilização
do método dos momentos para a análise do conjunto de antenas
garante que o acoplamento entre os elementos é levado em con-
sideração. São mostrados exemplos de impedância de entrada
e diagramas de radiação de conjuntos esférico-trapezoidais. A
análise utiliza funções associadas de Legendre normalizadas. A

1Este trabalho foi parcialmente financiado pela FACEPE E CNPq.

formulação se distingue da mostrada anteriormente em [13]-[15]
na forma em que a função de Green é escrita, nos procedimentos
numéricos de avaliação das matrizes do método dos momentos,
nas funções de base utilizadas, e claro no formato dos elementos
do conjunto.

II. FORMULAÇÃO

A geometria da antena esférico-trapezoidal é mostrada na
Fig. 1. Um conjunto deNp antenas é impresso sobre uma
camada dielétrica de espessurah, e constanteεr, que recobre
uma esfera metálica de raior1. Os elementos do conjunto
formam um círculo, deθ1 a θ2, centrados emθc = (θ1 +θ2)/2.
A largura das antenas na direçãoθ vale Wθ = r2∆θ, onde
∆θ = θ2 − θ1. Na direçãoφ cada elemento do conjunto varia
de φ1(i) a φ2(i), centrados emφc(i) = [φ1(i) + φ2(i)]/2,
i = 1, ..., Np. Em geral a largura das antenas na direçãoφ não
é constante, e no centro da mesma valeWφ = r2 sen(θc)∆φ(i),
onde∆φ(i) = φ2(i) − φ1(i).

O problema foi analisado pelo método dos momentos [18]
em domínio espectral, usando a série vetorial modificada de
Legendre [13] e funções associadas de Legendre normalizadas.
Inicialmente as correntes superficiais nas antenas são expandi-
das em um conjunto de funções de base:

Jθ(θ, φ) =

Np
∑

i=1

Qθ
∑

q=1

Pθ
∑

p=0

aiqpJθiqp(θ, φ) (1)

Jφ(θ, φ) =

Np
∑

i=1

Qφ
∑

q=0

Pφ
∑

p=1

biqpJφiqp(θ, φ) (2)

onde aiqp e biqp são os coeficientes da expansão a serem
determinados. As funções de base na direçãoθ são dadas por:

Jθiqp(θ, φ) = fθq(θ)gθip(φ) (3)

onde

fθq(θ) =
sen

(

qπ
∆θ

(θ − θ1)
)

sin(θ)
(4)

gθip(φ) = cos

(

pπ

∆φ(i)
(φ − φ1(i))

)

(5)
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Figura 1. Geometria do conjunto de antenas esférico-trapezoidais,com apenas
2 antenas visíveis.

E as funções de base na direçãoφ são dadas por:

Jφiqp(θ, φ) = fφq(θ)gφip(φ) (6)

onde

fφq(θ) = cos

(

qπ

∆θ

(θ − θ1)

)

(7)

gφip(φ) = sen

(

pπ

∆φ(i)
(φ − φ1(i))

)

(8)

No domínioespectral o campo elétrico em cada região é dado
por [17]:

Ẽo
t (r, n,m) = GEo

t (r, n)J̃(n,m) (9)

Ẽd
t (r, n,m) = GEd

t (r, n)J̃(n,m) (10)

onde J̃(n,m) é a transformada da distribuição superficial de

correnteJ̄(θ, φ), eGEo
t (r, n) e GEd

t (r, n) sãoas transformadas
das funções de Green no ar e no dielétrico, respectivamente. As
funções de Green acima podem ser encontradas em trabalhos
anteriores, mas são escritas em uma forma numericamente mais
apropriada.

As antenas são alimentadas por cabos coaxiais com correntes
Io(i), modelados como fitas condutoras centradas emθf (i),
e de larguraWfi. As densidades superficiais de corrente nas
antenas são determinadas pela imposição das condições de
contorno em suas superfícies, resultando em equações que são
resolvidas por resíduos ponderados. O mesmo conjunto de
funções de base é utilizado como funções de teste, resultando

no método de Galerkin. Os coeficientes das funções de base
são determinados resolvendo-se o sistema linear resultante do
método dos momentos[Z][I] = [V ]. Os elementos da matriz
[Z] podem ser escritos na forma:

Ztest,basis = < Ē(J̄basis), J̄test >s

= r2

2

∞
∑

m=−∞

∞
∑

n=|m|

[

J̃test(n,−m)
]t

GEo
t (r2, n) ×

[

J̃basis(n,m)
]

(11)

E os elementos da matriz [V] podem ser obtidos por:

Vtest = − < Ē(Jf ), J̄test >s (12)

e avaliados com o auxílio do teorema da reciprocidade, eJf

inclui as correntes de excitação de todas as antenas. Uma
vez resolvido o sistema linear do método dos momentos, as
correntes superficiais nas antenas são determinadas.

A impedância de entrada observada em alguma das antenas
do conjunto, por exemplo antenan, é dada pela expressão
variacional [19]:

Zn = −

1

Io(n)2

∫ ∫

S

Ē(J̄s) · J̄fnds (13)

onde J̄s é a corrente superficial nasNp antenas, eJ̄fn é a
distribuição de corrente na fita que alimenta a antenan. Usando
a expansão em funções de base (1) e (2), e o teorema da
reciprocidade [19],Zn pode ser obtido por:

Zn =
1

Io(n)2

Np
∑

i=1





Qθ
∑

q=1

Pθ
∑

p=0

aiqpV
θn
iqp +

Qφ
∑

q=0

Pφ
∑

p=1

biqpV
φn
iqp





(14)
ondeV θn

iqp e V φn
iqp são elementos da matriz de tensão [V] para

o caso em que apenas o alimentadorn excita o conjunto de
antenas, i.e.,Jf (r, θ, φ) = Jfn(r, θ, φ).

III. R ESULTADOS

Inicialmente uma antena esférico-retangular é analisada para
comparação com resultados disponíveis na literatura [15]. Para
que a forma esférico-trapezoidal das antenas analisadas se
reduza a uma antena esférico-retangular, a mesma é centrada
em z = 0. A antena tem dimensões médias 20 x 20 cm2,
e é polarizada na direçãoφ por um cabo coaxial a 8 cm do
centro da antena, modelado por uma fita condutora de 1 cm de
largura. A esfera metálica tem raior1 = 18.5 cm, coberta por
um dielétrico de permissividade relativa igual a 1 e espessura
de h = 4.5 mm. A Fig. 2 mostra resultados para a impedância
de entrada da antena usando a formulação atual, e a compara
com os resultados teóricos e medidas mostrados em [15]. Uma
ótima concordância é observada, com um desvio de frequência
de ressonância de apenas 4 MHz.

Exemplos de conjuntos de 4 antenas esférico-trapezoidais
são mostrados nas figuras 3 a 5. A esfera condutora de raio
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Figura 2. Impedância de entrada de antena esférico-retangular.θc = 90o,
r1 = 18.5 cm, h = 4.5 mm, εr = 1, Wθ = Wφ = 20 cm, φc = 0o, dθ = 0,
dφ = 8 cm, eWf = 1 cm.

r1 = 18.5 cm é recoberta por uma camada de espuma de
constante dielétrica igual a 1 e espessura de 3.8 mm. Sobre
ela são impressas 4 antenas de larguras médias de 10x10 cm2,
polarizadas na direçãoφ e alimentadas a 4 cm do centro
das antenas. As 4 antenas estão centradas emφc(1) = 0o,
φc(2) = 90o, φc(3) = 180o, e φc(4) = 270o. Os conjuntos
são alimentados de forma assimétrica, onde os elementos 1 e 2
são excitados em fase (Io(1) = Io(2) = 1 mA), e os elementos
3 e 4 são excitados em oposição de fase (Io(3) = Io(4) = −1
mA). Os conjuntos de antenas foram centrados emθc = 90o,
θc = 45o, ou θc = 30o. Para θc = 90o as antenas são
esférico-retangulares, enquanto paraθc = 45o ou θc = 30o as
antenas são esférico-trapezoidais. Para cada caso as antenas tem
formas diferentes, mas todas com larguras médias iguaisWθ =
Wφ = 10 cm de forma a permitir a comparação. As figuras 3
e 4 mostram os diagramas de radiação para cada conjunto de
antenas, avaliados próximo à frequência de ressonância de cada
conjunto, i.e., em f = 1.40 GHz paraθc = 90o, em f = 1.42 GHz
paraθc = 45o, e em f = 1.435 GHz paraθc = 30o. Na figura 3
as intensidades de radiação são mostradas imediatamente sobre
a antena, emθ = θc. Pode-se observar que para antenas mais
próximas do eixo dosz as intensidades de radiação apresentam
menor variação comφ. Enquanto isso a direção de máxima
intensidade de radiação em função deθ se move para o eixo
dosz, conforme mostrado na Fig. 4. Esta propriedade permite
o projeto de conjuntos de antenas esférico-trapezoidais com a
capacidade de irradiação no eixo de simetria. De forma geral
as impedâncias de entrada dos elementos de um conjunto são
distintas, mas para esse caso especial elas são iguais, e são
apresentadas na Fig. 5. Nela observa-se que a impedância de
entrada de antenas esférico-trapezoidais de mesmas dimensões
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Figura 3. Diagrama de radiação para conjuntos de 4 elementos assimétricos
esférico-trapezoidais, em θ = θc, e θc = 90o, 45o, e 30o. r1 = 18.5 cm,
h = 3.8 mm, εr = 1, Wθ = Wφ = 10 cm, φc(1) = 0o, φc(2) = 90o,
φc(3) = 180o, e φc(4) = 270o, dθ = 0, dφ = 4 cm, Io(1) = Io(2) = 1
mA, Io(3) = Io(4) = −1 mA, e Wf = 1 cm.
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Figura 4. Diagrama de radiação para conjuntos de 4 elementos assimétricos
esférico-trapezoidais, em φ = 0o, e θc = 90o, 45o, e 30o. r1 = 18.5 cm,
h = 3.8 mm, εr = 1, Wθ = Wφ = 10 cm, φc(1) = 0o, φc(2) = 90o,
φc(3) = 180o, e φc(4) = 270o, dθ = 0, dφ = 4 cm, Io(1) = Io(2) = 1
mA, Io(3) = Io(4) = −1 mA, e Wf = 1 cm.

médias dependem do valor centralθc. Para valores menores
de θc a frequência de ressonância aumenta, enquanto o valor
máximo da resistência diminui e a banda passante aumenta.
Esses efeitos são devido às diferentes formas das antenas para
diferentes valores deθc, como também devido ao acoplamento
entre os elementos do conjunto.

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

394



1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6
−100

−50

0

50

100

150

200

250

f (GHz)

Z
in

 Ω

R
in

X
in

Z
in

, θ
c
=90o

Z
in

, θ
c
=45o

Z
in

, θ
c
=30o

Figura 5. Impedância de entrada em cada antena de conjuntos de 4 elementos
assimétricos esférico-trapezoidais, centrados emθc = 90o, 45o, e 30o. r1 =
18.5 cm, h = 3.8 mm, εr = 1, Wθ = Wφ = 10 cm, φc(1) = 0o, φc(2) =
90o, φc(3) = 180o, e φc(4) = 270o, dθ = 0, dφ = 4 cm, Io(1) = Io(2) =
1 mA, Io(3) = Io(4) = −1 mA, e Wf = 1 cm.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou a análise de conjuntos de antenas
esférico-trapezoidais, utilizando o método dos momentos. O
acoplamento entre os elementos do conjunto é levado em con-
sideração. Os resultados apresentados para conjuntos de antenas
incluem diagramas de radiação, e impedância de entrada. Foi
mostrado que a frequência de ressonância depende do ângulo
centraθc, e que a banda passante aumenta à medida que as
antenas se aproximam do eixo de simetria.
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Abstract— This paper presents a theoretical evaluation of the 
phase shifting excitation and load effects in a Transmission Line 
Excitation Chamber. It is suggested as an alternative for 
immunity tests because of the restrictions related to canonical 
chambers. Here, two methods are used to calculate the E-field: a 
semi-analytic approach and a numerical one. The semi-analytic 
method is based on the well-known modal expansion while a 
commercial software is used for numerical simulations. The 
results regarding the field profile and the related statistical 
indexes of merit are presented and used to evaluate the chamber 
performances. 

Keywords- reverberation chamber, transmission lines, random 
excitations and loads 

I.  INTRODUCTION 

anonical chambers - like Reverberation Chambers (RC) 
and TEM chambers - are generally used for 
electromagnetic immunity testing despite their particular 

operational restrictions. RCs using mechanical paddles or 
frequency stirring provide a statistical E-field uniformity in all 
the directions inside the working volume [1]. Nevertheless, the 
frequency operation of RCs is inversely proportional to the 
chamber dimensions and it is a constraint for low frequency 
tests. The International Standards recommend the RC 
configuration for immunity tests over 80 MHz frequencies [2]. 
On the contrary, TEM chambers operate in the low frequency 
range. Introducing a stripline inside the chamber, a 
deterministic E-field uniformity is reached over a working 
area parallel to the plate, but not for all the polarizations in the 
chamber volume. The performances can however be extended 
for all the polarizations using three orthogonal striplines [3]. 
Recently, an alternative concept called Transmission Line 
Excitated Chamber (TLEC) has been proposed, based on a 
phase shifting excitation of several transmission lines (TL). 
For the sake of illustration, a structure constituted of three 
conductors with a phase shifting excitation has been 
investigated in [4]. 
Basically, a chamber excited by several TLs presents several 
TEM modes inside the closed metallic cavity. The resulting 
standing waves depend on the position of the TLs, on the 
amplitude and phase of the excitations and on the loading at 

the end of the TLs. Those parameters are important in the 
search for a suitable chamber working volume; they can be 
modified electronically, resulting in a random standing wave 
profile. Based on this, the performances of the TLEC can be 
improved to satisfy the pre-defined uniformity criteria within a 
wide frequency range, even at frequencies lower than 80 MHz. 
In this work, we present semi-analytical and numerical 
approaches for evaluating the performance of a TLEC. 

II. SEMI-ANALYTIC APPROACH 

A. Analytic expression for a TL 

Consider the TL geometry given by Fig.1. When one 
analyzes the E-field of the single TEM mode, the dependence 
with z longitudinal direction can be decoupled from the ones 
with the transverse x and y directions. Indeed, the propagation, 
which exists for any frequency, can be described by a function 
e-jk0z when an incident wave is considered; k0 is the wave 
number in the vacuum. The problem of the impact of possible 
reflections at the end of the TL will be addressed further in 
section II.C. 
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Central conductor 
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Figure 1.  Geometry of a TL in the transverse plane 

The E-field of a TEM mode in the transverse plane can be 
evaluated by the following analytical expressions: 
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where η0 is the vacuum wave impedance and Jm the harmonic 
coefficients related to the current density on the central 
conductor. Assuming that the conductor is an infinitely thin 
wire along z axis, one finds: 
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(4) 

 

B. Several lines and Phase Shifting  

When several TLs are ended with the same load, the E-field 
can still be written using the separation of variables in the 
transverse plane and in the longitudinal direction. The problem 
can then be treated by superposition: 

( ) ( )∑=
i

TEMiiTOT y,xEIy,xE
��  (5) 

where Ei TEM  is the E-field due to the i th TL for a current of 
amplitude 1 and I i represents the applied excitation current. 
The phase shifting between the TLs has then an effect on the 
repartition of the E-field in the transverse plane. 

C. Load Shifting 

The load at the end of the TLs introduces a reflection 
coefficient Γ that affects the longitudinal repartition of the 
field: 

( ) ( ) ( )zjkzjk
TOT

00 eey,xEz,y,xE +− +×= Γ
��

 (6) 

Concerning the stripline used in canonical TEM chambers, 
the design of the TL is such that there is no reflection. Then 
the magnitude of the field is uniform in z direction. Using a 
TL with a thin wire, there is a discontinuity at the end of the 
line and it is difficult to match the line with the suitable load; 
then |Γ | ≠ 0 and a stationary wave is expected. 

However, the maximum of E-field can be moved changing 
the phase of Γ. Consider the worst case |Γ | = 1. Suppose one 
can change the phase φ  of Γ = e jφ; this can be achieved for 
example with a phase shifter ended by a short circuit. Then the 
complete E-field is given by: 
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the phase shifting φ/2 in the cosinus function shows that the 
maxima and minima of the E-field in z direction move with φ. 

When the phase varies linearly between 0 and 2π, the mean 
effect can be calculated as follows: 

( ) ( ) ( )y,xE4d
2
1z,y,xEz,y,xE TOT

2

0

average

���

πφπ

π

== ∫  (8) 

the average E-field is no more dependent on z direction. Thus, 
it is possible to homogenize the field in z direction even if the 
TL is unmatched. 

III.  NUMERICAL APPROACH 

Numerical evaluation was performed with the Finite 
Integration Technique by using the commercial software CST-
MWS ® [5]. The interest is that this approach is more realistic 
than the semi-analytic one since it takes into account the 
connection of the TLs outside the chamber; those details 
introduce discontinuities that can have an impact on the 
distribution of the E-field. A 3D TLEC model is built 
considering PEC walls and PEC TLs. The loads are set using 
ports defined at the end of the TLs while the phase shifting 
excitation is implemented by a post-processing approach. 

A procedure applying Matlab® Activex commands was 
performed in order to set up the calculation parameters at 
CST-MWS® and to perform the indexes of merit calculation 
discussed in the following section. 

IV.   INDEXES OF MERIT  

The uniformity of the field is evaluated using the indexes of 
merit defined in [6]. Due to the phase and load shifting, the E-
field considered at any point of the chamber is the average 
field Eaverage in time. Considering a spatial point k in the 
chamber, one finds for the x polarization of the average field: 
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with φ the phase of Γ, ϕi the phase of the current I i in the i th TL 
and M the number of TLs. Numerically, the integral is 
computed using a finite number of phases. 

Then the mean field xE  and the standard deviation σx in the 
spatial domain can be computed from the average field given 
in (9): 
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with N the number of points inside the chamber where the 
field is evaluated. 

The normalized standard deviation in dB ˆ xσ  in x direction 

is defined by: 

10ˆ 20log
x x

x
x

E

E

σσ
 +=  
 

 (11) 

The indexes in y and z directions are calculated similarly. 
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Figure 2.  WV and WA definitions in the TLEC 

V. APPLICATION AND RESULTS 

A TLEC with dimensions of 0.6m×0.6m×1.2m (see Fig.2) 
has been considered; the volume under evaluation (WV) is a 
parallelepiped of dimensions 0.3m×0.3m×0.6m centered at the 
middle of the chamber. Besides that, the area under evaluation 
(WA) is a square of dimensions 0.3m x 0.3m at the center of 
WV. All the simulations are performed for a frequency of 80 
MHz. 

A. Semi-analytical results 

The semi-analytical approach has been applied in the 
transverse plane {x, y} since the variation of E-field in z 
direction can be canceled using a suitable load shifting. The 
study concerns the influence of the phase shifting when 
several TLs are considered. 

Fig.3 gives the E-field computed inside the TLEC when two 
kinds of TLs are considered: a TL with a thin wire conductor 
and a stripline with a plate conductor as it is used in canonical 
TEM chambers.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3.   Distribution of the normalized E-field in the transverse plane 
inside the chamber (on the left) and inside the WA (on the right) in dB: (a) TL 

with a thin wire conductor (b) stripline used in canonical TEM chambers 

It appears that none of the TL induces a uniform field; 
however the variation of the E-field magnitude inside the 

working area is greater in the case of the TL with a thin wire 
conductor (30 dB) compared to the stripline (15 dB). This 
result should prove that the stripline is a better candidate.  

However when one takes into account some practical 
considerations in the realization of the lines, the TL with wire 
conductor remains an attractive solution. Then, to improve the 
E-field uniformity, a solution consists in using several TLs. 
Fig.4 illustrates when currents with I1=I2=1 and I3=I4=-1 flows 
along 4 TLs inside the TLEC; as one can see, it still remains 
minima and maxima of the E-field. 

 I1 I2 

I3 I4 
 

Figure 4.   Distribution of the normalized E-field inside the chamber  with 
4TL excited by I1=I 2=1 and I3=I 4=-1 

Basically, it is possible to move the minima and maxima of 
the total E-field inside the working area by changing the 
excitations I1, I2, I3 and I4 of the 4 TLs. For a sake of 
il lustration, two examples are given Fig.5. 

  
(a)   (b) 

Figure 5.   Distribution of the normalized E-field inside the working area for 
different excitations: (a) I1=I 2=1 I3=j I 4=-1 (b) I1=1 I2=j I 3=-j I 4=-1/4 

A better uniformity of the E-field can then be achieved by 
introducing a random variation of the excitations. The 
excitation shifting can be applied to the amplitude or to the 
phase of the different currents. Fig.5 shows that the effect on 
the average E-field is the same whenever the phase or the 
amplitude is supposed to be random. However, due to 
practical considerations, the phase shifting technique should 
be retained here. The variation of the E-field magnitude inside 
the working area is less important in the case of the 4 TLs with 
phase shifting (10 dB) compared to the stripline (15 dB) 
studied previously (see Fig.3b). 

 

  
Figure 6.   Distribution of the mean normalized E-field inside the working 
area with an amplitude shifting (on the left) or a phase shifting (on the right) 

wire 

stripline 
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Results in terms of indexes of merit are reported in Table I. 
It appears that the number of TLs is an important parameter: 
the standard deviation decreases of 3 dB when 4 TLs are 
introduced instead of 2 TLs. Moreover, the phase shifting 
improves of 0.5 dB to 3 dB the performances of the chamber. 

TABLE I.  STANDARD DEVIATIONS FOR SEMI-ANALYTICAL APPROACH 

 

Chamber Configuration Standard Deviation (dB) 
Number of 

TL Phase shifting ˆxσ  ˆ yσ  ,ˆ x yσ  

1  ------- 5.7 6.0 5.9 
2  No 6.5 3.3 5.3 
2  Yes Random 5.2 4.3 4.8 
4 No 6.4 2.0 5.0 
4 Yes Random  3.3 3.3 3.4 

TEM 
Chamber 

------- 5.1 3.1 4.6 

B. Numerical results 

Table II presents the indexes of merit calculated using CST 
MWS ® software when the TLs are terminated by a 
50 Ω  load (the characteristic impedance of the TLs is 250 Ω). 
As one can see, the results in the WA are closed to the ones 
given in table I: for example the difference is about 0.5 dB in 
the case of 4 TLs with random phase shifting. However, there 
is a difference with the results when the WV is considered: 
this is due to the standing wave that appears because the TLs 
are unmatched. However, the difference never exceeds 1 dB 
because the dimension of the WV in z direction (0.6 m) is not 
large compared to the wavelength (3.75 m at 80 MHz). 

TABLE II.  STANDARD DEVIATIONS FOR NUMERICAL APPROACH (LOAD 
50Ω) 

Chamber Configuration Standard Deviation (dB) 
Number 
of TL 

Phase 
shifting 

Working 
region ˆ xσ  ˆ yσ  

,ˆ x yσ  

WA 6.1 6.1 6.1 1 ---- 
WV 7.3 7.3 7.3 
WA 7.7 3.6 4.9 

2 No 
WV 7.8 3.8 5.1 
WA 5.9 4.0 4.8 

2 Yes Random 
WV 6.0 4.2 5.0 
WA 6.5 2.7 3.8 

4 No 
WV 6.6 2.9 4.0 
WA 3.9 3.9 3.9 

4 Yes Random 
WV 4.0 4.1 4.1 

 
The performances in the WV can be improved by a load 

shifting. The effect of changing the load is presented in Fig.7. 
 

It appears that the maximum of E-field moves between a 
load of -j500 Ω and +j500 Ω. Considering that the characteric 
impedance of the TLs is 250 Ω, one finds that the reflection 
coefficient Γ is respectively e-j0.93 and e+j0.93; going back to 
equation (7), one expects that the minimum of E-field moves 
of 0.93÷ k0 = 0.55 m between both loads. This result is 
illustrated by the simulations reported Fig.7 (remind that the 
dimension of the chamber in z direction is 1.2 m, that is to say 
approximatively 2×0.55 m). 

(a)    (b) 

Figure 7.  . Distribution of the E-field modulus inside the chamber for 
differents loads (a) -j500 Ω load (b) +j500 Ω load 

Table III presents the indexes of merit calculated when the 
load shifting is applied to the TLs. 

TABLE III.  STANDARD DEVIATIONS FOR NUMERICAL APPROACH  (LOAD 
SHIFTING) 

Chamber Configuration Standard Deviation (dB) 
Number 
of TL 

Load and 
Phase shifting 

Working 
region ˆ xσ  ˆ yσ  

,ˆ x yσ  

WA 6.1 6.0 6.0 1 Yes, random 
WV 6.2 6.2 6.2 
WA 5.5 4.0 4.8 

2 Yes, random 
WV 5.7 4.2 4.4 
WA 3.5 3.4 3.5 

4 Yes, random 
WV 3.7 3.7 3.7 

 

As one can see, the performances of the TLEC is sligthly 
improved compared to the results obtained without the load 
shifting. Moreover, the results between WA and WV are very 
close: for example the difference is 0.1 to 0.2 dB in the case of 
a single TL. 

CONCLUSION 

It has been shown that a random profile of the standing 
waves in a TLEC can be obtained by an appropriate phase and 
load shifting of the TLs, which can be performed 
electronically. Then, when a TLEC is well designed and 
operated, it can reach and overcome the uniformity standards 
stated to canonical chambers. 
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AbstractEMC filters are increasingly integrated into 

power applications. To improve the filter performance it is 

important to model the electromagnetic interference 

between components to optimize their positions. In this 

paper, a method is proposed to construct the equivalent 

model of the filter components. The proposed method is 

based on the multipolar expansion by representing the 

radiation emission of generic structures in a spherical 

reference (r, θ, φ). These models of the sources will be used 

to compute the mutual inductance between the components 

according to their geometric placement. 

I. INTRODUCTION 

EMC filters are designed to improve the 

electromagnetic compatibility and the immunity level of 

electric and electronic systems, in particular the aspects 

concerning power quality and electromagnetic signature.  

For this reason the behavior of these filters has to be 

studied. Concerning these studies, the evaluation of the 

electrical parameters of the filter components assumes an 

important role. Basically, there are two types of parasitic 

parameters: the self-parasitic of the filter components and 

the mutual parasitic that reflect the coupling between 

components. Figure 1 represents the electric model of an 

EMC filter « Π » consisting of   two capacitors Cy1 and 

Cy2, and an inductance LDM.  

 

Fig.1 – Filter with parasitic coupling and the self-parasitic. 

  

This model includes the self-parasitic of the filter 

components and the inductive coupling between 

components [1]. The capacitive effects are not considered. 

Due to the significant current values related the filter 

when compared with the voltage one, this simplified 

model is assumed. 

In figure 1 the following notations are used: 

ESL, ESR, C: The self-parasitic parameters, inductance, 

resistance, and the capacitance,                                                  

LDM, EPC, EPR: The inductance, and the related self-

parasitic capacitance and the resistance, 

M1 and M2: Mutual inductances between LDM and the 

self-parasitic inductances ESL1 and ESL2,                                        

M3 : Mutual inductance between the self-parasitic 

inductances ESL1 and ESL2,                                        

M4: Coupling inductance between LDM and the PCB 

tracks. 

As Fig.2 shows, these parasitic parameters can affect 

the EMC filter performances. This figure was withdraw 

from [2], and it presents three curves: the first one called 

“base” represents the filter behavior before implementing 

the electromagnetic interference reduction and the filter 

performance improvement, the second “Minimized 

coupling” was obtained by optimizing the location of the 

components to reduce the coupling between filter 

components, and the third curve “Minimized coupling + 

ESL cancellation” represents the filter  behavior after 

reducing the mutual parasitic and the effect of the 

equivalent serial inductance ESL.   

The region A calls attention to the differences between 

the first curve “base” and the second curve “Minimized 

coupling”, in particular to the first resonance frequency 

that matches the coupling effect of the filter components 

(mutual inductances). In a similar way, the region B 

represent the difference between the curves “base” and 

the “Minimized coupling + ESL cancellation”, and the 

impact of the self-parasitic components 

EPC

EPR

LDM

Cy2

ESR2

ESL2
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Cy1
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M2 M1
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Fig.2 – Effect of parasitic parameters, extract from [2]. 

Thus, in a converter including passive and active 

components, the component mutual parasitic modeling 

can be considered as a fundamental problem.  

Nevertheless, it should be mentioned that, there is not 

a suitable methodology that takes into account the near-

field coupling between components when an accurate 

evaluation of filter performances is required. 

The objective of this work is to propose a 

methodology suitable for obtain models that could 

represent the radiated field of the filter components, at a 

wide range of frequencies, useful to evaluate the filter 

performance. In particular, these models will be applied to 

determine the coupling effects between the filter 

components, basically the mutual inductance, considering 

the influence of parameters, such as the distance between 

components etc.  

As the distance between components is much smaller 

than the wavelength related to the frequencies of power 

electronic applications, usually f < 100MHz, a quasi static 

approach can be considered. It is the case of a magnetic 

source, in which the capacitive effects are negligible. 

The method proposed to determine the equivalent 

radiated field model of the filter components by applying 

the multipolar expansion. It can be used to represent the 

radiation of generic structures (coils, capacitors, 

tracks…), and the spherical coordinates (r,θ,φ) are 

considered in this work. 

Basically, this method will be used to compute the 

coupling effects between discrete filter components 

(capacitors, resistances and inductances). To simulate the 

whole configuration, the coupling between tracks should 

also be taken into account. The Partial Element 

Equivalent Circuit (PEEC) method is used to determine 

the inductive and resistive effects (R, L, M). On the other 

hand, for the parasitic capacitors evaluations, the MoM 

(Moments method) and the Fast Multipolar Method FMM 

are used [3]. For the tracking connection, the equivalent 

sources corresponding to discrete components can be 

integrated. This can simplify the model and improve the 

memory allocation. 

II. MULTIPOLAR EXPANSION 

A. Theory 

The multipolar expansion can be used to represent the 

electromagnetic fields in 3D, assuming that the field is 

computed outside a sphere of radius  r that contains the 

equivalent source (figure 3).  

The multipolar expansion of the electric and magnetic 

fields is deduced from the solution of the magnetic vector 

potential Ar and the electric vector potential Fr  given by 

[4]: 
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The notations (cf) and (ca) determine the type of the 

function        . For example, for a progressive wave 

propagating along (+r), when the constant c=4, and 

            
       , it will correspond to the spherical 

Hankel functions [4]. 

 

If these functions are chosen, the expressions of the 

electric field E and the magnetic field H can be 

represented by the following expressions [4]: 
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with     
 

 
   the intrinsic impedance of the considered 

environment. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 – References adopted in the field computation 

The coefficients     
    describe the strength of the 

transverse-electric (TE) components of the radiated field, 

while coefficients     
   

describe the strength of the 

transverse-magnetic (TM) components. These coefficients 

are the parameters to be identified to characterize the 

equivalent model of the radiated field components. 

The self-

parasitics of 

components

Coupling between

components

(Mutual inductances)

B
A
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 and     
   

 are the vector’s spherical harmonics 

which are a solution of Maxwell’s equations in free space, 

excluding the sphere that involves the sources. To 

compute the vector spherical harmonics, the solution of 

the scalar Helmholtz equation is used: 

    
   

           
               

   
 

 

 
          

   
  (5) 

The solution of the Helmholtz equation is then 

expressed as follows: 

   
           

 

       
      

     
                 (6) 

where Ynm are the normalized spherical harmonics  

          
          

        
  

             (7) 

In the aforementioned equations: 

n: degree,                                                                          

m: azimuthal order,                                                               

k : the phase constant, 

r : distance from the center of the coordinate system,                                   

bn : The Bessel functions,                                                                                       

  
  : The Legendre associated functions. 

B. Application 

It should be mentioned that, in order to represent the 

component radiated field in spherical harmonics, it is 

necessary to compute the coefficients of the 

decomposition Qnm. In the case of a magnetic source in 

the near-field, the coefficients associated to the magnetic 

transverse modes are negligible because the electric field 

is considered very low compared to the magnetic field. 

These coefficients are functions of H(r, ,φ), and can be 

obtained by applying [4]: 

 

       
 

  
   

         
     

                                      (8) 

Depending on the complexity of the object to model, 

we can calculate the radiated H-field by using a 3D model 

or by performing experimental measurements [5]. Some 

components of the multipolar expansion can be directly 

measured using novel magnetic induction sensors, for 

example, the sensors based on the standard CISPR16-1 

coils [6].  

 

III. MEASUREMENT APPROACH USED TO IDENTIFY THE 

COMPONENTS OF THE MULTIPOLAR EXPANSION 

 

The approach used to identify the components of the 

multipolar expansion consists in measuring the magnetic 

flux coupled with large coils placed around the device in 

order to achieve a special integration. The measurement 

principle is similar to a special filtering: according to the 

coil shape, each sensor is sensitive to one specific 

component of the multipolar expansion [5]. The prototype 

is shown in Fig.4: 

 

Fig.4 – The prototype to identify the terms of the multipolar expansion 
[5]. 

The basic principle is to measure the magnetic flux 

through different coils in short circuit mode on the 

measurement sphere SM (radius rM) around the device. 

The flux across the surface delimited by the set of coils is 

expressed by: 

            

            

               

                                  
  

  
 
     

  
       

       

          

         

                                                                                         (9) 

Where n is the unit outgoing normal of SM, and 

      corresponds to the sum of the fluxes through the 

sensor coils. 

Table 1 shows some results related to the validation of 

the z-dipole and z-quadrupole source identifications. 

These sources are centered and their effects on the three 

sensors are measured one after the other. In all cases, the 

consistent results validate the Q10 and Q20 theoretical 

values. 

 

 Thus, when the source is composed of a z-dipole, the 

result from the Q20 sensor measurement is very small. As 

with the standard sensor, the proposed solution exhibits 

good filtering of the second order. This filtering capability 

is less significant for the z-quadrupole case. Indeed, 

current intensities are close to the sensitivity limits of the 

oscilloscope, so the accuracy is reduced [5]. 

It should be noted in Table I that the result of the 

calibration using the z-dipole is fairly good, with only 

1.3% error. 

 

 

 

 

 

Current probe

Z-dipole source

Q20_1 loop 

antenna

Q20_2 loop 

antenna

Q10_2 loop 

antenna

Q10_1 loop 

antenna

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

402



 
z-dipole source 

(mA.m
2
) 

z-quadrupole source 

(mA.m
3
) 

 Calculated Measured Calculated Measured 

A10 

sensor 
7.854 

7.955 / 
-0.025 

Standard 

sensor 
7.854 

7.854 / 
0.030 

A20 

sensor 
/ 

9.2·10
-4

 0.732 
0.753 

 
TABLE 1. IDENTIFICATION RESULTS WITH TWO DIFFERENT SOURCES 

PLACED AT THE CENTER 

 

Another approach, using a few coils with a simple 

geometry are considered, the identification is performed 

by rotating these coils around the device. The measured 

fluxes in different positions are combined and the 

equivalent multipolar terms are determined by a simpler 

measurement approach. The Fig.5 illustrates the 

prototype. 

 

Fig.5 – The new system to identify the terms of the multipolar expansion 

[5]. 

IV. COMPUTING THE MUTUAL INDUCTANCE 

A. Mutual inductance 

     Using the equivalent radiated field source model, we 

can determine the coupling between two equivalent 

sources through the computation of the mutual 

inductance. The Fig.6 illustrates the configurations 

regarding the representation of two radiating sources 

(Models 1 and 2). 

 

Fig.6 – Representation of two radiating sources. 

The computation of the mutual impedance between 

source 1 and source 2 can be expressed in terms of the 

electrical field E and magnetic field H for each source, by 

[4]: 

         
 

    
      

     
  

   
         

        
                    (10) 

When the spheres which contain each of the sources 

don’t intersect, the mutual impedance can be expressed 

according to the coefficients of the multipolar expansion 

[4]: 

                  
 

    

 

   
  

  
             

   
      

   
  

    
    
     

                                                                                       (11) 

The expression of the mutual inductance is: 

        
 

      

 

   
  

  
             

   
      

   
  

    
    
      

                (12) 

In the expression (11) and (12), i1 and i2 are 

respectively the current that flows in sources 1 and 2. k is 

the phase constant. 

The coefficients associated to the magnetic transverse 

modes of the multipolar expansion of sources 1 and 2 

must be expressed in the same reference: a translation is 

required, e.g. the coefficients of the source 2 can be 

expressed in the reference of the source 1. 

B. Translation and rotation of the coefficients Qnm 

 

The rotation of the coefficients Qnm is obtained by 

applying the Euler angle reference formula. It should be 

mentioned that only two angles are necessary because of 

the spherical symmetry. The details of the methodology 

for determining the rotation matrices for complex or real 

coefficients Qnm are presented in [7]-[9]. 

The translation is based on the « Addition Theorem 

for Vector Spherical Harmonics » [8].  

 

Fig.7 – Translation of a spherical basis 

The addition theorem links the harmonics evaluated 

on r to those evaluated on r ', where r is measured from 

the origin of the second spherical basis, whose axes are 

Sphere 2 Sphere 1
Z21

r2 r1

r

L2 L1

H

Z

X

Y
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parallel to the first. The origin of the second spherical 

basis is linked to the first by r''. These three vectors are 

connected by the relation r = r '+ r''. 

The expression of the translated coefficients Qnm are:  

                    
 
    

 
                           (13) 

The computation of the coefficient             involves 

the Wigner 3j symbol according to quantum mechanics 

[9].  

V. VALIDATION 

To validate the method of computing the mutual 

inductance between two equivalent radiated field of the 

components, the analytical result was compared to the 

numerical result computed by Flux3D® [10]. For this 

proposal, two similar loops configuration were 

considered, C1 and C2. This is a simple case which 

objective is to validate this method in the case of a filter, 

for two coils. 

 

In the future paper, the results obtained through 

experimental measurements will be presented. 

A. First case 

 

We consider two loops, C1 and C2 with a radius 

“Rspire” of 10 cm, separated by r, both located on the Oz-

axis as shown in the Fig.8. The smaller sphere of validity 

is the sphere which surface includes the source. In our 

case the radius of the sphere was assumed to be equal to 

the radius loop. 

 

Fig.8 – Two similar coils placed on the z axis  

In this case, the method of computing the mutual 

inductance in flux3D® is based on the computation of the 

flux through the surface of one of the two loops.  

We have computed the mutual inductance between the 

loops, according to the distance r using the method of 

spherical harmonics for n=3 and n=5, and on the 

simulation of the flux through the surface of one of the 

two loops. The result is compared with those computed 

directly by Flux3D®. The comparison between the results 

is shown in the Fig.9. 

 
Fig.9 – The comparison between spherical harmonics mutual inductance 

result and Flux3D® up to the near-field distance limit at 200MHz (1m) 

To use the equivalent models of each loop to compute 

the mutual inductance, it is important that spheres 

included each source don’t intersect, for that reason a 

minimum distance of (Rcoil1 + Rcoil2)= 0.2m between 

their centers must be respected. 

As shown in Fig.9, the results between the method 

using a truncated multipolar expansion and the numerical 

method in Flux3D® are comparable. 

To compute the mutual inductance for a small distance 

between the two loops, the number of terms required to 

describe the complexity of the source increases. For that 

reason, at distance of r=0.2m the error is greater for n=3 

than n=5 as show in the Fig.10.  

 

Fig.10 – The relative error compared to Flux3D® 

B. Second case 
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In the second case the numerical method is validated 

when the theorem to rotate the coefficients Q2nm of the 

loop C2 is applied.  A rotation of 45° around the y axis 

corresponds to the 2
nd

 Euler angle as shown in Fig.11 

 

Fig.11 – Two similar coils in oz axis where the coil C2 is rotate of 45° 
than the the coil C1. 

To compute the mutual inductance between the two 

loops, in the spherical basis of the loop C1, it was 

necessary to rotate the coefficients Q2nm of the loop C2 

before translating them to the spherical basis of loop C1. 

The comparison results of the spherical harmonics 

method and Flux3D® are represented in Fig.12. 

 

Fig.12 – The comparison between numerical and spherical harmonics 

results of mutual inductance 

The results of the mutual inductance between the two 

coils are similar to the previous case, at r =0.2m, where 

the error is greater for n=3 than n=5. 

VI. CONCLUSION 

This method allows us to create, at first, the equivalent 

sources which represent the radiated field component 

using the multipolar expansion representation. The 

equivalent sources will then be used to compute the 

coupling between them, which was represented by a 

mutual inductance as a function of the distance that 

separates them. 

 

Although some simple configurations were used to 

validate the proposed methodology, some anti-canonical 

structures are planned to be evaluated by the authors in 

the near future. Moreover, other kind of multipolar 

expansions, like the cylindrical one can be more suitable 

for modeling components such as tracks or cables, and it 

will also be considered. For example, in the case of the 

coupling between a track and a component, the spherical 

harmonics method is not very adequate and other 

harmonics method should be used.  

The method proposed could be helpful when coupled 

with the PEEC method in the evaluation of equivalent 

circuit of power electronics devices (R-L-M-C). This will 

allow considerable gain in memory space concerning the 

full model configuration used in EMC filter numerical 

simulations. 

The use of experimental results was based on the flux 

method measuring by large coils placed around the 

system. It allows a “spatial integration” to reduce the 

effect of the sensor position errors, unlike to the punctual 

measurement method where the sensor of magnetic field 

moves around the object to measure the field at many 

points, and can also be stressed as a helpful tool 

concerning the multipolar expansion coefficient 

determination. 
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R. Fernandes Tourinho, 470/509,

BH/MG CEP 30.112-000
e-mail: juliano@logicstyle.com

Jaime A. Ramı́rez
Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Engenharia Elétrica
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Abstract—This paper presents the determination of the specific
absorption rate (SAR) averaged in 1g and 10g of tissue in a
flat phantom irradiated by a half-wavelenght dipole operating
at 1.8GHz and irradiated power of 1W using numerical sim-
ulations and measurements. Numerical simulations were cal-
culated by a Java based software, JFDTD, that implements
the finite-difference time-domain method (FDTD) using two
different average methods, IEEE C95.3, Method 1; and Method
2 based on a commercial software. Numerical simulations using
Method 1 resulted in 69.5W/kg for peak SAR, 41.7W/kg for
SAR 1g and 21.4W/kg for SAR 10g, whereas taking Method
2 yielded 69.5W/kg for peak SAR, 41.9W/kg for SAR 1g and
22.9W/kg for SAR 10g. Comparisons between the simulations
and IEEE Std 1528 presented maximum error of 9.9% for
Method 1 and and 16.7% for Method 2. SAR measurements were
performed using a DASY4 system and following IEEE Std 1528.
Comparisons between measurements and IEEE Std 1528 pre-
sented maximum error of 3.4%. Comparisons between the
numerical simulations and measurements presented maximum
errors of 9.9% for Method 1 and and 16.7% for Method 2.

Keywords — Specific Absorption Rate (SAR), FDTD, electric
field measurements.

I. INTRODUCTION

In recent years, the rapid and widespread adoption of wireless
devices by our society, particularly cellular telephones, has raised
public concern on whether the proximity of the cellular phone to the
human head may cause any adverse health effect.

One of the ways to evaluate the health effect of cellular phones is
to calculate the specific absorption rate (SAR) averaged in 1g and 10g
of tissue caused by the device. SAR indicates the energy or power
absorbed by one mass unity, usually expressed in Watts per kilogram
of biological tissue (W/kg) and is proportional to the peak value of
the electric field |E0| irradiated by the source, and tissue density (ρ
[kg/m3]) and conductivity (σ [S/m]) as expressed in (1) [1].

SAR =
σ|E0|2

2ρ
[W/kg] (1)

SAR limits of exposure are defined by safety guidelines [2], [3],
which specify that: “An exposure condition can be considered to be
acceptable if it can be shown that it produces... spatial peak SAR
values not exceeding 1.6 W/kg, as averaged over any 1g of tissue
(defined as a tissue volume in the shape of a cube)”[2]. Recently,
the IEEE has proposed an RF relaxed safety standard [4], indicating
that further simulations are needed to ensure that the use of cellular
phones is safe.

The evaluation of SAR can be obtained by two complementary
approaches, i.e., numerical simulations and measurements in labora-
tory.

There have been some contributions on the calculation of SAR and
the induced temperature rise in the human head by cellular telephones
[5]-[11]. The main advantage of simulations is that it allows SAR
evaluation of situations that would be impractical to measure, such
as inside heterogenous tissue. The main disadvantage is that small
differences in phantom, source distance, electromagnetic and physical
properties of the materials can be responsible for a large difference in
results. For this reason, simulations must be validated using specific
phantoms, sources and materials [1].

Direct measurements are used to guarantee that equipment such as
cellular telephones comply to safety regulations. Also, measurements
present the advantage of allowing validation of simulations for simple
models. The main disadvantage is the high cost of the equipment
needed to perform accurate measurements. Measurements of the SAR
irradiated by a dipole in phantoms for 900MHz [12] presented the
need to validate computational simulations with measurements and
the several factors that can be responsible for significant differences
in results, such as antenna modeling and staircase approximations.
Also, an extensive international comparison between measurements
in flat phantoms irradiated by dipoles [13], [14] suggested that
measurements of the power irradiated can be a major source of
error as well as differences in the electromagnetic properties of the
tissue used inside the phantom and recommended detailed training
of the personnel performing the SAR measurements. A similar
comparison of SAR irradiated by commercial mobile phones resulted
in differences on the order of 20%-25% in the results [15].

The importance of the determination of SAR in the flat phantom
is that it allows the validation of the numerical simulations and
measurements procedures that can be used in further investigations of
more complex models, for instance models involving the calculation
of SAR due to cellular phones in phantoms of the human head.

This paper discuss the determination of SAR in a flat phantom
irradiated by a dipole using numerical simulations and measurements.
The work is organized in three main sections. The materials and
methods section is divided in two subsections, in which a detailed step
by step is given on how the numerical simulations were made using
the finite difference time domain method (FDTD), with particular
emphasis on the calculation of SAR 1g and SAR 10g, and how the
measurements were carried out following the IEEE Std 1528 [1].
The results section is also split in two subsections, in which the peak
SAR, SAR 1g and SAR 10g obtained with the numerical simulations
and measurements are presented and discussed. Finaly, the paper is
closed with the conclusions.
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II. MATERIALS AND METHODS

A. Numerical Simulations
There are four steps to perform the numerical calculation of

SAR 1g and SAR 10g:
1) First, the electric ( ~E) and magnetic fields ( ~H) in each point

of the domain are calculated using a numeric method.
2) Once steady state is reached, the maximum value of electric

field (|E0|) is calculated for each point of the domain.
3) Then, the SAR in each point of the domain is obtained by

replacing the value obtained for |E0| in (1). The cell where
the maximum value of SAR occurs is the Peak SAR cell.

4) Finally, two cubes, one with 1g mass and one with 10g mass,
are defined around the Peak SAR cell. All values of SAR in
the cells inside that cube are added and this value is divided
by the number of cells, obtaining average SAR in 1g and 10g.

Each one of these steps is detailed in the next sections.
1) Electromagnetic Field: The electric ( ~E) and magnetic fields

( ~H) in each point of the domain were calculated by a Java based
software, JFDTD, that implements the finite-difference time-domain
method (FDTD) [16]. In the FDTD method the electric field compo-
nent in the z direction (Ez) can be calculated using (2).

Ez|
n+ 1

2
i,j,k =

(
1− σi,j,k∆t

2εi,j,k

1 +
σi,j,k∆t

2εi,j,k

)
Ez|

n− 1
2

i,j,k + (2)

+

(
∆t
εi,j,k

1 +
σi,j,k∆t

2εi,j,k

)
.


Hy|n

i+ 1
2 ,j,k

−Hy|n
i− 1

2 ,j,k

∆x
+

−
Hx|n

i,j+ 1
2 ,k
−Hx|n

i,j− 1
2 ,k

∆y


where: Ez is the electric field component in the z direction, Hx is
the magnetic field component in the x direction, Hy is the magnetic
field component in the y direction, σ is the tissue conductivity, ∆t is
the time step, ε is the electric permittivity, ∆x is the size of the cube
in the x direction and ∆y is the size of the cube in the y direction.

The other components of the electric and magnetic fields are
obtained similarly [16]. In the border of the domain, Mur boundary
conditions were imposed [17].

2) Maximum Electric Field: After the electromagnetic fields
reach steady state, the maximum value of electric field (|Eo|) for each
point of the domain is calculated as presented in the Algorithm 1.

Algorithm 1: Maximum Electric Field Algorithm.
Eo = 01
Period = 1/Frequency2
Start = SteadyStateTimeStep3
End = SteadyStateTimeStep + Period4
for timeStep = Start to timeStep = End do5

for each cell of the domain do6
if |E|cell > Eocell then7

Eocell = |E|cell8
end9

end10
end11

3) Peak SAR: Using the maximum value of electric field (E0),
the conductivity (σ) and density (ρ) of each point, SAR is calculated
using (1), as shown by Algorithm 2.

4) Calculation of 1g and 10g of SAR: To calculate SAR
averaged in 1g and 10g, two different methods were investigated:
the IEEE C95.3 method described in [18] (named Method 1) and
the method used by the CST Legacy [19] (named Method 2). The

Algorithm 2: Peak SAR Algorithm.
PeakSAR = 01
PeakSARLocation = 02
for each cell of the domain do3

SARcell = (σcell ∗ (|Eo|cell)2)/(2 ∗ ρcell)4
if SARcell > PeakSAR then5

PeakSAR = SARcell6
PeakSARLocation = CellLocation7

end8
end9

Fig. 1. 2D representation of two methods of SAR averaging. The cell with
a plus sign represents the cell where peak SAR occurs. Values from 3 to 8
show SAR in the other cells. The dotted line shows the 2D cut of a cube with
the peak SAR in the center. The continuous line shows the 2D cut of a cube
used for calculations. Left: cube defined using Method 1 [18]. Right: cube
defined using Method 2 [19]. Figure adapted from [19].

graphical representation of the averaging process of each method is
presented in Fig.1.

To exemplify the SAR average calculation, Fig.1 shows a 2D
representation of the definition of the cubes to average SAR. The
maximum SAR occur in the cell marked with a plus sign and 3 to 8
show SAR values in the other cells.

Method 1 [18] specifies that SAR must be averaged using a 1g
or 10g cube that contains the peak SAR. However, this method
distinguishes between “valid” and “invalid” cells, where invalid cells
are those which do not fit completely inside the biological tissue,
i.e., cells that contain air. Invalid cubes should not be used for SAR
averaging. In the left side of Fig.1, it can be seen that if peak SAR is
located in the center of the cube (dotted line), it will contain invalid
cells. To solve this problem, the cube is moved inside the tissue and
the peak SAR is no longer in the center of the cube (solid line).

The problems with the implementation of this method are:
• This method requires that either all cubes are calculated, which

is a large computational burden, or that the user indicate a
preferred direction for calculation. This last option may not be
available if the location of peak SAR is not previously known;

• In staircase surfaces (representing curves), it will not be possible
to find a cube that does not contain air;

• In tissues that present large surface and small depth (such as the
skin), it is not possible to evaluate the SAR 1g and SAR 10g
with this method.

Another way to average SAR is proposed by Method 2 [19], shown
in the right side of Fig.1. In this method, the cube is not moved, but
it grows continuously until the cube reach the needed tissue mass
(1g or 10g). Air cubes are not considered in the calculation of SAR
and mass. This new cube is shown by the solid line and a pseudo-
algorithm for its implementation is presented in Algorithm 3.

Method 2 presents the advantage of being model independent
because it does not require a previous knowledge of where in the
model the peak SAR occurs. The calculation can be performed using
ever increasing cube sizes until the 1g or 10g cube is achieved.
Also, the algorithm presented shows that it does not require user
intervention and can be used to perform calculations automatically.
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Algorithm 3: Method 2 - SAR Averaging Algorithm.
SARCubeCenter = peak SAR location1
SARCubeSize = 12
DesiredMass = 1g or 10g3
while TotalMass < DesiredMass do4

TotalMass = 05
TotalSAR = 06
TotalCells = 07
for each Cell inside SARCube do8

if CellTissue is different from air then9
TotalMass = TotalMass + CellMass10
TotalSAR = TotalSAR + CellSAR11
TotalCells = TotalCells + 112

end13
end14
Increase SARCubeSize 1 cell in x, y and z15

end16
SAR1g = TotalSAR/TotalCells17

The disadvantage of using Method 2 is that usually larger value
of SAR are obtained, specially when the distribution of SAR decays
rapidly in the material. For safety assessments, however, Method 2
calculations represent a more conservative approach than Method 1.
In this work, both methods were implemented to calculate SAR 1g
and SAR 10g.

5) Numerical Model: The model implemented was a flat phan-
tom for 1.8GHz, shown in Fig.2. This phantom is described in detail
in “Annex D - phantom details” of the IEEE Std 1528 [1].

Fig. 2. Flat phantom (adapted from [1]).

The model is composed of 119 cubes in x, 122 cubes in y and 89
cubes in z directions (total of 1,292,102 cubes). For a cube size of
∆x = ∆y = ∆z = ∆ = 2mm, maximum time step is calculated in
(3) where c is the speed of light (3.108m/s).

∆tmax =
1

c
√

1
∆2 + 1

∆2 + 1
∆2

= 3, 8ps (3)

The time step was chosen to be 2ps and the simulation was run for
3,000 time steps (approximately 10 periods for 1,8GHz). The model
is composed of air around the phantom; a 2mm plastic shell (εR =
3.7, σ = 0); and the internal liquid (εR = 38.1, σ = 1.43S/m). It is
important to notice that in [1] the range of values recommended for
the internal liquid are of 38.1 to 42.1 for εR and 1.30S/m to 1.44S/m
for σ. The values used in the simulation are the values measured for
the liquid used in the physical phantoms. All simulation parameters
are summarized in Table I and Table II.

TABLE I
PHYSICAL PARAMETERS OF THE FLAT PHANTOM

∆ Size X Size Y Size Z Number of Cubes ∆t N
2mm 119 122 89 1.292.102 2ps 3,000

TABLE II
ELETROMAGNETIC PARAMETERS OF TISSUES IN THE FLAT PHANTOM

Material Air Shell Liquid
σ[S/m] 0 0 1.43
εR 1 3.7 38.1

The source of electromagnetic fields is a half wavelength dipole
(L=0.5λ) for 1.8GHz, with a radiated power (Pr) of 1W. This dipole
was located parallel to the x axis, the gap was located in the center
of the phantom in the x and y directions. The dipole has a separation
of s = 10mm from the liquid inside the phantom in the z direction.
The electric field in the dipole gap was calculated using (4) and (5)
in order to simulate the irradiated power of 1W.

Pr = 1[W ] = η
I2
o

8π
.2, 435→ Io = 0.165[A] (4)

E =
Rgap.Io

∆
= 6, 039.38[V/m] (5)

B. Measurements

All measurements were performed at the Laboratório de Absorção
e Dosimetria (LAD) do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPqD) and used the following equipments:

• DASY4 System [20];
• Isotropic E-Field Probe - 1800/1900 MHz SPEAG EX3DV3
• Calibration Probe - 1800 MHz SPEAG D1800V2
• Network Analyzer HP 8720C
• Dielectric Probe Kit Agilent HP85070D
• Signal Generator HP 8663A
• NRP Power Meter Rohde&Schwarz
• Smart Sensor Probe and cable - Rohde&Schwarz NRP-Z21

Four steps were defined to perform the measurements of SAR 1g
and SAR 10g:

1) First, the dielectric property of the liquid used in the phantom
was validated.

2) Then, a background noise measurement was performed to
evaluate the influence of spurious fields in the measurement
environment.

3) The next step was to measure the electric field of the dipole
in air to compare with the background noise.

4) Finally, measurements of peak SAR, SAR 1g and SAR 10g
were performed.

These four steps are detailed in the next sections.
1) Dielectric Property: A contact probe was used to validate

the dielectric property of the liquid used in the phantom, which must
be within the rage presented in Table III.

TABLE III
DIELECTRIC PROPERTY OF THE LIQUID

εR [-] σ [S/m]
min desired max min desired max
38.1 40.0 42.1 1.30 1.40 1.44

First, the contact probe was calibrated with a short circuit, air
and deionized water. Then, the complex admittance of the liquid
was measured for a fixed temperature (20oC). Finally, the complex
relative permittivity εr = ε′r−jσ/(ωε0) of the liquid was calculated
from the complex admittance by an specific software. For a complete
description of the procedure of dielectric property measurements, see
Annex B, section B.1.2 of the IEEE Std 1528 [1].
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2) Background Noise: The background noise was measured
prior to the electric field of the dipole. This was carried out with
all electrical equipments turned on, except the dipole antenna. The
measurements were performed in a grid of 101 points in x direction
and 181 points in y direction, with a space between points of 1cm
in x and y directions. The grid was placed in a plane parallel to the
ground and centered 1mm above the gap of dipole, as indicated by
Fig.3.

Fig. 3. Measurement grid and robotic arm measuring electric field in air

3) Electric Field of Dipole: Using the grid and measurement
setup described for background noise, illustrated in Fig.3, the dipole
was turned on and the peak electric field was measured. Comparison
of this value with the peak value of background noise allows
assessment of the influence of background noise in the measurements.

4) SAR: SAR measurements were performed in the flat phantom
available at the LAD. Distance of the dipole to the flat phantom
was set in 8mm using a plastic separator. Fig.4 shows the dipole
irradiating the flat phantom and the measurement grid, composed of
76 points in x, 126 points in y and 31 points in z, with spacing of
2mm in x and y directions, and 6mm in z direction, respectively.
The center of the grid was set to be the peak SAR point defined by
a pre-scan. Using this arrangement, SAR was measured in all points
of the grid; then, SAR 1g and SAR 10g were calculated.

Fig. 4. Measurement grid and setup for dipole irradiating the flat phantom

The maximum power irradiated by the dipole was 16.09dBm
(40.64mW). As the IEEE Std 1528 presents results for a irradiated
power of 1W, all SAR measurements must be averaged to 1W. SAR
is directly proportional to power, so a simple conversion factor can
be applied, as shown in (6).

SAR(1W ) =
1W

40.64.10−3W
× SAR(16.09dBm) (6)

III. RESULTS

A. Numerical Results
1) SAR: The time needed to perform the calculations of SAR

using JFDTD was approximately 6 hours and 20 minutes. The
execution environment was one large EC2 instance from the Amazon
EC2 service [21], which consists of 2x2GHz Xeon processors with
7.5GB of RAM. The operating system used was Fedora Core 6 and
the Java Virtual Machine version was 1.6.0.

Table IV shows the values described by IEEE Std 1528 of
69.5W/kg for peak SAR, 38.1W/kg for SAR 1g and 19.8W/kg for
SAR 10g for a irradiated power of 1W and frequency of 1.8GHz
[1], which were used as reference values for comparison with the
simulations.

Numerical simulations using Method 1 presented a peak of
65.1W/kg for SAR, 41.7W/kg for SAR 1g and 21.4W/kg for
SAR 10g, whereas Method 2 resulted in peak 65.1W/kg for SAR,
41.9W/kg for SAR 1g and 22.9W/kg for SAR 10g, respectively. The
comparison between Methods 1 and 2 presented an error of 0.5% for
SAR 1g and 7.0% for SAR 10g. Compared to IEEE Std 1528, the
JFDTD calculations using Method 1 resulted in an error of 6.3% for
peak SAR, 9.4% for SAR 1g and 8.1% for SAR 10g, respectively. On
the other hand, Method 2 yielded higher errors in the order of 10.0%
for SAR 1g and 15.8% for SAR 10g, which are within the expected
margin of 10% when Mur boundary conditions are employed [16].

TABLE IV
SAR CALCULATIONS

Values SAR [W/kg]
Peak 1g 10g

IEEE Std 1528 [1] 69.5 38.1 19.8
JFDTD using Method 1 65.1 41.7 21.4
JFDTD using Method 2 65.1 41.9 22.9
Error of Method 2 compared to Method 1 0.0% 0.5% 7.0%
Error of Method 1 compared to IEEE Std 1528 6.3% 9.4% 8.1%
Error of Method 2 compared to IEEE Std 1528 6.3% 10.0% 15.8%

Due to the significant value of conductivity (σ) of the liquid,
the magnitude of the SAR in the phantom decays rapidly as the
calculation penetrates the tissue. In other words, the higher values of
SAR are concentrated on the surface of the phantom.

As explained in Section II, Method 2 calculates the averaged SAR
expanding the SAR cube in all directions, while Method 1 moves
the SAR cube inside the material. The difference in the approaches
result in a cube that covers more surface in Method 2 and a cube
that contains more internal tissue in Method 1. For these reasons,
in situations such as the one considered in this work, where SAR is
concentrated in the surface of the phantom, Method 2 is expected to
result in higher SAR values than Method 1. Also, the difference are
more significant in SAR 10g than in SAR 1g because the SAR cube
used to calculate SAR 1g is ten times smaller than the cube used for
SAR 10g. As Method 1 considers different cells from Method 2 to
average SAR, the differences are larger when more cells are used.

B. Measurements
1) Dielectric Property: Table V presents the values for the

dielectric properties (εR and σ) of the liquid that fill the phantom
defined by IEEE Std 1528. It is observed that the dielectric properties
of the liquid used are within the adequate range of 38.1 to 42.1 for εR
and 1.30 to 1.44 for σ, and differs from the desired values by 4.7%
for εR and 2.1% for σ. The difference in values is due to evaporation
of the water in the liquid, temperature changes and materials used in
the liquid.

2) Background Noise: Fig.5 presents the background noise
measured in the 2D grid defined in Fig.3, illustrating a random
distribution across the grid with and a peak value of 2.30V/m.
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TABLE V
DIELECTRIC PROPERTY MEASUREMENTS

Value IEEE Std 1528 [1] Measured Error (%)
Acceptable Desired

εR [-] 38.1 to 42.1 40.0 38.11 4.7%
σ [S/m] 1.30 to 1.44 1.40 1.43 2.1%

Fig. 5. Measurement of electric field of background noise

3) Electric Field of Dipole in Air : Fig.6 presents the mea-
sured RMS value of the electric field (|E|) of a dipole in air using
the 2D grid defined in Fig.3.

The peak value of the field of the dipole is 199.9V/m, which can
be compared to the peak value of the background noise of 2.30V/m,
resulting in a value of 1.15% for the background noise. That value is
the error expected in the measurements due to electromagnetic fields
generated by the equipments inside the anechoic chamber.

Fig. 6. Measurement of the electric field of the dipole

4) SAR: Table VI and Fig.7 show the values measured in the
grid presented in Fig.4 for a irradiated power (Pr) of 16.09dBm, that
is 2.92W/kg for peak SAR, 1.54W/kg for SAR 1g and 0.799W/kg
for SAR 10g. These values were converted to 1W using (6) resulting
in 71.84W/kg for peak SAR, 37.89W/kg for SAR 1g and 19.66W/kg
for SAR 10g.

In addition, Table IV shows the values described by IEEE Std 1528
of 69.5W/kg for peak SAR, 38.1W/kg for SAR 1g and 19.8W/kg for
SAR 10g for a irradiated power of 1W and frequency of 1.8GHz [1],
which similarly to the previous subsection were used as reference
values for comparison with the measurements. It can observed that
measurements presented errors of 3.4% for peak SAR, 0.5% for
SAR 1g and 0.7% for SAR 10g. Differences in measurements in
the peak SAR are expected due to the difficulty in locating the exact

point of the measurement. A small difference in positioning the probe
inside the liquid can result a large difference in the results. Even
though, the results measured are in good agreement with the values
described in the IEEE Std 1528, presenting a maximum error of 3.4%.
The maximum errors for SAR using a larger area were very small,
with a 0.5% difference for SAR 1g and 0.7% difference for SAR 10g.

Table VI also shows the comparison between the values for
SAR 1g and SAR 10g calculated by JFDTD with the measurements.

JFDTD simulations using Method 1 compared with the measure-
ments show errors of 9.3% for peak SAR, 9.9% for SAR 1g and 9.0%
for SAR 10g. These errors are within the expected margin of 10%
when Mur boundary conditions are employed in the simulations [16].
On the other hand, JFDTD simulations using Method 2 compared
with teh measurements show errors of 9.4% for peak SAR, 10.6%
for SAR 1g and 16.7% for SAR 10g. Peak SAR is calculated in the
same way for both methods and is within the 10% error expected due
to Mur boundary conditions [16]. The larger difference in SAR 1g
and SAR 10g for Method 2 is due to the fact that the measurements
were made using a cube similar to the SAR cube used in Method
1. For the reasons discussed previously, SAR results with Method 2
were expected to be higher.

Fig.8 resumes all values of peak SAR, SAR 1g and SAR 10g
described by IEEE Std 1528, obtained using simulations with JFDTD
and the measurements. It can be observed a good agreement amongst
the simulations and measurements compared to the reference values
of the IEEE Std 1528 [1]. All results are within the error margin of
10%.

TABLE VI
SAR MEASUREMENTS

Value SAR [W/kg] for
Pr = 1W

Peak 1g 10g
Measurements 71.84 37.89 19.66
IEEE Std 1528 [1] 69.5 38.1 19.8
Measurement Error 3.4% 0.5% 0.7%
JFDTD Method 1 65.1 41.7 21.4
Error 9.3% 9.9% 9.0%
JFDTD Method 2 65.1 41.9 22.9
Error 9.4% 10.6% 16.7%

Fig. 7. SAR Measurements

IV. CONCLUSIONS

This work presented the determination of peak SAR, SAR 1g
and SAR 10g using numerical simulations and measurements for
a dipole operating at 1.8GHz and irradiated power of 1W. An in
depth explanation on how to calculate, measure and compare the SAR
values has been given. The numerical simulations were performed by
a Java based software, JFDTD, that implements the FDTD method
to calculate the electromagnetic fields. A detailed explanation of
two SAR averaging methods was discussed: the first based on
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Fig. 8. SAR results of: IEEE Std 1528; Measurements; JFDTD simulations
using Method 1 and JFDTD simulations using Method 2. Vertical bars show
expected errors of 10%.

IEEE C95.3, named Method 1, and the second based on a commercial
software, named Method 2. The simulations and measurements were
compared to the IEEE Std 1528.

The measurements resulted in values of 71.84W/kg for peak SAR,
37.89W/kg for SAR 1g and 19.66W/kg for SAR 10g, respectively,
which when compared with the IEEE Std 1528 standard showed good
agreement, with a maximum error of 3.4%.

Regarding the numerical simulations, Method 1 resulted in values
of 65.1W/kg for peak SAR, 41.7W/kg for SAR 1g and 21.4W/kg
for SAR 10g, respectively, representing a maximum error of 10%
compared to IEEE Std 1528. On the other hand, Method 2 resulted
in 65.1W/kg for peak SAR, 41.9W/kg for SAR 1g and 22.9W/kg
for SAR 10g, representing a maximum error of 15.8% compared
to IEEE Std 1528 and 16.7% compared to measurements. The
differences in the simulation SAR values are due to the manner that
each method expands the cubes to calculate the SAR.

The numerical simulations errors indicate that when the FDTD is
used to calculate the SAR in situations involving complex models,
for instance SAR in the human head due to celular phones, an error
varying from 10% to 16.7% can be expected and need to be taken
into account.
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Abstract — In this work, electrical signals obtained by 
application of microwaves in chemical substances and 
bone tissues are analyzed using techniques of signal 
processing. For this, the Wavelet Transform is applied as 
method to extract relevant features from the signal. The 
results showed that microwave signals can be analyzed 
using the Wavelet Transform and this tool is able to 
reconstruct these signals with minimum error rate. 
 
Keywords: Wavelet Transform, Bone Tissue, Bone Meal, 
Silica. 
 

I. INTRODUCTION 

The World Health Organization (WHO) defines 
Osteoporosis as a disease characterized by low bone density 
and deterioration of bone tissue [1]. It is a pathology that 
affects more women than men because they presented a denser 
bone mass, bone loss more lately and fewer tendencies to 
fractures [2]. In Brazil, Osteoporosis affects about five million 
people. It is estimated that among women over 50 years, one 
in four, suffers from this problem. With relation to men, one in 
eight has developing the disease[3]. 

Different techniques are used to evaluate bone mass and 
quality of bone tissue, among those, the Bone Densitometry is 
considered by physicians as the method most effective in 
diagnosis of Osteoporosis. In this method, the density and 
bone mineral content are evaluated from images. This exam 
has some disadvantages, including: the use of ionizing 
radiation that is harmful to health, high cost and inadequacy to 
measure the quality of bone mass, making it difficult to 
diagnose the Osteoporosis in its early stages[4].  

Several methods have been applied to characterize and 
classify patterns obtained from medical signals, such as 
Wavelet, Fractal Theory, Statistical Methods, Fuzzy Theory, 
Artificial Neural Networks (ANN), among others[5]. This 
work presents a system to analyze bone tissue and bone meal 
using microwaves. To do this, the Wavelet Transform was 
applied like a method to extract features able to reconstruct the 
signals with minimum error.  

II. BONE TISSUE 

The human body is divided into four types of tissue: 
connective tissue, nervous tissue, epithelial tissue and muscle 
tissue. Connective tissues of the adult body are divided into 
connective tissues proper and specialized connective tissues. 
Bone tissue is a specialized connective tissue characterized by 
vascularization and hard consistency. It is main tissue of 
mature bones. The hardness of bone tissue is due to the large 
amount of mineral salts and collagen fibers in extracellular 
matrix. This tissue is composed by three cell types: 
osteoblasts, osteoclasts and osteocytes [2]. 

Our skeleton is made up of two hundred and six bones. 
There are two types of bones: cortical (compact) and 
trabecular (spongy). Approximately 80% of all bone mass in 
skeleton is composed of cortical bone and 20% of trabecular 
bone [3]. Fig. 1 illustrates the difference between cortical and 
trabecular bones. 

 

 
Figure 1. Types of Bones: 1- Cortical, 2- Trabecular [1]. 
 

Osteoporosis is one term that was used by first time in 
nineteenth century in France and Germany to describe the 
histological findings of bones in one elderly human, 
emphasizing the apparent porosity [2]. Fig. 2 presents one 
comparison between normal bone and bone with osteoporosis. 
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Figure 2. A - Bone more dense and compact, considered normal; B – Spongy 
bone and less dense, characteristic of bones with Osteoporosis [2]. 

 
The Osteoporosis affects more women than men because 

they have bones with more density and less prone to fractures 
[2]. In the literature, there is no evidence that the bone loss 
isolated causes symptoms, so that Osteoporosis is called 
"silent epidemic"[3]. Because of that, first clinical 
manifestations of Osteoporosis are noticeable after a loss of 
30% to 40% of bone mass. There is no consensus about the 
value of bone density that can accurately discriminate patients 
with or without Osteoporosis; on the other hand the diagnosis 
based on bone density allows recognize the disease at early 
stage. 

Osteoporosis can be considered a public health problem. 
The costs with treatment, diagnosis and fractures rehabilitation 
are very high. A solution to problem would be the use of 
methods to diagnose the disease in its early stages, to prevent 
loss bone and to avoid fractures.   

 

III.   WAVELETS IN SIGNAL PROCESSING 

 
The Wavelet Transform is defined as nonlinear operation 

used in analysis of non-stationary signals in order to extract 
relevant information related to variations in frequency and 
time domains. This dual location, combined with efficient 
algorithms to analysis and synthesis, allows the application of 
wavelet in different areas [5].  

Wavelets are widely used in characterization of signals in 
Digital Signal Processing (DSP) [5]. Early research on 
Wavelet Transform had the goal of create basis functions that 
could be used to describe mathematical functions or signal 
analysis. Another aim was related to multiresolution analysis, 
defined as one technique, originated in signal processing area, 
to analyze signals in multiple frequency bands [5]. In context 
of wavelets, multiresolution analysis is one standard way to 
generates basis functions and models to wavelet transform in 
computer [7]. 

 The Wavelet Transform applied to continuous signal f(t) is 
calculated by expression given at Equation 1: 

          ���, �� � 	 
����,� �����                                                  [1] 

where j and k represent the scaling and  translation factors, 
respectively.  

The function �,����  called wavelet is derived from a 
mother function ����. The combination of scaling and 
translation properties applied to mother function generates 
daughter wavelet functions by changing j and k. The wavelet 
term refers to all functions in form of small waves created by 
scaling and translation applied to one mother wavelet given by 
Equation 2: 

                  �,���� �  �
�  �� ����

 � ;  � � 0                                         [2] 

    where j and k, as mentioned previously, are the scaling and 
translation factors, respectively. 
   The daughter wavelets are generated by: 

              ���� �  1
�� �� ��

��  �  !�"#$% 
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where 
�

� is a constant of energy normalization, defined to 

each daughter wavelet. This term is used to keep the same 
energy of mother wavelet [5]. 

The wavelet transform could be implemented in one 
efficient way using the multiresolution technique developed 
by Mallat [7]. This technique can be compared as the 
combination of high-pass and low-pass filters, in which the 
function ��  is related to high-pass filter, which produces the 
wavelet coefficients of details, and other function, *� , 
denominated scaling function, is related to low-pass filter 
which produces the wavelet coefficients of approximation [5], 
as illustrated in Fig. 3.  

The main functions known as mother wavelets are 
Daubechies, Haar, Morlet and Meyer [7]. Figure 4 shows the 
plot of these functions. 

 

 
Figure 3.  Process of signal decomposition using multiresolution analysis. 
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Figure  4.  Mother Wavelets: Haar, Daubechies, Meyer and Morlet [5]. 
 

In biomedical area, the wavelets analysis constituted an 
important tool with applicability in different fields from 
medicine. In Maia [4], Wavelet Transform is used in process 
of speech recognition and signals compression. Two 
procedures were analyzed to evaluate wavelet performance in 
these contexts: in the first, the signal was acquired and split in 
two sub-series and only one was used in compression task. 
The second procedure consisted of acquire, analyze and 
compare signals with a words database. In signal processing 
was used several wavelets families: Haar, Daubechies and 
Symlet. The results were considered satisfactory with Symlet 
1, where compression and word recognition rates stayed 
around 90%. 

In Ferreira [8], the wavelets are used to extract and select 
features from mammograms in order to identify the 
occurrence of any cancer. The experiments were developed 
with two wavelets families: Haar and Daubechies 4. Results 
showed that Haar wavelet was more accurate to classify 
images than Daubechies. Application of wavelet in image 
classification was also presented in Soares [6]. This work 
applied the wavelet analysis at images of skin cancer in 
different scales, to extract features such as color, shape and 
texture. The Daubechies wavelet presented the best results. 

In Medicine Orthopedic, are also found studies that use 
wavelet transform. Krug et al. [9] applied wavelets to 
characterize trabecular bone. The wavelets were used in 
images and results were compared with MRI analysis, which 
proved effectiveness of wavelet in image processing, because 
it was less sensitive to noise. 

In Xu [10], wavelet analysis was used in ultrasound to 
bone characterization. This work investigates analysis of 
ultrasonic signals using time-frequency techniques to 
determine density and bone strength. Measurements were 
performed on three samples of human vertebral trabecular 
bones using a transducer at frequency of 1 MHz. The data 
were processed using Mallat algorithm. The wavelet 
representation obtained is compared to one similar obtained 

from a reference signal. The time-frequency relationship was 
calculated and results indicate that this ratio could be used to 
discriminate several biophysical states. 

In this work, wavelets are used to extract relevant features 
that could be used to reconstruct electromagnetic signals with 
minimum error. These signals were obtained from non-
ionizing radiation using microwave applied to bone tissue and 
bone meal.  

IV.  METHODOLOGY 

This article uses wavelet transform to extract relevant 
features in order to reconstruct the original signal with 
precision. For this, we used three types of wavelets known in 
literature [5]: Daubechies 6, Daubechies 7 and Symlet 4. To 
each wavelet, the signal was decomposed into 3, 6 and 9 levels 
in order to determine both wavelet and signal decomposition 
level with the best result in reconstruction process. Figure 5 
illustrates a tree of wavelet decomposition in three levels, 
namely, the approximation coefficients are decomposed three 
times in other coefficients of approximation and detail, 
increasing the resolution of the signal analyzed. 

 
Figure 5. Wavelet decomposition tree with three levels of approximation and 
details coefficients. 

The experiments were divided into four steps. Fig. 6 
il lustrates the block diagram. 

 
Figure 6. Block diagram used in wavelets characterization. 
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 Initially, the antennas were designed using commercial 
software (Ansoft HFSS® [11]) with the goal to verify the 
behavior of these antennas at the frequency range desired. In 
Fig. 7 is presented the Smith Chart with information about 
impedance matching and Fig. 8 shows the return loss. These 
results were extracted from HFSS. The projected antennas 
show a good impedance matching for the resonance frequency 
(2.44 GHz). The maximum resonance point occurs in 2.41 
GHz with attenuation of -20 dB that can be considered one 
good value of attenuation [12].   

 

 
Figure 7. Illustration of Smith Chart in antenna’s project. 

 

 
Figure 8. Return loss of microstrip antenna simulated in HFSS. 

Then, the antennas were manufactured in the laboratory. 
The structure proposed to the patch has rectangular geometry, 
with one resonance frequency of 2.44 GHz, fed by a microstrip 
line with an effective length of 3.09 cm. This frequency is 
allocated in the frequency range released by Anatel (Brazilian 
FCC) for Medical, Industrial and Scientific Applications. The 
antenna construction was made using the substrate of fiberglass 
or FR4 with permittivity of 4.4. Fig. 9 illustrates the antennas 
used to acquire the signals. In sequence, the antennas were 
measured on Network Analyzer (HP 8714C model). Fig. 10 
illustrates the arrangement of antennas used. 

 

 
Figure 9. Microstrip antennas manufactured in laboratory. 

 

 
Figure 10.  Illustration of antennas array used in experiment. 

 
The experiments were conducted using two types of 

materials: five samples of bone meal compound with silica and 
six bovine femora. Non-ionizing radiation were applied to both 
material at the same frequency range from 2.0 to 2.8 GHz. 

Initially, the experiments were performed in bone meal 
compound with a silica solution. For this, we used five samples 
with different quantities of bone meal and silica. Fig. 11 
illustrates the samples used. 

 
Figure 11. Samples of bone meal compound with silica. 

Table I shows the quantities of bone meal and silica to each 
sample. 
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TABLE I – Quantities of bone meal and silica to each sample.  

Sample Bone meal (mL) Silica (mL) 
1 25 5 
2 20 10 
3 15 15 
4 10 20 
5 5 25 

 

The bone meal was purchased in specialized shops and it 
presents high levels of calcium (Ca) and phosphorus (P). The 
chemical compound silicon dioxide, also known as silica, is an 
oxide of silicon with the chemical formula of SiO2. The silica 
can be found in crystalline form, as in quartz, topaz and 
amethyst, and amorphous form, as silica gel or colloidal silica 
[13]. 

In this work, the silica gel was used in experiments. The 
silica gel is an inorganic polymer composed by siloxane 
groups (Si-O-Si) inside and silanol groups (Si-OH) on its 
surface [7].  

The samples were placed in acrylic cylinders with a 
diameter of 3.0 cm and 6.0 cm tall. The acrylic was chosen 
because it is "transparent" to radiation in range used at the 
study, so any variation observed can be attributed solely to 
sample. 

The second part of experiments was performed using six 
bovine femora. In some cases, the experiments on animals can 
be the best option, since animal model reproduces 
satisfactorily aspects of the disease in humans. This fact is 
used at the work because bovine bone has one high similarity 
with human bone. Some samples are showed in Fig. 11. 

 

 
    Figure 11. Bovine bones used in experiment. 

V. RESULTS 

A. Bone meal and silica 

After the samples have been subjected to radiation, the 
attenuation curve obtained was analyzed using wavelets. For 
this, Matlab software was used both in decomposition process 
by filters and in reconstruction of signals. The reconstruction 
was made generating an approximation of original signal 

using the coefficients obtained in decomposition. To each 
sample was generated one attenuation curve and three 
different wavelets were applied, with different levels of 
decomposition. Fig. 12 illustrates the attenuation of a sample 
of bone meal mixed with silica. 

 
Figure 12 – Attenuation curve obtained in one sample of bone meal mixed 
with silica. 

The number of coefficients generated by wavelet 
decomposition at 3, 6 and 9 levels is presented in Table II. 

TABLE II - Number of coefficients generated by wavelet decomposition 

Wavelet 3 levels 6 levels 9 levels 
Daubechies 6 56 88 121 

Daubechies 7 63 101 140 

Symlet 4 45 65 86 
 
 Tables III, IV and V shows the reconstruction errors of 

each signal, decomposed in 3, 6 and 9 levels using wavelets 
families. 

TABLE III – Wavelet with 3 levels of decomposition 

Sample Daubechies 6 Daubechies 7 Symlet 4 
1 1.88e-11 1.70e-11 2.38e-12 
2 1.24e-11 1.30e-11 2.66e-12 
3 1.72e-11 1.56e-11 2.22e-12 
4 1.13e-11 1.22e-11 2.85e-12 
5 1.46e-11 1.46e-11 2.77e-12 

 
TABLE IV – Wavelet with 6 levels of decomposition 

Sample Daubechies 6 Daubechies 7 Symlet4 
1 6.56e-11 7.44e-11 2.17e-11 
2 6.21e-11 6.46e-11 1.39e-11 
3 6.09e-11 7.25e-11 2.00e-11 
4 6.68e-11 6.53e-11 1.14e-11 
5 5.10e-11 5.83e-11 1.51e-11 

 
TABLE V – Wavelet with 9 levels of decomposition 

Sample Daubechies 6 Daubechies 7 Symlet4 
1 1.52e-10 1.38e-10 3.56e-11 
2 1.12e-10 1.31e-10 3.47e-11 
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3 1.22e-10 1.31e-10 3.51e-11 
4 1.05e-10 1.37e-10 3.78e-11 
5 1.10e-10 1.13e-10 2.96e-11 

 
Analyzing the tables, we can conclude that wavelet Symlet 

4 with three levels of decomposition obtained the best result, 
because the signals were reconstructed with the lowest error. 

 

B. Bovine Bone 

The bones were subjected to the same process previously 
mentioned. Fig. 13 show attenuation curve obtained in one 
sample of bovine bone. 

 
Figure 13 – Attenuation curve obtained in one sample of bovine bone. 

  
Tables VI, VII and VIII present the results obtained. 
 

TABLE VI – Wavelet with 3 levels of decomposition. 

Sample Daubechies 6 Daubechies 7 Symlet 4 
1 5.85e-11 8.54e-11 2.15e-11 
2 2.31e-11 3.43e-11 7.87e-12 
3 2.23e-11 1.77e-11 1.18e-12 
4 7.26e-11 9.08e-11 2.08e-11 
5 4.09e-11 3.63e-11 4.91e-11 
6 4.00e-11 6.29e-11 1.65e-11 

 
TABLE VII – Wavelet with 6 levels of decomposition. 

Sample Daubechies 6 Daubechies 7 Symlet 4 
1 8.81e-11 1.51e-10 4.64e-11 
2 5.65e-11 8.07e-11 2.35e-11 
3 5.72e-11 5.47e-11 1.44e-11 
4 9.47e-11 1.56e-10 4.99e-11 
5 7.49e-11 7.91e-11 2.49e-11 
6 8.57e-11 1.33e-10 3.94e-11 

 
TABLE VIII– Wavelet with 9 levels of decomposition. 

Sample Daubechies6 Daubechies7 Symlet4 
1 9.01e-11 1.50e-10 5.09e-11 
2 7.39e-11 9.41e-11 2.65e-11 
3 8.15e-11 7.18e-11 1.68e-11 

4 9.46e-11 1.51e-10 5.47e-11 
5 1.01e-11 9.28e-11 2.69e-11 
6 1.08e-10 1.50e-10 4.35e-11 

 
Results obtained are very similar, but the Symlet 4 with 3 

levels of decomposition also has the lowest error in 
reconstruction of signals. 

VI.  CONCLUSIONS 

In this study, we found that Wavelet Transform applied to 
electromagnetic signals, can be used to extract relevant 
features and its coefficients could be used to represent in one 
compact way these signals. These signals were obtained from 
experiments using bone meal mixed with silica and bovine 
bone. The decomposition and reconstruction process has 
verified that Wavelet Symlet 4, presents the lowest error in all 
experiments. Future works will apply these coefficients to 
classify bone mass. 
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Abstract—Neuron stimulation by a time-varying 
magnetic field is a noninvasive technique to excite parts 
of the human central nervous system and has been used 
in research, diagnosis, treatment and rehabilitation. In 
this paper it is shown that in the overdamped driving 
circuit configuration, only a small fraction of the time is 
required during the discharge event to attain the required 
threshold for membrane depolarization. This allows for 
the design of more efficient and rugged magnetic 
stimulator devices.  
Keywords: Magnetic stimulation, axon, action potential. 

I. INTRODUCTION 
   Magnetic stimulation of organic tissues consists in 
applying a time-varying magnetic field over the target 
tissue, which induces a space varying electric field, in 
turn evoking action potentials that propagate along nerve 
cells [1]. Being a contactless and non-invasive approach, 
the technique has been used in research, diagnosis and 
therapy, e.g., for the measurement of nerve response 
times, for the treatment of depression by use of repetitive 
transcranial magnetic stimulation, etc. [2]-[6].  
   In a magnetic stimulator, the generation of short 
magnetic pulses is obtained by rapid discharges of a 
capacitor bank through a coil. One of the limitations in 
the equipment’s performance is the maximum repetition 
rate set by the charging time of the capacitor bank.  In 
this work, truncation of the discharge current has been 
investigated as a route to achieving more efficient 
devices with potential to attaining higher repetition rates. 
In addition to those advantages, an interesting effect, not 
originally predicted, was discovered, in  that a truncated 
current waveform, having both smaller maximum 
amplitude and discharge time  can produce stimuli 
whereas it does not if the full discharge is left 
uninterrupted.  Thus, in addition to proposing a more 
efficient operation mode for a magnetic stimulator, this 
paper also reports an explanation to the phenomenon of 
effective nerve stimulation at smaller discharge current 
amplitude and duration, as described next.  

II. THEORETICAL MODEL FOR MAGNETIC STIMULATION 
   The depolarization of nervous tissue using currents 
induced by an external time-varying magnetic field 
depends on a series of highly correlated factors. First of 
all, it is necessary to analyze the dynamics of electrical 
disturbance propagation along the nerve fiber for 
determining the threshold for achieving effective 
stimulus.  

   In this paper the classical Hodgkin-Huxley model [7] 
is used, in which the axon is represented by an 
equivalent transmission line with distributed parameters 
[8] as illustrated in Fig.1. In the case of a nervous fiber 
located along the x axis, under the action of a space-
varying electric field Ex [8], the electric potential V 
through the membrane can be obtained by solving 
 

 

€ 

Λ2
∂2V
∂x2

−V = τ
∂V
∂t

+Λ2
∂Ex
∂x

, (1)  

 
with Λ and τ given by non-linear functions of the 
membrane potential and fiber characteristics [7]. 
   Depending on the level of stimulus, represented by the 
x-derivative of the x-component of the induced electric 
field, on the right hand side of (1), the potential V can 
assume a diffusive or propagating behavior. If the 
stimulus produces a membrane voltage slightly larger 
than a threshold value, an action potential is generated in 
turn propagating as an impulse with a velocity that 
depends on intrinsic parameters of the nerve [1]. 
   By use of the tissue parameters in which the target 
nerve fiber is embedded and physical characteristics 
such as axon length, diameter, position etc., one can 
calculate the membrane voltage threshold for effective 
stimulus. The stimulation term in (1) depends on the 
geometrical configuration of the magnetic coil and, 
moreover, on the time distribution of the current pulse 
produced by discharge of a capacitor bank and controlled 
by a high-power semiconductor device, as illustrated in 
Fig. 2. 
   In the circuit shown in Fig.2, the coil geometry, affects 
directly the inductance, and hence, the time course of the 
circuit current, described by the differential equation 
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Fig.1. Distributed parameters representation of an axon. 
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I = 0. (2) 

 
   The stimulation field is composed by two components. 
A primary component is induced by the time-varying 
magnetic field, according to Faraday’s Law [9]. A 
secondary component appears if the primary field has a 
projection normal to the tissue surface, which in turn 
induces regions of non-uniform charge density on the 
tissue surface, thereby contributing to the total electric 
field [10]. 
   For the simulations reported in this paper, butterfly coil 
is used, as illustrated in Fig. 3. The electric field induced 
can be represented in the form [11] - [12]. 
 
 

€ 

∂Ex
∂x

= N dI
dt

f x,y,z( ), (3) 

 
with  representing the spatial distribution of 
the activation function and N, the number of loops per 
wing of the coil.  In the simulations, the target nerve is 
located along the  axis, on  and , i.e., 1 
cm deep the biological tissue.  
   The function , calculated by assuming a 
planar tissue-air interface [9],[11], is illustrated in Fig.4. 
As can be noticed from the plot, surface charges, that 
appear at deviation angles 

€ 

α ≠ 0 between either wing 
and the tissue surface, have a degrading effect on the 
stimulation field. In addition, the activation function is 
asymmetric along the target nerve and therefore, one 
produces increase in the membrane potential, whereas 
the other lobe makes it more negative, hence 
hyperpolarizing the membrane, a feature inherent to 
magnetic stimulators. 
   The temporal dependence of the activation function 
given by (3) is determined by the time derivative of the 
circuit current.  It is important to observe that 
modifications on the coil geometry, e.g., in the angle α, 

changes the circuit inductance and, as a consequence, the 
shape of the current wave. In the present study 

€ 

α = 0 , 
thus eliminating this influence to a first approximation. 

 One of the challenges in the design of magnetic 
stimulators is the limitation of the maximum repetition 
rate as a function of the capacitor bank charge and 
discharge times. In the next section, an analysis is made 
on the effect of reducing these times in turn allowing the 
capacitor bank to be kept charged during stimulation. 

III. COMPUTER SIMULATIONS 
   Solution of (2) has the form 
 

€ 

I = A1e
− α−β( )t + A2e

− α+β( )t , (4) 
with 
 

€ 

α = R / 2L( ) , (5) 
 
 

€ 

β = α 2 −ω0
2 , (6) 

 
 

€ 

ω0 =1/ LC , (7) 
 and A1 and A2, representing constants dependent on the 
capacitor bank initial voltage and circuit parameters.    
Depending on the circuit parameters, in practice, the 
current I may be either monophasic (overdamped case) 
or polyphasic (underdamped case) [13]. When 
stimulating peripheral nerves, the monophasic regime is 
generally adopted as yields a more stable waveform with 
less noise and heat [2]. 
   In the simulations a typical set of circuit parameters is 
used and in this paper the values chosen were  C = 200 
µF, L = 10 µH, calculated for the butterfly coil, by use of 
Neumann’s formula [14], R = 0.5 Ω and an initial 
capacitor voltage of 3.9 kV. These values represent what 
is used in most commercial stimulators. 

The dotted curve in Fig.5 shows the waveform given 
by (4). The current reaches a maximum of approximately 
6 kV in 50 µs and completely fades in approximately 1 
ms. As a result, repetition rates around 1 kHz could be 
achieved but, the high currents involved produce 
excessive heat, which can make impracticable to operate 
at these rates. High currents also lead to more expensive 
and heavier circuits. 

In simulations, a procedure used in defibrillators and 
cardioverters was applied. These devices work with 
truncated trapezoidal current pulses, so that the capacitor 

 
Fig.4  Effect of surface charges on the spatial distribution of the 
activation function depending of inclination angle α. 
 
 
  

 
Fig.2. Electric diagram of a magnetic stimulator. 

 
Fig.3 Positioning of butterfly coil over a peripheral nerve. 
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bank is not fully discharged and hence charge and 
discharge times are reduced. The interruption of the 
current is made by use of IGBT (Insulated Gate Bipolar 
Transistor) modules, which are semiconductor devices 
used to control high power circuits that allow current 
blocking by applying voltage to one of its terminals. This 
full control over the device conduction is an advantage 
relative to the use of SCRs [15], traditionally used in 
similar equipment.  
   To determine stimulus effectiveness, 
Intensity×Duration curves were calculated. In the 
calculations, the current rate dI/dt were taken to be 
constant during the period of duration τ. A search 
algorithm was developed to determine the threshold 
value of dI/dt. The duration τ is then incremented and the 
search of a new threshold is initiated using the value 
found in the last iteration. 
   Simulations were performed for a butterfly coil with 
radius r varying from 1 to 10 cm. The plots in Fig.6 
represent results obtained for r = 1 and 3 cm. The 
continuous lines represent adjustment curves, both 
presenting an inverse dependence with the duration. In 
these calculations, the minimum value of parameter τ 
was set at 100 µs as much larger computational efforts 
would be required below this value. For smaller 
durations, the adjustment curves were used in a first 
approximation to estimate threshold values. 
   By use of the curve in Fig. 6, for r = 3 cm, the 
possibility of truncating the discharge current was 
considered. In a typical IGBT module the current is 
interrupted during a time interval toff of about 1.25 µs. 
Figure 5 illustrates the truncated shape of the discharge 

current with discharge time points ton and toff indicated. In 
the simulations, it was observed that the truncated 
current waveform generated effective stimuli even when 
the untruncated waveform did not. This unexpected 
result was analyzed and the initial assumption was that it 
could be due to the high rate of change of the discharge 
current during the shutdown time interval ton < t < toff and 
the consequent reversion in the activation function, as 
predicted by (3). The current variation during the 
shutdown time interval was assumed constant, 
considering an electronic switch IGBT 5SNA-
2400E170100 (ABB), with a total shutdown time of 1.25 
µs. Figure 7 illustrates the dI/dt waveform according to 
this assumption.  The shutdown interval shown in Fig.7 
was deliberately enlarged for better visualization. 
   Computational simulations were performed with a 
number of truncation time points ton. Each wing of the 
coil was assumed to have 10 turns of wire. The wire 
gauge was not taken into account in these simulations.  
 

IV. DISCUSSION 
  The first assumption of associating stimulation 
effectiveness with the highly negative rate of change of 
the current during the shutdown time was proven to be 
incorrect. Considering Fig. 7, one can see that the value 
obtained was 

€ 

dI /dt ≈ 500A /µs , whereas, in  Fig. 6, the 
theoretical prediction for r = 3 cm is almost three times 
larger for the duration of τ ≈ 1.25 µs. 
   After additional simulations, it was demonstrated that 
there was a minimum duration of about τ = 4 µs below 
which it was not possible to generate an action potential. 
Following this discovery, an analysis was conducted to 
solve the paradox of having an ineffective stimulus for a 
full waveform whereas an effective stimulus by 
truncation of the same waveform.  
   To better understand the effects of truncation, the 
dynamics of propagation of the action potential  was 
simulated in the time interval of 300 µs of Fig.7.  The 
positive portion of the waveform produces a bipolar 
distribution of the activation function that produces an 
effective stimulus, and, on the other side, in the interval t 
> 43 µs, in which dI/dt < 0, there is a signal reversion of 
the activation function. As a result,  without truncation, 
in this time interval, there is a tendency of cancelling out 
the polarization effect triggered during the positive cycle 
of the dI/dt waveform. The mean value of dI/dt in the 

 
Fig.5. Discharge current (dotted line) and truncated current. 

 
Fig.6 Intensity×Duration curves for butterfly coils for two loop radii. 

 
Fig.7. Time derivate of current: full (dotted line) and truncated  
waveform (solid line)  
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time interval t > 43 µs, which corresponds to an 
approximate duration of 250 µs, in Fig.7 was estimated 
between 10 and 20 A/µs. This value, according to the 
plot for  r = 3 cm in Fig. 7, would be sufficient for 
effective stimulus. This stimulus, however, would cancel 
the effect produced in the time interval t < 43 µs because 
of the signal inversion of the activation function. Thus, 
the conclusion is that truncating the current eliminates 
the canceling effect.  
   After additional simulations, it has been observed 
effectiveness in stimuli with the discharge current was 
truncated in even shorter time intervals. It has been 
verified that the stimulus remained effective truncating 
the waveform to a time interval around 10% of that for 
maximum current, which corresponds to reaching a 
minimum duration of approximately 4.3 µs. This 
corresponds to a current of 1.5 kA. In Fig. 5, one can 
notice that the maximum current value is almost 6 kA 
and therefore truncation allows for a 75% reduction in 
the circuit current. Alternatively, the maximum load 
voltage in the capacitor bank can be reduced by 
truncating the discharge current whenever it reaches its 
peak. As a result, it is possible to achieve effective 
stimuli with a reduction of over 50% of the original 
voltage. For example, whereas the full discharge of the 
capacitor bank initially loaded at 3.8 kV would not 
generate affective stimulus, our simulations indicate that 
the voltage could be reduced to 1.5 kV if the current is 
truncated at the moment it reaches its peak of 2.28 kA. 

 
V. CONCLUSIONS 

   It has been demonstrated that the use of a truncated 
current waveforms is an effective way of reducing the 
maximum discharge current of the circuit, maintaining 
stimulus effectiveness. With this strategy it is possible to 
reduce the level of the discharge current to about 25% of 
the maximum value, which represents a significant 
reduction in equipment rating. This would allow 
reduction of charging times of the capacitor bank with an 
increase in pulse repetition rate. Alternatively, the initial 
load voltage can be reduced to less than 50% of its 
original value by truncating the current at its peak. It was 
demonstrated that the effect of truncating the wave shape 
avoids the sign reversal of the function dI/dt, or 
correspondingly, of the activation function, hence 
canceling the membrane polarization reversal effect.  
Experimental studies are underway to confirm the 
prediction obtained in the simulations.   
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Resumo— Lentes metálicas dielétricas permitem a focalização em 
subcomprimento de onda na faixa da luz visível ao infravermelho 
próximo. A aberração cromática dessas lentes de nanofendas é 
analisada detalhadamente utilizando o método dos elementos 
finitos (MEF) e camadas perfeitamente casadas (PML, Perfecly 
Matched Layers). 

Palavras-chave-lentes; nanoplasmônica;óptica integrada. 

I.  INTRODUÇÃO 

Lentes dielétricas metálicas são dispositivos que permitem 
a concentração de luz do infravermelho próximo ao visível em 
regiões menores que o comprimento de onda [1-2]. Em 
freqüências ópticas, estas estruturas podem ser consideradas 
por uma alternância entre nanocapacitores e nanoindutores que 
pode ser obtidos através da utilização de estruturas plasmônicas 
e dielétricas, respectivamente [1]. Desta forma, uma lente de 
nanofendas é uma boa candidata para o acoplamento entre as 
fontes de luz e guias de onda. A prata e o ouro são os materiais 
mais importantes que podem ser usados para a fabricação de 
lentes. Como os metais são materiais muito dispersivos e que 
apresentam valores muito diferentes do índice de refração 
complexo, dependendo do comprimento de onda de operação, 
o comportamento policromático da lente deve ser analisado[3]. 

As lentes em análise são compostas por várias nanofendas 
paralelas (ou concêntricas) de ar em uma matriz de metal. Veja 
a Fig. 1. A luz incidente se propaga ao longo das nanofendas e, 
por criteriosa escolha das larguras destas nanofendas, a 
mudança de fase na saída de cada nanofenda, considerando-a 
como um guia metal-ar-metal, pode ser controlada a fim de 
produzir uma interferência construtiva da luz a uma distância 
focal f [1]. 

 

 
 

Figura 1. Esquemático das lentes analisadas 

 
As simulações foram realizadas utilizando um algoritmo 

eficiente baseado nos elementos finitos no domínio da 
freqüência em coordenadas retangulares [4-5] e em 
coordenadas cilíndricas [6]. Foi observada uma variação da 
posição do pico da luz focalizada em função do comprimento 
de onda de operação. 

 Este trabalho está organizado da seguinte maneira: Os 
resultados numéricos e a discussão dos mesmos são 
apresentados na seção II, na seção III apresentam-se as 
conclusões deste trabalho. 
 

II. RESULTADOS NUMÉRICOS 
 

As lentes aqui analisadas foram projetadas para funcionar 
em 650nm ou 810 nm e são compostas de fendas de ar em 
ouro. A dependência do índice de refração complexo do ouro 
com o comprimento de onda é apresentada na Fig. 2. A onda 
incidente policromática foi considerada como tendo 50 nm de 
largura de banda em ambos os casos. As lentes foram 
analisadas em coordenadas retangulares e cilíndricas. Para tal 
efeito, trocamos as coordenadas verticais por radiais, no caso 
das simulações em coordenadas cilíndricas. Assim, as lentes 
cilíndricas foram obtidas revolucionando a geometria 
mostrada na Fig. 1 sobre o eixo horizontal.   

Considerando uma lente projetada para operar no 
comprimento de onda central de 650 nm, a profundidade da 
lente é 500 nm e se estende entre 700 nm e 1200 nm na malha. 
Sua distância focal foi projetada para ser 600nm. Neste 
comprimento de onda a permissividade relativa utilizada para 
o ouro é εr = −9,78113 + j 1.04902 [3]. O domínio 
computacional foi de 0 µm < z < 4.2 µm e 0 < r < 2,5 µm, 
divididos em 19640 elementos (39761 pontos), onde as PMLs 
são as camadas exteriores de 0,2 µm e 0,5 µm nas 
coordenadas r e z, respectivamente. O campo incidente é uma 
onda plana e considera-se que o plano de incidência está 
localizado em z = 0,6 µm. A posição do pico da luz 
concentrada ou focalizada pela lente, foi observada variando-
se o comprimento de onda da luz incidente desde 625 nm até 
675 nm, utilizando as passos de 5 nm. Modificou-se o valor do 
índice de refração do ouro em cada comprimento de onda 
utilizando os valores dos índices de refração apresentado na 
Fig. 2. 
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Figura 2. Índice de refração complexo do ouro em função do comprimento de 

onda. 
 

Em seguida, considerou-se uma lente projetada para operar 
no comprimento de onda central de 810nm. A profundidade de 
lente também foi 500 nm e a mesma se estende entre 700 nm e 
1200 nm e sua distância focal foi projetada para ser de 600 nm. 
Neste comprimento de onda, a permissividade relativa utilizada 
para o ouro foi εr = −27,2966 + j 1.9142  [3]. O domínio 
computacional foi de 0 µm < z < 4,2 µm e 0 < r < 2,5 µm, 
divididos em 27282 elementos (55025 pontos), onde as PMLs 
são as camadas exteriores 0,2 µm e 0,5 µm nas coordenadas r e 
z, respectivamente. O campo incidente é uma onda plana e que 
o plano de incidência foi colocado em z = 0,6 µm. A posição 
do pico da luz concentrada ou focalizada pela lente foi 
observada em função do comprimento de onda da luz incidente 
variando de 785 nm até 835 nm, utilizando passos de 5 nm. 
Modificou-se o valor do índice de refração do ouro em cada 
comprimento de onda utilizando os dados apresentados em [3].  
A distribuição de intensidade de campo para as lentes 
cilíndricas nos comprimentos de onda inicial, médio e final  
são mostrados nas Fig. 3 e Fig. 4, para as lentes projetadas para 
operar em 650nm e 810 nm, respectivamente. 

Na Fig. 3 (a-c), a intensidade do campo calculado é 
mostrada para os comprimentos de onda de 625 nm, 650 nm e 
675nm, respectivamente. 

 Na Fig. 4 (a-c), a intensidade do campo calculado é 
mostrada para os comprimentos de onda de 785 nm, 810 nm e 
835nm, respectivamente.  

Os pontos de meia potência em zmax exibem um valor 
constante de aproximadamente 0,47 para as lentes cilíndricas 
operando em 650nm.  

A posição do pico no local do foco é mostrada na Fig. 5 (a-
b) para ambas as lentes retangulares e cilíndricas. A partir da 
Fig. 5 (a-b) podemos observar que quando os valores de 
comprimento de onda aumentam, a coordenada z do pico do 
foco (zmax) sofre um deslocamento. Esse comportamento 
acontece tanto para geometrias cilíndricas como retangulares. 

Pode-se observar uma variação da posição de pico ao longo 
da direção de propagação, quando há mudanças de 
comprimento de onda. Se esta estrutura é usada para o 
acoplamento de luz modulada (informações) com altas taxas de 
bits, será introduzida no sinal uma variação de fase dependendo 
da freqüência. 
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Figura 3. Intensidade do campo para a lente cilíndrica no comprimento de 
onda (a) 625 nm (b) de 650 nm e (c) 675 nm. Comportamento semelhante 
pode ser observado em coordenadas retangulares.  
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Figura 4. Intensidade do campo para a lente cilíndrica no comprimento de 
onda (a) 785 nm (b) 810 nm e (c) 835 nm. Comportamento semelhante pode 
ser observado em coordenadas retangulares.  
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Figura 5. Posição do pico (Zmax) para a lente composta por ouro projetada 
para operar no comprimento de onda central de (a) 650 nm e (b) 810 nm.  
 
     Observando a distribuição espacial da intensidade do campo 
na Fig. 4.(c), percebe-se que a lente começa a perder suas 
propriedades de focalização e a luz apresenta comportamento 
ressonante nas fendas. Isto pode ser explicado devido à 
mudança dos valores do índice de refração complexo na região 
de 810 nm que aumentam de valor rapidamente (ver Fig. 2). 
Isto não acontence em 650 nm. Desta forma a posição dos 
picos na Fig. 5.(b)  a partir de 820nm sofrem mudanças 
aleatórias e não apresentam comportamento monotônico. 

III. CONCLUSÕES 

Em conclusão, foi analisada a aberração cromática das 
lentes de nanofendas metálicas operando no comprimento de 
onda da luz visível e infravermelho. Pode-se observar uma 
dependência do comprimento de onda da posição de pico do 
campo ou da distância focal. Foi levada em consideração a 
dependência dos índices dos materiais constituintes com o 
comprimento de onda. Várias lentes de outras configurações, 
incluindo metálicos cristais fotônicos estão sob análise e os 
resultados serão apresentados no momento da conferência.   
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Resumo— Este trabalho apresenta a implementação e aplicação 
de um algoritmo baseado no sistema imunológico artificial, que é 
uma técnica de inteligência computacional, para a otimização de 
acopladores direcionais baseados em multiplexadores. 

Palavras-Chave: Acopladores; Sistema Imunológico Artificial; 
Multiplexadores. 

I.  INTRODUÇÃO 

Acopladores direcionais são dispositivos fotônicos 
formados por dois guias paralelos, nos quais existe 
transferência de potência entre seus guias numa distância 
determinada pelos seus parâmetros ópticos, geométricos e o 
comprimento de onda de operação [1]. A distância mínima para 
que aconteça a transferência total de potência de um guia para 
o outro denomina-se distância de acoplamento Lc. Dessa forma, 
os acopladores direcionais podem ser utilizados como divisores 
de potência, onde a potência presente em cada porta de saída 
dependerá das características do acoplador e do comprimento 
de onda de operação. Conseqüentemente, os acopladores 
direcionais também podem ser utilizados como 
multiplexadores e demultiplexadores em sistemas de 
comunicações ópticos WDM (wavelength division 
multiplexing). Quando o comprimento do acoplador for 
projetado criteriosamente e de forma que ele seja múltiplo, par 
e ímpar, de comprimentos de acoplamento para dois sinais. 
Dessa forma, ele funcionará em dois comprimentos de onda 
diferentes. 

O projeto de um acoplador com comportamento de 
multiplexador/demultiplexador é um problema inverso, ou de 
síntese, que requer muitas tentativas e erros para se obter o 
desempenho desejado, tornando-se uma tarefa complicada. O 
uso de software com recursos de inteligência computacional 
podem contornar as dificuldades desse processo, otimizando o 
dispositivo ao considerar certos critérios do projeto. 

Por esses motivos, neste trabalho é apresentada a 
implementação de um aplicativo baseado sistema imunológico 
artificial (SIA) para projetar acopladores direcionais e 
multiplexadores e demultiplexadores para dois canais CWDM. 
Esse algoritmo está sob uma subárea da inteligência 
computacional conhecida como computação natural, na qual 
são desenvolvidos algoritmos de busca e otimização que se 
baseiam em mecanismos disponíveis na natureza [2]. 

Optou-se por esse algoritmo por ter apresentado bons 
resultados em análises numéricas voltadas ao eletromagnetismo 
computacional e por possuir processos de busca local e global 
interessantes de serem explorados [3]. Ainda, este trabalho tem 
por objetivo explorar o SIA em otimizações voltadas a 
fotônica. Não estando focado em comparações de desempenho 
com outras técnicas de otimização. 

O trabalho está dividido da seguinte maneira: O sistema 
imunológico artificial é apresentado na seção II, os acopladores 
e multiplexadores baseados neles são apresentados na seção III, 
os resultados da otimização são apresentados na seção IV e 
finalmente são sumarizadas as conclusões deste trabalho. 

II. SISTEMA IMUNOLÓGICO ARTIFICIAL 

Os sistemas imunológicos artificiais podem ser definidos 
como sendo sistemas adaptativos e inspirados na imunologia 
teórica e prática dos seres vertebrados, que, no geral, se 
baseiam nos processos de identificação e eliminação dos 
antígenos através dos macrófagos e anticorpos, 
respectivamente [2]. 

Os anticorpos são produzidos pelas células B (o B é de 
Bone Marrow) à medida que os antígenos são identificados nos 
macrófagos. Esse relacionamento justifica-se por serem 
complementos geométricos que provêem os encaixes para ligar 
os antígenos aos anticorpos e vice-versa. A taxa de eficiência 
desse encaixe determina a medida de afinidade entre eles [4]. 

Esta medida de afinidade contribui para a clonagem de 
células B que produzirão outros anticorpos similares. Durante o 
processo de clonagem, os anticorpos dos clones sofrem 
pequenas variações genéticas (mutação) em sua formação. 
Essas variações são as principais responsáveis pelas melhorias 
no grau de afinidade entre os anticorpos e os antígenos.  

A seguir, esses novos anticorpos se encaixam novamente 
com os antígenos e o grau de afinidade será analisado, 
sinalizando para que algum macrófago ou célula T destrutiva 
elimine esse complexo formado pelo antígeno e anticorpo [4]. 
O conjunto desses processos de ligação dos antígenos, 
expansão clonal, mutação e seleção de células com melhores 
níveis de afinidade recebe o nome de seleção clonal [2]. 

Neste trabalho foi implementado uma versão atualizada do 
opt-AiNet para aplicações em eletromagnetismo. Aqui, o 
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algoritmo combina dois diferentes tipos de mutação e emprega 
uma mudança no usual procedimento de supressão dos 
anticorpos com menor afinidade em uma determinada região 
do espaço de busca. Na Fig. 1 é apresentado um macro-fluxo 
do opt-AiNet desenvolvido nesse trabalho. 

Quanto à mutação, foram combinadas as mutações com 
variação espacial Gaussiana e de duplicação gênica [4]. A 
combinação desses dois operadores foi validado em alguns 
testes de benchmark típicos da computação natural e em 
otimizações mono e multi-objetivo para o eletromagnetismo 
computacional [3]. Desses testes, obteve-se um percentual 
relativo do total de mutação especificado para ser utilizado, 
considerando 80% com variação Gaussiana e 20% com 
duplicação gênica.  

Na supressão cada indivíduo tem seus atributos comparados 
com os dos outros indivíduos. Caso, ao menos um de seus 
atributos esteja a um percentual distância inferior ao estipulado, 
é considerado que esses indivíduos estão na mesma região e 
que devem ser analisadas suas afinidades e adaptação ao 
ambiente, suprimindo o menos favorecido.  

Dessa forma, é calculado o valor médio de cada atributo 
dos indivíduos a cada geração. Esse valor é tomado como 
referência para determinar o percentual de aproximação de 
cada atributo.  

 
Figura 1.  Macro fluxo do opt-AiNet implementado nesse trabalho. 

Ainda, no diagrama apresentado na Fig. 1 há um processo 
“Relatórios”, que é a etapa onde são gerados os arquivos de 
saída com os resultados das otimizações. Acoplador e 
Demultiplexador 

O acoplador considerado neste trabalho é composto por 
dois guias planares como apresentado na Figura 2.  

A potência de um sinal nos guias ao longo da direção de 
propagação será governada pelas equações [1], 
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Figura 2. Geometria do acoplador direcional analisado. 

 
onde P1 e P2 são as potências nas portas de saída, Pin é a 
potência na porta de entrada, C é o fator de acoplamento e z a 
distância medida desde a porta de entrada. Assim, a distância 
em que a potência é transferida totalmente para o outro guia é 
quando C.z = π/2. Consequentemente, a distância de 
acoplamento será, 

2cL
C


  (2) 

 

onde o fator de acoplamento é dado por, 
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onde, d é a largura do guia, S a distância entre os guias, kx= k0 
(n2

2−neff
2)0.5, αx= k0 (neff

2−n1
2)0.5, k0 = 2π / λ é o número de 

onda no espaço livre, λ é o comprimento de onda, n1, n2 os 
índices de refração do guia e do substrato, respectivamente. O 
neff é o índice efetivo obtido ao resolver a equação 
transcendental, 

 tan / 2 x
x

x

k d
k


  (4) 

                          
     Para que esse dispositivo apresente o comportamento de 
um multiplexador/demultiplexador, os comprimentos de 
acoplamento Lc1 e Lc2, que correspondem aos comprimento de 
onda λ1 e λ2, devem satisfazer a condição L = n Lc1 e L = m Lc1 
onde n e m são números inteiros pares e impares e L é o 
comprimento físico do dispositivo. Desta forma garante-se que 
a potência de cada sinal estará presente em apenas uma das 
portas. Na Figura 3 está ilustrado o comportamento do 
acoplador como multiplexador. 
 

 
Figura 3. Esquema mostrando o principio de operação do multiplexador. 
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III. RESULTADOS 

 
Neste trabalho foram realizadas duas seqüências de 

otimizações, as quais resultaram em diferentes tipos de 
dispositivos. Os primeiros tipos de dispositivos apresentados 
nesta seção são acopladores que operam em comprimentos 
ondas específicos, nas bandas C e E. A segunda seqüência é a 
otimização dos acopladores para operarem em dois 
comprimentos de ondas diferentes e nessas mesmas bandas, 
funcionando como um demultiplexador. 

Foram considerados materiais compostos de AlxGa1-xAs, 
cujos índices de refração são denominados de n1 e n2, e no 
intervalo de comprimento de ondas do CDWM, onde os 
valores variam entre 2,95 e 3,2, dependendo do valor de x. 
Aqui foram considerados os efeitos da dispersão (variação do 
índice de refração com o comprimento de onda). 

A. Aclopadores em l=1,41mm e l=1,55mm 

 A primeira seqüência de otimizações proveu dois acopladores, 
que operam nas bandas E, com λ=1,41µm, e na banda C, com 
λ=1,55µm, respectivamente. Neste caso, os objetivos eram de 
maximizar os acoplamentos para uma Lc do acoplador 
previamente estabelecida, em que λ=1,41 µm optou-se por 
Lc=75µm e em λ=1,55 µm optou-se por Lc=50µm.  

Para as otimizações desses dispositivos foram considerados 
15 indivíduos iniciais, que poderiam ser clonados dez vezes. O 
percentual total de mutação estabelecido foi de 12%. A 
distância percentual para determinar a afinidade foi de 1%.  

Além disso, as análises de eficiência dos algoritmos são 
resultados dos valores médios de dez execuções do SIA opt-
AiNet para a otimização de cada um dos acopladores (Fig. 2). 
Os resultados apresentados nesse gráfico são valores 
normalizados. 

 
Figura 4. Resultados de convergência média das 10 execuções do SIA-opt-

AiNet para a otimização dos acopladores. 

O primeiro acoplador que opera em l=1,41mm obteve 

como retorno Lc = 75,0067 µm, ou seja, uma precisão de 
99,9% em relação ao ótimo esperado e os parâmetros obtidos 
pela otimização foram: S = 0,52031µm, d = 0,688415 µm, n1 = 

3,22487e n2 = 3,19887. Na Fig. 4 pode ser observada a 
propagação do campo neste acoplador e verifica-se que o 
acoplamento acontece em 75 µm. 

 Para o segundo acoplador projetado, operando em 

l=1,55mm obteve-se Lc = 49,9945 µm que equivale a uma 

precisão de 98,9% do ótimo e os parâmetros obtidos pela 
otimização foram: S = 0,522561 µm, d = 0,538021 µm, n1 = 
3,10204 e n2 = 3.04317. Na Fig. 5 pode ser observada a 
propagação do campo neste acoplador e verifica-se que o 
acoplamento acontece em 50 µm. 

 

 
Figura 5. Propagação do campo no acoplador com parâmetros S = 0,52031µm, 
d = 0,688415 µm, n1 = 3,22487e n2 = 3,19887. em λ=1,41µm. 

 
Figura 6. Propagação do campo no acoplador com parâmetros S = 0,522561 

µm, d = 0,538021 µm, n1 = 3,10204 e n2 = 3.04317 em λ=1,55µm. 

 

B. Demultiplexador operando nas Bandas C e E 

Foi projetado um multiplexador/demultiplexador para 
misturar/separar sinais nos comprimentos de onda de 1,41 µm 
e 1,55 µm. Foi colocada a restrição que o comprimento do 
dispositivo, L, devia ser 200 µm. 

Após a otimização os valores que satisfizeram os 
requisitos necessários são S = d = 0,538021 µm = w, n1 = 
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2.99259 e n2 = 3.22757 em 1,41 µm. O acoplador apresenta 
Lc1 = 66,0018 µm. Considerando o mesmo material e a 
dispersão, obteve-se n1 = 2.97971 e n2 = 3.21469 em 1,55 µm 
que apresenta um Lc2 = 49,6727 µm. Assim, L ≈ 3 Lc1 e 4 
Lc2. 

 
(a) 

 
 (b) 

Figura 7. Propagação dos campos ao longo do dispositivo projetado em (a) 
l=1,41mm e (b) l=1,55mm. 

A propagação dos campos ao longo do demultiplexador 
está apresentado nas Figuras 7(a) e (b), onde pode ser 
observado que o sinal que ingressa na porta da esquerda, pode 
sair na porta da esquerda ou da direita a depender do 
comprimento de onda desse sinal. 

 

IV. CONCLUSÕES 

 
Neste trabalho, é apresentado o emprego da inteligência 
computacional, sob o uso de algoritmos baseados no sistema 
imunológico artificial, para realizar otimizações de acopladores 
direcionais e demultiplexadores de forma eficiente e ágil. Os 
resultados foram satisfatórios e o comportamento dos 
dispositivos projetados foi validado através do método de 
propagação dos feixes. O próximo passo será aplicar a 
metodologia aqui apresentada em dispositivos baseados em 
fibras ópticas, cujos resultados serão apresentados durante a 
conferência. 
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Resumo — Acopladores direcionais foram analisados e 
projetados com sucesso e de forma eficiente através do uso de 
redes neurais. Neste trabalho, os dados necessários para 
treinamento foram obtidos usando soluções analíticas.  

Palavras-chave - acopladores direcionais; redes neurais 
artificiais.  

I.  INTRODUÇÃO 

Acopladores direcionais são estruturas básicas importantes 
no projeto de dispositivos fotônicos e circuitos como filtros, 
dispositivos multiplexadores e demultiplexadores. Em alguns 
casos, e com o uso de algumas aproximações, existem soluções 
analíticas aproximadas [1, 2]. Em geral, métodos numéricos, 
como o método dos elementos finitos, são utilizados na 
modelagem dessas estruturas. Entretanto,  isso requer 
conhecimento da teoria eletromagnética e grandes recursos 
computacionais.  

Por outro lado, as redes neurais têm a capacidade de 
aproximar funções não-lineares, podendo, através de 
treinamento, mapear relações de entrada e saída. Essa 
habilidade permite, sem a necessidade de conhecer o objeto 
investigado, modelar um sistema conhecendo apenas os valores 
de entrada e saída. Tal funcionalidade é usada na modelagem 
de acopladores de fibras ópticas [3] e também para análise e 
síntese de antenas de microfita na área de microondas [4, 5]. A 
maior vantagem do uso de modelos baseados em redes neurais 
é a sua simplicidade, o pouco tempo e esforço computacional 
requeridos, além da sua aplicação em problemas de síntese. 
Neste trabalho, as redes neurais artificiais (ANN) foram 
implementadas para a modelagem e o projeto de algumas 
configurações geométricas de acopladores direcionais, 
mostrados na Figura 1. Soluções analíticas foram utilizadas 
para obter os dados de treinamento, e o método dos elementos 
finitos será usado para a modelagem de algumas geometrias 
arbitrárias [6-9]. 

 Para mostrar a validade e a aplicação das redes neurais, a 
análise e a síntese de um acoplador direcional planar e de um 
acoplador de fibras ópticas são apresentados.  

 

II. REDE NEURAL 

 
A rede neural utilizada aqui foi a Multi Layer Perceptron 

(MLP) com uma camada oculta. O número de neurônios 
considerados na camada oculta foi igual ao de variáveis de 
entrada, com um neurônio na saída para o acoplador planar. 

Outras configurações foram consideradas para o acoplador de 
Fibras. Foram usadas, como funções de ativação, a tangente 
hiperbólica para a camada oculta e a linear para a saída. O 
processo de treinamento foi executado pelo algoritmo de 
Levenberg-Maquardt. As variáveis de entrada são: parâmetros 
geométricos (tamanho, forma e distância entre os guias) e 
parâmetros ópticos (índice de refração e sua dependência com 
o comprimento de onda e com a temperatura). 
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Figura. 1. Esquemas dos acopladores analisados. 
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Figura 2. Configuração das variáveis de entrada e saída para (a) análise e (b) 

síntese. 
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      Na Figura 2.a, na qual é apresentado o esquema de 
modelagem e síntese dos acopladores direcionais, foi 
considerado um problema direto, também chamado de análise, 
quando a variável a ser determinada é a distância de 
acoplamento e se tem conhecimento de todos os parâmetros 
ópticos e geométricos. Também foi abordado o problema de 
síntese, Figura 2.b, ou de projeto, quando um dos parâmetros 
geométricos é determinado pela rede neural para que o 
acoplador apresente um comportamento previamente 
estabelecido. 

 

III. ACOPLADORES PLANARES E A FIBRA 

 
Nesta seção apresenta-se a teoria dos acopladores 

direcionais planares, dos acopladores a fibra óptica e as 
expressões que permitem calcular a distância de acoplamento. 

A) Acopladores Direcionais Planares 

 
O acoplador direcional ilustrado na Fig.1.a possui uma 
solução analítica usada na geração dos dados de treinamento. 
A expressão que fornece o valor da distância de acoplamento é 
dada por [1, 2] 
   2 2

2

/ 2 (1 2 / )( )

2 x

z x x x
c d

x x

k w w k
L

k e 

  
 

 
  (1) 

onde kz é a constante efetiva de propagação, x = k0 (neff
2-

n1
2)1/2 é a constante de propagação transversal no substrato e kx 

= k0 (n2
2-neff

2)1/2 é a constante de propagação transversal no 

núcleo do guia, w é a largura dos guias, d é o afastamento 

entre os guias, k0 é o número de onda dado por 2/,  é o 

comprimento de onda e n1 e n2 são os índices de refração do 

substrato e dos guias, respectivamente. A direção de 

propagação é no eixo z. 
Para a análise, a distância de acoplamento foi considerada 

como variável de saída e as variáveis geométricas e ópticas 
foram consideradas como variáveis de entrada, conforme 
mostrado na Fig. 2.a. 

Para a síntese ou projeto de acopladores direcionais 2D, 
dois casos foram considerados: primeiro, todos os parâmetros 
eram conhecidos, exceto o afastamento entre os guias.  
Segundo, todos os parâmetros eram conhecidos, exceto a 
largura dos guias. 

 
B) Acopladores Direcionais baseados em Fibras Ópticas 
 

O acoplador direcional baseado em duas fibras ópticas é 
mostrado na Fig.1.b e possui uma solução analítica usada para 
gerar os dados de treinamento. A expressão que fornece o 
valor da distância de acoplamento é dada por [1, 2] 

 
 2 2 2 2

1 1
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a nV K W
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  (2) 

onde, W= ak0(neff
2-n1

2)1/2 U = ak0 (n2
2-neff

2)1/2 , a é o raio das 

fibras, d é o afastamento entre as fibras, k0 é o número de onda 

dado por 2/,  é o comprimento de onda, n1 e n2 são os 

índices de refração do substrato e dos guias, respectivamente. 

K0 e K1, são funções de Bessel. A direção de propagação é no 

eixo z.

 

IV. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 
Os acopladores considerados neste trabalho, Figura 1, são 

compostos por acopladores direcionais 2D e de Fibra, cuja 
análise e projeto considera a dependência dos índices de 
refração dos materiais em relação a temperatura e ao 
comprimento de onda, usando redes neurais.  

Os modelos obtidos são muito simples, requerem menos 
tempo e esforço computacional que as técnicas numéricas 
clássicas, geralmente usadas para esse tipo de problema. As 
geometrias mais complexas envolvendo guias tipo costela, ou 
acopladores baseados em cristais fotônicos, serão reportadas 
no momento da conferência. Adicionalmente, o modelo de 
uma rede neural pode ser usado para projetar acopladores 
direcionais e isso será uma vantagem em relação aos métodos 
clássicos. 

Resultados para os guias planares 2D estão apresentados 
nas Figuras 3(a)-3(c). Na Figura 3.(a), são apresentados os 
resultados para análise do acoplador onde a distância de 
acoplamento é a variável a ser determinada. Nas figuras 3.(b) 
e 3.(c), são apresentados os resultados para projeto do 
acoplador no qual a rede foi utilizada para determinar as 
dimensões dos guias e do afastamento entre eles, 
respectivamente. Pode-se observar uma correlação próxima de 
1,0 em todos os casos. 

O acoplador é composto por dois guias de onda de silício 
com substrato de sílica. As equações de Sellmeier com T = 
300 K foram consideradas no cálculo dos índices efetivos n1 e 
n2. Os dados de treinamento usados em cada variável mostrada 
na Fig. 1. a estão contidos nos intervalos:  [1.27 m, 1.59 
m]; w [0.424466 m, 0.784475 m]; n1 [1.44354, 1.44726]; 
n2 [3.4735, 3.5063]; d [0.1 m, 0.5 m] e como resultado, a 
distância de acoplamento está no intervalo Lc [15 m, 19333 
m], assim obteve-se um conjunto de 162 amostras. Foram 
considerados guias de onda em operação monomodo. Dos 162 
conjuntos de valores, 32 foram separados para testar a rede 
resultante.  

Para obter a distância de acoplamento, a rede neural foi 
configurada para executar 1500 iterações, a taxa de 
aprendizado foi de 0.05 e os resultados convergiram em 1448 
iterações com tempo de treinamento de 20 segundos. O 
critério de parada foi um erro menor que 10-7. A rede neural e 
os resultados analíticos são mostrados na Fig.3.a. O 
coeficiente de correlação é 0.99835. 

No primeiro problema de síntese, para encontrar o 
afastamento entre os guias, a rede neural foi configurada para 
executar 500 iterações, à uma taxa de aprendizagem de 0.1 e 
os resultados convergiram em 365 iterações com tempo de 
treinamento de 7 segundos.  
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Fig. 3. Comparação dos resultados obtidos de soluções analíticas e obtidos na 

saída da rede neural (a) análise da distância de acoplamento (b) síntese do 
afastamento entre os guias e (c) síntese da largura dos guias. 

 

 
O critério de parada foi um erro menor que 10-7. A rede 

neural e os resultados analíticos são mostrados na Fig. 3.b. O 
coeficiente de correlação é 0.9998. 

No segundo problema de síntese, para encontrar a largura 
dos guias, a rede neural foi configurada para executar 5000 
iterações com uma taxa de aprendizagem de 0.5. Os resultados 
foram obtidos em 5000 iterações com tempo de treinamento 
de 72 segundos. O critério de parada foi um erro menor que 
10-8. A rede neural e os resultados analíticos são mostrados na 
Fig. 3.c. O coeficiente de correlação é 0.99978. 

Resultados para os acopladores de fibras estão 
apresentados nas Figuras 4.(a) e 4.(b). Na Figura 4.(a), são 
apresentados os resultados para análise do acoplador onde a 
distância de acoplamento é a variável a ser determinada. Na 
figura 4.(b), são apresentados os resultados para o projeto do 
acoplador no qual a rede foi utilizada para determinar o 
afastamento entre as fibras. Pode ser observada uma 
correlação próxima de 1,0 em todos os casos. 
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Fig. 4. Comparação dos resultados obtidos de soluções analíticas e obtidos na 
saída da rede neural (a) análise da distância de acoplamento (b) síntese do 
afastamento entre s fibras. 
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Os acopladores consistem de duas fibras ópticas com 
núcleos de sílica dopada com germânio, e casca de sílica pura, 
cujos índices de refração, n1 e n2, foram obtidos através das 
equações de Sellmeier.  

Os dados de treinamento ficaram contidos nos intervalos: 
V < 2,405,  [1.3 m, 1.6 m]; a [1.5 m, 2.0 m]; n1 
[1.46498, 1.46817]; n2 [1.44379, 1.44726]; d [3.15 m, 9.19 
m] e como resultado, a distância de acoplamento ficou no 
intervalo Lc [129,213 m, 24950,9 m]. Obteve-se um 
conjunto de 399 amostras. Foram considerados guias de onda 
em operação monomodo. Dos 399 valores, 70 foram 
separados para testar a rede resultante.  

Para obter a distância de acoplamento, a rede neural foi 
configurada com duas camadas, 10 neurônios na primeira e 1 
neurônio na saída.  5000 iterações foram executadas a uma 
taxa de aprendizado de 0.05. Os resultados convergiram em 
3478 iterações com tempo de treinamento de 78 segundos. O 
critério de parada foi um erro menor que 10-8. A rede neural e 
os resultados analíticos são mostrados na Fig. 4(a). O 
coeficiente de correlação é 0.9978. 

No problema de síntese, para encontrar a distância entre 
os núcleos das fibras, a rede neural foi configurada com 35 
neurônios de entrada e 1 de saída, mas com 20000 iterações. 
Os resultados foram obtidos no final das 20000 iterações e 
tempo de treinamento foi igual a, 478 segundos. No momento 
da parada o erro foi 10-5. Os resultados da rede neural e os 
resultados analíticos são mostrados na Fig. 4.(b). O coeficiente 
de correlação é 0.9999.  

Estudos sobre a diretividade dos acopladores considerados 
estão sendo realizados.  

Nas simulações foi usado um Notebook com processador 
Intel Pentium T3400, 2.16GHz de clock e 2Gb de RAM. 

 
 

V. CONCLUSÕES 

 
Acopladores direcionais 2D e de Fibra foram analisados e 

projetados, considerando a dependência dos índices de 
refração dos materiais em relação a temperatura e ao 
comprimento de onda, usando redes neurais. Os modelos 

obtidos são muito simples, requerem menos tempo e esforço 
computacional que as técnicas numéricas clássicas usadas para 
este tipo de problema. Adicionalmente, o modelo de uma rede 
neural pode ser usado para projetar acopladores direcionais e 
isso será uma vantagem em relação aos métodos clássicos. 
Algumas outras estruturas, incluindo cristais fotônicos, serão 
reportadas no momento da conferência 
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Abstract—This work presents results in the analysis of the modal 

behavior in partially filled waveguides and shows the possibility 

of having spatially separated modes. The field distribution and 

the mode frequencies were obtained with an FDTD model with 

applied sinusoidal and impulsive stimulus and a specific 

visualization tool.  

Keywords- partially filled waveguides; electromagnetic fields; 

waveguide hybrid modes. 

I.  INTRODUCTION  

 

Partially filled waveguides (see Fig. 1) are used mainly to 
change cutoff frequencies. TE

Z
 or TM

Z
 modes cannot satisfy 

the boundary conditions of this kind of structure [1]. Hybrid 
modes – Longitudinal Section Electric (LSE) or Longitudinal 
Section Magnetic (LSM) are the solution in this case.  

There are several applications for multi-frequency 
waveguide in Telecommunications [2], [3]. An approach to 
obtain multiple-frequency waveguides is the cascade circular 
waveguide sections [4]. This work intends to explore the 
frequency isolation and purity of dominant mode by means of 
partially filled waveguides. The complexity of the analytical 
model of this kind of structure demands computational 
modeling to investigate the cutoff frequency shifting and the 
modal field distribution.  The simulations were performed with 
a Finite Difference Time Domain (FDTD) numerical model. 

  The FDTD method was introduced by Yee in 1966 [5] and 
later developed by Taflove et all [6]. The method is a technique 
that supplies a numeric solution for the Maxwell’s equations 
for the space and time. A numerical FDTD 3D-model specially 
designed for the study of dielectric loaded cavities and 
waveguides, developed by the authors in FORTRAN [7], is 
used in this work. In this model, different dielectric materials 
with different shapes can be placed in the waveguide or cavity 
and the electromagnetic fields are solved for impulsive and 
sinusoidal excitation. In the analysis of the numerical results, 
an electromagnetic field visualization tool, also developed by 
the authors, was used. This visualization tool is a script in TCL 
with the open source library Visualization Tool Kit (VTK™) 
[8]. The precision of the model was verified in previous works 
with a similar configuration where the results were compared 
to experimental data [9].  

 

II. METHODOLOGY 

 

The basic geometry of a partially filled waveguide is 
presented in Fig. 1, where the parameters used for the 
simulations are indicated. The chosen waveguide is the X Band 
WR90 [1], a = 2.286 cm and b = 1.016 cm. Several 
configurations were simulated for specific “w/a” proportion 
and dielectric constant, which are specified in the next section. 

The excitation of the electromagnetic fields is 
accomplished by source regions in the model inside the 
waveguide. An applied field is imposed according a 
mathematical function of time. The source shapes simulate a 
traditional coaxial coupling. Two kinds of functions, impulsive 
and sinusoidal, are possible with the model used. The FDTD 
transform of the response to the impulsive function is used to 
obtain the modal distribution in the spectrum. The results of the 
sinusoidal stimulus allow the visualization of field distribution 
in these modes. 

 Then, we describe the basic methodology used. Firstly it 
was performed an FDTD analysis of each configuration. In the 
next step some of the modal frequencies were then simulated 
with a sinusoidal stimulus to obtain the spatial field intensity 
distribution. 

 

 

 

Figure 1.  Partially filled waveguide geometry and parameters. 
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III. SIMULATION RESULTS 

 

In this section, the simulation results are presented. In 
subsections A and B, the waveguide was simulated as a long 
cavity. In this way, the modal frequencies obtained are related 
to the cutoff frequencies of the waveguide. In the final analysis 
(subsection C) matching loads are introduced to simulate a real 
waveguide. The electric field applied was in the “y” direction 
generating LSE

X
 modes. The FDTD results were obtained in 

the range 1 GHz to 30 GHz. All the figures in this section are 
top views of the waveguide in Fig. 1. The sources are small 
slots in the y direction located in the left side, better seen in the 
geometry views. The color maps indicate the field intensity 
distribution in the plane xz. 

A. Analysis of the w/a influence. 

 

In this subsection we show the comparative results of 3 

configurations with εr = 2.8: w/a = 0.75; w/a = 0.50 and w/a = 
0.25. In Fig. 2 the field distributions and the respective 
geometry of the three configurations are showed in (a), (b) and 
(c). It can be noticed that with w/a = 0.25 we get the greatest 
shifting of the maximum fields towards the dielectric region. 
This phenomenon can be better observed in Fig. 3 where the 
color scale was adjusted and the boundary air/dielectric is 
marked. The configuration w/a = 0.25 was then chosen to a 
further analysis described in the next subsection. 

 

 
(a) w/a = 0.75, frequency = 7.1 GHz 

 

 

 
(b) w/a = 0.5, frequency = 7.15 GHz 

 

 
(c) w/a=0.25  frequency = 7.6 GHz 

Figure 2.  Field distribution as function of w/a proportion – (a) w/a=0.75, (b) w/a=0.5, (c) w/a=0.25. 
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Figure 3.  Field distribution as w/a=0.25 with adjusted color scale. 

B. Analysis of the εr influence 

 

In this subsection, we proceed a further investigation in the 
configuration w/a =0.25, following the methodology described 
in the prior section. In this analysis two dielectric constants 

were used: Alumina - Al2O3, 99.8% pure, (εr = 9.8); and 

Acrylic - (εr = 2.8). Both FDTD spectra are indicated in Fig. 4. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

Figure 4.  FDTD spectra for: (a) εr = 2.8 and (b) εr = 9.8. 

To view the field distribution in great detail according to 
the frequency variations, the first 100 modes identified by the 
spectra were simulated with a sinusoidal stimulus. The data 
generated allowed to find some frequency couples that 
apparently have almost all the energy concentrated in 

complementary waveguide areas, especially for the greater εr.  
In Fig. 5 one of these frequency couples distribution is showed 
((c) and (e)). Other field distributions and the configuration 
geometry are presented in the same figure for reference and 
comparison.  

It can be observed a good spatial isolation between 
frequencies 8.3 and 16.3 GHz. The possibility of having both 
frequencies propagating at the same time in the waveguide was 
explored in more detail, what is described in the next 
subsection. 

C. Analysis of simultaneous propagation 

 

The two modes identified in the previous section were 
analyzed in detail with the following procedure: 

- Three simulations were performed: one for each 
frequency isolated  and another one with both 
frequencies at the same time   

- The source position was changed to simulate a real 
setup: the distance from the nearest waveguide wall, 
according to the frequency and the medium,  was set to 

λ/4 and the source was shifted in the ‘x’ direction to 
the center of the respective propagating medium – 
dielectric or air.  

- Instead of a long cavity with just metal walls at the 
extremities, the waveguide was simulated by a cavity 
with a matching load at the opposite extreme of the 
source. The matching load is an edge shaped dielectric 
with high losses and the same relative permeability 
(real part) of the respective medium: air or dielectric. 

 The results and the top view of the geometries of the three 
simulations can be observed in Fig. 6 where both frequencies 
are excited at the same time. It can be observed that both signal 
at different frequencies can propagate in the same waveguide 
with some interference. A further work is necessary to evaluate 
this interference in a parametric basis. The geometry of the 
simultaneous simulation is showed in a perspective view at   
Fig. 7, where the description above can be better understood. 
This figure helps to explain the source position changes and 
allows the visualization of the dielectric matching load as well. 
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(a) Top view geometry: dielectric; air (white) and source (left side). 

 

(b) Frequency = 4.45 GHz 

 

(c) Frequency = 8.30 GHz 

 

(d) Frequency = 13.00 GHz 

 

(e) Frequency = 16.30 GHz 

 

(f) Frequency = 17.45 GHz  

Figure 5.  Field distributions for w/a=0.25 ;εr=9.8. Geometry (a); a couple of spatially separated modes (c) and (e); other three field distributions (b), (d) and (f). 
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(a) one source inside the dielectric material; frequency = 8.30 GHz 

 

 

 

(b) one source inside the air; frequency = 16.30 GHz 

 

 

(c) Two sources: inside the dielectric material (frequency = 8.30 GHz) and inside the air(frequency = 16.30 GHz) 

Figure 6.  Field distributions for w/a=0.25; εr=9.8. One 8.3 GHz source (a); one 16.3 GHz source (b) and both sources at the same time (c). 
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Figure 7.  Perspective view of the geometry for the simultaneous simulation.   

It can be observed in Fig. 6 that the matching elements are 
efficient for simulating the long waveguide avoiding 
reflections from the wall opposite to the source. The final result 
is then continuous electromagnetic field distributions along the 
“z” direction. 

IV. CONCLUSIONS 

 

This work improved the knowledge about partially filed 
waveguides in the sense that the field distribution instead the 
traditional cutoff frequency analysis was performed. It was 
showed that is possible to have spatially separated modes in 
partially filled waveguide. A more detailed analysis is 
necessary to explain and control the intermodal interference 
observed with the simultaneous excitation.  

The use of a cavity replacing the waveguide showed to be 
an interesting methodology for the preliminary analysis in the 
“xz” plane predicting the boundaries of the field distribution. 
These boundaries indicate the possibility of transmitting two 

different signals with the same polarization and small 
interference.  

The FDTD based model used in this work showed to be an 
adequate tool to investigate the modal and respective field 
distributions. The visualization tool was fundamental for the 
interpretation of the results. 

From this work further studies can be carried out such as a 
parametrical analysis and extension to partially filled 
waveguides with more layers, and also the study of   the 
intermodal interference. 
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Abstract—This work investigates the scattering of 
electromagnetic waves in multilayer structures. A full-wave 
method for the analysis of electromagnetic wave propagation in 
structures formed for three dielectric layers is used, under 
oblique wave incidence and with an anisotropic dielectric 
material on the second layer. The simulated results for the full-
wave method are compared to those obtained using the ray 
tracing and transmission line methods, in order to validate the 
study. 

Keywords—anisotropic dielectric materials, multilayer 
structures, propagation, scattering. 

I.  INTRODUCTION 

The study of the electromagnetic wave scattering in 
multilayer structures is important to facilitate, for example, the 
analysis of composed wall structures, in a simple and efficient 
manner, with the aid of complex methods. The applicability of 
these methods is validated through practical examples such as 
different internal or external covering walls made of ceramic, 
wood, brick, among other materials, which are commonly 
used in buildings like hospitals, offices and even residences. 
Another application for the multilayer propagation is the 
project of radomes, used by modern aircrafts. A radome is a 
plastic material that covers the radar antenna, placed on the 
front of the aircraft and used to adjust the aircraft maneuvers 
[1]. Recently, periodic structures such as Frequency Selective 
Surfaces (FSSs) [2]-[5] have been used in a variety of 
applications, such as: hybrid radomes, polarizers, and dichroic 
reflectors [2], waveguide filters [6], artificial magnetic 
conductors [7], and microwave absorbers [8]. To provide 
high-performance filtering properties at microwave bands, 
engineers have investigated various types of electromagnetic 
devices: reconfigurable FSS screens [9], fractal self-similar 
geometries [5], as well as FSSs on anisotropic substrates [10], 
[11].  

There is no closed form solution directly from a given 
desired frequency response to a corresponding 
electromagnetic device [12]. The analysis of scattering 
characteristics from these devices requires the application of 
rigorous full-wave techniques [2]-[5].  
 

 

 
 
Then, this work consists of the determination of field 

expressions for the dielectric regions of a multilayer structure, 
from which it is possible to determine the reflection and 
transmission coefficients at the separation interfaces between 
the various layers. The total field is expressed in terms of the 
incident and reflected wave components in each layer.  

Simulated results for the oblique wave incidence in isotropic 
and anisotropic dielectric multilayer structures are presented, 
using the full-wave methods studied in this work. These results 
are compared with those obtained by simulations for the ray 
tracing technique [13] and the transmission line method [14]. A 
good agreement between these simulated results is observed, 
which provides the validation of the full-wave methods in 
question. 

II. ANALYSIS 

Fig. 1 shows a sketch of the scattering in multilayer 
structures. The considered structure consists of three dielectric 
layers, where regions 1 and 3 are filled with air and region 2 is 
an uniaxial anisotropic dielectric material. 
 

 
Figure 1. Scattering through anisotropic dielectric layers. 

 
For the structure of Fig. 1, the incident fields are obtained 

from the incident potentials (Ψ), for the z direction of 
propagation. The potential in each region is illustrated in Fig. 2 
and defined according to [15] as: 
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Figure 2. Incident potentials for the case of an uniaxial anisotropic dielectric 

layer. 
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in the anisotropic medium. The subscripts e and h indicate that 
γe and γh are the propagation constants for TM and TE modes, 
respectively; and γ0 is the free space propagation constant [15]. 
Thus, for the uniaxial anisotropic case (optical axis in z 
direction), the characteristic admittances for TE and TM 
modes, according to (9) and (10), are given  by: 
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In order to determine the incident fields, it is necessary 

firstly obtain the unknown coefficients R, C11, C12 and T, for 
TE and TM modes. According to the equations found in [15], 
these coefficients are obtained and after that, one can obtain the 
incident fields. The electric field strengths for the TE mode, at 
z = 0 and z = -h (Fig. 2), are given by [15]: 

a) at z = 0: 
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b) at z = -h: 
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where z = 0 and z = -h represent the top and the bottom of the 
dielectric layer, respectively. 
 

III.  RESULTS 
This section presents simulated results of isotropic and 

anisotropic structures, for the case of oblique wave incidence 
and TE propagation mode, using the full-wave methods 
studied in this work. Figs. 3, 4, and 5 show curves for the 
isotropic dielectric medium (εr = 2.2 – teflon; εr = 4.4 – glass 
fiber; εr = 10 – alumina; εr = 16 – ferrite) for the frequencies 
of 1.8 GHz (Fig. 3), 2.4 GHz (Fig. 4) and 9 GHz (Fig. 5). For 
all the curves it was considered the thickness h = 14 cm. It is 
worth to say that, if we increase the value of the substrate 
thickness for each curve, we can increase the value of the 
reflection coefficients as well. 

 It is observed that the reflection level increases with the 
increase of the frequency value, for each dielectric material 
used in the simulation. Moreover, the value of the reflection 
coefficient is directly proportional to the value of the dielectric 
permittivity or, in other words, the reflection coefficient is 
closer to its maximum value.  

Figs. 6, 7, and 8 show simulated results for anisotropic 
dielectric materials (εxx = 5.12 and εzz = 3.4 – boron nitride; h = 
14 cm) at the frequencies of 1.8 GHz (Fig. 6), 2.4 GHz (Fig. 7) 
and 9 GHz (Fig. 8). The simulated results present an anisotropy 
ratio (AR) higher than 1, for εxx = 5.12 and εzz = 3.4 and an 
anisotropy ratio lower than 1, for εxx = 3.4 and εzz = 5.12, 
according to: 

zz

xxAR
ε
ε

=  
 

(15) 
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Figure 3. Simulated results for isotropy: f = 1.8 GHz. 

 

 
Figure 4. Simulated results for isotropy: f = 2.4 GHz. 

 
 

 
Figure 5.Simulated results for isotropy: f = 9 GHz. 

 
Figure 6. Simulated results for anisotropy: f = 1.8 GHz. 

 

Figure 7. Simulated results for anisotropy: f = 2.4 GHz. 

 

 
Figure 8. Simulated results for anisotropy: f = 9 GHz. 
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It can be observed that the curves for a negative anisotropic 
ratio present a higher reflection, although all of the curves 
reach the total reflection point, at the incident angle of 90º. It 
is concluded that the reflection coefficient is inversely 
proportional to the anisotropic ratio.  

Simulated results are shown for the validation of the 
considered full-wave methods. Figs. 9 and 10 illustrate a 
comparison for the full-wave methods analyzed in [1], [15], 
and [16]. These results show a good agreement and are 
compared to a simulated result for the ray tracing technique 
[13]. The comparisons have the objective of validating the 
studying procedure as well as the simulations performed using 
the MATLAB commercial software. The simulated results are 
related to a resonant frequency f = 890 MHz and a material 
thickness d = 27 cm, according to [13]. 

Fig. 9 shows results for the reflection and transmission 
coefficients, as a function of the dielectric permittivity 
variation (εr = 2 up to 12), for a conductivity σ = 0.05 S/m. On 
the other hand, Fig. 10 illustrates the behavior of the reflection 
and transmission coefficients according to the material 
conductivity variation (σ = 0 up to 0.1 S/m), for εr = 6. 

Fig. 11 shows the reflection and transmission coefficients 
behavior, due to the anisotropic ratio. The results are related to 
anisotropic dielectric materials of permittivity εxx = 2 up to 20 
(where the z axis permittivity value was set on εzz = 10), 
conductivity σ = 0.05 S/m, material thickness d = 27 cm, and 
frequency  f = 890 MHz. 

Fig. 12 shows the reflection and transmission coefficients 
behavior due to the anisotropic ratio and the conductivity 
variation of σ = 0 up to 0.01 S/m. It is observed once again the 
validation of the considered full-wave methods. Simulated 
results are presented for the anisotropic dielectric material of 
permittivity εxx = 5.12 and εzz = 3.4 (PBN – Pyrolitic Boron 
Nitride), material thickness d = 27 cm and frequency f = 890 
MHz. 

 
 

 

 
Figure 9. Comparison of full-wave methods and ray tracing technique. 

Figure 10. Comparison of full-wave methods and ray tracing technique. 

 

Figure 11. Full-wave methods validation for f = 890 MHz as a function of 
the anisotropic ratio. 

 

 
Figure 12. Full-wave methods validation for f = 890 MHz as a function of 

the conductivity. 
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IV.  CONCLUSION 
This work studied the scattering of electromagnetic waves 

in multilayer structures, through the full-wave methods found 
in [1], [15], and [16]. 

The investigation aimed to find the expressions for the 
fields in the dielectric regions of multilayer structures, to 
determine the reflection and transmission coefficients at the 
interfaces of the layers. Simulated results were developed for 
the comparison with full-wave methods and techniques such as 
ray tracing and transmission line model. These results enabled 
to validate the considered full-wave methods.  

The simulations were accomplished assuming an oblique 
wave incidence, TE mode of propagation and for the total 
electric incident fields. Isotropic and anisotropic dielectric 
materials were considered for this analysis, in terms of 
permittivity, conductivity variation and anisotropic ratio 
parameters.   

It can be concluded that, according to the obtained results, 
there was a very good agreement for the performed 
comparisons, therefore validating the investigation and the 
computational simulations developed using the MATLAB 
commercial software. 
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Resumo.Este artigo apresenta uma proposta de protocolo de rede com relaciona-
mento entre camadas (cross-layer) abrangendo as camadas MAC (Medium Access
Control), rede e aplicação para redes de sensores sem fio (RSSF). O protocolo pro-
posto utiliza o esquema TDMA (Time Division Multiple Access), com intervalos de
tempo de tamanho variáveis; o qual, em conjunto com protocolo de roteamento, pro-
porcionará a operacionalização dos nós da rede e seu relacionamento com a camada
de aplicação. Simulações numéricas apontam resultados significativos como, por ex-
emplo, a redução do atraso fim-a-fim e do atraso médio da rede. Além disso, foi
verificado que o consumo da energia global da rede também é reduzido, ao mesmo
tempo em que a sua escalabilidade é favorecida.

Abstract. This work presents a cross-layered approach for networking in wireless sen-
sor networks (WSN). This propose combines medium access organization with routing
and application tasks and uses a time-division multiple access(TDMA) scheme. Nu-
meral simulations show that the WSN lifetime is increased while its performance, ac-
cording average delay and end-to-end delay, is improved. Moreover, the cross-layered
approach presents benefits for network scalability.

1. Introdução

As redes de sensores sem fio (RSSF) são um tipo particular de rede em que pequenos disposi-
tivos dotados de capacidades de sensoriamento e um transmissor de curto alcance obtêm dados
do meio ambiente e cooperam entre si usando comunicaçãomultihop[1] para cumprir tarefas
de captar dados e encaminhá-los a uma unidade central de processamento. As RSSFs são us-
adas de várias formas diferentes para monitorar lugares ou regiões onde a presença humana é
impossibilitada ou indesejada.

No entanto, as RSSFs têm uma particularidade que as fazem diferentes das outras. Elas
podem ser formadas por uma grande quantidade de nós, os quais possuem algumas reservas
de energia. Geralmente são alimentados com pequenas baterias, têm pouca memória e capaci-
dade de processamento, entre outras limitações [2]. Tais limitações atraíram pesquisadores a
estudar estas redes, sendo que muito estudos apontam para o desenvolvimento de protocolos
que façam melhor uso dos recursos da rede. O ponto chave é que parte dessas são baseadas
em uma arquitetura de protocolos em camadas, a qual pode ser chamada de arquitetura tradi-
cional [2]. Contudo, mesmo que a utilização de protocolos baseados na arquitetura tradicional
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possaconseguir bom desempenho analisando individualmente suas camadas [3], a literatura
tem mostrado que protocolos que usem um modelo de arquitetura com interação entre camadas
possuem melhor desempenho [4] - [5].

De uma forma geral, interação entre as camadas pode ser feita de duas formas: por
completa união de funcionalidades, unindo duas ou mais camadas em uma só; ou por compar-
tilhamento de informações de camadas distintas. Alguns trabalhos incluem aspectos como os
impactos da camada física na camada de rede e a interdependência entre camada MAC e de
rede [6, 7]. Entre as camadas envolvidas, as camadas MAC e de rede são as que mais foram
exploradas [6–12]. Outras combinações envolvem MAC, transporte, controle de topologia e
gerenciamento de energia [4–6, 13]. Embora alguns algoritmos com relacionamento entre ca-
madas propostos na literatura minimizem o consumo de energia nos nós, existem ainda outros
fatores que devem ser observadas ao usar um protocolo de rede, tais como: o atraso na camada
de rede e a interferência na camada MAC/Física. Além disso, a maioria destes trabalhos focou
seus estudos nas camadas de rede, no entanto, em RSSF a aplicação pode ter forte influência no
desempenho da rede.

O objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura (protocolos e algoritmos) envolvendo
as camadas de aplicação, rede e MAC. O relacionamento entre as camadas MAC e de rede é
feito com completa união de funcionalidades e a camada de aplicação é integrada também
por compartilhamento de informações. Além disso, são analisados, por meio de simulações
numéricas, os impactos dessas interações sobre o atraso médio da informação da origem ao
destino e sobre o consumo de energia na rede. O restante do artigo está organizado como a
seguir: a Seção 2 descreve a estrutura dos componentes envolvidos no cenário de rede estudado,
e o modelo de interação entre as camadas. Na Seção 3 são mostrados os resultados obtidos nas
simulações. As conclusões e trabalhos futuros são apresentados na Seção 4.

2. O Modelo de interação entre as camadas
Na literatura, RSSF é descrita como uma coleção de nós sensores que coletam informações do
ambiente e enviam para um ponto centralizado, chamado nósink [2]. O nó sink tem a função
de centralizar e processar as informações obtidas, enquanto os outros nós trabalham obtendo
informações pelo uso de sensores e as direcionando ao nósink. Caso ele esteja fora do alcance
do rádio transmissor, cada nó pode usar um outro próximo para encaminhar os dados. Os dados
são a parte mais importante na construção de uma RSSF. Neste contexto, os nós são projetados
para servirem ao propósito de prover informação. A seguir, são apesentados a estrutura dos nós
usados nas simulações e o modelo de interação entre as camadas MAC, rede e aplicação.

2.1. Estrutura do nó

A Figura 1 mostra o diagrama de blocos do nó usado como referência.

Pode-se dividir as tarefas executadas pelos nós em três categorias principais: estados
dos nós, tarefas da aplicação e tarefas de rede. Todas as tarefas podem ser vistas na Figura 1.

Os estados dos nós representam o modo de operação em que um determinado nó pode
ser encontrado na rede. Pode-se dizer que há apenas três estados:

• Ativo — No estado ativo o nó está ligado e executa tarefas diversas sejam de rede ou
da aplicação. Nesse estado quase todos os circuitos estão ligados. Perceba que o nó
não deve permanecer nesse estado pois se trata do estado de maior consumo de energia,
no entanto não pode ser evitado pois é também nele que o nó realiza as suas funções
primordiais. Então, o nó deve, de tempos em tempos, mudar para um estado de menor
consumo. A essa periodicidade dá-se o nome de ciclo de trabalho;
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Lendo dados
do Sensor

TXRX

Dormência
do rádio

Tarefas da Aplicação Tarefas de Rede

Estados do nó

Estado Ativo

Estado de dormência

Agregação
(Opcional)

Roteamento
e

MAC

Figura 1. Diagrama de blocos do nó.

• Dormência — Todos os nós devem permanecer neste estado a maior parte do tempo,
pois representa o estado em que a energia é conservada. Contudo, nesse estado apenas
os circuitos mais elementares estão ligados, e portanto o nó não pode ser usado pela rede
ou executar tarefas de aplicação;

• Inativo — Estado em que o nó tem toda sua energia gasta e não mais pode ser aproveitado
devendo ser substituído ou descartado. Por se tratar de um estado em que o nó se torna
inutilizado, foi excluído da Figura 1.

As tarefas de aplicação representam os estados em que pode-se encontrar uma aplicação,
as duas principais são:

• Lendo dados do sensor — nesta tarefa a aplicação efetua atividades para coleta de in-
formações do meio ambiente;

• Agregando dados — Esta tarefa é considerada opcional, é usada para compor infor-
mações tendo como base um grupo de informações e pode economizar energia e otimizar
a carga da rede. Neste trabalho não foi considerada esta tarefa.

As tarefas de rede distribuem os dados obtidos, realizando o trabalho de comunicação
entre os nós, sendo que se representa essas tarefas como pertencentes a qualquer camada de
rede. As tarefas de rede são:

• TX — Quando o nó está transmitindo alguma informação;
• RX — Quando o nó está recebendo alguma informação;
• Dormência – Quando não há tarefas a serem executadas, então o nó desliga o rádio

transmissor.

É importante notar que as tarefas de aplicação e de rede somente podem ser executadas
enquanto o nó está no estado Ativo. Sendo assim, torna-se importante realizar todas as tarefas
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deformasincronizadaevitando assim desperdício de energia causado por mudanças de estado.
Note também que os estados TX e RX são consumidores de energia, portanto deve-se diminuir
a quantidade de informações que trafega pela rede. Dessa forma, de acordo com estados cita-
dos, pode-se afirmar que o nó deve permanecer no estado ativo pelo menor tempo possível e
dentro das limitações impostas pela aplicação. Então, pode-se afirmar que uma proposta de
relacionamento entre as tarefas de rede e de aplicação pode evitar, em conjunto com os estados
de um nó de forma organizada, desperdício de energia causado por instantes de tempo em que
o nó permanece no estado ativo e ocioso; ou o desperdício causado por mudanças de estado que
poderiam ser evitadas.

Diz-se que as camadas MAC e de rede em RSSFs têm um relacionamento próximo, uma
depende da outra para se tornar eficiente [4]. Com a variedade de topologias, usos e formas de
instalação, não há uma combinação de um protocolo MAC com um protocolo de roteamento que
se torne melhor em todos os cenários. Então, o desempenho da rede pode ser melhorado com o
desenvolvimento conjunto dessas duas camadas [14]; neste sentido, em 2003 com o surgimento
do padrão IEEE 802.15.4, as camadas MAC e física foram melhoradas [15]. Portanto, a forma
otimizada de economizar energia baseia-se em um desenvolvimento conjunto das camadas de
aplicação, de rede e MAC, como forma de evitar o consumo desnecessário que há quando é
usada a tradicional arquitetura em camadas.

2.2. Interligando as camadas MAC e de Rede

Neste trabalho apresenta-se uma abordagem com relacionamento entre camadas, envolvendo as
camadas de aplicação, rede e MAC. A ideia é unir em uma unica camada as camadas MAC e
de rede e compartilhar informações com a camada de aplicação, de forma que o desempenho
da rede seja melhorado. Nessa abordagem é usado um esquema TDMA com intervalos de
tempo variáveis como forma de viabilizar a comunicação entre os nós em uma topologia com
transmissão multihop; como a mostrada na Figura 1.

A rede pode ser segmentada para simplificar a análise de cada caminho de roteamento.
Por exemplo, o caminho formado pelos nós Sink-3-9-20. Estes nós formam um caminho con-
hecido com topologiastring [2], mostrado na Figura 3. Com essas duas topologias é possível
observar:

• Nós próximos aosink necessitam trafegar mais dados do que nós distantes, pois são
usados como roteadores para os outros nós;

• Nós próximos aosinkdevem estar no modo Ativo por mais tempo;
• Nós próximos aosinkprecisam lidar com mais interferência.
• Um algoritmo do tipo vetor de distância pode ser utilizado para formar os caminhos de

roteamento.

Na abordagem proposta usa-se um modelo TDMA como meio para evitar colisões entre
nós vizinhos. Contudo, propõe-se a utilização de um modelo TDMA com intervalos de tempo
de tamanhos variáveis para que nós mais próximos dosink tenham intervalos de tempo maiores
do que nós afastados. E, além disso, o tamanho do intervalo de tempo é usado como peso pelo
algoritmo de roteamento para formar rotas.

Mais especificamente, propõe-se que o tamanho do intervalo de tempo, que é concedido
a determinado nó, seja distribuído de forma ordenada para que seja maior nos nós vizinhos ao
sink e seja decrescente conforme a distância deste em número de saltos, ouhops, indicando
assim o quão distante um nó está dosink. Esse tamanho de intervalo de tempo é chamado det.

A cada nó, como por exemplo na topologiastring, det, subtrai-se um valord represen-
tando a existência de mais um salto na comunicação deste nó. Observe quet é usado como
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Figura 2. Topologia de rede.
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Figura 3. A topologia String.
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Sink 3 9 20

45 ms 30 ms 15 ms

Figura 4. Cenário das ligações entre os nós Sink-3-9-20.

peso pelo algoritmo de roteamento, e, como o valor det tende a decrescer ao longo do caminho,
quanto maior for o seu valor, menor custo tem a rota. Observe também que isso é o oposto aos
protocolos tradicionais. O valord pode ser calculado como:

n(b/p) < d < c/m, (1)

Em que:n é o número máximo de nós esperado em cada segmento de rede, por exemplo,
o conjunto de nós {Sink,4,10, 15, 21} na Figura 2 representa um segmento de rede comn = 4;
b é a taxa de transferência entre dois nós;p é o tamanho máximo do pacote de dados;c é
o tamanho máximo do ciclo TDMA; em é o número máximo de vizinhos que um nó pode
aceitar rotear dados. Na Figura 2, o nó 10 tem apenas dois vizinhos utilizando-o como roteador.
Como exemplo, na topologia formada pelos nós Sink-3-9-20 na Figura 2 é possível ter o cenário
mostrado na Figura 4.

Portanto, no algoritmo proposto as camadas MAC e de rede devem ser unidas em uma
só, o que é conhecido como desenvolvimento conjunto por completa união de funcionalidades.
Na próxima sub-seção é explicado como é feito o relacionamento entre as camadas de rede e
aplicação.

2.3. Relacionamentos com a camada de aplicação

Em geral, em alguns protocolos de rede encontrados na literatura, pode-se perceber o relaciona-
mento entre as camadas MAC e de rede, mas a aplicação também pode ser relacionada com
estas camadas. Esse relacionamento é mostrado na Figura 5, a qual ilustra o ciclo de trabalho
da aplicação diferente do ciclo das camadas de rede e MAC. Isto pode ter impacto importante
no atraso existente desde que a informação foi gerada até o tempo no qual ela chega ao seu
destino. É importante notar que podem haver vários períodos em que os nós mudam seu es-
tado para Ativo, para tarefas da aplicação e para as tarefas de rede, tendo assim influência no
consumo de energia.

Por isso, na abordagem proposta, a camada de aplicação é sincronizada com as camadas
de rede e MAC de modo que, antes de executar as tarefas de TX/RX, a aplicação realiza suas
atividades e somente então são executadas as tarefas de rede. Então, o ciclo de trabalho proposto
fica como, por exemplo, na Figura 6. Neste caso, a aplicação flexibiliza a execução de suas
tarefas para se adaptar ao tempo mais conveniente, de acordo com as informações dos intervalos
da camada MAC, no qual as outras camadas também estarão prontas a executar, aproveitando
assim um único tempo em que o nó permanece Ativo. Note que o esquema TDMA, explicado
na Seção 2.2, também pode ser utilizado para implementar a sincronização dos nós a partir do
fato que a diferenciação dos ciclos entre os nós é feita de acordo com a distância doSink.

2.4. Sincronização dos nós e o modelo de relacionamento entre camadas

O esquema TDMA, explicado na Seção 2.2, também pode ser utilizado para implementar a
sincronização dos nós a partir do fato que a diferenciação dos ciclos entre os nós é feita de
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Figura 5. Comparação entre ciclos de trabalho da aplicação e ciclos de trabalhos das
camadas MAC e de Rede.

Figura 6. Tarefas de aplicação sincronizadas com as de rede.

acordo com a distância doSink.

A sincronização dos slots TDMA e o ajuste de pesos do algoritmo de roteamento são
feitas dinamicamente. Seja A um nó qualquer que serve de roteador para outros dois nós B e C.
São realizados os seguintes passos para a efetivação do protocolo proposto:

1a)Descoberta de vizinhos: Neste momento, o nó A (que éSinkou já está sincronizado
com outro nó) transmite um pacote em difusão (broadcast) contendo a informação de seus slots
(inicio, tamanho, número de slots e um slot livre);

1b) Controle de Topologia: Os nós B e C decidem se pretendem ou não fechar vizin-
hança com o nó A;

2a) Os nós B e C ajustam-se de acordo com a inequação dada em (1). O valor ded pode
ser calculado levando em conta a energia residual do nó;

2b) Os nós B e C competem por um slot livre de A, enviando requisição de associação;

3a) O nó A aloca slots livres para B e C;

3b) Os nós B e C ajustam-se e escalonam suas tarefas de acordo com o slot dados por
A.

Perceba que a politica de roteamento pode ser notada no passo (2a). Por exemplo, os
nós B e C podem ter descoberto um nó D, cujo tamanho do slot seja maior (ou seja, melhor
comunicação com oSink), então os nós B e C decidem por A ou D. Note também que os
protocolos de roteamento e MAC são partes integrantes de um só bloco. No caso de falhas
ou inserção de novos nós o passo (1a) é executado novamente. A relação com a camada de
aplicação inicia-se ao término do passo (3b), no qual a aplicação recebe a informação de quando
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Figura 7. Atraso em uma rede de 6 hops sem interação entre camadas.

inicia-se o slot no qual B irá transmitir para A, por exemplo.

Finalmente, perceba que a sincronização entre os nós pode afetar diretamente a eficien-
cia dos protocolos baseados em TDMA, pois ao alocar um slot x de um nó A para um nó B,
esse nó deve sempre transmitir nesse slot. Caso haja um atraso no relogio (clock) de um dos
nós, pode acontecer de o nó A transmitir enquanto o nó B não espera receber dados de A.

3. Resultados

Para avaliar o modelo proposto são implementados os algoritmos e protocolos usando o sim-
ulador de eventos discretos OMNET++ [16]. Nas simulações, todos os nós,exceto osink, são
fontes de eventos gerados em períodos regulares, chamado de periodicidade. Após gerado um
evento, a aplicação encaminha imediatamente os dados a serem transmitidos pelas camadas de
rede, não havendo espera para a informação ser transmitida. Também considera-se que todos
os nós são homogêneos e todos osclocksestão sincronizados.

Nas simulações são usados os seguintes parâmetros:

• Tempo total de simulação: 360 segundos;
• Periodicidade: 4 segundos;
• Simula-se um radio transmissor deb = 25kbps;
• Número de saltos na rede variando de 3 a 12 saltos, organizados em uma topologia

String;
• Tamanho de pacotes da camada de aplicação dep = 64bits;
• Número máximo de nós em um segmento de reden = 15;
• Número máximo de vizinhos que um nó poderá rotearm = 5;
• Tamanho de um ciclo TDMAc = 2.1 segundos.

Para comparar com o modelo proposto também é simulada uma abordagem com proto-
colo MAC do tipo TDMA e roteamento baseado em vetor de distância, chamado de tradicional,
porém sem nenhuma interação entre camadas e com os mesmos parâmetros de simulação. Os
resultados mostram um ganho perceptível no atraso, no consumo de energia da rede e sem
perder a escalabilidade, conforme mostrado na próxima sub-seção.

3.1. Análise do atraso

O primeiro resultado a ser analisado é o crescimento do atraso conforme o nó distancia-se do
sinkem número dehops. Na Figura 7 é mostrado o atraso médio dos nós usando a abordagem

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

452



Figura 8. Atraso em uma rede de 6 hops com interação entre camadas.

tradicional e na Figura 8 os resultados obtidos com a abordagem proposta neste trabalho. Com-
parando as duas figuras, nota-se que os resultados sugerem que a utilização da abordagem com
interação entre camadas diminui o atraso. Nota-se que o atraso médio na abordagem com rela-
cionamento entre camadas é diminuído por causa do desenvolvimento conjunto com as camadas
de rede. Sendo que as tarefas da aplicação são executadas sincronizadamente com as tarefas de
rede, escolhendo o instante mais adequado para gerar tráfego na rede. Perceba também que,
para o nó mais distante do nósink, ocorre uma redução no atraso da ordem de 4 vezes.

Um outro ponto que contribui para os melhores resultados é a configuração dos interva-
los de tempo na camada MAC. Estes intervalos são organizados para que nós à distâncian + 1,
em número de saltos, do nósinktenham sua oportunidade de transmitir para os próximos saltos,
à distância den, imediatamente antes de que esses nós tenham sua oportunidade de transmitir
para os respectivos próximos saltos, à distâncian − 1. Reduz-se assim o tempo em que uma
mensagem passa armazenada em memória temporária antes de ser transmitida.

3.2. Análise da escalabilidade

Para analisar a escalabilidade da abordagem proposta, aumenta-se o tamanho da rede para
averiguar se os resultados se mantêm estáveis. Para isso, analisam-se simulações com número
de saltos variando de 3 a 12 dentro da topologia da rede. Para essa avaliação utilizam-se duas
métricas importantes: o atraso médio das mensagens de todos os nós da rede e o atraso dos nós
mais distantes dosink. Os resultados são mostrados nas Figuras 9 e 10.

Novamente, analisando os resultados, nota-se que o ganho dado usando a abordagem
com interação entre camadas se mantém conforme a rede cresce em número de nós. Isso se
deve ao fato que em qualquer ponto da rede um nó à distânciax, em número de saltos, do nó
sink, sempre realiza as respectivas tarefas antes do nó à distânciax− 1.

No entanto, como descrito anteriormente na formulação dada na desiguladade (1), há
uma limitação da quantidade de nós que podem fazer parte da rede e, por conseguinte, no
número máximo de saltos. Contudo, há na literatura algoritmos baseados emclustersque divi-
dem a rede em outras sub-redes. Portanto, a abordagem aqui proposta também pode ser usada
como algoritmo de formação declusters. Neste caso, poderia ser considerado que o nósink
seria umcluster head, tornado assim essa abordagem interessante para a delimitação da área do
cluster. Outro ponto importante a ser mencionado é que o algoritmo de controle de topologia
pode influenciar na eficiência do desse protocolo. Esse interessante tema fica para ser aprofun-
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Figura 9. Comparação do atraso médio

Figura 10. Comparação do atraso das mensagens dos nós mais distantes do sink.

dado em um trabalho futuro.

3.3. Análise do consumo de energia

Uma das métricas mais importantes para as RSSFs é o consumo de energia gerado pelo conjunto
aplicação e protocolos. Para obter o consumo energético da RSSF simulada usou-se o Módulo
de Bateria do OMNET++ [16].

Para essa simulação usam-se os parâmetros anteriores, acrescidos dos seguintes:

• Tempo total de simulação para duas horas (120 minutos);
• Energia consumida pelo radio transmitindo = 8mW;
• Energia consumida pelo radio para recebendo = 8mW;
• Energia consumida pelo radio em estado de Dormência = 1mW.

A Figura 11 mostra a quantidade média de energia gasta pelos nós que estão nos primeiros
saltos da rede. Por exemplo, na topologia mostrada na Figura 2, seriam os nós de 1 a 6. Pode-se
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Figura 11. Gasto médio de energia dos nós.

observar que nesses nós o consumo energético é menor na abordagem com interação entre ca-
madas. A sincronia existente entre a aplicação e as camadas de rede evitam mudanças de estado
desnecessárias para as tarefas da aplicação; além disso, há o escalonamento entre as camadas de
Rede e MAC para que, ao terminar um período de recepção de dados de um outro nó, este possa
receber receber os dados de um terceiro nó vizinho. Vale a pena mencionar que, nos nós local-
izados nas bordas da rede, o ganho usando a abordagem proposta é menor, pois a quantidade de
dados que esses nós trafegam é menor.

4. Conclusão e trabalhos futuros
A arquitetura de protocolos em camadas vem sendo utilizada com sucesso há tempos na área de
redes de computadores. As Redes de Sensores Sem Fio representam um novo paradigma para
as redes em geral, pois, nesse sub-conjunto de redes, protocolos eficientes devem ser usados
para suprir as novas necessidades que surgiram.

Neste artigo é abordada a construção conjunta de três camadas da pilha de protocolos
tradicional. As simulações numéricas realizadas sugerem que o modelo com relacionamento en-
tre camadas apresentado reduz de forma significativa o atraso referente à chegada da informação
ao nósink. Os resultados também sugerem que a composição entre as camadas de aplicação,
de rede e MAC pode melhorar o desempenho da rede não somente em métricas individuais mas
também em métricas compostas. O modelo proposto mescla uma variante do protocolo TDMA
com um algoritmo de vetor de distância. Um relacionamento mais próximo com a camada de
aplicação sugere resultados melhores do que aqueles baseados na arquitetura tradicional. Vale
a pena lembrar que, embora o modelo com relacionamento entre camadas apresente um mel-
hor desempenho do que o modelo tradicional, manutenções em uma camada podem afetar o
desempenho da rede com arquitetura com relacionamento entre camadas [4].

Como trabalhos apontados e não avaliados por esta pesquisa podem-se citar: o estudo
desta abordagem como algoritmo para a formação e delimitação declusters, assim como, a
formulação de um algoritmo que use a otimização da abordagem com relacionamento entre
camadas para o roteamentointer-cluster.
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Resumo— Este trabalho descreve um novo tipo de sensor óptico 
por curvatura, baseado em fibra óptica do tipo depressed 
cladding dopada com érbio (DC-EDF). Devido às características 
de amplificação desenvolvidas para aplicações na banda S, este 
sensor tem alta sensibilidade, ampla faixa dinâmica e largura de 
banda larga. Pode ser usado para monitorar parâmetros estáticos 
tais como força, pressão, deslocamento e parâmetros dinâmicos 
usados em acústica e vibração. Descrevemos a caracterização do 
sensor em 1490 e 1510 nm, em duas diferentes condições: estática 
e dinâmica, em freqüências que variaram de 25 Hz a 10 kHz. 

Palavras-chaves: sensor por curvatura de fibras ópticas, 
sensor por loop de fibra óptica, fibra dopada com érbio, fibra 
óptica depressed cladding. 

I.  INTRODUÇÃO 

Sensores baseados em curvatura de fibra óptica ou anel 
(loop) de fibra óptica tem sido estudados desde a década de 
1980, envolvendo diferentes tipos de fibras tais como 
multimodo, monomodo, e fibras especiais sensíveis a 
curvaturas [1] - [4].  

O uso de sensores baseados em curvaturas de fibras ópticas 
permite que muitos parâmetros físicos sejam medidos, tais 
como força, pressão, vibração, freqüências, e outros parâmetros 
acústicos. Aplicações de sensores baseados em curvaturas de 
fibras ópticas são apresentadas em [1].  

Curvar uma fibra óptica além de um raio crítico resulta em 
perdas de potência óptica através da seção curvada devido ao 
acoplamento entre modos guiados e modos de radiação. Os 
modos de maior ordem em uma fibra multimodo, por exemplo, 
são guiados para fora da fibra. Esse fenômeno em fibras 
multimodo resulta em uma relação linear entre deslocamento e 
intensidade. 

Uma alteração no raio de curvatura (por exemplo devido a  
uma força aplicada) causa variações na potência transmitida, 
que pode ser calibrada para medições do parâmetro atuante na 
fibra. 

Sensores de micro-curvaturas, criados ao curvar uma fibra 
óptica em uma série de seções de curvaturas com dimensões 
micrométricas, são baseados no principio da modulação da 
intensidade. No entanto, sensores por micro-curvaturas operam 
em um a faixa muito pequena de deslocamento, o que limita 

suas aplicações a sistemas onde o deslocamento total é de 
apenas a alguns micrometros. 

Comparada às fibras multimodo, o uso curvaturas em fibras 
monomodo causam diferenças significativas na intensidade da 
potência transmitida. Ao contrário do que ocorre em fibras 
multimodo, a relação potência-deslocamento em um anel de 
fibra monomodo não é linear.  Diversos picos intermediários 
são observados na potência transmitida [4]. 

O presente artigo descreve um novo tipo de sensor por 
curvatura em fibra baseado em curvatura de uma fibra óptica 
dopada com érbio com cladding rebaixado (Depressed 
Cladding Erbium Doped Fiber - DP-EDF). Este tipo de fibra 
foi desenvolvida há alguns anos atrás para amplificação óptica 
na Banda-S (1480 – 1525nm) para ser usada na expansão de 
canais em sistemas de multiplexação por divisão de 
comprimentos de onda (Dense Wavelength Division 
Multiplexing – DWDM) [5] e [6]. 

O ganho das fibras DC-EDF é muito sensível a variação do 
raio de curvatura. Esse fenômeno tem sido usado para suprimir 
a emissão espontânea amplificada (ASE) da banda C (1530 a 
1655 nm) gerada pela fibra dopada com érbio, permitindo, 
assim, amplificação óptica na banda S. Devido à característica 
de amplificação dependente da curvatura das fibras DC-EDF 
desenvolvida para aplicações na banda S, este sensor promete 
alta sensibilidade, larga faixa dinâmica e largura de banda larga 
e pode ser usado para monitorar parâmetros estáticos, tais 
como força, pressão, deslocamento, e parâmetros dinâmicos 
usados em acústica e vibração. 

Neste trabalho descrevemos um sensor óptico baseado em 
uma fibra DC-EDF e sua caracterização em 1490 e 1510 nm, 
em duas diferentes condições: estática e dinâmica, para uma 
faixa de freqüências de 25 Hz a 10 kHz.  

De acordo com nosso conhecimento, até o presente 
momento, este trabalho, que trata de aplicações de fibras DC-
EDF em sensoriamento óptico, é pioneiro. 

II. DESCRIÇÃO DO SENSOR  

O principio de operação do sensor por fibra óptica proposto 
neste trabalho é baseado em uma fibra óptica DC-EDF, que 
pode ser entendida como uma fibra com dupla casca  ou uma 
fibra dopada com érbio com perfil em “W”. Foi demonstrado 
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que a potência de ASE de fibras dopadas com érbio pode ser 
suprimido na banda C, em contra-partida permitindo uma  
amplificação mais eficiente na banda  S [3] – [4].  

Uma fibra DC-EDF tem comprimento de onda de corte 
aproximadamente em 1525 nm, perda distribuída > 200 dB na 
banda C e perda distribuída na Banda-S muito menor do que o 
ganho. A perda distribuída ou o ganho distribuído em uma 
fibra na banda S depende da curvatura na fibra usada para 
suprimir o ASE na Banda-C, em um certo raio de curvatura que 
é geralmente inferior a 40 mm. 

O mecanismo de ganho/curvatura da fibra DC-EDF pode 
tornar o sensor proposto altamente sensível quando comparado 
com outros tipos de sensores por fibras ópticas, como por 
exemplo, aqueles apresentados em [1] - [4]. 

A configuração básica do sensor baseado no uso de fibra 
DC-EDF é representada na Fig. 1(a). Um circulador óptico foi 
usado na entrada do sistema sensor para acoplar luz para dentro 
e para fora da fibra dopada enquanto a fibra é bombeada por 
luz co-propagante. O bombeio é obtido por um laser operando 
em 980 nm. Um espelho de Faraday  (Faraday Rotator Mirror - 
FRM) foi colocado na extremidade oposta da fibra dopada com 
érbio para assegurar  95%  de reflexão de volta para o circuito 
de amplificação. A fibra DC-EDF usada tem um núcleo 
dopado com Er-La-Al e a absorção de bombeio em 980 nm é 
de 7,6 dB/m. A perda por curvatura na banda C excede 10 
dB/m para um raio de curvatura de 30 mm. Usamos um arranjo 
similar para caracterizar amplificadores de fibras dopadas com 
érbio (EDFA) em um trabalho anterior [6]. O esquema de 
dupla passagem melhora o ganho em comparação com  o 
arranjo usando um amplificador de passagem única. A Fig. 
1(b) mostra detalhes de fixação da fibra DC-EDF para testes de 
dinâmicos que serão posteriormente descritos. 

Neste trabalho utilizamos lasers DFB (Distributed-Fedback 
lasers) operando na banda S em 1490 e 1510 nm para excitar a 
fibra DC-EDF. Na saída do sistema de sensoriamento (porta 3 
do circulador) utilizamos um analisador de espectro óptico 
(OSA) ou um receptor Rx (fotodetector PD mais um 
amplificador de transimpedância (TIA)) seguido de um 
amplificador elétrico e um osciloscópio. 

Escolhemos fibras DC-EDF de curto comprimento com  o 
objetivo de estudar inicialmente o sensor como atenuador de 
sinal e não como amplificador de sinal. Nos experimentos 
usamos comprimentos de fibras DC-EDF de 1,0, 2,7 e 3,6 
metros. Na seqüência dos trabalhos com  o sensor DC-EDF 
pretendemos estudá-lo como amplificador e como laser a fibra, 
e para essas aplicações serão necessários comprimentos de 
fibras DC-EDF mais longos. 

Caracterizamos o sensor DC-EDF em duas condições: 
como sensor estático e como sensor dinâmico. Na condição 
estática medimos o sinal de saída usando um analisador de 
espectro óptico, e variamos o diâmetro do anel (D) da fibra 
DC-EDF usando um mandril metálico calibrado. Na condição 
dinâmica a fibra DC-EDF foi mecanicamente excitada por um 
transdutor acústico cujo sinal elétrico foi fornecido por um 
gerador de áudio, e amplificado por um amplificador elétrico. 
Um sensor Hall calibrado foi acoplado ao transdutor acústico 

para medir a variação do diâmetro sofrido pelo anel de fibra 
DC-EDF causado pela vibração do transdutor acústico.   
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Figura 1. (a) Configuração básica do arranjo do sensor com fibra DC-EDF e 
(b) detalhes de fixação da fibra DC-EDF para testes dinâmicos. 

 

III. RESULTADOS  

Na condição estática medimos o sensor de curvatura de 
fibra DC-EDF com e sem potencia de bombeio de 980 nm para 
vários diâmetros do anel da DC-EDF. Os testes do sensor com 
e sem bombeio permitem observar como o processo de 
bombeio da fibra dopada com érbio contribui para a 
sensibilidade do sensor. As Figuras 2(a) e 2(b) mostram os 
resultados desta caracterização em termos de potência de sinal 
medida em Rx respectivamente para os comprimentos de onda 
de sinal de 1490 e 1510 nm. A potência de bombeio injetada na 
fibra DC-EDF e a potência do sinal foram de 44,7 mW em 980 
nm e -5 dBm em 1490 e 1510 nm, respectivamente. Nota-se 
observando a Fig. 2(a) que ocorre uma grande variação de 
potência de sinal na faixa de diâmetros do anel de 40 a 60 mm. 
Quando comparamos a potência de sinal com bombeio e sem 
bombeio temos uma razão de 37 dB para 2,7 metros de fibra 
DC-EDF nesta faixa de variação do diâmetro do anel para 1490 
nm. Para o sinal de 1510 nm (Fig. 2(b)) ocorre uma grande 
variação de potência de sinal na faixa de diâmetros do anel de 
40 a 76 mm. Para 1510 nm temos uma razão  potência de sinal 
com bombeio para sem bombeio de 26 dB para 1,0 metro de 
fibra DC-EDF. É possível observar que o mecanismo de 
ganho/curvatura do sensor de fibra DC-EDF afeta mais o sinal 
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no comprimento de onda de 1490 nm, do que o sinal de 1510 
nm. 
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Figura 2. Potência de sinal medida em Rx para vários diâmetros de curvatura 
do sensor DC-EDF respectivamente para (a) 1490 nm e (b) 1510 nm. 

 

A razão de variação de perdas de 37 dB para 2,7 metros de 
fibra DC-EDF obtida para o sinal em 1490 nm na faixa de 40 a 
60 mm de diâmetro de curvatura é excelente quando 
comparada com outros sensores por curvatura em fibras 
especiais. Em [1], por exemplo, a fibra multimodo gradual da 
Sumitomo apresentou variação de perda de 7 dB para uma 
variação do raio de curvatura de 50 mm. Em um trabalho mais 
recente [4] uma variação de perda de aproximadamente 10 dB 
foi obtida em uma fibra monomodo padrão (SMF-28e) em uma 
faixa de variação do raio de curvatura de 0,5 a 7,5 mm. 

Devido ao melhor desempenho na condição estática,  
escolhemos o comprimento de 2,7 metros de fibra DC-EDF 
enrolada em diâmetros de curvatura de 60,0 e 76,5 mm para o 
experimento de curvatura dinâmica. O anel de fibras foi 
orientado na posição vertical (ver Fig. 1(b)) e foi fixado em 
dois pontos usando fita adesiva. O anel de fibras DC-EDF foi 
excitada mecanicamente em uma ampla banda de frequências 
audíveis por um transdutor acústico com diferentes amplitudes 
de deslocamento, ou para o sensor em diferentes variações de 
diâmetro (∆D). 

Inicialmente o sensor foi caracterizado em termos de 
potência de bombeio injetada na fibra DC-EDF pela amplitude 
da oscilação (voltagem pico a pico medida pelo receptor 
óptico Rx) detectada pela fibra para a frequência de 100 Hz. A 
Fig. 3(a) ilustra os resultados para os comprimentos de onda 
de 1490 e 1510 nm. De forma semelhante ao teste estático as 
amplitudes mais altas são para o sinal em 1490 nm. A Fig. 
3(a) mostra também que potências de bombeio acima de 30 
mW levam gradativamente o sinal a saturação.  
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Figura 3. Amplitude da oscilação detectada pela fibra DC-EDF pela potência 
de bombeio injetada na fibra DC-EDF e (b) taxa de extinção do sinal do 
sensor. 

 
Outro parâmetro avaliado foi a taxa de extinção do sinal do 

sensor, ou seja, a porcentagem de sinal modulado relativo ao 
sinal total. A Fig. 3(b) mostra a taxa de extinção no 
comprimento de onda de 1490 nm versus a variação do 
diâmetro do sensor. No caso a maior eficiência de modulação 
obtida foi de 28%. 

A linearidade do sensor foi testada a seguir. A Fig. 4 mostra 
o comportamento linear da voltagem pico a pico medida pelo 
receptor óptico Rx na freqüência de 100 Hz versus a variação 
do diâmetro para diâmetros do anel de 60 e 76,5 mm nos 
comprimentos de onda de sinal de 1490 e 1510 nm. Podemos 
observar que a resposta do sensor no comprimento de onda de 
1490 nm é bem linear em toda a faixa de variação do diâmetro 
tanto para os diâmetros de 60 como para 76,5 mm. Já para o 
comprimento de onda de sinal de 1510 nm a resposta é linear 
para o diâmetro de 76,5 mm mas é nula para o diâmetro de 60 
mm. Este comportamento  dinâmico está de acordo com o 
comportamento estático mostrado nas Figs. 2(a) e 2(b). 

O sensor foi testado também para várias frequências de 
excitação. A Fig. 5 mostra o desempenho espectral de 25 Hz a 
10 kHz para o diâmetro do sensor de 76,5 mm e para uma 
variação fixa do diâmetro de 13 µm. É possível observar a 
formação de picos de ressonância  no sinal do sensor. O 
comportamento espectral não é plano mas a sensibilidade é 
muito boa de baixas a altas freqüências. 
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Figura 4. Comportamento linear da voltagem no receptor óptico Rx na 
freqüência de 100 Hz versus a variação do raio para D = 60 e 76,5 mm nos 
comprimentos de onda de sinal de 1490 e 1510 nm. 
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Figura 5. Desempenho espectral de 25 Hz a 10 kHz para o diâmetro do sensor 
de 76,5 mm e para uma variação fixa do diâmetro de 13 µm. 

 
A resposta espectral do sensor por curvatura em fibra pode 

ser entendida usando um modelo simplificado de ressonância 
da corda. A ressonância do sensor depende de alguns 
parâmetros do anel de fibra, tais como, tensão mecânica 
aplicada, comprimento, raio, pontos de fixação (nós acústicos) 
e constantes do material da fibra [7] – [8]. Quando o anel de 
fibra é tensionado pelo transdutor acústico, as ondas 
transversais se propagam para o ponto final de fixação onde 
são refletidas, ocasionando interferência construtiva que 
produz as frequências de ressonância. 

Para concluir a Fig. 6 mostra exemplos de formas de onda 
do sensor de fibra DC-EDF e do sensor Hall coletadas pelo 
osciloscópio, nas freqüências de 100, 1.000 e 10.000 Hz na 
variação de diâmetro de 13 µm. Como pode ser observado as 
formas de onda não apresentam distorções, exceto em 10 kHz 
devido ao processo de médias usado para minimizar o ruído 
do ASE que é criada no processo de amplificação. 

Por causa das limitações do transdutor acústico, as medidas 
não puderam se estender acima de 10 kHz, ainda assim 
acreditamos que o sistema de sensoriamento proposto pode 
possivelmente detectar freqüências ultra-sônicas quando o 
sensor for utilizado com ganho elevado e como um laser em 
anel.    
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Figura 6. Exemplos de formas de onda do sensor de fibra DC-EDF e do sensor 
Hall coletadas pelo osciloscópio, nas freqüências de (a) 100, (b) 1000 e (c) 
10.000 Hz  na variação de diâmetro de 13 µm. 

    

IV. CONCLUSÃO 

Este trabalho descreveu um novo tipo de sensor óptico 
baseado em curvatura de fibra óptica dopada com érbio do 
tipo Depressed Cladding. O sensor pode ser usado para 
monitorar parâmetros estáticos, tais como força, pressão, 
deslocamento, e parâmetros dinâmicos usados em acústica e 
vibração. Descrevemos a caracterização do sensor em 1490 e 
1510 nm em duas diferentes condições: estática e dinâmica, 
em freqüências variando de 25 Hz a 10 kHz, e o mesmo  
apresentou boa performance. Acreditamos que o sistema de 
sensoriamento proposto possa detectar freqüências ultra-
sônicas abrindo um leque grande de aplicações em áreas 
multidisciplinares. 
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Resumo – A técnica de controle automático de ganho (CAG) em 

amplificadores utiliza a diferença do sinal de entrada e saída 

como referência. Em amplificadores ópticos, os valores dos sinais 

de entrada/saída são obtidos pela conversão optoeletrônica nos 

fotodetectores, com a finalidade de estimar o ganho. Com base 

neste ganho total, o controle é realizado erroneamente, por 

desconsiderar a parcela de ASE (amplified spontaneous emission) 

que compõem o sinal de entrada/saída. O nível do sinal de 

entrada e o ganho alvo desejado são variáveis que influenciam o 

nível da ASE no sinal óptico de saída. Neste trabalho é 

apresentado um modelo analítico que quantifica a relação entre a 

penalidade de ganho, potência de entrada e o ganho alvo, para 

um amplificador a fibra dopada com Érbio (AFDE) com CAG. 

Por meio deste modelo, o processo de caracterização prévia 

necessário para a compensação da ASE em AFDEs é 

significativamente simplificado, proporcionando ganho de tempo 

e custo na construção de AFDEs para redes ópticas 
reconfiguráveis.   

Palavras-chaves  Amplificador a fibra dopada com Érbio, 

controle automático de ganho, controle de ganho eletrônico, redes 

ópticas. 

I.  INTRODUÇÃO 

A utilização do AFDE em redes ópticas é um fundamento 
importante na história das redes de comunicações 
possibilitando atender, por longos anos na década de 90, a 
demanda por banda de transmissão [1]. A amplificação 
realizada anteriormente por regenerados é papel dos 
amplificadores ópticos, adicionando transparência na camada 
física devido à amplificação realizada no domínio óptico, sem 
necessidade de conversão optoeletrônica. 

A utilização do Érbio como elemento dopante de 
amplificadores ópticos ocorreu devido ao espectro de emissão 
deste elemento químico, possibilitando ganhos elevados na 
banda de transmissão comumente utilizada em sistemas ópticos 
(1550 nm) devido à baixa perda (0,2 dB/Km) [2]. Entretanto, a 
utilização do amplificador a fibra dopada com Érbio como 
regenerador de amplitude de sinais ópticos adiciona efeitos 
não-lineares e ruído no sinal de saída [3]. Alguns efeitos não-
lineares no AFDE, a exemplo, o SHB (spectral hole burning), 
podem ser compensados com a utilização de dispositivos 

internos ao amplificador [4], não sendo possível retirar o ruído 
por completo do sinal óptico após sua adição. Desta forma, a 
eliminação da ASE no sinal óptico de saída é proibitiva com a 
tecnologia disponível atualmente, sendo, apenas, possível 
compensar este efeito inserido durante o processo de 
amplificação do sinal óptico.  

Fibras micro-estruturadas têm recebido atenção nos últimos 
anos devido às características únicas apresentadas. Em [5] é 
descrita uma fibra micro-estruturada sólida dopada com Érbio 
com variação de ganho de 1,8 dB em 1600 nm que utiliza 
células periódicas de elevado índice de refração com a 
finalidade de realizar a filtragem da ASE para comprimentos 
de onda menores que 1600 nm. A transmissividade óptica da 
fibra depende do comprimento de onda, comportando-se como 
um filtro distribuído. A fibra proposta é projetada e fabricada 
com forma micro-estruturada sólida dopada com Érbio para 
realizar a filtragem da ASE. Há uma estrutura periódica de 
elevado índice que envolve um núcleo dopado com Érbio. Esta 
técnica pode ser aplicada nas bandas C e S, exceto próximo do 
comprimento de onda de 1530 nm [5]. 

 Lijie Quiao e Paul J. Vella, em [6], descrevem um modelo 
teórico utilizado para calcular a emissão espontânea 
amplificada do sinal de saída do amplificador, sendo, desta 
forma, possível determinar a potência de sinal na saída do 
amplificador, entretanto operando em modo de controle 
automático de potência (CAP). Novamente Quiao e Vella, em 
[7], apresentam um modelo teórico para descrever a ASE na 
saída de amplificadores a fibra dopada com Érbio. O modelo 
estima o valor da ASE para dois modos de operação, CAG e 
CAP, para sinais monocanais e multicanais, considerando a 
saída do amplificador completamente plana. 

A compensação da ASE promove a extensão da faixa 
dinâmica dos amplificadores, possibilitando a utilização deste 
dispositivo em redes ópticas de nova geração em que variações 
de potência são motivadas pela adição e remoção de canais. É 
mais factível compensar a ASE em amplificadores atuando 
apenas no laser de bombeio, utilizando algoritmos para estimar 
a ASE de acordo com a potência de entrada e ganho do sinal 
[6][7]. Entretanto, é possível realizar alterações estruturais na 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

462



fibra para que esta se comporte como um filtro, possibilitando 
a filtragem da ASE ao longo da propagação do sinal [5]. 

O método proposto em [9] diferencia-se dos métodos 
descritos em [6], [7] e [8], devido à extensão de aplicação, pois 
é utilizada uma topologia simples com apenas um estágio de 
amplificação. Em [6] e [7] é utilizada uma topologia com dois 
estágios de amplificação, enquanto [8] apresenta uma topologia 
com quatro estágios, cujo controle de ganho é realizado pelo 
atenuador óptico variável. 

Neste trabalho a análise da ASE e controle automático de 
ganho são aplicados em conjunto em um AFDE convencional 
[9][10], não sendo o projeto do amplificador (comprimento da 
fibra dopada, configuração de bombeio, etc) alvo de análise. 
Ao longo das atividades experimentais com o AFDE em teste, 
verificou-se que o número de canais do sinal de entrada e os 
coeficientes das tabelas utilizadas para estimação de ASE são 
parâmetros fundamentais no projeto deste tipo de amplificador 
[10], desta forma a influência destes parâmetros no 
desempenho do controle de ganho foi detalhadamente 
analisada [9][10]. Neste trabalho é realizada a obtenção de um 
modelo analítico capaz de representar a penalidade de ganho 
devido ao nível de ASE em função do ganho alvo e da potência 
de entrada de em AFDE com CAG. Os resultados obtidos são 
comparados com resultados experimentais. 

II. COMPENSAÇÃO DA ASE EM AFDE 

A compensação do efeito da ASE em amplificadores a fibra 
dopada com Érbio proporciona maior controle sobre o ganho 
do sinal ao longo do enlace de propagação. Este controle é 
traduzido em uma maior faixa de operação do amplificador, 
podendo realizar o controle de ganho do sinal ao longo de uma 
maior faixa de potência de entrada [9][10]. Nesta situação, 
maiores valores de potência de sinal e OSNR são obtidos, 
enquanto menores valores de figura de ruído são observados. A 
compensação deste efeito pode ser realizada utilizando novos 
componentes durante o projeto do AFDE, como fibras 
compostas por diferentes dopantes [3], fibras com diferentes 
estruturas internas [5], ou atuando no elemento de controle de 
ganho, o laser de bombeio.  

Para esta última forma de compensação é necessário o 
controle do nível de bombeio seguindo a variação de alguma 
outra variável utilizada no controle do amplificador, como 
exemplo, a potência de entrada. Desta forma, a variação da 
potência de entrada implica na variação do nível de ASE, 
considerando o ganho fixo. Esta forma de compensação 
necessita que o modelo seja calibrado para cada topologia de 
amplificador utilizado.  

Métodos que fixam o bombeio ou ganho [6]-[8] necessitam 
que a calibração seja realizada apenas para este nível de 
bombeio ao longo da variação da potência de entrada, enquanto 
para topologias simples de amplificadores [7][8], que utilizam 
níveis de potência variados para diversos valores de ganhos, é 
necessário que o ajuste do modelo seja realizado para diversos 
níveis de potência de bombeio e diferentes variações da 
potência de entrada, elevando o tempo e tornando mais 
complexo o processo de caracterização ou calibração do 
amplificador. 

A. Projeto de AFDE com compensação de ASE 

O método de compensação de ASE proposto neste trabalho 
consiste em realizar a correção do ganho do sinal de saída em 
AFDEs com CAG. A potência de saída do AFDE é composta 
de uma parcela do sinal de entrada amplificado mais a parcela 
de ASE gerada no processo de amplificação: 

total

ASEreales PGPP  , (1) 

em que Ps representa a potência de saída do amplificador, Pe a 

potência do sinal de entrada, Greal o ganho real do sinal de 
entrada, que não apresenta o ganho calculado pela razão entre 

as potência de saída e entrada quantificado por G, e 
total

ASEP  a 

potência de ASE representada por [3]: 

 12 00  GhP sp

total

ASE  . (2) 

O erro observado no ganho do amplificador é expresso por: 

real

ga

e

total

ASEs

ga

erro
G

G

P

PP

G
G 


 , 

(3) 

em que Gga representa o ganho alvo desejado e Gerro o erro de 
ganho do sinal amplificado. O dispositivo responsável pelo 
controle, neste caso o processador digital de sinal, deve 
considerar o erro, obtido na fase de caracterização, ao calcular 
o ganho do sinal pela razão entre a potência de saída e entrada. 
Portanto, a expressão utilizada no cálculo de ganho é: 

erroga

e

s
erro

n

ga GG
P

P
GG  , (4) 

em que 
n

gaG  representa o novo ganho alvo. A utilização do 

termo Gerro corrige o ganho calculado pelo processador, 
elevando o nível do sinal e, consequentemente, o nível da 
potência do sinal amplificado para o nível desejado. De forma 
equivalente é possível expressar (4) da forma: 

dBerrodBga
dB

n

ga GGG  . (5) 

Esta solução, descrita por (4), possibilita a sua utilização 
em processadores digitais com aritmética de ponto fixo. Esta 
denominação é devido à limitação da faixa de representação 
numérica. 

A faixa dinâmica é a faixa de potência de entrada em que o 
nível do sinal óptico de saída é controlado de forma a obter o 
ganho desejado por canal com erro menor que 1 dB. O 
parâmetro que quantifica o erro ao longo da faixa de operação 
do AFDE é a penalidade de ganho, definida pela diferença 
entre o ganho alvo e o ganho real. Este ganho é adquirido pela 
diferença entre a potência do sinal de entrada (canal 
sobrevivente) e a potência do sinal de saída, sendo esta medida 
obtida por meio do analisador de espectro óptico (AEO). Desta 
forma, a penalidade de ganho dentro da faixa dinâmica do 
AFDE deve ser menor que 0,5 dB. 
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É possível obter a penalidade de ganho em função da 
potência de entrada em um AFDE, utilizando a potência de 
ASE medida na saída deste. Reescrevendo (3): 

gae

total

ASE

e

total

ASEs

ga

erro

GP

P

P

PP

G
G








1

1
. 

(6) 

Desta maneira a potência de ASE pode ser obtida e, em 
seguida, extrair a penalidade de ganho em função da potência 
de entrada. 

Entretanto, considerando a potência de entrada fixa, 
observa-se que a medida que o ganho é incrementado a 
potência de ASE eleva-se de forma proporcional. De fato, a 
potência de ASE na saída do amplificador é proporcional ao 
ganho do sinal, conforme (2). É possível escrever (6) de forma 
mais simples utilizado o modelo descrito em [7], sendo a 
potência de ASE descrita pela seguinte expressão: 

 2121 KPKGGKPKP erealreals

total

ASE  , (7) 

em que K1 e K2 são constantes obtidas na fase de caracterização 
do amplificador, obtidas para cada ganho de operação. 
Substituindo (7) em (6), encontra-se a expressão que descreve a 
relação entre a penalidade de ganho, potência de entrada e 
ganho alvo do amplificador: 
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21































 . 
(8) 

 

A Expressão (8) representa a correlação entre as 
características físicas do amplificador, representadas pelas 
constantes K1 e K2, e as variáveis dinâmicas de operação.   
Com o aumento da potência de entrada, o valor do ganho real 
converge para o valor do ganho alvo, devido ao maior número 
de fótons, diminuindo o número de transições dos portadores 
presentes no nível metaestável para o nível fundamental [2], 
tornando o erro de ganho nulo para elevados valores de 
potência de entrada. 

Entretanto, a Expressão (8) possui a variável Greal, 
necessitando sua obtenção durante o processo de 
caracterização. Com a finalidade de simplificar o processo de 
caracterização do amplificador, é possível obter os valores de 

Gerro de forma iterativa. Substituindo (3) em (8), considerando 

a obtenção iterativa dos valores de  
i

erroG , em que i representa 

a i-ésima iteração, tem-se: 

e
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(9) 

 

A Expressão (9) é utilizada para obter valores de 
penalidade de ganho para determinado valor de ganho alvo e 
potência de entrada, cuja característica é quantificada pelas 
constantes K1 e K2. Desta forma, é simplificado o processo de 
caracterização, pois devido o comportamento linear da relação 
entre a potência de ASE e potência de saída, os coeficientes K1 
e K2 podem ser obtidos com poucos pontos, e assim utilizados 
em (9), sendo utilizada para descrever a relação de penalidade 
de ganho, potência de entrada e ganho alvo do AFDE em teste. 
Para utilização deste modelo, é possível a utilização de apenas 
dois pontos de sinal de entrada por ganho, estando estes 
localizados no início e no final da faixa de operação de entrada 
do amplificador, para o ganho desejado. 

III. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL 

Para demonstrar os resultados obtidos por meio de 
simulações do método de correção de ganho e extensão da 
faixa dinâmica proposto é necessário realizar experimentos 
utilizando este método em um AFDE. O arranjo experimental 
utilizado para obter os resultados é ilustrado na Figura 1. A 
obtenção dos dados experimentais é automatizada, facilitando a 
obtenção dos dados e diminuindo o tempo de operação dos 
equipamentos. Desta maneira é possível realizar diversas 
medidas e tratá-las simultaneamente por meio do software de 
automação. É necessário tornar possível modificar a entrada do 
sinal do amplificador, inserindo e removendo qualquer canal da 
banda C, inicialmente disponível, assim como a potência de 
cada canal e consequentemente de todo o sinal de entrada. É 
desejado que seja analisado o espectro óptico de saída do 
amplificador assim como a análise temporal do canal em teste, 
considerado o canal sobrevivente. O arranjo experimental 
sugerido para este experimento, ilustrado na Figura 1, cumpre 
todos os requisitos para a obtenção dos dados. 

A. Arranjo experimental 

A fonte de sinal é constituída por uma bancada de 31 lasers 
(BL), que possuem comprimento de onda entre os canais C21 e 
C60, exceto o canal C41, e um laser sintonizável (LS) 
operando no comprimento de onda 1544,53 (canal C41). O 
canal advindo do laser sintonizável será tomado como o canal 
sobrevivente, sendo indiferente a escolha deste canal dentre os 
32 utilizados quanto aos resultados apresentados. Estes sinais 
são acoplados utilizando um acoplador óptico 1550 nm 
(ACP1), em que a saída é composta por 90% da porta oriunda 
da bancada de lasers e por 10% da porta originada do laser 
sintonizável. Este acoplamento não simétrico é necessário, pois 
o nível de potência da bancada de lasers é 10 dB abaixo do 
nível de potência do laser sintonizável. 

Para controlar a adição e remoção dos canais da bancada de 
lasers é utilizada uma chave óptica (CO). Esta chave óptica é 
controlada por um gerador de sinais (GS), podendo ser 
modulado por um sinal composto por pulsos periódicos para 
simular a adição e remoção de canais em um sistema óptico de 
comunicação. Este sinal passa através de um atenuador óptico 
variável (ATT), utilizado com a finalidade de controlar o nível 
de potência de entrada no amplificador em teste. Em seguida, 
para realizar a medida do nível de potência de entrada no 
amplificador, o sinal óptico da saída do atenuador óptico 
variável é dividido igualmente por um acoplador 1550 nm 
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(ACP2). Uma porta do acoplador é direcionada para o medido 
de potência óptica (MP), enquanto a segunda porta é utilizada 
como sinal de entrada do amplificador (AFDE). 

 

Figura 1 - Arranjo experimental utilizado para obtenção dos resultados. 

O dispositivo de controle utilizado no AFDE é controlado 
por meio da ferramenta JTAG [11]. O sinal de saída do 
amplificador é monitorado no analisador de espectro óptico 
(AEO), utilizado para verificar o nível dos canais disponíveis 
no sinal óptico de saída assim como o nível de potência total, a 
figura de ruído e a desequalização entre os canais. A análise 
temporal é realizada pela seleção, conversão e visualização do 
canal sobrevivente (C41).  

Este canal é selecionado utilizando um filtro óptico (FO) 
centrado em 1544,53 nm e largura de banda próxima de 100 
GHz. Este sinal óptico filtrado é convertido em sinal elétrico 
por meio de um conversor optoelétrico (FD). O sinal elétrico 
de saída deste conversor é então analisado no osciloscópio 
(OSC), sendo possível observar as variações temporais do 
canal. Os equipamentos são controlados utilizando o padrão de 
comunicação GPIB [12], promovendo a automação necessária 
ao experimento. O sinal é condicionado realizando a atuação 
nos equipamentos BL, LS, GS e ATT. A medição do sinal de 
entrada e de saída do amplificador é efetuada pela iteração com 
os equipamentos MP e AEO, solicitando os dados necessários 
destes. 

B. Projeto optoeletrônico do AFDE 

O projeto optoeletrônico do amplificador AFDE utilizado 
no arranjo experimental descrito é ilustrado pela Figura 2. O 
projeto do amplificador é dividido em duas partes: projeto 
óptico, em que são especificadas as características ópticas 
desejadas do amplificador, como potência máxima de saída, 
ganho de pequenos sinais, figura de ruído e planicidade dos 
canais, e o projeto eletrônico, sendo especificadas as 
características que dependem do circuito eletrônico de 
aquisição e atuação na dinâmica do amplificador, como tempo 
de supressão de transientes e pico de potência durante a adição 
e remoção de canais no sinal óptico de entrada do amplificador. 
As características ópticas deste amplificador são especificadas 
na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto óptico do amplificador ilustrado na Figura 2 foi 
realizado utilizando a ferramenta de simulação OASiX do 
fabricante da fibra [13]. Deste mesmo fabricante, foi utilizada a 
fibra dopada com Érbio R37003 com 14 m de comprimento, 
representada na Figura 2 pelo símbolo FDE. Para acoplar o 
sinal de bombeio e o sinal de entrada na fibra dopada foi 
utilizado o acoplador óptico 980/1550 nm com duas entradas e 
uma saída representado pelo símbolo WDM. O sinal de 
bombeio é gerado por um laser DFB (distributed feedback) 
com comprimento de onda 980 nm e 400 mW de potência 
máxima (BB).  

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DO AMPLIFICADOR UTILIZADO NO 

ARRANJO EXPERIMENTAL. 

Características Valor Unidade 

Potência máxima de saída 16 dBm 

Potência mínima de saída -5 dBm 

Figura de ruído 5,3 dB 

Desequalização dos canais para 0 dBm de 

sinal de entrada 
1,28 dB 

 

Para evitar que os sinais refletidos nas fusões das fibras e 
no conector de saída retornem para a entrada do amplificador, 
são utilizados dois isoladores ópticos em 1550 nm de duplo 
estágio (ISO1 e ISO2), com 45 dB de isolação. Desta forma, 
todo o sinal refletido nas fusões e conector de saída terá uma 
perda de 45 dB. Para realizar a monitoração do sinal de entrada 
e saída do amplificador, são utilizados dois acopladores ópticos 
1550 nm.  

O primeiro acoplador (ACP1) é utilizado para extrair 5% 
do sinal de entrada. O segundo acoplador óptico (ACP2) é 
utilizado para extrair apenas 1% do sinal óptico de saída. É 
utilizado um filtro óptico (GFF) para tornar o sinal de saída 
mais plano projetado para um sinal de entrada de 0 dBm com 
32 canais (-16 dBm por canal) distribuídos na banda C de 
acordo com a grade ITU 100 GHz do canal C21 a C60. São 
utilizados conectores LC/APC, de forma a minimizar a 
refletividade para valores próximos de - 60 dB [3].  

Para realizar a conversão da potência óptica em sinal 
elétrico são utilizados fotodiodos p-i-n com responsividade 
0,85 A/W. Este sinal elétrico é convertido para o domínio 
digital por meio de uma conversão analógico/digital com taxa 
de conversão de 2 MSPS com 16 bits por amostra. Para realizar 
a atuação no laser de bombeio é utilizado um conversor 
digital/analógico com taxa de conversão de 2 MSPS com 16 
bits por amostra. Ambos os conversores utilizam comunicação 

 

Figura 2 - Projeto optoeletrônico do amplificador a fibra dopada com Érbio 

utilizado para obtenção dos resultados. 
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SPI. É utilizado um DSP para realizar o controle de ganho e 
atuação no laser de bombeio para garantir os tempos de 
supressão de transientes. 

IV. RESULTADOS 

Os resultados experimentais foram obtidos por meio do 

arranjo experimental apresentado na Figura 1. A metodologia 

adotada consiste em acoplar à entrada do AFDE um sinal 

WDM, cujo canal sobrevivente corresponde ao canal em 

1544,53 nm (C41), com potência ajustada pelo atenuador 

óptico variável, verificando em seguida, por meio do AEO, o 

espectro de saída do AFDE, obtendo assim o ganho real do 

canal.  

Por meio de um sistema de caracterização completamente 

automatizado, o ganho alvo foi variado entre 10 e 30 dB com 

1 dB de espaçamento, sendo, para cada ganho, variada a 

potência de saída entre -30 dBm e +1 dBm (2 dBm de 
espaçamento). A potência de ASE foi mapeada para cada 

ganho e cada potência de entrada, coletando-se o espectro de 

saída em cada uma destas condições e aplicando a técnica de 

medição de ASE descrita em [10]. 

A análise detalhada do mapeamento do erro e da extensão 

da faixa dinâmica do AFDE em teste é apresentada em [9] e 

[10]. A seguir é realizada a análise da relação entre a 

penalidade de ganho em função da potência de entrada e 

ganho alvo do amplificador de acordo com (8) e (9). 

O erro no controle devido à parcela de ASE foi avaliado por 

meio do cálculo do erro do ganho, obtido por meio da 
diferença entre o ganho referência e o ganho real. Este erro foi 

obtido calculando a diferença entre o nível do canal incidente 

(conhecido previamente) adicionado do ganho alvo, e o nível 

do canal na saída obtido por meio do AEO. Conhecida esta 

diferença, para cada ganho e potência de entrada os quais o 

AFDE opera, o cálculo do ganho passa a ser realizado 

compensando este valor por meio do acréscimo ou redução da 

potência de bombeio, conforme (5). 

A Expressão (8) descreve a relação entre a penalidade de 

ganho, potência de entrada e ganho alvo em um AFDE. 

Primeiramente é necessário obter as constantes K1 e K2, para 
cada valor de ganho, após realizar a etapa de calibração do 

amplificador. 

Os valores de ganho alvo são especificados no início da 

etapa de calibração do AFDE. As Figura 3 (a) e (c) 

apresentam a relação entre a potência de ASE na saída do 

amplificador em função da potência de saída. Observa-se que 

a relação é linear, conforme expresso por (7).  

Após realizar a regressão linear nos pontos obtidos de 

forma experimental, as constantes K1 e K2 são obtidas para o 

valor de ganho alvo configurado no amplificador, na Figura 3 

(a) 10 dB e Figura 3 (c) 15 dB. Com a finalidade de verificar a 

abrangência do modelo proposto neste trabalho, as constantes 
K1 e K2 obtidas anteriormente são utilizadas, comparando-se o 

resultado dos dados experimentais com os dados gerados 

utilizando as expressões (8) e (9). Os dados estão ilustrados 

nas Figura 3 (b) e (d) para 10 dB e 15 dB, respectivamente. 

Como se pode verificar existe uma grande concordância entre 

os resultados experimentais e os dados advindos do modelo 

proposto neste trabalho. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Potência de ASE em função da potência de saída do amplificador 

para 10 dB (a) e 15 dB (c) de ganho utilizando o método proposto em [7]. 

Penalidade de ganho em função da potência de entrada para 10 dB (b) e 15 dB 

(c) de ganho utilizando (8) e (9). 
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(d) 
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Os dados obtidos utilizando (8) e (9) apresentam 

tendências definidas, decrescentes ao longo do eixo que 

representa a potência de entrada. Esta tendência decrescente é 

esperada, como apresentado em [2] e [3]. A curva de 

penalidade de ganho em função da potência de entrada para 

cada ganho utilizando o modelo proposto, expressão (9), 
apresenta uma boa concordância com os dados experimentais 

obtidos. Muito embora seja necessária uma caracterização 

prévia do amplificador, o tempo de caracterização é reduzido, 

pois considerando a tendência linear da relação entre a 

potência de saída e potência de ASE, apenas poucos pontos 

são necessários. Entretanto, é necessário obter 
0

erroG , para 

apenas o primeiro valor de entrada devido à regra iterativa 

expressa em (9). 

As relações entre a penalidade de ganho e potência de 

entrada no AFDE sob teste, ilustradas nas Figura 3 (b) e (d), 

são obtidas com o ganho alvo fixo.  

A Figura 4 ilustra a relação entre as grandezas analisadas. 

Considerando o ganho fixo, conforme análise anterior, o valor 

da penalidade de ganho decresce com o aumento da potência 

de entrada do amplificador, para todos os valores de ganho. 
Considerando apenas a variação do ganho alvo, mantendo-se a 

potência de entrada do amplificador fixa, o incremento 

daquela variável proporciona uma pequena variação da 

penalidade de ganho, como pode se visualizado na Figura 4. 

Este último comportamento é esperado de acordo com (8), 

devido ao estado de operação do amplificador sob teste. 

Quando a potência de entrada é baixa, devido ao ponto de 

operação do laser, apenas ganhos elevados são obtidos. Dessa 

forma, a geração espontânea de fótons é elevada, cujo valor 

aproxima-se do ponto de saturação do amplificador, 

provocando a auto-saturação devido ao crescimento da ASE 
ao longo da fibra dopada com Érbio durante o processo de 

amplificação [2][3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSÕES 

Um modelo que descreve a relação entre a potência de 
entrada, o ganho alvo configurado e a penalidade de ganho 

devido à parcela de ASE contida no sinal óptico de saída, é 
obtido, analisado e comparado com resultados experimentais, 
obtendo-se resultados congruentes com o comportamento 
teórico previsto.  

O modelo que descreve a parcela de ASE no sinal de saída 
[7] é utilizado para simplificar as expressões, possibilitando a 
utilização do modelo obtido em caracterizações automáticas do 
amplificador, cujo tempo necessário é reduzido, tornando 
possível a extensão da faixa dinâmica em toda faixa de 
operação do amplificador, suportando qualquer perfil de 
entrada. Por meio da ampliação da faixa dinâmica, obtida via a 
inserção do método de correção de ASE no controle eletrônico 
de ganho, a aplicação dos AFDE que fazem uso deste controle 
em redes ópticas reconfiguráveis é generalizada para operação 
na banda C, suportando uma variação de sinal de entrada maior 
que 20 dB [10]. 

AGRADECIMENTOS 

Ao FUNTTEL e ao CPqD no âmbito do projeto de 
Pesquisa Aplicada - Rede Óptica Convergente (PA-ROC). 

REFERÊNCIAS 

[1] J. C. R. F. de Oliveira, “Projeto de EDFAs com controle automático de 

ganho totalmente óptico para aplicações em redesWDM,” Dissertação de 
Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de 

Engenharia Elétrica e de Computação, Julho 2004. 

[2] E. Desurvire, Erbium-Doped Fiber Amplifiers. New York, EUA: Wiley, 
1994. 

[3] P. C. Becker, N. A. Olsson e J. R. Simpson, Erbium-Doped Fiber 
Amplifiers: Fundamentals and Technology. New York, EUA: Academic 

Press, 1999. 

[4] J. C. R. F. de Oliveira, A. F. Herbster e A. C. Bordonalli, “Minimization 
of Gain Error Due to Spectral Hole Burning Using AGC-EDFA with 

Generalized Dynamic Gain Range,” in Frontiers in Optics 2009, San 
Jose, CA, EUA, 2009. 

[5] T. Nagashima, T. Taru, S. Tamaoki e T. Sasaki, “Gain Enhancement by 

ASE Suppression in Er-doped All-Solid Microstructured Fber,” in 
Optical Fiber Communication - incudes post deadline papers, 2009. OFC 

2009. Conference on, vol. 22, no. 26, 2009, pp. 1–3. 

[6] L. Qiao and P. J. Vella, “ASE Correction for Automatic Signal-Power 
Control in an EDFA,” in Optical Amplifiers and Their 

Applications/Coherent Optical Technologies and Applications, 2006, p. 
JWB30. 

[7] L. Qiao and P. J. Vella, “ASE Analysis and Correction for EDFA 

Automatic Control,” J. Lightwave Technol., vol. 25, no. 3, pp. 771–778, 
2007. 

[8] M. A.Mahdi, S.-J. Sheih e F. R.M. Adikan, “Simplified ASE Correction 

Algorithm for Variable Gain-Flattened Erbium-doped Fiber Amplifier,” 
Opt. Express, vol. 17, no. 12, pp. 10 069–10 075, 2009. 

[9] A. F. Herbster, J. C. R. F. de Oliveira e A. C. Bordonalli , “Extensão da 
Faixa Dinâmica por Meio da Correção da ASE Aplicada a EDFA's em 

redes Ópticas WDM”, in MOMAG 2008 - 13° SBMO – Simpósio 
Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e o 8° CBMag – Congresso 

Brasileiro de Eletromagnetismo, Florianópolis, SC, Brasil, 2008. 

[10] A. F. Herbster, J. C. R. F. de Oliveira, J. R. F. de Oliveira e A. C. 
Bordonalli, “Extensão da faixa dinâmica de edfas: Análise da influência 

da alocação aleatória de canais,” in XXVII Simpósio Brasileiro de 
Telecomunicações, Blumenau, SC, Brasil, 2009. 

[11] J. Technologies, Outubro 2009, http://www.jtag.com/. 

[12] G. I. 488, Outubro 2009, http://www.ni.com/gpib/. 

[13] OFS, Outubro 2009, http://www.ofsoptics.com/. 

 

 

Figura 4 - Relação entre as grandezas analisadas: ganho, potência de entrada 

e penalidade de ganho. 
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Abstract— This work investigates how the spectral allocation of 
channels – keeping the system bandwidth constant – affects the 
penalties imposed by the four-wave mixing mechanism on 
DWDM systems. The FWM power is calculated under the 
undepleted pump hypothesis, and is used to evaluate the bit-error 
rate (BER). Five non-uniform channel allocation schemes are 
investigated, based on channel spacings ranging from 100 GHz to 
6.25 GHz. The results, not reported in the literature yet, indicate 
that, in general, some of the schemes indeed reduce the FWM 
generation. 

Keywords- Frequency allocation, bit-error rate (BER), four-
wave mixing (FWM), WDM systems. 

I.  INTRODUCTION 
In modern DWDM systems, significant channel 

interference (optical crosstalk) may occur, mainly due to the 
nonlinear effect of four-wave mixing (FWM). However, to the 
authors’ understanding, the fundamental limitations and 
penalties imposed on those systems with ultra-fine spacings − 
ranging from 25 GHz to 6.25 GHz − still require further 
investigation. Over the years, different techniques were 
proposed to reduce the harmful effects of FWM. Among them, 
the spectral allocation of unequally spaced channels has been 
the subject of recent papers [1]-[3]. But in all these works, no 
restriction is imposed on the total system bandwidth, which 
becomes heavily dependant on the adopted channel allocation 
scheme. 

This work investigates how the FWM generation is 
influenced by the spectral positioning of the channels, keeping 
the system bandwidth (BUS) constant. In the better 
understanding of the authors, this has not been considered in 
the literature yet. In this analysis, channel spacings ranging 
from 100 GHz to 6.25 GHz are taken as the basis for a first 
channel positioning, according to a uniform spacing (US) 
scheme. Then, five non-uniform channel allocation schemes 
are investigated: three are adapted from the literature [1]-[3], 
and the others are proposed by the authors. 

The paper is organized as follows. Initially, in Section II, 
the main concepts associated with the FWM mechanism and 
channels allocation schemes are highlighted, and the system 
performance is evaluated by the bit error rate (BER). This 

mathematical formulation is then implemented numerically in 
FORTRAN. Next, in Section III, a case analysis is presented, 
considering systems with 24 and 48 channels, and especially 
the ultra-fine spacings of 25, 12.5, and 6.25 GHz. The results 
indicate that, in general, some of the schemes indeed reduce the 
generation of FWM, in comparison to the US scheme, and are 
useful for channel allocation planning. 

II. MATHEMATICAL MODEL 

A. Basic Formalism 
Through the FWM process, three waves of frequencies fp, 

fq, and fr (q ≠ r) generate a wave of frequency fpqr = fp + fq – fr. 
This paper adopts the classical CW operation model (which 
represents the worst-case scenario for FWM generation) with 
no pump depletion [4]-[6]. Considering a length L of single-
mode fiber, the time-average FWM power Ppqr (L) generated at 
the frequency fpqr = c/λpqr (c is the speed of light in vacuum) is 
written as [4]-[6]: 

( )

( )[ ]
αiΔ

1LiΔαexp

λA
αLexp n4π(0)(0)P(0)PPd(L)P 2

pqr
2
eff

2
2

2

rqp
2

pqr

−β
−β+−

⋅
−

=

         (1) 

where p, q, r = 1, ..., N; Ps(0) (s = p, q, r) is the input power of 
one of the N channels launched into the fiber; d is the so called 
degeneracy factor: d = 1 if p = q ≠ r or d = 2 if p ≠ q ≠ r; n2 is 
the nonlinear-index coefficient; Aeff is the effective core area; α 
is the attenuation constant; i is the imaginary unity, and Δβ = βp 
+ βq − βr − βpqr is the phase mismatch. A well known Taylor 
series expansion for the parameter Δβ can be found in [4]. 

This work considers systems based on dispersion-shifted 
fibers (DSF), due to the extensive installed undersea systems, 
and the fact that these systems are the most affected by the 
FWM phenomenon. According to the ITU-T Rec. G.653, the 
dispersion parameter D is given by D = S(λ − λ0) + D0. The 
values of S, λ0, and D0, listed in Table I, are taken as the 
average of the corresponding maximum and minimum values 
specified in the mentioned recommendation.  
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TABLE I.  DISPERSION PARAMETERS OF DSF FIBER 

λ (nm) S 
(ps/km.nm2) 

λ0 (nm) D0 
(ps/km.nm) 

1460-1525 9.587/150 1516.139 −1.75 

1525-1575 7/150 1550.0 0 

1575-1625 9.785/150 1583.861 1.75 

 

The values of the other fiber parameters are taken as: α = 
0.2 dB/km; n2 = 2.0 × 10−20 m2/W; Aeff = 50 μm2. 

This basic formulation is then adapted to a digital system 
with intensity modulation and direct detection (IM/DD), using 
the model described in [7]. In this model, bits 1 and 0 have 
equal probability of occurrence, and the receiver consists of an 
avalanche photodiode (APD). For the jth channel (1 ≤ j ≤ N), 
the Q factor is calculated as [7]: 
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where K is the photodiode responsivity, Pj is the peak power of 
the received signal for the jth channel (for bits 0, Pj = 0), kKPj is 
the average power of shot noise at the receiver, k = 2BEFMY, 
BEF is the electrical filter bandwidth, M and Y are the 
multiplicative factors of current and excess noise of the APD, 
respectively, Nth is the average power of thermal noise at the 
receiver, and CFWM is the ratio of the average FWM power and 
the received power for bit 1. The calculation of this ratio takes 
into account all FWM products that occur in the optical filter 
bandwidth (BOP). In (3), Qj0 and Pj0 are the values of the Q 
factor and the peak power of the received signal in the absence 
of FWM (CFWM = 0), respectively. In this work, the validity of 
the undepleted-pump model is arbitrarily limited at CFWM = − 5 
dB, and the FWM power contribution to the receiver shot noise 
is neglected. 

The bit error rate is calculated as BER = ½ erfc (Qj / 2 ) 
(1≤ j ≤ N) [7], where erfc refers to the complementary error 
function. It is considered that a BER ≥ 10−12 should be 
maintained, and the adopted receiver sensitivities are: 
−33.5 dBm (at 2.5 Gb/s) and −27 dBm (at 10 Gb/s). Equations 
(1)−(4) are used in the case analysis presented in the next 
section. Before that, the channel allocation schemes are 
described. 

B. Channel Allocation Schemes 
In all the schemes, the central channel is taken as the 

channel of order M = N/2, if N is even, or M = (N+1)/2, if N is 

odd, for N ≥ 3. This channel is always positioned at the 
reference frequency fM = 193.1 THz (λM = 1552.524 nm). The 
central channel is therefore close to the zero-dispersion 
wavelength of the fiber (λZD), around 1550 nm. For all 
schemes, the channel frequencies are listed in Table I. 

1) Uniform Spacing (US) 
The frequency separation (Δf) between adjacent channels is 

constant. For an N-channel system, the optical bandwidth is 
BUS = (N−1)Δf, which is maintained for all the other schemes.   

2) Non-Uniform Spacing (NUS) 
The frequency separation between adjacent channels 

increases (A, A+X, A+2X, ...) from the first channel to the 
central channel. If this scheme were maintained until the last 
channel, as usually done in the literature [1],[2], the widest 
separation between channels would occur between the last two 
channels (of orders N−1 and N). The scheme is then inverted, 
and a decreasing spacing is applied from the central channel 
onwards, so that the widest spacing occurs between channels of 
orders M and M+1. This procedure aims at mitigating the 
effects of FWM in the central channels, which are closer to 
λZD, and therefore more vulnerable to the FWM effect. The 
NUS scheme applies to N ≥ 3, and the increment X is 
calculated as:  

 [ ] ∑−−=
−

=

2N

1i
US i/1)A(NBX                             (5) 

3) Repeated Non-Uniform Spacing (RNUS) 
A grid of four NUS channels with spacings (A, A+X, and 

A+2X) is repeated periodically [1],[2]. The channel allocation 
is initiated from the central channel, so that the largest spacing 
(A+2X) occurs between channels of orders M and M+1, for the 
reason explained previously. The RNUS scheme applies to N ≥ 
4, and the increment X is calculated as: 

 [ ] ( )L3K/1)A(NBX US +−−=                      (6) 

For N even, K = Int[(N−1)/3], where Int(⋅) represents the 
integer part of (⋅) and L =[(N − 1) − 3K]{7−3[(N − 1) − 3K]}/2. 
For N odd, K = Int(N/3) and L = 0.  

4) Reflected Non-Uniform Spacing (NUS-2) 
The same increasing spacing of the NUS scheme is applied 

to channels of orders 1 to M+1. This scheme is then reflected 
and applied to channels of orders M+1 to N, which have thus 
decreasing spacings. Again, the wider interval, [A + (M-1) X], 
is set between channels of orders M and M+1. The NUS-2 
scheme applies to N ≥ 3, and the increment X is calculated as:  
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If M = 2, the value of the sum is taken to be zero.  

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

469



TABLE II.  CHANNEL FREQUENCIES PER SCHEME 

Scheme Channel Frequencies 

US fM−i = fM−(i−1) − Δf, 1 ≤ i ≤ M − 1 
fM+i = fM+(i−1) + Δf, 1 ≤ i ≤ N − M 

NUS fM−i = fM−(i−1) − {A +[ M − (i+1)]X} , 1 ≤ i ≤ M − 1 
fM+i = fM+(i−1) + {A + [N − (i+1)]X} , 1 ≤ i ≤ N − M 

RNUS fM−i = fM−(i−1) − A −{2 − [i − 3Int(i/3)]}X, 1 ≤ i ≤ M−1 
fM+i = fM+(i−1) + A +  [J(5−3J)+1]X/2, J = i − 3Int(i/3),1 ≤ i ≤ N − M 

NUS-2 fM−i = fM−(i−1) − {A + [M − (i +1)]X}, 1 ≤ i ≤ M−1 
fM+i = fM+(i−1) + [A + (M − i )X], 1 ≤ i ≤ N − M 

US-US fM−i = fM−(i−1) − E, 1 ≤ i ≤ m1 
fM+i = fM+(i−1) + E, 1 ≤ i ≤ m2 

fM−i = fM−(i−1) − A, m1+1 ≤ i ≤ M−1 
fM+i = fM+(i−1) + A, m2 +1 ≤ i ≤ N − M 

RAND fM−i = fM−(i−1) − YM-i,  1 ≤ i ≤ M − 1 
fM+i = fM+(i−1) + YM+(i−1),  1 ≤ i ≤ N − M 

 

5) Doubly-Uniform Spacing (US-US) 
Two different uniform spacings − A, E − are used, where 

A < E. The widest spacing (E) is applied to the m1 channels 
below, and the m2 channels above the central channel. The 
narrower spacing (A) is applied to the remainder channels. The 
values of m1 and m2 are such that m1+m2 < N, otherwise this 
scheme reduces to the US scheme, with E = Δf. This scheme is 
also referred to as US-US:m1,m2. For a given value of A, the 
spacing E is calculated as: 

( )[ ] ( )2121US mm/Amm1NBE +−−−−=             (8) 

6) Random Spacing (RAND) 
A random spacing Yi (1 ≤ i ≤ N−1) is applied to the 

channels. Each spacing Yi is calculated as Yi = |V|Ymax, where 
V is a random variable of uniform distribution and zero 
average (−1 ≤ V ≤ 1), and Ymax is the maximum tolerated 
spacing. A minimum spacing Ymin is also specified, so that 
Ymin ≤ Yi ≤ Ymax. As the Yi spacings are random, a specified 
value for the system bandwidth, given by ∑ −

=
1N

1i iY , can not be 
guaranteed. To remedy this difficulty, the spacings Ymin and 
Ymax are specified according to Ymin + Ymax = 2Δf, so that the 
system bandwidth results approximately equal to BUS.   

The NUS and RNUS schemes are adapted from schemes 
reported in [1],[2]; the NUS-2 and US-US schemes, in the 
better understanding of the authors, have not been considered 
in the literature so far. Although some of the schemes do 
prevent that FWM products overlap in frequency with 
channels, none avoids their occurring in the bandwidth of the 
optical filter that selects the channel. Results in the literature 
[3],[8] indicate that the filter bandwidth must be chosen wisely. 
For channel spacings of 25, 12.5, and 6.25 GHz, the adopted 
optical filter bandwidths are, respectively: 16, 8, and 4 GHz. 

III. CASE ANALYSIS AND RESULTS DISCUSSION 
To investigate how the spectral allocation of channels 

affects the FWM generation, the channels positioning was 
implemented by varying the spacing A in the range 1.2BOP – 

Δf. The minimum value of A was arbitrarily set to ensure that 
the optical filter selects a single channel. In each allocation 
scheme, the parameters involved were adjusted to maintain BUS 
constant. For the NUS, RNUS, NUS-2, and US-US schemes, 
the reduction of the spacing A corresponds to decreasing the 
spacing between the extreme channels (farthest from λZD), and 
therefore increasing the spacing between the central channels 
(closest to λZD and more sensitive to the FWM effect). For the 
RAND scheme, the variation of the spacing A is distributed 
among all channels. The varying of A is then likely to alter the 
generation of FWM within the bandwidth of each channel, and 
so cause fluctuations of the BER. 

For a better understanding of these aspects and also to 
evaluate the performance of each of the allocation schemes, 
several simulations were carried out. The main results, 
discussed below, are grouped into four cases. Initially, a 24-
channel system, Δf = 25 GHz (BUS = 575 GHz), with 
transmission rate B = 10 Gb/s, and L = 40 km was considered. 
The receiver parameters were: K = 0.8; M = 15; Y = 0.7; 
sensitivity: −27 dBm; BEF = 7 GHz (0.7B). The following 
analysis applies to the central channel (12th channel). With the 
US scheme (taken as a reference), the maximum input power 
for a BER = 10−12 was calculated as −4.75 dBm. 

Case 1: Input Power and Channels Positioning 

The normalized spacing A/Δf was varied, and the 
maximum input power that guarantees a BER = 10−12 was 
calculated. Any increase in the input power means a reduction 
of the FWM generation within the bandwidth of the channel 
under test. The simulation aimed at identifying the allocation 
scheme that resulted in the maximum input power, and the 
corresponding value of A/Δf. 

Fig. 1 shows, for the 12th channel, the variation of the 
maximum input power that guarantees a BER = 10−12, as a 
function of the normalized spacing A/Δf, considering the NUS, 
RNUS, NUS-2, and RAND schemes. The US-US scheme is 
treated separately next. 

As seen, for all the schemes considered, it is possible to 
increase the input power in comparison to the US scheme. This 
increase is enhanced as the ratio A/Δf decreases, a fact that is 
justified by the reduction of the FWM penalties near the central 
channels, as explained before. The oscillations of the curves are 
associated with the behavior of the phase mismatch Δβ (hence 
the FWM power) and are independent of the number 
of channels. The requirement to maintain BUS constant reduces 
the effectiveness of the NUS and RNUS schemes, in 
comparison to the results obtained without this restriction [1]. 

The proposed NUS-2 scheme is more efficient than the 
others and allows an increase of about 1.2 dB in the channel 
input power (with A/Δf = 78%) in comparison to the US 
scheme. It is interesting to note that, the NUS-2 scheme has the 
advantage of requiring less bandwidth, when compared to the 
NUS scheme, as long as the constraint of constant bandwidth is 
relaxed. For the NUS, RNUS, NUS-2, and RAND schemes, 
with A/Δf = 80%, the maximum input powers (for BER = 
10−12) are about –3.9 dBm; –4.4 dBm –3.7 dBm; –4.3 dBm, 
respectively. 
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Figure 1.  Variation of the maximum input power as a funcion of the 

normalized spacing A/Δf, for the NUS, RNUS, NUS-2, and RAND schemes. 

The proposed NUS-2 scheme is more efficient than the 
others and allows an increase of about 1.2 dB in the channel 
input power (with A/Δf = 78%) in comparison to the US 
scheme. It is interesting to note that, the NUS-2 scheme has the 
advantage of requiring less bandwidth, when compared to the 
NUS scheme, as long as the constraint of constant bandwidth is 
relaxed. For the NUS, RNUS, NUS-2, and RAND schemes, 
with A/Δf = 80%, the maximum input powers (for BER = 
10−12) are about –3.9 dBm; –4.4 dBm –3.7 dBm; –4.3 dBm, 
respectively. 

Next, the US-US scheme was treated similarly, so that the 
influence of the parameters m1 and m2 might be investigated. 
Fig. 2 shows, for the 12th channel, the variation of the 
maximum input power that guarantees a BER = 10−12, as a 
function of A/Δf, considering different values of the parameters 
m1 and m2. The greatest power variations occur for m1= 2 and 
m2= 2, now called pair (2,2). These power variations are less 
pronounced as the values of m1 and m2 increase, e.g., for pairs 
(6,7) and (7,8). For pairs (2,2), (5,6), (6,7), and (7,8) (with 
A/Δf = 80%), the maximum input powers are approximately 
and respectively:  –1.2 dBm, –3.1 dBm, –3.5 dBm; –4.4 dBm. 
Pairs (1,1) and (3,4) were also tested, but the corresponding 
curves are not shown for better visualization of Fig. 2. 

 

 
Figure 2.  Variation of the maximum input power as a funcion of the 

normalized spacing A/Δf, for the US-US scheme. 

Case 2: BER and performance analysis 

Next, the performance of the various schemes was 
evaluated through the corresponding BER. The best 
performance is characterized by the highest level of input 
power for all channels that ensures a BER ≤ 10−12. The 
previous results (Case 1) and other simulations revealed that 
the best performance was achieved by the US-US:5,6 scheme: 
the maximum input power was calculated as −3.09 dBm, with 
A/Δf = 80%, which was then compared to those of the other 
schemes. 

Fig. 3 shows the BER attained with the different schemes, 
considering an input power per channel of −4.75 dBm (US 
scheme). As expected, the channels neighboring the central 
channel are more penalized by the FWM effect and, therefore, 
experience worse BER compared with the extreme channels. In 
general, however, for all the schemes considered, significant 
improvement in the system BER is observed, when compared 
to the US scheme. The US-US:5,6 scheme, which has the best 
performance among the investigated schemes, ensures a BER < 
10−22 or, alternatively, allows an input power per channel 
increase of 1.66 dB (from −4.75 dBm to −3.09 dBm), for a 
BER = 10−12. This power increase, called the power margin, 
can translate into a corresponding decrease in the receiver 
sensitivity or an increase in the link length. Another possibility 
is to increase the channel spacing (increase of the ratio A/Δf). 
The NUS-2 scheme has the second best performance and 
guarantees a BER < 10−16. 

Other results showed that when the US-US:5,6 scheme, 
with A/Δf = 80%, was used as reference (i.e., maximum input 
power per channel of −3.09 dBm), all the other channel 
allocation schemes underperformed: only the channels furthest 
from the zero dispersion wavelength of the fiber and 
experiencing lower chromatic dispersion can maintain a BER ≤ 
10−12. 

The analysis was extended to the case of a 48-channel 
system, while maintaining all the others features of the 24-
channel system. The many simulations indicated that the pair 
(11,12), with A/Δf = 80%, presented the best performance. 

 

 

 
Figure 3.  BER for a 24-channel system, for the different allocation schemes. 
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For this system, with the US scheme, the maximum input 
power per channel was calculated as −6.82 dBm (BER ≤ 10−12). 
The US-US:11,12 scheme allowed this power to be increased 
to −5.42 dBm, i.e., a power margin of 1.4 dB. This power 
margin decreases as the number of channels increases, since 
more FWM power is being generated. 

Case 3: Input power and link length 

The results just discussed showed that the US-US:5,6 and US-
US:11,12 schemes present the best performance, considering 
24- and 48-channel systems, respectively. Next, for theses 
schemes, and considering a BER = 10−12, the variation of the 
maximum input power per channel as a function of the link 
length was investigated. The simulation environment was 
similar to that of Fig. 3. In each case, the channel with highest 
BER (worst performance) was chosen: the 18th for the 24-
channel system and the 34th for the 48-channel system. The 
results are shown in Fig. 4; the US scheme is, once more, used 
as a reference for performance comparison. 

In DSF fibers, the phase matching condition is nearly 
satisfied and the FWM generation is significant. This fact is 
apparent in Fig. 4, where the input power levels per channel 
decay exponentially [according to (1)] for short sections of 
fiber and do not depend on the considered scheme.  

As the fiber length increases and exceeds a certain limit, the 
input power varies little, and the separation between the curves 
of the US-US and US schemes remains almost constant. In the 
case of 24 channels, this condition corresponds to L ~ 20 km, 
while for 48 channels, L ~ 30 km. It is also noticed that the US-
US scheme performance is improved, compared to the US 
scheme, as the fiber length increases. In the case of 24 
channels, with L = 80 km, the US-US scheme allows an input 
power approximately 1.8 dB higher than that allowed by the 
US scheme (compared to the margin of 1.66 dB at 40 km). 
Similarly, in the case of 48 channels, with L = 79.2 km (the 
maximum length of fiber for which the US scheme ensures a 
BER = 10-12), the US-US scheme allows an increase of about 
2.5 dB in the input power (compared to the margin of 1.4 dB at 
40 km). Moreover, for the US-US:11,12 scheme, a BER= 10-12 
is guaranteed up to 86 km. 

 
Figure 4.  Maximum input power as a function of the link length. 

 

Case 4: Ultra-fine spacings of 12.5 GHz and 6.25 GHz 

The results obtained so far indicated that the US-US 
scheme presents the best performance. However, the 
identification of the corresponding pair (m1, m2) is insightful, 
as it depends on the system parameters, of which the number of 
channels is the most importance. Other simulations showed 
that the channel spacing and the transmission rate have only 
marginal influence, as summarized in the following results. 

Having in mind the results obtained for the 25 GHz grid, 
the ultra-fine spacings of 12.5 GHz and 6.25 GHz were 
considered. Simulations were carried out for the 24- and 48-
channel systems, and up to 80 km of fiber length. The 
corresponding optical filter bandwidths were 8 GHz and 4 
GHz. The transmission rate was set at B = 2.5 Gb/s. 
Additionally, some receiver parameters were adjusted: the 
electric filter bandwidth was reduced to BEL = 1.75 GHz 
(0.7B); the sensitivity was changed to −33.5 dBm; the values of 
the other parameters were unaltered. The simulations were 
carried out similarly to Cases 2 and 3. 

For the 12.5 GHz grid, the results corresponding to the best 
performances were: (i) 24-channel system: US-US:5,6 scheme, 
A/Δf = 81%; power margin =1.61 dB (from −5.87 dBm, with 
the US scheme, to −4.26 dBm), with L = 40 km. This margin 
increased very little, to about 1.67 dB, with L = 80 km. (ii) 48-
channel system: US-US:11,12 scheme, A/Δf = 80%; power 
margin = 1.4 dB (from −7.88 dBm, with the US scheme, to 
−6.48 dBm), with L = 40 km. This margin also increased very 
little, to about 1.5 dB, with L = 80 km. For the 6.25 GHz grid, 
the results corresponding to the best performances were: (i) 24-
channel system: US-US:5,6 scheme, A/Δf = 81%; power 
margin = 1.46 dB (from −5.95 dBm, with the US scheme, to 
−4.49 dBm), with L = 40 km. (ii) 48-channel system: US-
US:11,12 scheme, A/Δf = 80%; power margin = 1.22 dB (from 
−8.72 dBm, with the US scheme, to −7.51 dBm), with L = 40 
km. Again, for L = 80 km, the power increases are minimal: 
1.5 dB and 1.3 dB, for the 24- and 48- channel systems, 
respectively. 

It is interesting to note that for the ultra-fine spacings of 
12.5 and 6.25 GHz, with B = 2.5 Gb/s, the increase of the 
power margin with the fiber length is less than that observed in 
Case 3 (25 GHz grid, B = 10 Gb/s). Other simulations showed 
that this reduction is associated with the reduced transmission 
rate, and not to the smaller spacing. The grids of 100 and 50 
GHz were also explored, for B = 10 and 2.5 Gb/s. In general, 
the results are predictable: the US-US scheme presents the best 
performance, but now followed closely by the RNUS scheme. 
For the 48-channel system, B = 10 Gb/s, Δf = 50 GHz, Bop = 28 
GHz, the discrepancies between these schemes are smaller than 
0.05 dB, and the power margin is about 1.7 dB, for L = 40 km. 
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Abstract— This paper describes a preliminary study of the 
pollution deposition on high voltage glass- and porcelain-type 
insulator strings of high voltage transmission lines located in four 
states of the northeast region of Brazil. Six leakage current 
monitoring systems, comprising leakage, humidity and 
temperature sensors, a processing electronic module and a 
satellite communication link were installed on 230 and 500 kV 
towers. The information is downloaded from the satellite link 
provider website and is inserted in a database with a web-based 
graphical user interface. Preliminary field results are presented 
and analyzed here. The state of the pollution deposition can be 
indirectly inferred from the analysis of the number of pulses of 
the leakage current signal together with the humidity. For a 
better characterization of the environment, temperature 
measurement is also implemented. 
 

Keywords – Leakage Currente, Optical Sensors, Insulators, 
Partial Discharges 

I.  INTRODUCTION 
The accumulation of pollutants on the surface of high 

voltage insulators is one of the main reasons for the decrease 
of the insulation between phase and ground in a tower of a 
transmission line [1] –[9]. The high concentration of these 
pollutants surrounded by an environment of high humidity 
results in conductive paths on the surface of the insulator, 
contributing to the emergence of partial discharges. The 
pollutants are transported by wind and are randomly 
deposited, due to environmental factors such as rainfall, wind 
speed and direction, occurrence of storms, geographic 
location, altitude, etc. According to Companhia Hidro Elétrica 
do São Francisco, CHESF, responsible for the generation and 
distribution of electrical energy in the northeast region of 
Brazil, the interruption of power supply due to an 
accumulation of pollutants represents about a third of the main 
causes of failures in its transmission lines [1]. 

One way to indirectly infer the state of pollution of 
insulators is to analyze the leakage current waveform. The 
leakage current signal has short pulses superposed to the 
sinusoidal waveform correlated with partial discharges. The 
intensity, amount and duration of these pulses are directly 
related to the state of pollution of the insulator. 

In previous works the development of a system for 
monitoring the pulses of the leakage current signal was 

reported [2]-[4],[9]. The system is composed by leakage 
current, humidity and temperature sensors, a processing 
module, a photovoltaic power system and a satellite modem. 
The information measured by the system, is transmitted via 
satellite to the communication service provider, and 
downloaded to a local database, accessible through a website. 
A network of six of these systems were installed in six towers 
located in four states of the northeast region of Brazil. The 
locations have distinct environmental characteristics. This 
paper presents the analysis of preliminary real time 
experimental field results measured by the network and how 
these data can be used to infer the degree of pollution 
deposition in the monitoing points.  

II. MONITORING SYSTEM 
The optical sensor used for leakage current detection is the 

same described originally by Fontana et al. [2].  It consists of a 
840 nm LED in a pigtail configuration terminated in a FC 
connector. The LED terminals are connected in parallel with 
the insulator nearest to the ground terminal in the tower, and 
shunts the leakage current through it, as illustrated in Fig.1. 

The processing module [3], [4], [9], consists of detection, 
gain and comparison stages. The comparison stage is 
connected to a PIC 16F877A microcontroller. Moreover, 
temperature and humidity sensors are also connected to the 
microcontroller. The processing module has two BNC female 
connectors, allowing real time visualization of the leakage 
current waveform in two different ranges. It also has a RJ-12 
connector, responsible for in-circuit serial programming, 
allowing a quick software update and a DB-09 serial interface 

Financial support for this work ha been provided by CHESF, FACEPE, CNPq 
and CAPES 

 
Fig. 1 - Schematic of field experiments set up 
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connector to the satellite modem. Based on previous laboratory 
and field tests, the pulse amplitudes on the leakage current 
signal related to the partial discharges are classified into four 
ranges, which are: larger than 5, 10, 20 and 40 mA, namely N1, 
N2, N3 and N4 respectively. The time rate of pulses recorded 
in each range depends on the degree of pollution in the 
monitored insulator strings and the relative humidity. 
Interruption based routines register pulse occurrences in any 
range from N1 to N4 in 18-bit temporary counters. After one 
hour operation the temporary registers are saved in nonvolatile 
memory. The N1 to N4 data, average humidity and average 
temperature are organized into two 64-bit packets. Each packet 
is transmitted via satellite every half-hour. Temporization 
routines are based on the Universal Time Clock (UTC) 
obtained from the satellite modem. The use of UTC avoids 
temporization errors caused by crystal frequency deviations. 

The satellite communication link uses a modem with a 
buit-in planar antenna, as illustrated in Fig.1. The high level of 
integration minimizes the complexity of installing it in the 
transmission tower. The processing module and the satellite 
modem are powered by a photovoltaic system. The processing 
module and part of the photovoltaic power system were placed 
inside a customized cabinet to protect the system of the 
outdoor environment, as shown in Fig.2. The satellite modem 
was placed on top of the cabinet. Four handles were inserted 
into the cabinet to facilitate their attachment to the 
transmission towers. Additional details about the complete 
system can be obtained in Refs.[2], [3] and [9]. 

A database and a web based graphical user interface (GUI) 
application were developed to download the information from 
the satellite link provider website, to store it into the database 
and to allow graphical and/or tabular access to the data as well 
as for logging information and observations about the 
measured activities.  

III. LEAKAGE CURRENT ACTIVITY 
In order to study the combined effect of pollution, 

temperature and humidity on high-voltage insulators of 
CHESF’s transmission line system, six towers located across 
four states in the northeast region of Brazil were chosen due to 
their particular environmental characteristics. Two of these 
towers were located nearby substations, and the other four 
were located in the field. The decision to install a given 
leakage current sensor in a suspension or anchorage string of a 
given tower was made by CHESF's maintenance team taking 
into account the degree of complexity of the installation 
procedure. The following subsections describe preliminary 
experimental results obtained in each tower. 

A. 500 kV Tower in Angelim, State of Pernambuco 
The 500 kV Angelim substation is located in the state of 

Pernambuco within a semi-humid tropical microclimate. The 
optical sensor was installed on a glass type suspension string. 
Fig. 3 shows the activity recorded in a 30-day period. 

In the very beginning of the experiment it is observed 
activity in the N1 range with more than 75k pulses per hour. 
This activity registered immediately before the installation 
indicates that some pollution is already deposited over the 
insulator’s surfaces. On the 7th day the first pulses in the N2 
range are registered. From the 10th day on range N2 begins to 
show activities almost every night, which indicates an increase 
in the pollution deposition.  

Between the 22nd and the 24th day the highest partial 
discharge activities were observed. In this period all levels 
were activated and after it no activity was observed until the 
end of the experiment. In the same period, the temperature and 
relative humidity present a simultaneous reversion of the 
standard behavior, indicated in the circular areas of Figure 3. 
There was no increase in temperature during the day and the 

 
Fig.2 Photograph of the sensor system developed for field experiments. 

 
Fig. 3 - Activity registered in the 500 kV Angelim Tower. 
The circle in the plot indicates the occurrence of rain. 
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humidity remained near 100%. This reversion during this 
period was probably due to rainfall. This assumption is in 
accordance with the information obtained from the Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE [10], an institute 
responsible for weather research and monitoring in Brazil. 
Their records indicated the occurrence of rain during the 
highlighted period shown in Figure 3, measured by the nearest 
precipitation sensor located 30 km away from the tower under 
surveillance. During the rain, the water drops create a path for 
the leakage current, increasing the partial discharges activity 
and resulting in high current pulse counts on all levels as can 
be readily noticed in Fig.3. The rain naturally washes the 
insulator strings and when they get clean and dry the activity 
diminishes significantly, as clearly indicated in Fig. 3. 

B. 230 kV Tower in São Miguel dos Campos, State of Alagoas 
The 230 kV Tower is located into a sugarcane field in  São 

Miguel dos Campos, state of Alagoas, within a hot and humid 
climate. Furthermore, the sugarcane field access road is made 
of sand. The traffic of heavy vehicles on the road and the 
burning of sugarcane are the main causes of accumulation of 
pollutants over the strings. The sensor system was installed in 
a porcelain anchorage insulators string. Figure 4 shows the 
activity recorded in a 30-day period. 

In the beginning of the experiment, there were activities in 
the N1 range with more than 200k pulses per hour and in the 
N2 range with more than 7k pulses per hour. As the humidity 
levels are the same as in Angelim, it is possible that this 
insulator string was more polluted than the Angelim String. 
But this difference may also be due to the difference in 
contamination properties of porcelain and glass. With longer 
term studies we will be able to determine the correct risk 
levels for both strings. On the second day of measurements the 
activity in the N3 range appears and following the humidity 
trend, it appears almost every night. In the 17th day it is 
noticed in Fig. 4 activities in the N1, N2, N3 and N4 ranges 
with 120k, 40k, 7.5k and 500 pulses per hour, respectively. As 
the activities are becoming higher we can conclude that the 
pollution deposition is increasing. 

On the 22nd day we observed on Fig. 4 a similar reversion 
behavior for the humidity and temperature indicated in Fig. 3, 
which is also highlighted in Fig. 4. As discussed previously it 
is possible that these events are due to the occurrence of 
rainfall during the period. In the following days no activities 
were registered, probably because of the natural washing 
caused by the rain. Only 6 days after this occurrence the 
sensor system started to register activity in the N1 range, 
indicating that a new cycle of pollution deposition was 
starting. 

C. 500 kV Tower in Pitaguary, State of Ceará 
The 500 kV Pitaguary tower is located in the state of 

Ceará, about 26 km far from the capital, Fortaleza, within a 
semi-arid tropical climate. The tower is located near a lake. 
The optical sensor was installed in a glass-type suspension 
string. Figure 5 shows a 25-day activity record. 

During the experimental period, activities in the N2 and 
N3 ranges were observed, but not in the N1 range. The 
absence of pulses in the latter range is probably because of a 
malfunction in the processing module of a yet unknown cause. 
As can be seen in Fig. 5, the system recorded about 1.5 k 
pulses per hour in the N2 range on the 5th day and 81 pulses in 
the N3 range on the 7th day. These records demonstrated that 
the string had some accumulation of pollutants over its 
surface. Along the experiment there was no record of current 
pulses in the N4 range. On the 17th day, as observed in the 
region highlighted in Fig. 5, the temperature humidity pattern 
reversion gives an indication of rain events.  As in the other 
records, after this occurrence, no significant activity was 

 
Fig.4 Activity registered in the 230 kV Barra de São Miguel 
Tower. The circle in the plot indicates the occurrence of rain. 

 
Fig.5 - Activity registered in the 500 kV Pitaguary Tower. The circle 
in the plot indicates the occurrence of rain. 

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

476



registered toward the end of the observation period.   

D. 500 kV in Fortaleza, State of Ceará 
The 500 kV tower located near Fortaleza II substation had 

its activity observed in a glass-type suspension string for 25 
days. 

In the beginning of the monitoring, as shown in Fig. 6, 
about 20k pulses per hour in the N1 and about 1k in the N2 
range were observed, indicating that some pollutants were 
already deposited on the insulators. On the 6th day, when the 
humidity went up to the same levels observed in the beginning 
of the experiment, the highest activity was recorded for this 
string, with more than 100k, 16k and 30 pulses per hour in the 
N1, N2 and N3 ranges, respectively. We can conclude that the 
string became increasingly during this period. Figure 6 also 
show a possible rainfall between the 17th and 18th day, with 
reversion in behavior of the temperature and relative humidity 
waveforms. From the 18th day until the end of the experiment 
almost no activity was observed. Along the experiment some 
isolated activity of up to only 2 pulses per hour was observed 
in the N4 range. 

E. 500 kV Tower in Caracará, State of Ceará 
The 500 kV Caracará tower is located in the state of Ceará, 

about 240 km from the capital city, Fortaleza, within a hot and 
semi-arid tropical climate. The optical sensor was installed in 
a glass type suspension string.  

As shown in Fig. 7, no significant activity of leakage 
current was detected until the 17th day, when 27k pulses per 
hour in the N1 range and 2.7k pulses in the N2 range, were 
recorded, respectively. During the 25 days of monitoring two 
rain patterns were observed, as highlighted in Fig. 7. We can 
conclude that the insulators were cleaned due to the rain events 
during the experiment. 

F. 230 kV Tower in Mossoró, State of Rio Grande do Norte 
The 230 kV Mossoró tower is located in the state of Rio 

Grande do Norte, in a region with a semi-arid tropical climate 

and aside a sand road. A glass-type anchorage string was 
observed during 25 days. 

 
Observing Fig.8 one can conclude that the string was clean 

in the beginning of the experiment and the pollution deposition 
was increasing until the region highlighted in Fig. 8 on the 15th 
day. At that moment the rain is detected as pattern reversion in 
the temperature pattern with no further activities recorded as 
the insulators became clean. The erratic behavior of the relative 
humidity pattern throughout the observation period is probably 
related to electronic connection problems with the humidity 
sensor or to the sensor itself, a problem that will be further 
investigated. 

 
 

 
Fig.6 - Activity registered in the 500 kV Fortaleza Tower. The circle in 
the plot indicates the occurrence of rain. 

 
Fig.7 - Activity registered in the 500 kV Carcará Tower. The circle in the 
plot indicates the occurrence of rain. 

 
Fig.8 - Activity registered in the 230 kV Mossoró Tower. The circle in 
the plot indicates the occurrence of rain. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

477



V. CONCLUSIONS 
A network of six sensor systems was deployed in a region 

exhibiting six different microclimate conditions in the 
northeast region of Brazil. The systems are under operation 
and additional information transmitted via satellite is currently 
being analyzed. Analysis of the preliminary records reported 
in this paper made possible to detect the occurrence of rainfall 
and to infer the state of pollution of the insulators strings. 
Future work will be directed to longer observation periods to 
allow determining typical  pollution deposition cycles at each 
monitoring site. With longer observation times and analysis it 
will be possible to better plan preventive maintenance actions 
in the high voltage transmission line system.  
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Resumo—Este artigo apresenta uma metodologia para o
projeto físico e lógico de redes ópticas de comunicação com
topologias hierárquicas. São determinadas as topologias lógica
e física, além do roteamento e designação de comprimentos de
onda, em função da localização geográfica dos nós da rede.
A metodologia proposta consiste de três etapas que integram
uma meta-heurística, inferência estatística e um modelo de
programação linear inteira-mista. Na primeira um algoritmo
genético define a estrutura hierárquica da rede óptica. Em
seguida, um procedimento estatístico gera estimativas para pa-
râmetros de interesse que serão fornecidos como exigência de
qualidade para a o projeto, limitando as variáveis do modelo
de programação matemática, resolvido na última etapa. São
apresentados resultados de experimentos com o objetivo de
validar a eficiência desta formulação com relação à qualidade
das soluções e viabilidade quanto ao desempenho computacional,
tendo como base de comparação limites inferiores para as
métricas a serem otimizadas.

Palavras Chave: Redes ópticas, Otimização combinatória.

I. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de metodologias de projeto de redes
ópticas de comunicações se intensificou após o advento da
tecnologia de multiplexação por comprimento de onda (WDM
- Wavelength Division Multiplexing). Além de possibilitar a
implementação de vários canais de comunicação na mesma
fibra óptica em diferentes comprimentos de onda, esta tec-
nologia permite a implementação de redes com roteamento
de tráfego por comprimentos de onda (WRON - Wavelength
Routed Optical Networks). As vantagens desse tipo de rede de-
correm de sua infra-estrutura flexível, com elevada capacidade
e confiabilidade na transmissão de dados.

No projeto de WRON técnicas de otimização são largamente
empregadas e as soluções propostas fazem uso de métodos
exatos e heurísticas. Na literatura, o projeto completo de
WRON é dividido em dois sub-problemas [1], que são de-
nominados: VTD (Virtual Topology Design) e RWA (Routing
and Wavelength Assignment). Esta divisão em sub-problemas
é colocada como necessária para que se possa lidar com
a extrema complexidade computacional das formulações de
programação matemática que abordam o projeto completo
de WRON. No entanto, em [2], [3] foi apresentada uma
modelagem para o projeto completo de WRON, denominada
TWA (Traffic over Wavelength Assignment), capaz de tratar
desde a escolha da topologia física da rede até a definição
da topologia virtual, incluindo a distribuição de tráfego, a
definição das rotas físicas e a designação e o roteamento
de comprimentos de onda. Este modelo possui um reduzido
número de variáveis e restrições, se comparado a modelos que
resolvem apenas o RWA [4].

As metodologias de projeto de WRON mais estudadas
na literatura consideram topologias em malha para as redes
ópticas. No entanto, existem trabalhos que exploram redes
com topologias hierárquicas, mais precisamente as implemen-
tadas na forma de anéis hierárquicos [5], [6], [7]. Contudo,
até onde possuímos conhecimento, o projeto de topologias
hierárquicas em malha ainda não foi explorado, sendo esta
a principal contribuição deste trabalho. A metodologia de
projeto de WRON proposta considera que existe uma sub-rede
na hierarquia superior que será chamada de backbone, cujos
nós pertencem cada um a uma sub-rede de hierarquia inferior,
chamada cluster.

O objetivo principal da metodologia proposta neste trabalho
é viabilizar o projeto completo de redes com topologias
hierárquicas em malha. Considera-se como dados de projeto
a disposição geográfica dos nós da rede e as demandas de
tráfego esperadas entre os mesmos.

Uma simplificação adotada é que as ligações entre os clus-
ters e o backbone serão opacas, ou seja, todos os componentes
de uma ligação lógica estão em um mesmo nível da hierarquia.
Deste modo, o backbone e os clusters podem ser vistos como
redes independentes, exceto pelo tráfego que passa de um nível
hierárquico para outro, chamado de tráfego de acesso. Este
tráfego pode ser acumulado nos nós de acesso ao backbone,
de modo que sua distribuição e roteamento podem ser feitos
paralelamente em cada sub-rede.

Assim, para definir a estrutura hierárquica basta separar
os nós da rede em conjuntos, que formarão cada cluster, e
escolher em cada um qual será o nó de acesso ao backbone.
Por sua vez, este último será formado pelo conjunto de nós de
acesso, também chamados de super-nós [6], [7]. Portanto, com
a possibilidade de agregar e atribuir o tráfego de acesso apenas
aos super-nós, que passam a ser sua fonte e destino dentro
das sub-redes, temos que cada uma delas pode ser projetada
separadamente. Assim, ao se considerar que os super-nós
são opacos, diminui-se o alto custo computacional que seria
esperado ao se formular o problema de projeto completo de
uma WRON considerando todos os seus nós simultaneamente.

Outra estratégia adotada foi definir parâmetros de qualidade
satisfatórios para as variáveis de interesse, de modo que
qualquer solução viável encontrada já seria suficiente para
garantir a qualidade do projeto das sub-redes. As variáveis
de interesse em questão são o congestionamento da rede, o
total do tráfego retransmitido, o custo de instalação da rede
física, o número de comprimentos de onda e o número total
de transceptores utilizados ([8], [9], [10], [11]).
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II. PROJETO DE REDES EM HIERARQUIA

A metodologia proposta consiste em três etapas sequenciais.
Na primeira, são fornecidos como dados as matrizes de tráfego
e de distâncias. Um algoritmo genético faz a separação dos nós
em sub-redes buscando minimizar o tráfego transferido entre
as sub-redes, bem como a distância entre seus nós, ou seja,
a evolução promovida pelo algoritmo genético concentra o
tráfego no interior das sub-redes, e as forma com nós geografi-
camente próximos. Com isto pretende-se otimizar os requisitos
de capacidade de processamento eletrônico de tráfego dos
super-nós e também o custo de instalação dos enlaces físicos.

Na fase intermediária são definidos limites superiores (up-
per bounds - UB) para o congestionamento e o tráfego re-
transmitido na rede, por meio de inferência estatística baseada
na média e desvio padrão de soluções viáveis para o VTD.
Estes UB são impostos às variáveis do modelo TWA para
garantir, com relação a estas métricas, a qualidade da solução
a ser obtida na próxima etapa. Além dos UB, para validar
os resultados, são também calculados limites inferiores (lower
bounds - LB) para estas métricas. As formulações para os LB
foram apresentadas em [3], e os UB são calculados a partir
da média e do desvio padrão. Por fim, também são definidos
UB para o custo de instalação física de cada sub-rede.

A última etapa consiste na resolução do modelo TWA para
cada sub-rede, respeitando os bounds (UB e LB) calculados
e visando utilizar o menor número possível de comprimentos
de onda. O resultado desta última fase fornece a solução do
projeto, representado pelas topologias física e lógica, bem
como a forma de roteamento e alocação dos comprimentos
de onda, em função da distribuição das demandas de tráfego
esperadas. Esses resultados são referentes às sub-redes em se-
parado, porém, quando são agrupados, representam o resultado
global para uma WRON com topologia hierárquica em malha.

Como o número de comprimentos de onda multiplica a
quantidade de variáveis do TWA, foi utilizada uma estratégia
adotada anteriormente em [2]. Nesta estratégia tenta-se obter
soluções com um comprimento de onda apenas e, caso não
seja possível, incrementa-se esse número até que seja possível
encontrar soluções viáveis. Por sua vez, o custo de instalação
da rede física é controlado garantindo que seja menor, propor-
cionalmente, que o custo de uma rede real bem conhecida, a
NSFNET [8]. Estamos considerando que o custo de instalação
física é proporcional à distância entre os nós da rede, que
determina o comprimento dos enlaces de fibra instalados entre
os mesmos.

No projeto de topologias lógicas, o número de transceptores
normalmente define as instâncias do problema [12], pois
está relacionado com o dimensionamento dos nós da rede.
Essa abordagem também foi utilizada, todavia, na literatura é
comum definir o número exato de transceptores que cada ins-
tância possui [10]. Por outro lado, neste trabalho, o número de
transceptores foi limitado a um valor pré-definido, permitindo
que o modelo encontre soluções mais econômicas para este
parâmetro.

A. Estrutura Hierárquica

Na metodologia proposta, tanto a quantidade quanto o
tamanho dos clusters estão sujeitos a um limite inferior igual a
Mi. O algoritmo genético foi implementado com a biblioteca
Galib, sendo utilizada a implementação GADemeGA, que
mantém populações paralelas, com probabilidade de migração
a cada geração da evolução [13]. Os parâmetros de configura-
ção das funções da biblioteca Galib foram mantidos em seus
valores padrão e demostraram desempenho satisfatório. Além
da codificação do cromossomo e da escolha das funções da
Galib a serem utilizadas, o algoritmo genético se completa
com a definição da sua função de avaliação, que atribuirá uma
métrica de qualidade para os cromossomos (fitness) [14].

Dois parâmetros importantes no projeto de uma rede são
os custos de instalação e operação da mesma [11]. Se as sub-
redes forem formadas de modo que sejam constituídas por nós
geograficamente próximos, haverá uma tendência se reduzir o
custo de instalação dos enlaces. Por esse motivo, considera-
se aqui a distância média entre os nós como a métrica de
otimização do custo de instalação física.

Não obstante, se entre dois nós de clusters diferentes
houver uma demanda de tráfego, ela teria necessariamente que
ser processada eletronicamente em pelo menos dois nós do
backbone, ou seja, a quantidade de tráfego de acesso seria
incrementada. Definimos tráfego de acesso como sendo todo
aquele que se origina em um cluster com destino a outro.
Ele é computado apenas nos super-nós que fazem a sua
interface entre hierarquias distintas, pois nos demais nós ele é
contabilizado indistintamente como tráfego retransmitido.

A figura 1 ilustra o processo de decisão do genético, onde
ele busca agrupar os nós fisicamente mais próximos e ao
mesmo tempo seleciona em cada grupo, ou sub-rede, um nó
que será utilizado como interface entre as demais sub-redes,
de forma a minimizar o tráfego de acesso. Esses nós de acesso
estão destacados no interior de cada sub-rede.

Figura 1. Ilustração do processo de decisão do genético.

Deste modo, a função objetivo do algoritmo genético foi
definida como a distância média entre os nós das sub-redes
(M ) somada com o total de tráfego de acesso ao backbone (T ).
Esses valores podem ser calculados sem que seja necessário
conhecer a estrutura completa da rede, basta sabermos a
estrutura hierárquica, como foi definida acima.

Como resultado do algoritmo genético, além da estrutura
hierárquica da rede, também são derivadas as matrizes de

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

480



demanda e distância de cada sub-rede. As matrizes de distân-
cias são apenas um subconjunto da original, enquanto que as
matrizes de tráfego acumulam nos nós de acesso todo tráfego
que deverá entrar no cluster e sair dele.

Nos experimentos que serão apresentados na próxima seção,
as matrizes de tráfego e de distância possuem a mesma ordem
de grandeza, podendo representar respectivamente a taxa de
transferência de pacotes em Gbits/s e centenas de quilômetros
de distância por exemplo. Fica claro que M , por ser uma
média, tem ordem de grandeza bem inferior à de T , que é
uma soma simples. Portanto, para garantir o equilíbrio entre
as duas métricas, um pré-processamento deve ser feito para
estabelecer uma proporção que deixe M e T com a mesma
ordem de grandeza. Feito isso, também é possível atribuir
pesos para cada um, conforme for o interesse do estudo de
caso em questão. A função de avaliação do algoritmo genético,
faz uso de um fator de calibração (Ca) a fim de tornar M e
T compatíveis em termos de ordem de grandeza.

B. Qualidade do Projeto das Sub-Redes

Nesta seção serão explicados os critérios de qualidade assu-
midos para as sub-redes e a forma como eles são estabelecidos.

1) Congestionamento e Tráfego Retransmitido: Foram ge-
radas aleatoriamente, para cada grau lógico, amostras de solu-
ções para a topologia lógica da rede. Modelos de programação
linear foram implementados em AMPL [15] para distribuir
o tráfego da rede sobre cada topologia lógica, utilizando o
resolvedor linear GLPK (GNU Linear Programming Kit -
gnu.org/software/glpk). Assim, para cada solução viável da
amostra é obtida a distribuição de tráfego ótima para o con-
gestionamento da rede e também para o tráfego retransmitido
[9]. Dessa forma estimamos a média e o desvio padrão
das populações para o congestionamento e para o tráfego
retransmitido, garantindo a representatividade de cada amostra.

Para cada parâmetro estatístico estimado, utilizamos o mé-
todo interativo apontado por [16]. Para a média, o intervalo
de confiança pode ser obtido da equação II.1 [16], onde e é a
margem de erro, a amplitude de intervalo de confiança, Zp é a
distribuição normal reduzida, α é o nível de confiança exigido,
σ é o desvio padrão populacional e n é o tamanho da amostra.

e = Z(α/2) ·
σ√
n

(II.1)

Mas desejamos, a partir de uma margem de erro dada,
estimar o tamanho de amostra necessária. Resolvendo a equa-
ção acima para n, temos a equação II.2, onde n agora é a
estimativa para o tamanho da amostra.

n =
(

Z(α/2) · σ
e

)2

(II.2)

Embora não conheçamos o desvio padrão populacional σ, a
relação II.3 a seguir permite a substituição pela sua estimativa
amostral s [16], onde t(n−1,p) é a distribuição t de Student
com n− 1 graus de liberdade, que faz compensar o efeito da
maior incerteza embutida pelo uso de s no lugar de σ.

t(n−1,p) · s = Zp · σ (II.3)

Assim, ficamos então com a equação II.4, onde n′ é o
tamanho da amostra utilizada para calcular s. Agora, se
n 6 n′, a amostra já terá sido suficiente para estimar a
média. Caso contrário, mais elementos devem ser retirados
aleatoriamente da população e adicionados à amostra, até que
esta forneça uma estimativa n 6 n′.

n =
(

t(n′−1,α/2) · s
e

)2

(II.4)

Procedemos de forma análoga para estimar o tamanho de
amostra representativa para a estimativa do desvio padrão,
cujo intervalo de pode ser obtido pela equação II.5 [16], onde
χ2

(n−1,p) é a distribuição Qui-Quadrado com n − 1 graus de
liberdade e e′ é a amplitude do intervalo de confiança dada
pela amostra. Neste caso, incrementa-se o tamanho da amostra
até que e′ 6 e, ou seja, até que o erro calculado seja menor
ou igual ao exigido.

e′ =

√
(n − 1) · s2

χ2
(n−1,1−α/2)

−
√

(n − 1) · s2

χ2
(n−1,α/2)

(II.5)

A rigor, em todos os casos, deve-se garantir que n é
suficientemente grande para que a distribuição da média amos-
tral seja aproximadamente normal, como garante o Teorema
Central do Limite [16], por não se conhecer de antemão
as distribuições das populações. Entretanto, trabalhando com
apenas uma amostra isso não é possível, mas minimiza-se
o erro na inferência adotando amostras iniciais grandes. A
definição do quão grande devem ser as amostras iniciais foram
aqui estimadas empiricamente.

Os parâmetros estimados para o congestionamento darão
suporte a escolha da restrição de capacidade do TWA. Por
sua vez, os parâmetros estimados para o tráfego retransmitido
serão utilizados para definir um limite superior para essa
métrica.

2) Custo Físico: A rede será projetada desde sua topologia
física e a metodologia proposta visa obter uma alocação de
recursos suficiente para atender aos requisitos impostos de
forma econômica, mas sem sacrificar o desempenho da rede.
Considera-se que os enlaces de fibra óptica são bidirecionais
e que o custo de instalação físico apenas o custo de instalação
da primeira fibra.

Outro fator a ser considerado é que a solução para a
topologia física de uma rede não pode ser muito dependente da
instância. Portanto é necessário um critério de qualidade para a
topologia física que não considere o número de transceptores,
pois estes definirão as instâncias. Propõe-se aqui garantir que
as redes criadas não sejam mais onerosas, proporcionalmente,
do que alguma rede real bem conhecida. Para estabelecer essa
proporcionalidade deve-se obter uma razão adimensional que
represente cada rede física, para então confrontá-las.

Isso pode ser feito tomando a razão entre a média do
custo de ligações físicas existentes por nó (FE) e a média
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do custo de todas as ligações físicas possíveis (FP ). Sejam:
N o número de nós da rede; Cm,n o custo associado a uma
ligação física entre o par de nós (m,n); e Dm,n ∈ {0, 1}
representa existência (1) ou não (0) de uma ligação física
entre o par (m,n). Assim, FP =

∑
mn Cmn/(N2 − N) e

FE = (1/N) ·
∑

mn Cmn · Dmn. Isto resulta na definição 1.

Definição 1 (TIF). A Taxa de Instalação Física (TIF ) é dada
pela relação:

TIF =
FE

FP
= (N − 1) ·

∑
mn Cmn · Dmn∑

mn Cmn

Inicialmente calcula-se a TIF para uma rede real que seria
usada como referência. As redes a serem projetadas devem
considerar este valor de referência para TIF como limitante
superior. Ou ainda, pode-se embutir uma folga (TIFg), exi-
gindo que a rede projetada tenha TIF 20% ou 30% abaixo
da TIF de referência, por exemplo. Todavia, exigir um TIFg
muito grande pode tornar a solução do problema inviável.

3) Restrições do TWA: Para garantir limitações superiores
(UB) em variáveis de interesse, utilizamos as restrições para
o número total de transceptores, a soma de todo o tráfego
retransmitido na rede, além do custo de instalação da rede
física e capacidade de transmissão de tráfego em enlaces
lógicos [3].

III. RESULTADOS

Foram realizados testes computacionais com uma rede de
30 nós. As matrizes de tráfego e distâncias, dados de entrada
do problema, foram geradas de forma aleatória, com entra-
das uniformemente distribuídas. A matriz de tráfego possui
valores entre 0 e 100. A matriz de distâncias, obedecendo à
desigualdade triangular [17], teve o posicionamento dos pontos
sorteado sobre o quadrante do plano cartesiano com ordenadas
e abscissas também entre 0 e 100.

O computador onde foram executados os experimentos pos-
sui a seguinte configuração: Intel Pentium R©4 CPU 3.00GHz
de 2 núcleos, com 2048KB de cache, 1.5GB de RAM,
executando o sistema operacional Kubuntu 9.04.

A. Composição das Sub-Redes

Na separação dos nós em sub-redes, definimos Mi = 3, o
número e tamanho mínimo de clusters. O tamanho e número
máximo de clusters na hierarquia foram definidos como:
Ma = bN/Mic = 30/3 = 10. O fator de calibração adotado
foi Ca = 1740. O tamanho da população e o número de
populações paralelas foram definidos como 100. A estagnação
máxima adotada foi 500, ou seja, o genético é interrompido
se ficar 500 gerações sem haver melhora.

O tempo de execução do genético foi de 30.76 minutos. A
estagnação foi alcançada na geração 5473, tendo sido visitadas
mais de 13.7 milhões de soluções. Destaca-se que a variação
no valor da função de avaliação do genético foi superior a
50%, evidenciando a variabilidade das soluções possíveis e
a relevância de um bom método para a escolha da estrutura
hierárquica da rede.

A hierarquia escolhida para a rede de 30 nós é composta de
5 clusters, de tamanho variando entre 4 e 8 nós. No cálculo
da média das distâncias o melhor indivíduo possui M = 24.4.
O total de tráfego de acesso ao backbone foi T = 51579.5.
Assim, considerando os pesos unitários e o fator de calibração
Ca, o fitness do melhor indivíduo foi 94057.6. Para a distância
a diferença entre a pior e a melhor solução visitada foi superior
a 145%, enquanto para o tráfego de acesso essa diferença foi
de aproximadamente 30%.

B. Estatísticas de Congestionamento e Tráfego Retransmitido

Para cada sub-rede, clusters e backbone, as instâncias a
serem analisadas são definidas pelo grau lógico. Para uma sub-
rede k de tamanho tk, os graus lógicos considerados são 1,
2, ..., btk/2c. Para cada instância foram estimados a média e
o desvio padrão, ambos com confiança de 99% e margem de
erro de 1%. A partir de testes preliminares, estimou-se que os
parâmetros estatísticos a serem inferidos atingiam estabilidade
a partir de 103 soluções viáveis por amostra, para os valores
de confiança e erro adotados. Portanto, esse valor foi utilizado
como tamanho mínimo para as amostras.

No decorrer do texto, quando se fizer referência às sub-
redes em estudo, a codificação que está apresentada na tabela
I será adotada para identificação do backbone e dos clusters.
A tabela II apresenta as legendas para as tabelas III, IV e
V, que serão utilizadas na apresentação das estatísticas de
congestionamento e tráfego retransmitido nas sub-redes.

Sub-rede Tamanho Identificação (ID)
Backbone 5 bk.t5
Cluster 1 5 cl1.t5
Cluster 2 6 cl2.t6
Cluster 3 7 cl3.t7
Cluster 4 8 cl4.t8
Cluster 5 4 cl5.t4

Tabela I
IDENTIFICAÇÃO DAS SUB-REDES.

GL = Grau lógico
ID = Identificação da sub-rede
LB = Lower bound

HLDA = Heurística HLDA
Min = Mínimo amostral
Max = Máximo amostral
MED = Média amostral
DP = Desvio padrão amostral
t(s) = Tempo de execução em segundos

CG.Ds = Desvios padrão para o UB de congestionamento
CG.UB = Upper bound para congestionamento
TR.Ds = Desvios padrão para o UB de tráfego retransmitido
TR.UB = Upper bound para tráfego retransmitido

Tabela II
LEGENDA PARA AS TABELAS III, IV E V.

Nas tabelas III e IV, as porcentagens apresentadas são
margens percentuais da solução obtida sobre o LB. Como
lower bound para o congestionamento foi utilizado o MTB
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(Minimun Traffic Bound), enquanto para o tráfego retransmi-
tido utilizou-se o FTB (Forwarded Traffic Bound). Ambos os
métodos para cálculo de lower bounds, foram apresentados
em [3]. Nestas mesmas tabelas, para efeito de comparação,
a coluna HLDA apresenta respectivamente os resultados de
congestionamento e tráfego retransmitido obtidos utilizando a
conhecida heurística HLDA [12].

Gl ID LB HLDA Min Max MED DP t(s)
1 c5.t4 4196 3% 3% 4% 3% 0.3% 1
1 bk.t5 8897 98% 97% 110% 100% 3.1% 3
1 c1.t5 5563 7% 5% 8% 7% 0.8% 3
1 c2.t6 5928 17% 10% 18% 13% 2.6% 8
1 c3.t7 7264 10% 7% 14% 10% 1.4% 19
1 c4.t8 8150 13% 10% 17% 13% 1.4% 42
2 c5.t4 2098 0% 0% 110% 35% 46% 33
2 bk.t5 4448 59% 21% 230% 71% 52% 89
2 c1.t5 2782 4% 0% 110% 16% 35% 38
2 c2.t6 2964 0% 0% 120% 13% 31% 67
2 c3.t7 3632 100% 0% 120% 9% 25% 86
2 c4.t8 4075 0% 0% 120% 8% 24% 186
3 c2.t6 1976 16% 0% 220% 24% 46% 148
3 c3.t7 2421 200% 0% 210% 14% 35% 174
3 c4.t8 2717 0% 0% 210% 13% 34% 416
4 c4.t8 2037 0% 0% 320% 18% 34% 404

Tabela III
RESULTADO DAS ESTATÍSTICAS PARA O CONGESTIONAMENTO.

Gl ID LB HLDA Min Max MED DP t(s)
1 c5.t4 4500 92% 92% 94% 93% 1.1% 1
1 bk.t5 44000 16% 15% 22% 18% 2.3% 3
1 c1.t5 8500 100% 95% 110% 100% 4.2% 3
1 c2.t6 13000 110% 88% 110% 99% 5.6% 8
1 c3.t7 19000 95% 82% 100% 94% 5.7% 19
1 c4.t8 27000 100% 90% 110% 100% 4.1% 42
2 c5.t4 1400 100% 89% 290% 140% 66% 69
2 bk.t5 14000 58% 17% 100% 37% 21% 15
2 c1.t5 2700 170% 93% 330% 140% 57% 100
2 c2.t6 3900 120% 81% 320% 150% 45% 140
2 c3.t7 5300 270% 82% 350% 160% 40% 230
2 c4.t8 7700 150% 91% 370% 150% 35% 400
3 c2.t6 2400 150% 86% 460% 150% 56% 230
3 c3.t7 3700 360% 84% 410% 130% 40% 240
3 c4.t8 5000 98% 91% 400% 140% 36% 460
4 c4.t8 3500 110% 97% 530% 140% 38% 510

Tabela IV
RESULTADO DAS ESTATÍSTICAS PARA O TRÁFEGO RETRANSMITIDO.

Os UB para o congestionamento e o tráfego retransmitido,
considerados na solução do TWA, foram calculados como a
média menos uma quantidade de desvios padrão, obtidos por
inferência estatística. Para as duas métricas essa quantidade
de desvios padrão é múltipla de 0.5 e foram definidas como
a maior possível, desde que o UB resultante não ultrapasse
o respectivo mínimo amostral. A tabela V mostra os valores
resultantes desta regra.

Calculamos a TIF para a rede NFSNET [8]. O valor
calculado foi TIFNFSNET = 1.82, e este será o valor de
referência sobre o qual ainda exigimos uma folga para baixo
(TIFg), para dessa forma definir o UB para o custo físico de
cada sub-rede.

ID GL CG.Ds CG.UB TR.Ds TR.UB
bk.t5 1 1.0 17636 1.0 51437
bk.t5 2 0.5 6434 0.5 18088
c1.t5 1 1.0 5883 1.0 16835
c1.t5 2 0.0 3224 0.5 5774
c2.t6 1 1.0 6558 1.5 24601
c2.t6 2 0.0 3359 1.5 7092
c2.t6 3 0.5 2002 1.0 4569
c3.t7 1 1.5 7836 1.5 35938
c3.t7 2 0.0 3950 2.0 9625
c3.t7 3 0.0 2768 1.0 6872
c4.t8 1 2.0 8984 2.5 51115
c4.t8 2 0.0 4379 1.5 15137
c4.t8 3 0.0 3071 1.0 9981
c4.t8 4 0.5 2056 1.0 7194
c5.t4 1 1.5 4306 1.0 8555
c5.t4 2 0.5 2353 0.5 2991

Tabela V
UB CALCULADOS PARA CONGESTIONAMENTO E TRÁFEGO

RETRANSMITIDO.

C. Resolução das Sub-redes com TWA

Com relação à limitação do custo físico, iniciamos com um
TIFg de 40% pois em testes preliminares este se mostrou
suficiente para garantir a viabilidade das soluções. Reduzimos
o TIFg nas situações em que não foi possível encontrar
solução viável. Além disso, aumentamos o TIFg enquanto
ainda fossem encontradas soluções, visando obter o melhor
custo físico possível que ainda atendesse às demais exigências.

Para cada TIFg, a estratégia adotada foi, partindo do
menor grau lógico (Gl = 1), fixar nos valores mínimos
o número de comprimentos de onda, e executar o modelo
básico do TWA com as adições indicadas na seção II-B3.
Um resolvedor linear para problemas MILP é instanciado com
essa configuração. Enquanto o resolvedor linear retornar que
o problema é insolúvel, o número de comprimentos de onda
(W ) será incrementado.

Se não for encontrada uma solução viável dentro de 104

segundos, o processo é abortado e é aplicado o mesmo
procedimento de quando a solução é insolúvel. Isso é feito com
o objetivo de relaxar as restrições de modo que o resolvedor
linear possa encontrar uma solução viável mais rapidamente,
sacrificando um pouco a sua qualidade.

Essas situações em que o modelo precisou ser calibrado,
que chamaremos de Instância Insolúvel (I), fazem parte do
método e são registradas conjuntamente com os resultados.
Um método de uso similar para o modelo TWA foi apresentado
anteriormente em [2].

Se uma solução viável é encontrada, o processo de oti-
mização do resolvedor linear é interrompido, a solução é
registrada e o grau lógico é incrementado, dando continuidade
ao processo. Vale relembrar que o processo de otimização é
interrompido pois todos os parâmetros de interesse já estão
limitados satisfatoriamente, portanto qualquer solução viável
já atende o que foi exigido.

Utilizamos o resolvedor liner SCIP (Solving Constraint
Integer Programs - scip.zib.de) para encontrar as soluções
viáveis para as diversas instâncias do TWA.
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A tabela VI apresenta legendas adicionais para a tabela VII,
que será utilizada na apresentação dos resultados obtidos para
o projeto completo das sub-redes utilizando o modelo TWA.

W = Número de comprimentos de onda
TIFg = Folga em relação à TIF da NFSNET
TT = Total de transceptores
CF = Custo físico
TIF = TIF resultante
CG = Congestionamento
TR = Tráfego retransmitido

Tabela VI
LEGENDA PARA A TABELA VII.

ID Gl W TIFg TT CF TIF TR CG t(s)
bk.t5 1 1 70% 5 51 0.54 51084 17526 0.1
bk.t5 2 2 70% 10 51 0.54 17667 6434 0.4
c1.t5 1 1 20% 5 79 1.42 16635 5882 1
c1.t5 2 2 20% 9 79 1.42 5755 3003 11
c2.t6 1 2 40% 6 68 1.07 24484 6523 98
c2.t6 2 3 40% 12 68 1.07 5556 2730 9
c2.t6 3 4 40% 16 68 1.07 4267 2002 74
c3.t7 1 1 30% 7 85 1.24 35709 7821 37
c3.t7 2 3 30% 13 87 1.26 7755 2961 215
c3.t7 3 3 30% 18 84 1.23 6824 2768 2859
c4.t8 1 1 40% 8 80 1.09 50807 8982 698
c4.t8 2 2 40% 16 79 1.06 7976 3582 17
c4.t8 3 2 40% 16 79 1.07 7069 3050 58
c4.t8 4 3 40% 22 77 1.04 6590 2056 587
c5.t4 1 1 20% 4 65 1.36 8546 4304 0.4
c5.t4 2 2 20% 7 65 1.36 233 1515 0.1

Tabela VII
RESUMO DOS RESULTADOS COM TWA.

No modelo TWA o grau lógico é representado como uma
restrição no número total de transceptores na rede. Como
pode-se notar na coluna TT , além do grau lógico 1 onde é
óbvio que o número de transceptores deve ser igual ao número
de nós, somente para o grau lógico 2, em algumas sub-redes,
foi necessário utilizar todos os transceptores permitidos.

Para duas instâncias, c1.t5 e c3.t7, ambas com grau lógico
1, mesmo com um TIFg reduzido a 0.0% não foi possível
encontrar solução viável. Neste caso, os UB para congestiona-
mento e tráfego retransmitido foram relaxados, reduzindo em
0.5 o número de desvios padrão abaixo da média para ambos,
nas duas instâncias.

A última coluna da tabela VII, mostra o tempos de execução
da última iteração da instância, aquela que retornou uma solu-
ção viável. Nota-se que, na maioria dos casos, esse tempo foi
de apenas alguns segundos. Como o modelo TWA foi utilizado
de forma iterativa, variando os parâmetros de qualidade para
as restrições, para cada instância foi contabilizado o tempo
total de busca, considerando todas as tentativas de resolução
devido às variações em W e TIFg. Além disso, para os
casos de exceção citados acima, onde foi necessário relaxar
os UB, também foi contabilizado o tempo das tentativas com
os valores originais de desvios padrão abaixo da média. No
total, foram gastas 121 horas de execução do modelo TWA
para todas as instâncias testadas durante o processo de busca.

IV. CONCLUSÃO

Foi apresentado um procedimento para a resolução de
WRON com topologias hierárquicas em malha, fazendo uso de
um algoritmo genético e da eficiência do modelo TWA, além
da estimação de parâmetros de qualidade para as principais
métricas que envolvem o projeto da rede.

Com relação ao custo físico da rede, foi definido como
parâmetro de qualidade a TIF, que permite a comparação dos
resultados obtidos com redes conhecidas na literatura. A TIF
das sub-redes mostra que o processo de busca iniciado com o
genético, onde os nós foram agrupados por proximidade, gerou
uma solução final de boa qualidade, visto que foi possível
utilizar fatores de qualidade (TIFg) em todos os casos. Os
experimentos mostraram que o custo físico não possui relação
evidente com o grau lógico pois, para cada sub-rede, o valor
de TIFg para o qual foi possível obter soluções viáveis foi o
mesmo, independente do grau lógico.

Possíveis aplicações para trabalhos futuros seriam o projeto
de redes com topologia em malha genéricas e as variações
permitidas para o modelo TWA [3], considerando diferentes
restrições e funções objetivo.
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Abstract— This paper presents a study about the influence of 

Cross-phase Modulation/Self-Phase Modulation (XPM/SPM) and 

Polarization Mode Dispersion (PMD) over the performance of a 

transparent dynamic optical network. Two Impairment Aware 

Routing and Wavelength Assignment algorithms (IA-RWA), 

taking into account these physical impairments, are proposed 

and analyzed. Numerical simulations in different networks 

scenarios suggest that there is a relationship between XPM/SPM 

and PMD effects. Furthermore, the use of an IA-RWA algorithm, 

where the route and wavelength choice is made at the same time, 

may improve network performance and reduce the negative 

impact of the physical impairments over the ligthpath qualify of 

transmission (TQoS). 

Keywords- Optical networks; physical impairments; routing and 

wavelength assignment algorithm; quality of transmission. 

I.  INTRODUCTION 

he accelerating growth of data traffic is motivating the 

research for more efficient, flexible and intelligent optical 

network architectures [1]. In this direction, Transparent 

Optical Networks (TON) based in IP over Wavelength 

Division Multiplexing (WDM) technology is becoming 

accepted as one of the most promising candidates to fulfill 

these ever-increasing bandwidth demands [2]. This happens 

not only because the required switching speed may turn to be 

higher than the one that can be supplied by electronics, but 

also because of the expressive amount of energy that would be 

consumed by these routers [1]. However, the efficient use of 

the full capacity that is provided by TONs depends on factors 

such as a) optical switching technology, b) traffic distribution, 

c) design of the network architecture, and d) deployment of 

new all-optical devices [4]. 

In particular, traffic distribution has a direct relationship 

with the efficient design of Routing and Wavelength 

Assignment algorithms (RWA), which are used by Network 

Management System (NMS) as a form of improving the use of 

the network resource [5]. Recently, more sophisticated RWA 

algorithms, named Impairments Aware RWA (IA-RWA), that 

take into account physical layer impairments has been 

investigated [6] – [16]. In [6] – [9], the influence of 

Amplified-Spontaneous Emission noise (ASE) over Bit Erro 

Rate (BER) in a TON was investigated. Nonlinear effects, as 

Four-Wave Mixing (FWM) and Cross-phase Modulation 

(XPM), have their impact over the Transmission Quality of 

Service (TQoS) in a TON examined in [10] – [13]. In [14] – 

[15], Polarization Mode Dispersion (PMD) was studied in 

static and dynamic optical networks. 

Although, IA-RWA`s aims at the development of RWA 

algorithms with minimal impact of physical impairments over 

the ligthpaths TQoS in a TON; the most part of them seek by 

models for include this impact and consider the influence of 

only one physical layer effect. Besides, according with their 

impact over the ligthpath TQoS in a TON, physical layer 

impairments can be divided in two categories: (i) effects 

related with the route choice in the IA-RWA, as for example 

PMD and ASE noise; (ii) effects related with the wavelength 

choice in the IA-RWA, as for example XPM, FWM. Note also 

that, the works has not been taking into account this 

characteristic of the physical impairments. 

This paper aims at points out that the use of an integrated 

IA-RWA, where the influence of multiple physical 

impairments is include, can improve network performance. As 

presented in Section III, the proposed IA-RWA chooses the 

route and wavelength (to allocate for a ligthpath request) at the 

same time; i. e., the routing algorithm and the wavelength 

assignment algorithm are coupled. PMD is considered as 

effect related with the route choice and XPM and SPM as 

effect related with the wavelength choice. Simulations in 

different networks scenarios suggest that this proposal present 

very good results when compared with an IA-RWA that select 

the route and wavelength in an independent form. 

The remaining of this paper is organized as follows. Section 

II presents the network model used to compute the power 

penalty induced by PMD, XPM and SPM over a connection 

request. In the Section III, coupled and non coupled IA-RWA 

are showed. Numerical simulations are introduced and 

discussed in Section IV and Section V shows the conclusion 

and future works. 

II. PHYSICAL IMPAIRMENTS 

A. Cross-phase Modulation and Self-phase Modulation 

Cross-phase Modulation is a nonlinear fiber effect where the 

phase of each channel is modulated by the intensity 

T 
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modulation (IM) of the other channels [5]. The phase 

modulation (PM) is converted into PM and IM at the fiber 

output by GVD (Group-velocity Dispersion) and SPM 

(Self-phase Modulation). XPM is always accompanied by 

SPM and occurs because the effective refractive index of a 

wave depends not only on the intensity of that wave but also 

on the intensity of other copropagating waves [17] . 

In a TON point of view, the XPM-induced PM and IM 

results in power penalty in ligthpaths that share a given 

number of sections in the network; since the XPM generated in 

each shared section is converted to intensity distortion at the 

end of the lightpath by the residual dispersion and self-phase 

modulation (SPM) of the network route. Although, the 

characterization of SPM and XPM effects is often of a complex 

nature (especially in multisegment fiber systems), fortunately, 

the power penalty induced by XPM and SPM can be estimated 

by [18]  
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where P is the average optical power at the receiver input, k 

and ksp are constants dependent on the receiver type, Sp,i (f) is 

the power spectral density (PSD) of the i'th pump channel IM 

at the fiber input, HXPM,P,i(f) and Hr(f) are the transfer 

functions of the equivalent linear model (ELM) of the 

XPM-induced IM associated with the i'th pump channel and of 

the electrical receiving filter, respectively. 

 

B. Polarization Mode Dispersion 

The origin of PMD lies in the fact that the optical signal 

energy at a given wavelength propagating in an optical fiber is 

divided in two polarization modes, which travel with different 

group velocities because of the ellipticity of the fiber core [5]. 

External factors, as changes in ambient temperature, affect the 

distribution of signal energy and thus influence the PMD. 

The time-averaged differential time delay between two 

orthogonal states of polarizations (SOP) on a link with L 

kilometers is given by [21] – [22] 
 

PMDt D L  .  (4) 

where t stands for the differential group delay (DGD) and 

PMDD  is the fiber PMD parameter, measured respectively 

in ps  and ps km . PMDD  parameter is provided by the fiber 

maker and may indicate the power penalty caused by the PMD 

effect. In fact, the SOPs vary slowly with time and the DGD is 

a random variable with Maxwellian probability density 

function [5]. 

The power penalty induced by the PMD may be estimated 

by the simple formula [21] – [22] 
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where T is the bit duration, related with the transmission rate 

B by 1T B , and  is the fraction of the light power 

launched in one of the SOP`s. Notice that, power penalty 

increases as the fiber PMD parameter (DPMD) and transmission 

rate increase. 

 

III. COUPLED IA-RWA ALGORITHM 

A. RWA-distance 

Traditional RWA algorithms refuse connections requests 

only due to wavelength-continuity constraints [23]. 

RWA-distance algorithm used in this work is a traditional 

RWA. In the process of route determination, RWA-distance 

uses Dijkstra‟s algorithm [20] for computing shortest path 

between the source and destination nodes. The link distance in 

kilometers is used by Dijkstra‟s algorithm as the link cost. In 

the wavelength assignment step, the well-known first-fit 

algorithm is used [24] – [25]. 

Notice that no physical layer impairments is taken into 

account by RWA-distance algorithm in the connections 

admission process in the optical network, as a consequence, in 

scope of this work, RWA-distance algorithms may also be 

called Blind algorithm [26]. 

 

B. PMD-XPM IA-RWA Algorithm 

As can be seen in Fig. 1, the PMD-XPM IA-RWA algorithm 

refuses connections requests take into account two criteria: (i) 

wavelength-continuity constraints; (ii) TQoS criterion.  

Power penalty imposed by XPM, SPM and PMD effects was 

used in this IA-RWA as TQoS metric. As PMD effect is an 

effect related with the route choice, its power penalty was 

computer in the routing algorithm step using (4) and (5). In 

this case, power penalty is used as link cost and Dijkstra 

algorithm is used to select the route with the lower PMD 

penalty (shortest path in Dijkstra's algorithm). The route will 
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be select if the TQoS criterion is satisfied, i.e., it has power 

penalty  1 dB. 

If there is no route that satisfies the TQoS criteria, then the 

connection request is refused. Else, the impact of XPM and 

SPM over the wavelength available is computed in the 

wavelength assignment algorithm step, since XPM and SPM 

are related with the wavelength choice in the IA-RWA. Power 

penalty induced by XPM and SPM over a given wavelength is 

calculated using (1), (2) and (3), in the same form presented in 

[18]. The wavelength assignment algorithm selects the 

wavelength with the lower power penalty induced by XPM 

and SPM. 

Notice that, if there is no wavelength available or if the 

wavelength available do not satisfy TQoS criterion, then the 

request is refused. If there is at least one wavelength available 

that satisfies the TQoS criterion, then the connection request is 

admitted. 

 
Fig. 1: XPM-PMD IA-RWA Algorithm 

C. Coupled IA-RWA 

As can be seen in Fig. 2, the Coupled IA-RWA algorithm 
proposed in this work also refuses connections requests take 
into account two criteria: (i) wavelength-continuity constraints; 
(ii) TQoS criterion. It also taking into account the power 
penalty imposed by XPM, SPM and PMD effects and it uses 
this metric as TQoS criterion. However, there are some 
differences. 

First of all, Coupled algorithm also uses Dijkstra's 
algorithm, but the cost function is defined by wavelength, i.e., a 
given wavelength has different costs in different links and 
different wavelength have different costs in the same link. The 
cost of a given wavelength  k  is computed as 
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Where, 
PPMD

ij

is the power penalty induced by PMD in the 

link ij and is computed using (5). 
P XPM , k

ij

is the power 
penalty induced by XPM/SPM over the wavelength k in the 
link ij and is computed using (1), (2) e (3). H is the number of 
hops of the route under analysis. 

Notice that, all wavelengths in a given link have the same 
power penalty induced by PMD. Moreover, another important 
difference between Coupled and IA-RWA-PMD-XPM 
algorithm is that, as showed in Fig. 3, when Dijkstra algorithm 
select the wavelength with the lower PMD and XPM power 
penalty, it also is selecting the route into the network. In other 
words, Coupled IA-RWA algorithm finds the route and the 
wavelength at the same time. 

 

Fig. 2: Coupled IA-RWA Algorithm 

 

Fig. 3: Example of the coupled selection of route and wavelength by Coupled 
IA-RWA. The wavelength with the lower power penalty, i.e. wavelength λ3, is 

chosen to serve a connection between the nodes „s‟ and „d‟. 

 
 

  

Fig. 4: Network topology 
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IV. RESULTS 

A. Simulation Scenario 

Network performance is analyzed, through an ad-hoc 
simulator, for blocking probability. An arbitrary network with 
19 nodes is used with ideal optical amplifiers, i. e. these 
amplifiers introduce no noise, to compensate the 80 to 220 km 
fiber link attenuation connecting two adjacent nodes with 
W=10 wavelengths under ITU-T grid [27]. The spatial traffic 
profile is uniformly distributed, bearing Poisson (variable mean 
to set network traffic load) and exponential distributions 
(mean=1s) for call generation and its duration, respectively. 
The network topology is showed in Fig. 4. Fiber link chromatic 
dispersion is compensated by a DCF (Dispersion 
Compensation Fiber). 

In order to investigate the XPM/SPM and PMD impact on 
the optical network, ligthpath transmission rate 10 Gbps was 
simulated in different network scenarios with three kind of 
fiber: (i) one with links constructed with new optical fibers, 

i.e., 0,2PMDD ps km ; (ii) second scenario with links 

constructed with old optical fibers, i.e., 1,8PMDD ps km ; 

(iii) the third scenario has 50% fiber links with 

0,2PMDD ps km and 50% with 1,8PMDD ps km , and 

it is named as Mixed Fiber Network. In this case, the network 
simulator allocates the fibers randomly among the links. The 
transmitted power for each ligthpath is set at 0 dBm and 10 
dBm (i.e., a high and low transmission power) for 50 GHz and 
100 GHz grid, respectively. The fiber attenuation, fiber 
nonlinear coefficient, and chromatic dispersion slope are, 
respectively, 0.22 dB/km, 1.37 (W.km)

-1
, and 0.07 

ps/[(nm)
2
km]. The extinction ratio and Q-factor are 10 dB and 

7, i.e. BER = 10
-12

. 

B. Comparison Between IA-RWA’s 

The simulation results present in this section show the 
network behavior when XPM/SPM and PMD effects are taking 
into account by the different IA-RWA‟s proposed in this paper. 
As showed in this subsection, although PMD was related with 
the route choice and XPM/SPM with the wavelength choice, 
numerical simulation suggest that, when the impact of the three 
effects is included in the IA-RWA, XPM/SPM can also have 
influence in the route choice and PMD in the wavelength 
choice. As a consequence, blocking performance is affected 
and change according the network scenario. 

Fig. 5 exhibits the blocking probability for Coupled and 
PMD-XPM IA-RWA algorithms with the transmission power 
of the each ligthpath set at 0 dBm and 10 dBm for 50 GHz and 
100 GHz grid and in the three network scenarios describe in 
Section IV.A. Notice that, the fact that Couple algorithm 
selects the route and wavelength at the same time results in a 
better performance in almost all cases, when compared with 
PMD-XPM algorithm. For example, for the mixed network 
scenario exhibited in Fig. 5e and Fig. 5f, blocking probability 
displayed by Coupled algorithm is at least 15% better than the 
PMD-XPM algorithm. In network scenarios where XPM/SPM 
effect is not relevant, i.e. curves for low transmission power or  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Coupled and XPM-PMD IA-RWA Algorithms 

0 dBm in Fig. 5, Coupled IA-RWA is also the best. The only 
situation where Coupled presents a poor performance, when 
compared with PMD-XPM algorithm, is where XPM/SPM is 
the dominant physical impairment (see Fig. 5b, i.e. high 
transmission power and low DPMD). 

Other important fact is observed in the networks scenarios 
where PMD effect is the dominant effect in relation 
XPM/SPM. For example, when the DPMD increases (0.2 → 1.8 
ps/(km

-0.5
)), PMD effect becomes the dominant effect into the 

network if the transmission power is low, i.e. 0 dBm. In this 
situation, as presented in Fig. 5c, Coupled and PMD-XPM 
IA-RWA algorithms have a similar performance. See that in 
Fig. 5a, Coupled has better performance than PMD-XPM 
algorithm. Note also that, as PMD-RWA algorithm select the 
route according PMD effect (see Fig. 1), blocking in Fig. 5c 
occurs in the route selection step. On the other hand, although 
Coupled algorithm selects route and wavelength at the same 
time (see Fig. 2), similar behavior happens, since the two 
algorithms have similar blocking performance. In other others, 
this information suggests that, in a network point of view, a 
physical impairment related with the route choice may also 
influence in the wavelength choice. Finally, note that the same 
characteristics are present in network scenarios when 
XPM/SPM also became an important physical impairment, i.e., 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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scenarios with high transmission power and high DPMD, as for 
example in Fig. 5d. 

C. Coupled IA-RWA Analysis 

This subsection presents numerical simulations in the 
networks scenarios operating under Coupled IA-RWA 
algorithm. As you can see in Fig. 6a and Fig. 6b, when the 
ligthpath grid increases, Coupled algorithm presents similar 
performance for equivalent scenarios. For example, the curve 
for P=10 dBm, DPMD = 0.2 ps/(km

-0.5
), Δλ = 100 GHz is very 

close the one for P=0 dBm, DPMD = 0.2 ps/(km
-0.5

), Δλ = 100 
GHz. The same behavior occurs for the other cases in the 100 
GHz grid. However, this situation is different under 50 GHz 
ligthpath grid. As seen in Fig. 5a, as expected, for high 
lightpath power (i.e. 10 dBm), blocking probability increases 
when compared with the lower power scenario. 

 
 

 

Fig. 6: Blocking performance for Coupled IA-RWA Algorithm 

V. CONCLUSIONS 

This work studies the impact of a linear physical 

impairment, Polarization Mode Dispersion, and two non-linear 

ones, Cross-phase Modulation and Self-phase Modulation, on 

the network performance. The linear effect is related with the 

route choice and the non-linear effects with the wavelength 

choice by RWA algorithm. Numerical simulations in different 

scenarios suggest that there is a very close relationship 

between these physical impairments. Furthermore, the use of 

an IA-RWA algorithm that selects the route and wavelength at 

the same time may improve the network blocking 

performance. As a continuation of this work, it has been 

investigated in an optical networks impaired by other physical 

layer impairments, such as ASE noise and EDFA saturation. 
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Resumo – Neste trabalho é apresentada a funcionalidade de 

Descoberta Automática em redes OTN. São abordados os 

principais protocolos e procedimentos relacionados, descritos nas 

normas ITU-T e IETF, e os métodos de descoberta em nível 

físico. É apresentada uma descrição da recomendação ITU-T 

G.7714 e sua aplicação à rede OTN. Um protótipo de simulação 

foi modelado e desenvolvido no OMNeT++ referente à 

funcionalidade descrita na ITU-T G.7714. 
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I. INTRODUÇÃO 

Com o advento da próxima geração de redes ópticas, tem-
se como objetivo uma maior automação na operação destas, 
reduzindo a intervenção humana e, portanto, os custos 
operacionais. Nesse contexto, surge o plano de controle 
provendo uma maior automação e inteligência na operação da 
rede. As informações referentes à descoberta de equipamentos 
e conexões nas redes ópticas constituem a base de dados para 
as tarefas de gerenciamento e controle. 

A partir do surgimento de tecnologias como DWDM 
(Dense Wavelenght Division Multiplexing) e OTN (Optical 
Transport Network) para redes de transporte, a utilização de 
equipamentos transparentes, ou seja, sem qualquer terminação 
do sinal óptico, se torna cada vez mais comum. Esses 
dispositivos, devido à ausência de terminações e dispositivos 
de processamento, apresentam menor complexidade e custo. 
No entanto, suas características dificultam a utilização de 
funcionalidades como o processo de Descoberta Automática, 
que exige o processamento de mensagens pelos dispositivos. 

A Descoberta se apresenta como o processo responsável 
pela identificação dos recursos da rede, obtenção da topologia e 
detecção de mudanças nessa topologia. A Seção de 
Normalização de Telecomunicação da União Internacional de 
Telecomunicação (International Telecommunication Union - 
Telecommunication Session (ITU-T)), através da 
recomendação ITU-T G.7714 [1], apresenta a funcionalidade 
de Descoberta Automática para entidades de transporte. A 
ITU-T G.7714 [1] refere-se aos processos funcionais e à troca 
de informações relacionadas ao recurso de Descoberta 
Automática no plano de transporte, e, como complemento, a 
recomendação ITU-T G.7714.1 [2] define um protocolo para a 

Descoberta das Adjacências de Camadas no plano de 
transporte, ou seja, visa à descoberta da relação entre os pontos 
de terminação (TCPs) de uma camada.  

O conjunto de protocolos GMPLS (Generalized 
Multiprotocol Label Switching), definido pelo IETF como 
solução para implementação do plano de controle, inclui o Link 
Management Protocol (LMP) [3], que se propõe a gerenciar os 
canais de controle e os enlaces de dados com propósito de 
roteamento. O processo de Verificação de Conectividade de 
Enlace do LMP pode ser usado para detectar e coletar de modo 
automático as informações de estado das portas de nós 
vizinhos, criando uma base de dados dessas informações sem 
intervenção manual. O LMP visa, principalmente, a 
identificação dos recursos entre os elementos de comutação da 
rede para prover os dados necessários às funcionalidades do 
plano de controle. 

Enquanto a recomendação ITU-T G.7714.1 oferece suporte 
à verificação de conectividade nas adjacências das camadas de 
transporte, que pode ser usada pelo plano de controle ou de 
gerência, o LMP é um procedimento utilizado para 
gerenciamento dos TE links (Traffic Engineering Link), que 
são a representação no plano de controle das conexões 
existentes no plano de transporte. 

As recomendações existentes abordam a descoberta de 
caminhos fim a fim existentes em uma determinada camada 
[1], ou entre elementos de comutação [3]. Em [4] os autores 
tratam sobre o gerenciamento de link em redes ópticas de 
próxima geração, apresentando mecanismos de gerenciamento 
de enlaces, descoberta automática e gerenciamento de falhas 
nos planos de controle e dados. Em [5] são explorados os 
desafios de gerenciamento em redes transparentes e 
reconfiguráveis. Em [6] é apresentado o recurso de descoberta 
em redes ASON/GMPLS propondo mecanismos para evitar 
colisão na utilização da extensão ao LMP chamada LOL (Loss 
of Light). A descoberta das conexões físicas existentes entre 
dispositivos, que exercem as funções de adaptação e 
terminação do modelo de camadas da OTN, não é abordada 
nesses trabalhos.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta 
de modelagem de simulação para as principais recomendações 
ITU-T sobre descoberta automática em redes OTN, utilizando-
se como ferramenta o OMNET++ [7]. São apresentados 
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mecanismos para a descoberta da topologia física baseada na 
estrutura funcional da rede OTN. Este tipo de abordagem, 
tomando-se por base o esforço de pesquisa dos autores, 
representa uma importante contribuição no tocante a análise 
dos procedimentos de Descoberta e o modo de implantação da 
ITU-T G.7714 na rede OTN. 

Na Seção II, é apresentada a tecnologia de redes OTN 
(Optical Transport Network), descrevendo sua arquitetura 
funcional e principais características. Na Seção III é descrita a 
funcionalidade de Descoberta Automática de acordo com as 
recomendações da ITU-T e a descoberta de vizinhança física. 
Na Seção IV é apresentada a modelagem e simulação dos 
procedimentos descritos pelas recomendações ITU-T G.7714 e 
ITU-T G.7714.1, e na Seção V são apresentadas as conclusões 
e sugestões de trabalhos futuros. 

II. OPTICAL TRANSPORT NETWORK – OTN 

Segundo [8], a OTN representa uma evolução das redes de 
transporte de núcleo, desenvolvida com o objetivo de combinar 
os benefícios da tecnologia SONET/SDH (Synchronous 
Optical Network / Synchronous Digital Hierarchy) com a 
tecnologia de multiplexação DWDM (Dense Wavelength-
Division Multiplexing), que permite a transmissão de sinais 
com múltiplos comprimentos de onda por fibra óptica. 

As várias características da OTN são definidas a partir de 
um conjunto de recomendações da ITU-T. A recomendação 
ITU-T G.805 [9] define a arquitetura funcional genérica de 
redes de transporte. A recomendação ITU-T G.872 [10], 
descreve a arquitetura funcional específica da rede OTN. 
Baseada nas definições dessas duas recomendações, como 
principais recomendações que definem a OTN têm-se a ITU-T 
G.798 [11], na qual são detalhados os blocos funcionais da 
arquitetura OTN, a ITU-T G.709 [12] que define as interfaces e 
estruturas do frame OTN e a ITU-T G.874 [13] que apresenta 
os aspectos relacionados à Gerência da OTN. De acordo com 
[10], a OTN é dividida na Hierarquia Digital de Transporte e 
Hierarquia Óptica de Transporte.  

A Hierarquia Digital é composta por três camadas: OPU 
(Optical Channel Payload Unit), que trata o sinal digital 
cliente; a ODU (Optical Channel Data Unit), onde ocorre a 
multiplexação e concatenação digital; e a OTU (Optical 
Channel Transport Unit), que insere a FEC (Foward Error 
Correction) e fornece um caminho digital entre os NEs 
(Network Elements).  

A Hierarquia Óptica é composta por: OCh (Optical 
Channel), onde ocorrem as conversões de sinal elétrico/óptico 
e óptico/elétrico, fornece um caminho óptico fim a fim e é 
caracterizado por um comprimento de onda; a OMS (Optical 
Multiplex Section), responsável pela multiplexação dos vários 
comprimentos de onda; e a OTS (Optical Transport Section), 
que fornece um caminho óptico entre NEs. Na funcionalidade 
completa ocorre a multiplexação do sinal vindo da OMS com o 
sinal de cabeçalho das camadas da Hierarquia Óptica. 

Em uma rede OTN, todos os NEs são compostos por 
dispositivos que implementam as funcionalidades de 
determinadas camadas apresentadas na recomendação ITU-T 
G.798. A arquitetura funcional básica das camadas ópticas dos 

elementos na rede OTN é observada na Figura 1. Cada camada 
possui uma Função de Terminação de Trilha (TT) e entre as 
camadas existe uma Função de Adaptação. As ligações 
verticais representam as conexões entre dispositivos ou placas 
em um mesmo NE, enquanto ligações horizontais representam 
conexões fim a fim das camadas. 

As funcionalidades de controle e gerenciamento da rede, 
incluindo roteamento, restauração e proteção, correlação de 
eventos e detecção de causa-raiz de falhas, necessitam das 
informações topológicas para serem bem executadas. Em redes 
multicamadas, diferentes níveis da topologia são importantes 
para diferentes tarefas. Por exemplo, o conhecimento da 
topologia física da rede permite a localização de falhas com 
maior precisão, e a topologia em nível de OCh é essencial para 
propósitos de comutação de comprimentos de onda. 

As informações dos vários níveis topológicos permitem 
uma monitoração aprimorada do sinal cliente, através dos 
dados de interdependência das camadas. Desse modo, é 
otimizado o tempo com que se obtêm informações de clientes 
afetados por uma falha. 

 

Figura 1. Modelo funcional das camadas ópticas OTN 

III. A DESCOBERTA AUTOMÁTICA EM REDES OTN 

O processo de Descoberta Automática vem sendo 
desenvolvido e utilizado em grande parte das redes. Porém, as 
Redes Ópticas de Transporte ainda oferecem desafios quanto a 
sua implantação devido à crescente quantidade de componentes 
ópticos transparentes, ou seja, equipamentos sem conversão 
elétrico-óptico. 

O processo de Descoberta é iniciado a partir da 
identificação de todos componentes físicos que estão contidos 
na rede, ou seja, em todos os NEs, são detectados os 
dispositivos físicos que os compõem. Após esse procedimento, 
é necessária a configuração das conexões físicas entre esses 
dispositivos e, consequentemente, a obtenção da topologia da 
rede.  

A ITU, através da recomendação ITU-T G.7714 [1], 
apresenta o procedimento geral de Descoberta Automática para 
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entidades de transporte. Essa recomendação, juntamente com a 
ITU-T G.7714.1 [2], aborda o processo de Descoberta da 
Adjacência de Camadas, ou seja, a descoberta dos pontos de 
terminação de uma determinada camada.  Neste artigo é 
proposta a aplicação deste procedimento nas camadas 
OTU/ODU e OTS da rede OTN. Essas camadas possuem 
campos de cabeçalhos que viabilizam o transporte da 
mensagem de descoberta. A OTU possui uma relação 1:1 com 
os canais ópticos (OCh) e sua terminação e processamento do 
cabeçalho ocorre em todos NEs que possuem capacidade de 
conversão para sinal elétrico. A aplicação da Descoberta 
Automática na camada OTU fornece informações topológicas 
referentes aos canais ópticos. Na camada OTS, é possível 
identificar as conexões físicas entre NEs, visto que a OTS é a 
camada mais inferior e possui terminação e processamento do 
cabeçalho trecho a trecho na rede OTN. 

A descoberta das ligações entre dispositivos em um mesmo 
NE, que implementam funcionalidades de diferentes camadas, 
se apresenta complexa, devido à variedade de equipamentos e 
suas características. No modelo funcional de camadas da rede 
OTN (Figura 1), essas conexões são observadas no sentido 
vertical, entre camadas. A abordagem desse tipo de descoberta, 
possibilitando a obtenção da topologia física da rede, ainda não 
foi amplamente explorada na literatura.  

Com a utilização do procedimento descrito em [1] e da 
Descoberta Automática das conexões entre camadas, são 
obtidas informações completas sobre a rede, possibilitando a 
gerência de rede monitorar com maior precisão o sinal cliente. 
Em uma rede OTN, são transportados múltiplos comprimentos 
de onda em uma fibra, multiplexando diversos sinais cliente e 
exigindo um mecanismo eficaz para gerenciamento dos 
recursos. 

O procedimento baseado em [1] e [2], e uma visão geral a 
respeito do processo de descoberta entre camadas, são 
apresentados nos tópicos a seguir. 

A. As Recomendações ITU-T G.7714 e ITU-T G.7714.1 

A recomendação ITU-T G.7714 [1] descreve o Agente de 
Descoberta (Discovery Agent (DA)), responsável por executar 
o procedimento para identificação de conexões. O 
procedimento visa, principalmente, identificar as entidades de 
transporte da rede (Conexão de Enlace, Trilha e Conexão de 
Rede). Os TCPs (Termination Connection Points) são os 
pontos que delimitam as camadas, situados após a função de 
processamento do cabeçalho de uma determinada camada. 

O DA é o responsável pela troca de informações entre os 
TCPs com o propósito de fornecer os dados de descoberta para 
o plano de gerência ou controle. Para a descoberta das 
conexões e características de cada ponto, o DA é composto de 
três subprocessos: 

 Discovery Trigger (DT) – Responsável pela 
inicialização dos processos LAD e TCE; 

 Layer Adjacency Discovery (LAD) – Descobre as 
associações entre dois TCPs/CPs que formam uma 
conexão de rede ou um link de uma camada de rede 
particular. É necessário o conhecimento prévio dos 
TCP-ID's (Termination Connection Point Identifier); 

 Transport Entity Capability (TCE) – É usado para 
troca de informações referente à capacidade da 
conexão de rede ou link. É necessário o conhecimento 
prévio dos links pelo LAD e de informações de 
capacidade local do TCP. 

Como requisito para o processo de descoberta, cada ponto 
de conexão deve possuir um Identificador (ID) único que inclui 
os dados da DCN, do DA e do Ponto de conexão. 

O procedimento se baseia na troca de mensagens através do 
plano de transporte e da DCN (Data Communication Network), 
que é a rede pela qual os NEs se comunicam com o Sistema de 
Gerência da rede. As principais mensagens trocadas entre os 
processos LAD de cada DA são: 

 LADDiscMsg – Mensagem de Descoberta que contém 
os identificadores do ponto local e é enviada pelo 
enlace de dados; 

 LADDiscAckMsg – Resposta da Mensagem de 
Descoberta que contém o conteúdo da Mensagem de 
Descoberta recebida e os identificadores do ponto local 
que a recebeu. Essa mensagem é enviada para o DA de 
origem de forma out-of-band. 

A Gerência e o processo DT podem iniciar a descoberta ou 
termina-la. Ao final da troca de mensagens entre os processos 
LAD, esses verificam a integridade do enlace bidirecional 
descoberto e reportam as informações para o processo DT 
através de mensagens, conforme o caso específico: 

 LADDTMiswire – Mensagem que informa detecção de 
enlace incorreto, contendo todos os identificadores 
recebidos e enviados pelo LAD; 

 LADDTLinkDisc – Mensagem de enlace descoberto, 
contendo os identificadores dos pontos local e remoto; 

 LADDTLinkLost – Mensagem de enlace perdido, 
contendo os identificadores dos pontos local e remoto. 

Na recomendação ITU-T G.7714.1 [2] é apresentado o 
protocolo contendo os métodos e procedimentos para efetuar a 
descoberta das adjacências de camada (LAD). Para redes OTN 
são especificados mecanismos para aplicação nas camadas 
OTU e ODU. Para ambos utilizam-se os campos do TTI (Trail 
Trace Identifier) ou GCC (General Communications Channel) 
para transportar a mensagem de Descoberta. 

Em [2], os formatos e atributos das mensagens são 
especificados. Os dois identificadores principais que compõem 
os atributos das mensagens são:  

 DA-ID: Identificador do Agente, composto pelo 
identificador da DCN e endereço do DA na DCN; 

 TCP-ID: Identificador do TCP a ser descoberto.  

O procedimento de Descoberta Automática descrito em [1] 
e [2], consiste nas seguintes ações: 

1. O DA, a partir do processo LAD, transmite a 
mensagem de Descoberta composta pelos 
identificadores locais utilizando um dos formatos 
definidos em [2]; 
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2. Ao receber uma mensagem, o DA remoto identifica o 
formato e valida como uma mensagem de Descoberta; 

3. O DA remoto, a partir do formato identificado na 
mensagem, obtém os identificadores do ponto que 
originou a mensagem e, assim, o endereço do Agente 
correspondente na DCN; 

4. O DA remoto armazena as informações recebidas e 
envia a mensagem de resposta incluindo os 
identificadores do ponto remoto; 

5. Ambos DAs possuem as informações do enlace 
descoberto e podem reportar essa informação para a 
Gerência (essa ação não é especificada pelas 
recomendações em questão). 

Para descoberta das ligações entre NEs, este trabalho 
propõe o uso do mesmo mecanismo, utilizando os campos 
semelhantes no cabeçalho da camada OTS. 

B. A Descoberta de Vizinhança Física 

Protocolos como o LMP [3] e extensões propostas [6] 
visam a descoberta dos nós de comutação da rede. O processo 
de verificação de enlace do LMP necessita que os dispositivos 
ópticos deixem de ser transparentes para haver a troca de 
mensagens pelo canal de dados. Mesmo a extensão LOL, que 
utiliza emissão e detecção de luz para identificar as conexões, 
possui como requisito que cada porta seja capaz de emitir luz, o 
que não acontece em muitos dispositivos. 

Os equipamentos que apresentam as funções da hierarquia 
óptica da OTN apresentam limitações quanto à aplicação da 
descoberta automática. Neste tópico, são apresentadas algumas 
possibilidades para efetuar a descoberta de todos os 
dispositivos existentes na rede. 

Na interface OCh-OMS, geralmente tem-se dispositivos de 
emissão de laser ligados a multiplexadores/demultiplexadores 
ópticos que, em sua maioria, são equipamentos passivos. Uma 
maneira de se obter as informações de conexões entre essas 
interfaces é utilizando foto-detector em cada porta do 
multiplexador. Desse modo, há possibilidade de utilização de 
um protocolo baseado em emissão e detecção de luz, 
coordenado pela gerência local. 

Outros equipamentos existentes em um mesmo NE na 
interface OMS-OTS, que podem ser chaves ópticas, 
multiplexadores para canal de serviço e amplificadores ópticos, 
podem ser interligados por fio metálico, com interfaces de 
processamento simples para comunicação serial. Através 
dessas interfaces são trocados os identificadores das placas. 
Outra possibilidade seria a emissão de luz na OCh e detecção 
de todos os dispositivos que são atravessados por esse laser. 
Esse processo deve ser coordenado pela gerência para evitar 
colisão, e a mesma infere a ordem em que os equipamentos 
estão interligados. 

Esse modelo de Descoberta acontece de forma 
descentralizada. Todos os NEs gerenciam a descoberta entre os 
seus dispositivos, sendo que, o nível OTS, que interliga dois 
NEs vizinhos, é descoberto pelo procedimento de troca de 
mensagens apresentado na Seção III-A.  

IV. MODELAGEM DE SIMULAÇÃO PARA O PROCESSO DE 

DESCOBERTA  BASEADO NA ITU-T G.7714 

Nesta seção é apresentada a modelagem de simulação 
baseada nos procedimentos descritos em [1] e [2]. O software 
OMNET++ [7] é utilizado na simulação da descoberta dos 
pontos de terminação (TCPs) de modo genérico, estes sendo de 
qualquer camada em específico. A sua aplicabilidade a 
determinada camada depende das propriedades e do cabeçalho 
da mesma.  

A. Modelagem e Implementação  

Os NEs, na rede OTN, apresentam funcionalidades de 
diferentes camadas, portanto, englobam diferentes tipos de 
TCPs. Na simulação, todos os NEs que compõem a rede 
possuem um DA, este é responsável pela Descoberta de todos 
os pontos de terminação do NE em questão. 

A implementação do DA contém os sub-módulos 
correspondentes aos processos descritos em [2]. O processo 
TCE foi abstraído na simulação, devido a não existência de um 
protocolo específico para sua implementação na OTN e o foco 
deste trabalho ser a obtenção da topologia da rede.  

Cada DA possui um identificador único (DA-ID) no 
contexto da DCN em que está inserido. Esse identificador é 
usado para compor as mensagens trocadas e exerce o papel de 
endereço de rede para o DA. No contexto do NE, cada TCP 
possui um identificador único (TCP-ID). Os TCPs de entrada e 
saída que correspondem a um enlace bidirecional possuem o 
mesmo identificador. 

A arquitetura do DA, observada na Figura 2, é composta 
pelos seguintes sub-módulos: 

 DT – Módulo que implementa o processo Discovery 
Trigger descrito na Seção III.A.; 

 LAD - Módulo que implementa o processo Layer 
Adjacency Discovery descrito na Seção III.A; 

 ADAP – Módulo de interface para comunicação do 
DA com entidades externas. A troca de informações 
entre o DA e o TCP e entre o DA e a Gerência é 
realizada através deste módulo. 

 

Figura 2. Arquitetura do Agente de Descoberta. 

O módulo DT é modelado para executar as ações descritas 
na Figura 3. Para cada TCP identificado no NE (Msg. de 
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identificação de TCP) o DT cria uma entrada no vetor de 
armazenamento para este TCP, inicializa uma instância do 
LAD e envia a relação entre processo LAD e TCP para o 
módulo ADAP. O ADAP armazena essas informações para 
posterior encaminhamento de mensagens. Ao receber do 
módulo LAD mensagens de estado de enlace, o DT armazena 
os dados e envia a informação à Gerência. 

    

Figura 3. Fluxograma do módulo DT. 

O módulo LAD foi modelado conforme a máquina de 
estados descrita na recomendação ITU-T G.7714 [1]. O 
módulo possui a lista de eventos definida em uma variável da 
classe LAD e para cada ação descrita na máquina de estados 
foi criado um processo correspondente no módulo. A seguir, 
uma breve descrição dos estados do processo LAD 
implementados na classe LAD do DA:  

1. IDLE – É o estado inicial. Esse estado é inicializado ao 
receber uma mensagem de Start do processo DT e 
ativa o envio da Mensagem de Descoberta através do 
TCP correspondente; 

2. SA-ZKnow – Esse estado indica que o enlace 
unidirecional A-Z é conhecido, ou seja, o TCP remoto 
recebeu a mensagem de descoberta e respondeu através 
da DCN. Nesse estado são armazenados os dados 
referentes ao enlace descoberto; 

3. SZ-AKnow - Esse estado indica que o enlace unidirecional 
Z-A é conhecido, ou seja, o TCP local recebeu uma 
mensagem de descoberta e respondeu através da DCN. 
Nesse estado são armazenados os dados referentes ao 
enlace descoberto e enviada a mensagem de resposta 
ao DA remoto; 

4. SA-Z,Z-AKnow – Esse estado se refere à situação na qual o 
enlace bidirecional é conhecido. Na transição para esse 
estado, as informações do enlace são reportadas para o 
processo DT. Após a comunicação com o processo 
DT, são tomadas as ações para interromper o envio de 
mensagens de Descoberta e encerrar o processo LAD 
referente ao TCP descoberto.  

Para o estudo de caso, foram criados os módulos TCP, NE, 
DCNRouter e Gerente, que complementam a simulação. O 
módulo TCP simula uma terminação de uma camada 
específica, ele não agrega as características de uma camada, 
simplesmente troca as mensagens com outro ponto TCP em um 
NE remoto. O NE é um conjunto de TCPs, como descrito 
anteriormente. O módulo DCNRouter realiza o roteamento das 
mensagens de gerência e o Gerente ativa ou desativa o 

processo de descoberta, recebe as informações de descoberta 
dos DAs, e gera os relatórios e a topologia descoberta da rede. 

B. Simulação 

Ao início da simulação, cada TCP envia uma mensagem ao 
DA, identificando-se. O mesmo ocorre para cada DA e a 
Gerência. O DA, para cada TCP em seu escopo, inicializa 
instâncias do LAD e envia a mensagem para início da 
descoberta, contendo os identificadores do DA e TCP. O 
processo LAD começa o envio das Mensagens de Descoberta 
contendo os identificadores locais através do canal de dados do 
TCP correspondente. O processo LAD do ponto remoto, ao 
receber uma mensagem de descoberta, armazena os dados 
recebidos e envia a Mensagem de Resposta para o DA de 
origem através do Router, Figura 4. Esse simula de modo 
simplificado a rede de gerência DCN e encaminha a mensagem 
ao DA endereçado na mensagem. O DA que originou o 
processo recebe a resposta, associa ao TCP de envio e 
armazena os dados referentes àquele ponto.  Após o 
procedimento ocorrer nos dois sentidos, cada DA valida a 
descoberta do enlace bidirecional correlacionando os dados 
trocados em cada enlace unidirecional durante o procedimento. 
Descoberto o enlace, o mesmo é reportado ao processo DT de 
cada DA e consequentemente à gerência. 

Na simulação, cada DA, ao término da Descoberta 
Automática de todos os pontos no NE correspondente, gera um 
relatório contendo os enlaces descobertos referentes aos TCPs 
de seu escopo. A gerência recebe as informações de todos os 
DAs da rede e gera o relatório geral e o desenho da topologia 
da rede configurada. 

No estudo de caso é executada a simulação para diferentes 
topologias de rede. São apresentados os resultados referentes à 
topologia em Anel testada. Na Figura 4 é observada a rede em 
anel configurada. Todos os NEs possuem oito pares de TCPs. 
Vale destacar que o TCP é um elemento unidirecional, 
portanto, para cada enlace bidirecional têm-se um par de TCPs: 
TCPsource/TCPsink. Na simulação realizada, optou-se por 
atribuir o mesmo identificador aos TCPs que compõem o par 
do enlace bidirecional. 

A Figura 4 ilustra a rede configurada no software de 
simulação OMNET++ [7]. Os TCPs contidos em cada NE, 
nesse caso, simulam um ponto de terminação da camada OTU 
e o processo de Descoberta Automática é executado pelo DA 
de acordo com o método descrito na Seção III.A. 

 

Figura 4. Rede configurada no simulador OMNET++. 
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A Figura 5 representa o desenho da topologia encontrada na 
simulação, condizente com a rede testada. Para os casos em 
que ocorre um erro de conexão, o desenho da topologia mostra 
as conexões válidas, omitindo as incorretas ou perdidas. 

 

Figura 5. Topologia gerada pelo Gerente através da Descoberta 
Automática. 

Na Figura 6, é observado o formato do relatório gerado 
pelo módulo Gerente da simulação para a rede configurada na 
Figura 4. Este relatório contém os identificadores completos 
dos pontos finais dos enlaces descobertos na rede. Com 
propósito de exemplificação, são mostrados apenas dois 
enlaces da rede.  

 

Figura 6. Relatório de enlaces descobertos. 

A Figura 7 apresenta uma amostra do relatório dos enlaces 
inconsistentes gerado pelo Gerente. Neste relatório são 
reportados todos os dados contidos nas mensagens trocadas 
entre os TCPs envolvidos. Na Figura 7 são apresentados os 
dados referentes às mensagens trocadas através do TCP com a 
conexão incorreta. 

 

Figura 7. Relatório de enlaces incorretos. 

V. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta uma visão geral da funcionalidade 
de Descoberta Automática em redes OTN. Este estudo tem 
como foco a utilização dos procedimentos de descoberta 
descritos pela ITU-T, assim como, discutir a aplicabilidade de 
outros métodos na rede OTN. São apresentadas as limitações 
dos protocolos para uso no modelo de rede OTN e sugeridas 

adaptações a equipamentos para a descoberta das conexões 
entre todos dispositivos físicos da rede. 

O método descrito pela recomendação ITU-T G.7714 [1] 
aplicado em redes OTN é demonstrado através do protótipo de 
simulação desenvolvido no simulador OMNET++. Os módulos 
de simulação que compõem o Agente de Descoberta foram 
criados de acordo com as características descritas em [1] e [2], 
focando-se na interoperabilidade e aplicação do mesmo ao 
modelo de rede OTN, desenvolvido em [14]. 

Deste modo, o artigo demonstra a utilização da 
funcionalidade de Descoberta Automática em redes OTN, 
discutindo o foco de aplicação do protocolo definido pela ITU-
T e seus requerimentos. O trabalho contribui com a análise de 
aplicação da Descoberta em todas as conexões existentes na 
rede OTN, apresentando os obstáculos e exemplificando o 
procedimento de [1] através da simulação.    

Para estudos futuros, sugere-se uma análise aprofundada 
quanto à aplicabilidade, eficiência e custos dos métodos para 
Descoberta Automática dos dispositivos físicos da rede, a 
modelagem e simulação desses métodos, de modo a tornar o 
processo de descoberta completo, e a integração do modelo de 
simulação ao modelo funcional para redes OTN desenvolvido 
com base na recomendação ITU-T G.798 em [14].  
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Resumo—O problema do projeto de redes ópticas pode ser 
dividido em três subproblemas, o projeto da topologia virtual, o 
roteamento e atribuição dos comprimentos de onda e o problema 
de grooming de tráfego. Nesse trabalho é proposta uma heurística 
para o projeto de redes ópticas WDM, construída com base em 4 
procedimentos: a construção de uma solução inicial, um processo 
de melhoria determinístico, uma busca local sistemática e uma 
perturbação aleatória. Como resultado inicial, é apresentada 
uma análise de relevância e ajuste de todos os processos 
envolvidos na heurística. Os testes numéricos foram realizados 
em duas redes, 6 e 14 nós, translúcidas com diferentes níveis de 
conectividade. Para a comparação da qualidade das soluções 
obtidas é mostrado os resultados de um método híbrido 
(heurística + modelo da programação linear inteira) encontrado 
na literatura. 
 

Palavras chave; problema de grooming de tráfego; redes 
ópticas WDM; heurística. 

Abstract—The optical network design problem can be divided in 
three sub problems, virtual topology design, the problem of 
routing and wavelength assignment and traffic grooming 
problem. An approach to design this multi-layer network 
problem is proposed, using four procedures: a high-quality initial 
solution, a deterministic method to improve this initial solution, a 
systematic local search, and a process of random search. In 
computational tests are presented the relevance analysis for each 
procedure, and their parameters adjustment. Numerical tests are 
accomplished on two translucent optical networks, 6 and 14 
nodes, considering several connectivity levels. In addition, in the 
test of quality of results it was presented results obtained from a 
hybrid method (ILP approach + heuristic) found in literature.  
 

Keywords; traffic grooming problem; WDM optical network; 
heuristic. 

I. INTRODUÇÃO  
Entre os diversos benefícios das redes ópticas pode-se 

destacar, talvez como um dos mais importantes, a capacidade 
de suportar vários canais de transmissão em uma única fibra 
através da multiplexação por divisão de comprimento de onda 
(Wavelength Division Multiplexing – WDM). Porém, a 
maioria dos clientes/aplicações dessas redes não necessita de 
um canal inteiro. Na tentativa de melhor aproveitar essa 
capacidade de transmissão, tem-se observado um empenho em 
pesquisa para o desenvolvimento de técnicas com o objetivo 

de acomodar as demandas de tráfego sobre esses canais, de 
forma eficiente. Relacionados ao problema da acomodação 
das demandas em uma rede usando sistemas WDM, pode-se 
citar os seguintes subproblemas: Projeto da Topologia Virtual 
(Virtual Topology Design - VTD) [1], Roteamento e 
atribuição dos Comprimentos de Onda (Routing and 
Wavelength Assignment - RWA) [2] e o Problema de 
Grooming de Tráfego (Traffic Grooming Problem - TGP) [3].  

Para cada um dos problemas citados, é possível encontrar 
na literatura uma grande quantidade de métodos para a 
solução, que se dividem basicamente em métodos heurísticos e 
exatos. Como a complexidade do VTD, RWA e TGP é NP-
Completo [4], seguindo a tendência de outros trabalhos de 
tentar encontrar soluções de boa qualidade em um tempo 
computacional viável, esse artigo tem por objetivo propor uma 
heurística para o problema do projeto de uma rede óptica. 
Onde cada etapa da construção da heurística é apresenta e 
avaliada para análise de desempenho dos procedimentos 
computacionais envolvidos. No final do trabalho é mostrada 
uma comparação dos resultados obtidos com os resultados de 
outro artigo, que propõem um modelo híbrido [5]. Em tal 
modelo híbrido, uma heurística pré-seleciona e atribui rotas a 
um conjunto de caminhos ópticos possíveis, a mesma usada 
nesse trabalho, e em seguida um modelo de programação 
linear inteira (Integer Linear program – ILP) escolhe os 
caminhos ópticos que devem ser efetivamente usados para 
compor uma solução, configuração de rede, para o TGP.  

A. 1.1. Trabalhos Relacionados e Contribuições 
Na literatura existem alguns algoritmos que já são bem 

conhecidos para alguns desses subproblemas. Dentre os 
problemas mencionados, provavelmente o mais estudado é o 
problema de roteamento e atribuição dos comprimentos de 
onda. Em [6] são analisados 10 algoritmos para a atribuição 
dos comprimentos de onda, sendo constatado um similar 
desempenho entre todos eles. Para o TGP já existem propostas 
na literatura uma grande quantidade de heurísticas, sendo 
algumas citadas a seguir. Uma das formas de se construir uma 
heurística é através do uso de uma meta-heurística. A seguir, 
são citadas e comentadas algumas meta-heurísticas aplicadas 
ao problema do projeto de redes ópticas:  

• GRASP: [7] apresenta um algoritmo para encontrar 
soluções para o VTD com a minimização do número de 
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caminhos ópticos, porém o trabalho ainda carece de uma 
comparação com modelos exatos e a apresentação de uma 
busca local sistemática, que os autores sugerem como 
trabalhos futuros;  

• Algoritmo Genético: em [8] é apresentado junto com 
outras heurísticas para a comparação. Contudo, em geral, uma 
comparação de resultados entre heurísticas não assegura a 
otimalidade dos resultados;  

• Simulated Annealing: em [9] é apresentado uma 
heurística usando o Simulated Annealing para o TGP com 
proteção para falha única de enlace. Como o trabalho 
anteriormente mencionado, esse também apresenta a 
comparação com outras heurísticas, porém inclui nos 
resultados numéricos uma comparação com modelos ILPs, 
admitindo soluções com 10% de gap. Adicionalmente, a 
proposta do trabalho se limita ao estudo das redes opacas.  

• Busca Tabu: aplicado ao TGP é detalhada em [10]. 
Contudo, o trabalho não apresenta comparações ou meios para 
reprodução dos resultados. O processo usado para gerar a 
solução inicial para a heurística nesse trabalho é similar ao 
proposto neste trabalho. Porém, como nas outras heurísticas 
citadas, nos algoritmos propostos não existe a possibilidade da 
sub-divisão de uma demanda em mais de uma conexão, o que 
limita os resultados. Como a divisão de demandas é 
frequentemente observada em soluções para o TGP geradas 
por modelos ótimos, a heurística aqui proposta tenta imitar 
esse fenômeno para a redução do número de transceptores. 

A heurística proposta segue a subdivisão do problema de 
otimização das redes ópticas descrita anteriormente. Após a 
pré-seleção dos caminhos ópticos, o método utilizado para 
otimização do TGP é composto basicamente de quatro 
funções: a construção de uma solução inicial, um método 
determinístico para eliminar canais subutilizados, um 
procedimento de busca local e um procedimento para gerar 
perturbações aleatórias no processo de busca local. Na 
próxima seção é apresentado um pseudo-código dando uma 
visão geral da construção da heurística, bem como uma 
explicação de cada uma das funções que a compõe. Na Seção 
3 são apresentados alguns resultados numéricos para redes de 
6 e 14 nós, contendo ainda os resultados obtidos por um 
modelo híbrido para a comparação [5]. Em tais resultados é 
incluída uma análise detalhada dos parâmetros envolvidos na 
heurística, onde é discutido o ajuste dos parâmetros, os 
critérios de parada de cada procedimento e relevância das 
funções na construção da heurística. Na última seção, são 
apresentadas conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

II. HEURÍSTICA PARA O TGP EM REDES TRANSLÚCIDAS 
A rede considerada nesse artigo possui a capacidade 

processamento eletrônico das demandas em todos os nós. Isso 
significa que, em todos os nós é possível que uma conexão 
troque de canal, ou seja agregada com outra conexão. Porém, 
como explicado mais adiante, a rede estudada também 
suportará um conjunto de caminhos ópticos pré-fixados. 
Assim, teremos uma rede conhecida com rede translúcida. 

O pseudo-código do Algoritmo 1 representa, em linhas 
gerais, a heurística proposta. A pré-seleção e o roteamento do 

conjunto de caminhos ópticos são realizados separados do 
algoritmo usado para resolver o TGP. Assim, os caminhos 
ópticos são apenas novas restrições para o TGP, que é 
resolvido pelos procedimentos Squeeze, Busca Local (BL) e 
Perturbação Aleatória (PA). Note que o RWA é resolvido, 
primeiro com uma pré-seleção dos caminhos ópticos (VTD) e 
em seguida o TGP seleciona os caminhos ópticos interessantes 
e atribui comprimento de onda. 

 
    Algoritmo 1: Heurística (N) 
1: Entrada: Matriz de tráfego e a topologia da rede  
2: Projeto de Topologia Virtual  
3: Gerar Solução Inicial  
4: Squeeze  
5: for Critério de parada 1 do 
6:  Busca Local - BL 
7: for Critério de parada 2 do 
8:  Perturbação Aleatória - PA 
9: end for 
10: end for 
 
A seguir é feito um detalhamento dos procedimentos 

usados no Algoritmo 1. 
 
 Projeto de Topologia Virtual  
Tentando reduzir o número de transceptores nos nós 

intermediários em uma conexão, a função usada para escolher 
os caminhos ópticos pondera entre: i) a quantidade de tráfego 
da requisição entre os nós s e d; e ii) a quantidade de saltos de 
uma demanda sd. Por outro lado, para cada caminho óptico, 
um novo transceptor precisa ser instalado. Assim, espera-se 
que a redução do número de transceptores obtida pelo uso de 
novos caminhos ópticos tenha um limite.  

 Na heurística proposta, os caminhos ópticos são 
escolhidos segundo uma ordem de prioridade, TLsd, 

 
TLsd = Hsd × (traf[s][d] + traf[d][s]), 

 
onde Hsd é o número de saltos do caminho mínimo entre sd 

e traf[s][d] é a demanda de tráfego entre os nós sd, dada pela 
matriz de tráfego.  

Os caminhos ópticos são roteados segundo o menor 
caminho que tenha pelo menos um comprimento de onda 
disponível. Isto é feito de forma que cada enlace físico ainda 
tenha disponível pelo menos um comprimento de onda para a 
comunicação entre nós fisicamente adjacentes. Uma vez 
escolhidos e roteados todos os caminhos ópticos, a redução do 
número de transceptores é quantificada através de uma 
sequência em cenários de rede. De modo que o primeiro 
cenário de rede tenha, além dos enlaces físicos, um caminho 
óptico para rotear as demandas de tráfego; o segundo, com 2 
caminhos ópticos; e subsequentemente, o último cenário de 
rede possui disponível pelo menos uma conexão direta entre 
dois nós, sendo um enlace físico ou um caminho óptico. 
Através dessa sequência de cenários de rede, com uma 
quantidade progressiva de caminhos ópticos, os resultados 
numéricos também mostram a relação entre a quantidade de 
caminhos ópticos disponíveis e a economia de transceptores. 
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Cenário Inicial 
De posse dos possíveis caminhos ópticos resultantes do 

VTD, é necessário uma solução inicial para dar início aos 
procedimentos para as melhorias de solução, propostos no 
Algoritmo 1. Vale destacar que em todos os procedimentos 
onde é realizado algum roteamento, é permitida a subdivisão 
de uma demanda em mais de uma conexão usando canais e 
rotas diferentes. Mais adiante é exemplificado este recurso. 

Para gerar o cenário inicial, é utilizado um algoritmo para 
encontrar as k-menores rotas entre cada par origem e destino, 
[11]. Durante a construção da solução inicial, o algoritmo 
primeiramente tenta atribuir a rota com o menor número de 
saltos. Para gerar soluções iniciais de boa qualidade foram 
analisados três processos, atribuindo as demandas na ordem 
crescente, decrescente e arbitrária. Adicionalmente, tem-se 
que as redes estudadas neste trabalho sempre terão capacidade 
para acomodar as demandas de tráfego. Apenas por questões 
de implementação, os comprimentos de onda foram 
previamente ordenados. Assim, têm-se os seguintes casos: 

1. A demanda entre o par sd é menor do que a banda 
disponível no “menor” canal de uma única rota, sendo as rotas 
ordenadas pela quantidade de número de saltos. Neste caso, a 
atribuição é trivial e a demanda é imediatamente alocada. 

2. A demanda entre e o par sd é maior do que a banda 
disponível no “menor” canal de uma única rota, porém ainda 
existem outros canais disponíveis nessa rota. Assim, é alocada 
a maior quantidade possível de demanda no primeiro canal 
com alguma capacidade disponível e o restante nos canais 
seguintes, obedecendo à ordem pré-estabelecida. Note que, 
nesse caso, a demanda é subdividida podendo usar mais de um 
canal na mesma rota. 

3. A demanda entre o par sd é maior do que a banda 
disponível no “menor” canal de uma única rota, sendo que já 
não existem mais canais disponíveis nesta rota. Assim, é 
alocada a maior quantidade possível da demanda nesta rota e o 
restante é alocado em outra rota, seguindo os procedimentos 1 
e 2 anteriores. Assim, nota-se que a solução inicial aqui 
proposta é determinística, contrário do que acontece em outras 
heurísticas encontradas na literatura. Por exemplo, o GRASP, 
que insere um fator probabilístico na construção de uma 
solução inicial [7]. 

Para as funções a seguir, denotar-se-á uma 
configuração/solução da rede por Csd

r,w, representando a 
quantidade de tráfego com origem no nó s e destino no nó d 
usando a rota r e comprimento de onda w, e o número de 
transceptores usados nesta solução por NT(S). 

Squeeze 
O método propõe percorrer todas as conexões ponto-a-

ponto (enlace físico ou caminho óptico transparente) e 
comprimentos de onda, buscando canais com um baixo nível 
de utilização. Quando encontrado um comprimento de onda w 
na condição de subutilizado, o algoritmo tenta re-rotear todas 
as demandas sd passando por este canal w, de forma que cada 
nova rota deve ser disjunta do enlace ij, onde foi encontrado o 
comprimento de onda w com baixa utilização. Esta tarefa tem 
o objetivo de eliminar um transceptor do cenário de rede 
Csd

r,w, que está sendo subutilizado. Por observação, é 

considerado um canal subutilizado aquele transportando 
tráfego abaixo de 25% da capacidade. Acima desse valor, 
observou-se que, quando o algoritmo elimina o uso de um 
componente, acaba tornando subutilizado outro ponto da rede. 
Resultados numéricos comprovando estas afirmações são 
apresentados na Seção 3. Apesar de esse processo ser restrito 
em termo de busca de novas soluções, combinando uma busca 
local e uma perturbação aleatória, o mesmo contribuiu para a 
melhoria do desempenho da heurística. 

Busca Local 
Primeiramente, é necessário definir a vizinhança onde é 

realizada a busca por uma nova solução. Assim, seja Csd
r,w 

uma configuração da rede, onde tal estrutura contém 
informação sobre o particionamento, roteamento, atribuição de 
comprimento de onda e carga de todas as demanda de origem-
destino (sd). Como as rotas são indexadas em ordem crescente 
de número de saltos, a vizinhança assumida é definida como a 
troca de uma rota de índice t por outra de índice (t + 1) ou (t – 
1), para todas as subdivisões de cada demanda sd. Na Figura 1 
é destacada, com uma elipse tracejada, a parte da vizinhança 
de Csd

r,w que está relacionada com o par origem-destino (2,5). 
Note que o índice do comprimento de onda está com uma 
interrogação, isso significa que o algoritmo tenta alocar a 
demanda em questão em qualquer comprimento de onda 
daquela rota; caso não seja possível, este elemento é excluído 
da vizinhança de Csd

r,w. Assim, as trocas descritas são 
realizadas para todo par sd. 

 
Figura 1. Ilustração de uma parte da vizinhança de uma solução Csdr,w  

relacionada aos nós de origem-destino (2,5) 

Perturbação Aleatória 
Em uma configuração da rede Csd

r,w é escolhida 
aleatoriamente uma demanda sd, sendo todos os pares sd 
equiprováveis. Assim, toda a demanda de sd (traf[s][d]) é 
realocada em um novo caminho diferente do anterior, gerando 
assim uma nova configuração da rede C’sd

r,w. Como 
anteriormente, as possibilidades das novas rotas também são 
equiprováveis. Caso C’sd

r,w tenha um número menor ou igual 
de transceptores em relação à configuração Csd

r,w, será 
considerada como novo cenário atual.  

III. AVALIAÇÃO DA HEURÍSTICA 
A avaliação da heurística foi feita sobre duas topologias de 

rede, de 6 e 14 nós apresentadas na Figura 2.  

      
Figura 2. Topologias das redes de 6 nós (a) e 14 nós (b) 
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Para a comparação com os resultados obtidos pela 
heurística proposta, também são apresentados os resultados 
obtidos pelo método híbrido, anteriormente mencionado. 
Contudo, os processos de resolução dos modelos ILPs foram 
limitados à aproximadamente 1 hora. Os modelos ILPs 
gerados pelo método híbrido foram resolvidos usando o 
software Cplex 9.0.  

A.  Avaliação dos Parâmetros 
Nesta seção é analisado o desempenho de cada 

procedimento utilizado na heurística e os resultados obtidos 
com a variação dos parâmetros existentes em cada um deles.  

 
Solução Inicial 
A Figura 3 apresenta os resultados numéricos obtidos pela 

função usada para gerar a solução inicial, comparando a 
acomodação das demandas em ordem crescente (as demandas 
de menores cargas primeiro), arbitrária e decrescente (as 
demandas de maior carga primeiro). Nota-se que a ordenação 
decrescente produz soluções iniciais de baixa qualidade, o que 
pode comprometer o desempenho das funções Squeeze e BL, 
afetando também o resultado final obtido pela heurística. Essa 
característica se deve ao fato do algoritmo permitir o 
particionamento do tráfego em rotas e canais diferentes. 
Adicionalmente, comparando a ordenação crescente e 
arbitrária observa-se que a primeira é ligeiramente melhor, 
porém, há casos onde a ordenação arbitrária obteve resultados 
melhores do que a ordenação crescente. Contudo, os 
resultados numéricos mostraram que a diferença entre estas 
duas formas de ordenação, crescente e arbitrária, não é 
suficiente para influenciar no desempenho das funções 
Squeeze e BL. 
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Figura 3. Análise de desempenho do procedimento que gera a Solução Inicial 

Parâmetro de Subutilização dos Comprimentos de 
onda 

A Figura 4 mostra os resultados obtidos para configuração 
inicial e o procedimento Squeeze em alguns dos níveis de 
conectividade estudados (i.e., número de caminhos ópticos 
diferentes). O procedimento Squeeze é analisado variando o 
parâmetro que define quais comprimentos de onda estão sendo 
subutilizados. Assim, os resultados investigados são: o 

resultado obtido pelo procedimento usado para construir a 
solução inicial e o procedimento de Squeeze, considerando 
canais subutilizados como 25%, 50% e 75% da sua 
capacidade. O procedimento que obteve melhor desempenho 
considera a extinção dos canais utilizando 25% da sua 
capacidade, exceto para 15 e 25 caminhos ópticos, que 
obtiveram resultados próximos ao de 50%. Portanto, o critério 
para determinar a subutilização de comprimentos de onda 
usados na heurística foi de 25% da capacidade do canal. 
Adicionalmente, note que a tentativa de deixar todos os 
comprimentos de onda com uma alta utilização pode piorar a 
solução inicial, que já é considerada boa. Por exemplo, para os 
casos da rede com 5 e 65 caminhos ópticos. 
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Figura 4. Análise de desempenho do procedimento de Squeeze 

  
Critérios de Parada 
O Algoritmo 1 apresenta dois loops básicos, sendo o 

primeiro para repetir o processo BL e, interno a esse, outro 
para repetir a PA. Por questão de simplicidade foi adotado o 
número de iterações como critério de parada em ambos os 
casos. A escolha desses números de iterações foi puramente 
empírica, através dos resultados ilustrados nas Figuras 5 e 6.  

A Figura 5 representa alguns dos resultados obtidos pelo 
procedimento de Perturbação Aleatória. Para esse teste, o 
algoritmo PA foi aplicado sobre a solução inicial, variando 
apenas o número de iterações (para 100, 1000 e 10000 
iterações).  Nota-se que na maioria dos casos, 100 iterações 
não são suficientes para uma melhora considerável, sendo que 
1000 e 10000 iterações obtiveram resultados bem próximos. 
Para os resultados com 15 e 35 caminhos ópticos, 1000 
iterações alcançaram um resultado ligeiramente inferior ao 
atingido com 10000 iterações. Esse fenômeno se deve à total 
aleatoriedade no procedimento. A Figura 6 ilustra o 
desempenho do procedimento de Busca Local em relação ao 
número de iterações. Nota-se que 10 ou 100 iterações 
atingiram os mesmos resultados, melhorando apenas após 
1000 iterações. Para simplificar o gráfico são apresentadas até 
1000 iterações, porém realizando mais testes, para o 
procedimento BL, constatou-se não haver mais ganhos na 
qualidade das soluções a partir de 1000 iterações. Sendo 
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assim, para o Critério de Parada 1 considerou-se 1000 
iterações, enquanto que para o Critério de Parada 2 
considerou-se 100 iterações. Cabe lembrar que o loop do 
procedimento PA está dentro do Critério de Parada 1. 
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Figura 5. Análise de desempenho do procedimento de Perturbação Aleatória, 

com o Critério de Parada 2 
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Figura 6. Análise de desempenho do procedimento de Perturbação Aleatória, 

com o Critério de Parada 1 

Comparação da heurística com um Modelo ILP 
As Figuras 7 e 8 trazem os resultados obtidos pelas 

heurísticas propostas e pelo modelo híbrido, para as redes de 6 
e 14 nós, respectivamente. A abscissa apresenta o número de 
caminhos ópticos disponíveis para rede e a ordenada trás o 
número de transceptores obtidos em cada instância. No topo 
da coluna dos resultados do método híbrido é mostrado o gap 
retornado pelo Cplex após uma hora de processamento, sendo 
que as colunas que não apresentam tal gap obtiveram o 
resultado ótimo para a instância em questão. 

A Figura 7 apresenta os resultados da heurística, com e 
sem busca local, comparados com o modelo híbrido usando 
como função objetivo a minimização global do número de 
transceptores, para a rede de 6 nós ilustrados na Figura 2 (a). 
Nessa comparação os resultados apresentados pela heurística 
com busca local foram próximos do ótimo obtidos pelo 
modelo híbrido. Isto pode ser observado em todos os níveis de 

conectividade da rede, desde a rede opaca até a rede com a 
possibilidade de uso de todos os caminhos ópticos. Cabe 
destacar que a rede de seis nós não oferece um número de 
variáveis suficiente para uma análise do tempo computacional, 
pois a heurística é resolvida quase que instantaneamente, e o 
modelo ILP não excedeu 1 minuto de processamento em 
nenhuma das instâncias. Comparando os resultados heurísticos 
nota-se que a heurística com busca local obteve melhores 
resultados, exceto para 4 e 6 caminhos ópticos, onde as duas 
obtiveram os mesmos resultados. 
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Figura 7. Comparação dos resultados obtidos pela Heurística proposta e pelo 

método híbrido para a rede de 6 nós 
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Figura 8. Comparação dos resultados obtidos pela Heurística proposta e pelo 
método híbrido para a rede de 14 nós, considerando as funções objetivo de 

min-max e de minimização global 

A Figura 8 apresenta os resultados obtidos pela heurística 
proposta e pelo modelo híbrido (apresentado em [5]), com as 
funções objetivo de minimização global e minimização do 
enlace mais carregado, “min-max”, do número de 
transceptores, para a rede de 14 nós. Comparando os tempos 
computacionais dos três métodos tem-se que: a formulação 
ILP com minimização global foi interrompida após uma hora 
de processamento, sendo apresentado o gap no topo de cada 
coluna, a formulação otimizada para o min-max é resolvida 
em menos de 1 minuto e a heurística obtém o resultado com 
aproximadamente 4 minutos. No método híbrido, a função 
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objetiva com a minimização global obtém melhores resultados 
em relação ao número total de transceptores, porém, o modelo 
com esta função objetivo mostra claramente uma alta 
complexidade computacional, sendo esta crescente com o 
número de conexões da rede, como mostrado através do gap. 
A apresentação de “degrau” observado nos resultados obtidos 
pela função objetivo de minimização do enlace mais carregado 
é explicada pelo seguinte fato: encontrando o mínimo, para o 
enlace mais carregado o modelo pode distribuir o tráfego na 
rede de maneira mais uniforme, aumentando o número total de 
transceptores. Porém, quando o novo caminho óptico 
proporciona uma redução no número de transceptores nesse 
enlace, o modelo passa a ter menos espaço para rotear o 
tráfego, assim obtendo também um número baixo de 
transceptores. Adicionalmente, tem-se que o modelo 
minimizando o pior caso obteve o min-max igual 5 
transceptores para a rede opaca, 4 transceptores para a rede 
com 5 caminhos ópticos, 3 para a rede com 10 e 15 caminhos 
ópticos, 2 para a rede tendo de 20 a 40 caminhos ópticos e 1 
para as redes tendo acima de 45 caminhos ópticos. 

Comparando os resultados da Heurística a formulação ILP 
com as duas funções objetivo, na Figura 8, nota-se que a 
Heurística proposta obteve um resultado entre as duas 
formulações. Exceto para 45 caminhos ópticos, onde ambas as 
formulações ILP foram melhores do que a Heurística. Porém, 
como podem ser observadas na figura, as formulações ILP 
apresentam dificuldades. Como por exemplo, o fato da 
minimização global possui uma alta complexidade 
computacional, exigindo um tempo de processamento muito 
grande, e os resultados obtidos pelo min-max são altamente 
dependente do número de caminhos ópticos disponíveis na 
rede, não sendo conhecido a priori o número de caminhos 
ópticos para o melhor desempenho do modelo. Enquanto a 
heurística proposta independe desses fatores. 

IV. CONCLUSÃO 
A heurística proposta subdivide o problema de VTD, 

RWA e TGP, onde o algoritmo de VTD se resume em 
habilitar os caminhos ópticos e o RWA e TGP são 
responsáveis por escolher o conjunto dos caminhos ópticos 
que são efetivamente usados. A heurística proposta para os 
RWA e TGP, consiste basicamente em quatro funções: uma 
para gerar a solução inicial, uma função para tentar eliminar 
canais subutilizados, uma busca local e uma função para gerar 
uma perturbação aleatória, tentando “fugir” de possíveis 
mínimos locais. Para avaliar a heurística, nos resultados 
numéricos, foram usadas duas redes, com 6 e 14 nós. Nas 
primeiras análises feitas para a heurística, são apresentados 
alguns resultados numéricos com o desempenho individual de 
cada procedimento. Além disso, é mostrado o processo de 
escolha dos parâmetros envolvidos na heurística. Em seguida, 
faz-se uma comparação da heurística proposta com os 
resultados de um modelo híbrido, para as funções objetivo de 
minimização global e min-max. Para a rede com 6 nós, a 
heurística obteve resultados próximos aos encontrados pelo 
modelo ILP (com minimização global), encontrando o ótimo 
em uma instância. Para a rede com 14 nós, os resultados da 

Heurística proposta são comparados o modelo Híbrido usando 
as funções objetivo de minimização global e min-max. Para 
tais resultados, a Figura 8 mostra que a heurística obtêm 
valores intermediários aos alcançados pelas duas funções 
objetivos, porém, sem as dificuldades apresentadas por cada 
função objetivo do modelo. Por exemplo, a complexidade do 
modelo usando a minimização global, em relação ao número 
de conexões, e a variação dos resultados para as diferentes 
quantidades de caminhos ópticos, com o min-max. Assim, 
essa heurística se apresenta como uma alternativa eficiente 
para substituir o modelo híbrido, pois para instâncias maiores 
o mesmo apresenta limitações semelhantes aos modelos ILPs. 

Na heurística proposta, cada função apresentada para 
construir ou melhorar as soluções do algoritmo, são gerais a 
um método heurístico e básicas para construção de heurísticas 
isto é, são facilmente adaptáveis à filosofia da maioria das 
meta-heurísticas conhecidas na literatura. Assim, para 
trabalhos futuros pode-se “evoluir” a heurística, inserindo 
novas funções, para o uso de outras estratégias, como por 
exemplo, múltiplas soluções iniciais, ou o “cruzamento” de 
soluções. Outra “evolução” interessante é a implementação de 
funções para que a heurística possa contemplar outros 
aspectos da rede, como por exemplo, restrições de camada 
física. 
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Abstract—Three routing strategies – fixed, fixed-alternate and
adaptive – are compared from the point of view of blocking
probability, considering dynamic optical networks that use traffic
grooming. Three different topologies are tested: mesh network
with five nodes, mesh-torus network with nine nodes and the
National Scientific Foundation Network. In the simulations the of-
fered load in the network is fixed and the number of wavelengths
is varied. The blocking probability for each network topology is
computed and the performance of the fixed-alternate routing is
shown to exceed the other strategies.

I. INTRODUCTION

The Internet services demanded high quality of service
(QoS) on the infrastructure of communications networks.
This QoS is directly related to the transmission delay, the
available bandwidth, blocking probability. Optical networks
using wavelength division multiplexing (WDM) have achieved
increasing acceptance to route the traffic on the Internet.

The networks users are connected by lightpaths. That is
implemented by selecting a set of physical links between the
source and destination edge nodes, and reserving a particular
wavelength on each of these links [1].

A unique feature of optical WDM networks is the tight
coupling between routing and wavelength selection. Thus,
to establish an optical connection, one must deal with both
routing (selecting a suitable path) and wavelength assignment
(allocating an available wavelength for the connection). The
resulting problem is referred as the routing and wavelength
assignment (RWA) problem [2], and it is significantly more
difficult than the routing problem. The additional complexity
arises from the fact that routing and wavelength assignment are
subject to the following constraints: a lightpath must use the
same wavelength on all the links along its path from source
to destination nodes, and all lightpaths using the same link
(fiber) must be allocated distinct wavelengths. This is called
wavelength continuity constraint.

The selection of route and wavelength assignment are very
important problems for the control plane of WDM networks
and has received attention from the research community. Sev-
eral RWA algorithms have been developed for static routing,
when the traffic demand does not change or changes during
long time intervals. This is an interesting approach in the
network design phase, when it is necessary to optimize the

network capacity. However, in practice, the traffic demand is
dynamic, i.e., changes randomly with time, and the applica-
tion of the optimization techniques to dynamic traffic is not
practical because of their prohibitively large computation time.

In this paper the performance of the combined use of
three routing strategies with traffic grooming is analyzed,
considering the blocking probability as a comparison metric.
This evaluation is performed considering fixed offered load in
the network and a variable number of wavelengths.

The approach adopted, considering a joint use of different
routing approaches, with traffic grooming, is an interesting
solution to control the network congestion and improve the
network performance.

The remaining of the paper is organized as follows.
Section II presents some important related works. Sec-
tion III presents the routing strategies considered. Section IV
presents the traffic grooming algorithm implemented. Sec-
tion V presents the simulation environment and the analysis
of results. Section VI summarizes the paper.

II. RELATED WORKS

Dynamic routing in the WDM network has been studied
extensively in the literature. In Mokhtar and Azizoglu [4]
an analytical model is developed for evaluating the blocking
performance of various routing algorithms, including adaptive
unconstrained routing which does not restricted the path
selection to any pre-defined set of routes. Brunato et. al. [5]
proposed load balancing algorithms through adaptive routing
for IP-based optical networks. Bhide et. al. [6] and Dante [7]
present new weight functions that exploit the correlation be-
tween blocking probability and the number of hops involved in
connection setup to increase the performance of the network.
Milliotis et. al. [8] address the same weight functions, but,
they extend the analysis to multi-fiber optical networks. Yoo et.
al. [9] present a new algorithm for adaptive routing based in
near-maximum number of available wavelength between two
nodes and evaluate its blocking performance.

The blocking performance for grooming networks with
shortest-path routing has been studied in Thiagarajan and
Somani [10] and Srinivasan and Somani [11], which consider
the approach of traffic grooming in dynamic networks. How-
ever, comparative studies of performance for different routing
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Fig. 1. Representation of an optical network.

strategies with traffic grooming in dynamic optical networks
has received very little attention in the literature, although it
has been studied in the context of quality-of-service routing
for optical networks. This motivates the research presented in
this paper.

III. ROUTING IN OPTICAL NETWORKS

The selection of a lightpath is a choice of a route between a
source node and a destination node, considering the best cost
for a certain metric, and the wavelength assignment, typically
uses heuristic algorithms. An additional complexity arises
from the fact that a lightpath must use the same wavelength
on all the links along its path from source to destination
node, and all lightpaths that use the same link (fiber) must
be allocated distinct wavelengths. This constraint is called
Wavelength Continuity Constraint (WCC).

Figure 1 illustrates a wavelength-routed network in which
lightpaths have been set up between pairs of access nodes
on different wavelengths. Because the lightpaths between A
and B and between C and D use common links, the same
wavelength can not be used by them in accordance with the
WCC. However, if one establishes a lightpath between E
and F , as there are common links with the first lightpath
established, the wavelength λ1 may be chosen again [1], [2].

The network topology is represented as a graph G(V,E),
in which V denotes the set of vertices (network nodes) and
E the set of edges (links). Each link (i, j) ∈ E is associated
with a weight wij which denotes the cost of using that link.

In this paper, three routing approaches are analyzed:

A. Fixed Routing

In fixed routing a single fixed route is predetermined for
each source-destination pair. When a connection request ar-
rives, the network attempts to establish a lightpath along the
fixed route. If no common wavelength is available on every
link in the route, the connection is blocked.

A fixed routing approach is simple to implement; however,
it is very limited in terms of routing options and may lead to

a high level of blocking. In order to minimize the blocking in
fixed routing networks, the predetermined routes are selected
to balance the load across the network links. Fixed routing
schemes do not require the storage of global network state
information [2]. This approach is implemented using the
Dijkstra’s algorithm.

B. Fixed-Alternate Routing

In fixed-alternate routing, each node in the network is
required to maintain a routing table that contains an ordered
list of a number of fixed routes to each destination node. For
example, these routes may include the shortest-path route, the
second-shortest-path route, the third-shortest-path route, etc.
When a connection request arrives, the source node attempts to
establish the connection on each of the routes from the routing
table in a sequence, until a route with a valid wavelength
assignment is found. If no available route is found from the
list of alternate routes, then the connection request is blocked
and lost. This approach is implemented using Yen’s algorithm,
that selects the k shortest paths between a node pair [2], [13].

C. Adaptive Routing

Adaptive routing increases the likelihood of establishing a
connection by taking into account network state information.
When global information is available routing decisions may
be made with full information as to which wavelengths are
available on each link. In order to find an optimal route, a cost
may be assigned to each link based on wavelength availability,
and a least-cost routing algorithm may be executed. The
network state is determined by the set of all connections that
are currently in progress [2], [4].

In this routing approach, when a connection is established,
the cost of the links composing the selected route is increased,
based in a cost function. When those links are released, the
cost function decreases.

In this article, the link cost is altered using the number of
used wavelengths as a metric. To describe the considered cost
function, let define P = {e1, e2, . . . , eL}, ∀ ei ∈ E, a path
composed by L links, with i = 1, 2, 3, . . . , M , in which M
is the maximum number of active links of the network. The
total cost of the path P is the sum of the link costs,

CT,P =
L∑

i=1

Cej ,P , (1)

in which CT,P represent the total cost of the path P and Cei,P

is an individual cost for the link ei ∈ P .
The cost function adds one to the cost value when a

connection is established and subtracts one from the cost value
when a connection is finished in the lightpath. Therefore, the
cost function is

Cn
ij =

{
Cn−1

ij + 1, if a new connection is established,
Cn−1

ij − 1, if an active connection is finished.
(2)
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The initial condition of problem is the initial cost of all
links, C0

ij = 1, ∀ (i, j) ∈ E. The setup of a connection
increases the cost value in each link of the connection and the
liberation of a connection decreases this cost. This situation
occurs up to the maximum cost value Cij = ∞. This
value represents the occupation of all wavelengths on the
link. Therefore, if a connection was established in a route,
the cost of links on this route will be increased for the next
requisition, avoiding the occupation of these links. The result
of this operation is a uniform distribution of the load in the
network [13].

IV. TRAFFIC GROOMING

The minimum granularity of a connection in a wavelength-
routed network is the capacity of a wavelength. The trans-
mission rate on a wavelength increases with advances in the
transmission technology. However, the requirement of end-
users such as Internet service providers (ISPs), universities,
and industries are still much lower than the capacity of one
wavelength. The bandwidth requirement will increase in the
near future, and doubling the current bandwidth would be
more than sufficient to handle the projected demand. The
current transmission rate on a wavelength is 10 Gbit/s (OC-
192). At the time of writing, 40 Gbit/s (OC-768) technology
is commercially available, however it is not widely deployed.

The large gap between the user requirement and the capacity
of a wavelength has forced the need for wavelength sharing
mechanisms that would allow more then one user to share
the wavelength channel capacity. Wavelength sharing, similar
to sharing a fiber using multiple wavelengths, can be done
in several ways. One approach to share a wavelength is to
divide its bandwidth into frames containing a certain number
of time slots. A time slot on successive frames would then
form a channel. Other approaches such as phase modulation
and optical code division multiple access (OCDMA) can also
be employed to share the capacity on a wavelength.

The traffic merging from different source-destination pairs
is called traffic grooming. Nodes that can groom traffic are
capable of multiplexing or demultiplexing lower rate traffic
onto a wavelength and switch it from one lightpath to another.
The traffic grooming can be either static or dynamic. In static
traffic grooming the source-destination pairs for each request
are predetermined. In dynamic traffic grooming, connection
requests from different source-destination pairs are combined
depending on the existing lightpaths at the time of the request.

The traffic grooming algorithm proposed in this work is
based on the Direct-link algorithm [12] that aims at optimizing
the wavelength utilization. The proposed algorithm searches an
established lightpath with sufficient bandwidth. If no active
lightpath offer sufficient bandwidth, then a new channel is
established. This algorithm is presented as a modification of
the First-Fit heuristic for wavelength assignment [2] and it is
described using the following notation:

• w: wavelength index;
• SelectedLambda: control variable;
• L: number of links in the selected path;

• Pl: vector containing the links of the selected path;
• λ(ij): element of the occupation matrix, indexed by the

number of links i and by the wavelength j. If λ(ij) = 1,
the wavelength j in the link i is busy; else, if λ(ij) = 0,
in any of the links composing the path, the wavelength j
is free;

• λMAX : maximum number of wavelengths per fiber;
• Bij : available bandwidth in the wavelength j of the link
i;

Algorithm 1 First-Fit with Traffic Grooming (FF-Ag)
Require: occupation matrix; route; transmission rate of re-

quested connection (Bij)
Ensure: wavelength selected
w ← 1;
SelectedLambda← FALSE;
for i ranging from 1 to L do

if Bij 6 λ(Pl, w) then
SelectedLambda← TRUE;

else if w 6 λMAX then
w ← w + 1;

else
return Blocked;

end if
end for

V. ANALYSIS OF RESULTS

A. Simulation environment

A simulator was designed and developed to implement
routing and wavelength assignment in a dynamic all-optical
networks, using Python language. In this simulator, when
a new request arrives, the router uses the routing table to
determine the entire path from source to destination. It then
attempts to assign a wavelength along this path by propagating
a wavelength request to all the routers along the path. If
wavelength conversion is available in the network, then a
lightpath can be established using different wavelengths on
different links.

If this request fails, a different wavelength is chosen, the
choice can be based on the feedback from the closest node on
the shortest path. This process may be repeated until there is
only one wavelength available. If this fails, then the request is
blocked, i.e. the lightpath cannot be set up.

For the experiments, one considers four topologies: a simple
mesh-network with five nodes shown in Figure 2 a, with a
small number of links; the Mesh-Torus network topology with
nine nodes, shown in Figure 2 b and the National Science
Foundation Network (NSFNet) topology, shown in Figure 2 c.

For the simulation each link has two unidirectional fibers,
with 2 to 50 wavelengths per fiber, creating a bidirectional link.
Therefore, the cost attributed to each unidirectional link may
be different. The simulation stops when the maximum number
of requests is reached. The number of requests is 50.000 for
each number of wavelengths considered. The load was set to
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a)

b)

c)

Fig. 2. Topologies used in the simulation: a) simple mesh network with five
nodes, b) mesh-torus network and c) NSFNet.

500 erlangs. Each connection has a duration, or holding time,
which is exponentially distributed and the arrival time has a
Poisson distribution. Each wavelength support 10 Gbits/s and
a granularity of 1 Gbits/s or multiple. A source-destination
pair for each request is randomly determined to consider a
uniformly distributed traffic in the network.

The performance of the routing algorithms is compared in
terms of blocking probability, expressed as the fraction of the
rejected connection requests due to wavelength unavailability
divided by the total number of connection requests at the
simulation run.

B. Results

The graphics of blocking probability versus number of
wavelengths are shown in Figure 3, for the simple mesh net-
work with five nodes, in Figure 4 for the mesh-torus network
and Figure 5 for the NSFNet. The range of wavelengths shown
in the figures represents the most significant results obtained
from the simulation.

The results show that among all the algorithms considered,
the fixed-alternate routing presents the best performance, with
or without traffic grooming capacity. They also show that the
use of traffic grooming substantially reduces the blocking in

Fig. 3. Blocking probability versus number of wavelengths for the simple
mesh network with five nodes.

Fig. 4. Blocking probability versus number of wavelengths for the mesh-torus
network.

the network. This reduction can reach values around 15%, as
shown in Figure 3 or 25%, as shown in Figures 4 and 5.

Another important point to consider is the number of wave-
lengths needed for a blocking probability zero. The graphs
show that the use of alternate routing with traffic aggregation
leads to a need for fewer wavelengths to obtain zero blocking
probability. Such information suggests a decrease of network
resources to maintain a given amount of traffic.

Interestingly, the results also vary according to network
topology. This can be seen from the graphics shown in
Figure 6, which represent the best results for each studied
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Fig. 5. Blocking probability versus number of wavelengths for the NSF
network.

Fig. 6. Comparison of the best results in the three topologies.

topology. The figure shows results for topologies with high
connection densities, i.e. larger number of connections and
nodes, leading to a decrease in the blocking probability.
The smallest blocking probability occurs for the mesh-torus,
independent of the number of wavelengths per fiber.

VI. CONCLUSION

In this paper, the performance of three routing approaches
in dynamic optical networks with traffic aggregation was
compared regarding the blocking probability, based on the
number of wavelengths per fiber.

The results show that, considering this performance metric,
the fixed-alternate routing is more efficient than the fixed

routing or adaptive routing. This approach leads to a decrease
in blocking probability, even for a decreasing number of
wavelengths.

The results vary, depending on the topology analyzed.
Topologies with high densities cause low blocking probability
for the same algorithm. The density is related to the number
of links presented on the network, and also to the degree of
connectivity of each node.

The results serve as a starting point for further analysis,
which can make use of other performance metrics. For exam-
ple, the average use of links or even the flow of the network.
The use of other metrics can improve the performance analysis
of the algorithms.
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Abstract—The aim of this paper is to present and validate rain 
attenuation time series synthesizers relying on the Maseng-Bakken 
principle for terrestrial links in tropical areas. Data obtained in 
experimental measurements at two links operating at 15 GHz in 
São Paulo, Brazil, are used to parameterize the synthesizers. Two 
models are tested with respect to long-term statistics including 
cumulative distributions of rain attenuation, fade durations and 
fade slope. 

Keywords- time series synthesizers; rain attenuation. 

I.  INTRODUCTION 
In tropical and equatorial areas, rain attenuation is the main 

cause of unavailability in fixed terrestrial radio systems operating 
at frequency of above 10 GHz. Propagation impairments are 
expected to be quite severe and signal outage and performance 
standards requirements may be difficult to achieve in these 
regions. Due to these adverse propagation conditions, Fade 
Mitigating Techniques (FMT) [1] are often required. 

To design and optimize FMT, the knowledge of the 
cumulative distribution of rain attenuation, commonly used in 
link design, is not enough. The characterization of the dynamic 
behavior of the propagation channel, as provided by fade 
durations and fade slope statistics, is also required. This need can 
be fulfilled by the introduction of time series of propagation 
impairments in system simulation.  

An alternative to using real data collected from propagation 
experiments is to generate typical fading time-series, making use 
of climatological characteristics as well as geometrical and 
radiowave parameters of the link.  

Two long-term rain attenuation time series synthesizers are 
presented and tested in this paper, both based on Maseng-Bakken 
(MB) theor[2]: the first one is the so-called Enhanced MB model 
(EMB) [3], [4], originally developed for satellite systems, 
whereas the other one is an modified version, adapted for 
terrestrial links, referred as the TMB model. 

The aim of the study presented in this paper is to test, 
compare and validate these time series synthesizers for tropical 

regions, using data measured in terrestrial links operating at 15 
GHz [5]. 

II. CHANNEL MODELS DESCRIPTION 

A. Maseng-Bakken and Enhanced Maseng-Bakken Models 
Maseng and Bakken have proposed a stochastic model of rain 

attenuation relying on the first order Markov theory in the 
eighties [2]. This concept has been applied to generate time-series 
of rain attenuation for satellite communication systems operating 
at Ku-band and above [6],[7]. The model has been improved and 
widely validated for temperate European climates by researchers 
from ONERA-CNES [3], [4], [8].  

Maseng and Bakken have made two main hypotheses 
concerning the rain attenuation process Arain: 

• The long-term distribution of rain attenuation is log-
normal, characterized by two parameters: respectively 
the mean m and the standard deviation σ of its natural 
logarithm; 

• Rain attenuation can be transformed into a first order 
stationary Markov process using the nonlinear 
transformation: 

 
 
X = ln Arain ! m( ) "  (1) 

The dynamics of the rain attenuation process is described by a 
third parameter, β. The original model synthesizes just periods of 
rain. So, prior to the retrieval of parameters, the periods of time 
with attenuation values below a certain threshold must be 
excluded from the experimental time series. Fig. 1 presents the 
principle of the model. 
 

 
Figure 1.  Principle of the Maseng-Bakken model. 
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To be able to synthesize both periods of rain and of no rain, 
the EMB model was developed [3]. For this model, input 
parameters are retrieved from the attenuation time series (i.e., not 
conditioned to a threshold level) and the log-normal parameters 
m and σ  can be derived from the long-term Complementary 
Cumulative Distribution Function (CCDF) by using a curve 
fitting method. If the experimental long-term CCDF is not 
available for a given link, the rain attenuation distribution may be 
predicted for the frequency of interest using the Rec. ITU-R 
P.618-7. A technique for β assessment is discussed with detail in 
[9]. Besides the three parameters, the EMB model included a 
fourth one, an attenuation offset Aoff that is subtracted from the 
synthesized time series to improve the dynamics of the model. 

B. Terrestrial Enhanced Maseng-Baken model 
The TMB model, proposed in this paper, is implemented by 

using the same parameters of EMB model. The difference is in 
the parameter extraction procedure.  

The log-normal parameters m and σ  are derived from the 
long-term Complementary Cumulative Distribution Function 
(CCDF) by using a curve fitting that minimize the RMS error in 
dB between experimental and theoretic synthesized attenuation 
CCDF. The attenuation offset Aoff is set to the attenuation value 
of the experimental log-normal CCDF that corresponds to p% of 
the time, where p is the probability to have rain on the link. If no 
long-term experimental value is available, Rec. ITU-R P. 837-5 
can be used to assess the probability of rain in a site, which is 
then taken as a rough value of p. 

III. APPLICATION WITH PROPAGATION DATA COLLECTED IN 
BRAZIL 

A. Brazilian Terrestrial Data 
Time series of rain attenuation were continuously recorded 

from two terrestrial links located in São Paulo, Brazil. The 
operating frequencies, path lengths and experiment durations are 
given in Table I. The experimental setup included a tipping 
bucket raingauge with 0.1 mm capacity and a data acquisition 
unit that samples the AGC voltage of each receiver each 10 
seconds, storing the data together with the date and time of each 
raingauge tip. The data files were then processed to convert AGC 
voltage into received power levels [5]. 

TABLE I.  LINK PARAMETERS 

Link Path length 
(km) 

Frequency 
(GHz) 

Measurement 
period 

Bradesco (BD) 12.8 15 2 years 

Scania (SC) 18.4 15 1 year 

 

 

B. Retrieval of Channel Models Parameters 
Table II presents parameters for the EMB and TMB models 

for these data. The log-normal adjust was made for the range of 
time percentages from 0.01 to 10% for Bradesco link and from 
0.02 to 10% for the Scania link. 

TABLE II.  MODEL PARAMETERS 

Bradesco 
Model 

m σ  Aoff (dB) β  (s-1) 

EMB -3.74 2.07 0.00 1.16e-04 

TMB -0.96 1.24 1.87 1.26e-04 

Scania 
Model 

m σ  Aoff (dB) β  (s-1) 

EMB -3.35 2.07 0.50 6.64e-05 

TMB -1.01 1.35 2.07 7.87e-05 

 

IV. RESULTS 
Rain attenuation time series were synthesized for the two 

links with the EMB and TMB models. In order to obtaining 
stable statistics results, time series were generated for 50 years. 

A. CCDF of Rain Attenuation 
Figure 2 and Figure 3 present the CCDFs of the time series 

synthesized by the two models and the experimental distribution 
for the Bradesco and Scania links, respectively. To ensure the 
models stability, 5 time series were generated in each case. 

 
Figure 2.  Comparison between CCDF of rain attenuation from synthesized and 

experimental data in Bradesco link. 
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Figure 3.  Comparison between CCDF of rain attenuation from synthesized and 
experimental data in Scania link. 

 

It can be observed that for low values of attenuation the 
original EMB model provides better results. However, for the 
high values of attenuation associated with low percentages of 
time, that are relevant for the design of fade mitigation systems, 
the proposed TMB model provides much better results.  

Figure 4 shows the mean absolute errors of each model for 
the two links as a function of time percentage. 

 

 

Figure 4.  Comparison between mean values of absolute errors of synthesized 
data. 

Table III shows the RMS errors obtained from the 
comparison between CCDF of experimental data and CCDF of 
the best synthetic data of each group of 5 synthesized time series.  

The errors were computed for 3 different ranges of time 
percentage using the error variable given in Rec. ITU-R P.311-
12. For a given method and for each percentage of time, the value 
of the test variable is given by 

 

Vi  =
(Am  / 10)0.2ln (As  / Am ) for Am <10 dB

ln (As  / Am ) for Am  !10 dB.

!
"
#

$#
        (12) 

where Am (dB) is the measured attenuation and As (dB) the 
synthesized attenuation. 

TABLE III.  ATTENUATION CCDF RMS ERRORS 

Bradesco 
Model 

 0.01 - 5%  0.01 - 1%  0.01 - 0.2% 

EMB 0.160 0.183 0.202 

TMB 0.219 0.163 0.065 

Scania 
Model 

 0.02 - 5%  0.02 - 1%  0.02 - 0.2% 

EMB 0.231 0.186 0.194 

TMB 0.159 0.135 0.071 

 

B. Number and Time of Events 
 

Figure 5 and Figure 6 present the fade duration distributions 
of experimental data and data synthesized by each model for the 
Bradesco link. 

Figure 7 and Figure 8 show the fade duration distributions of 
experimental data and data synthesized by each model for the 
from Scania link. 

 
Figure 5.  Relative fade time CCDF from Bradesco link. 
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Figure 6.  Relative number of fade events CCDF from Bradesco link. 

 

Figure 7.  Relative fade time CCDF from Scania link. 

 

Figure 8.  Relative number of fade events CCDF from Scania link. 

 

Tables IV and V show the RMS errors obtained from the 
comparison between the number and time of fades CCDF 
obtained from experimental data synthetic data. To be consistent 
with Rec. ITU-R P.311-12, the error was defined as the natural 
logarithm of the ratio between the measured and synthesized 
values.  

In this case, the TMB model provides better results than the 
EMB model. The agreement between the fade duration 
distributions derived from measured and synthesized data are 
better for the Scania link. The reasons for this difference are 
being investigated. 

 

TABLE IV.  RMS ERROR FOR RELATIVE FADE TIME  

Bradesco Scania Threshold 
(dB) EMB TMB EMB TMB 

3 0.51 0.42 0.24 0.23 

5 0.46 0.41 0.21 0.22 

10 0.68 0.69 0.22 0.25 

15 0.50 0.53 0.41 0.41 

20 0.40 0.38 0.50 0.48 

25 0.48 0.45 0.74 0.77 

30 0.62 0.62 0.47 0.40 

35 - - 0.57 0.49 

Total 0.53 0.51 0.46 0.44 

TABLE V.  RMS ERROR FOR RELATIVE NUMBER OF FADES  

Bradesco Scania Threshold 
(dB) EMB TMB EMB TMB 

3 0.41 0.32 0.16 0.16 

5 0.28 0.24 0.09 0.09 

10 0.50 0.54 0.24 0.26 

15 0.60 0.59 0.33 0.32 

20 0.48 0.44 0.39 0.35 

25 0.45 0.36 0.46 0.43 

30 0.56 0.50 0.32 0.23 

35 - - 0.25 0.20 

Total 0.48 0.44 0.30 0.27 
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C. Fade Slope 
 

Figure 9 and Figure 10 present the fade slope distributions for 
the Bradesco link for three attenuation thresholds. Figure 11 and 
Figure 12 show the same kind of distributions for the Scania link. 
The fade slopes were obtained with a 30 s time intervals.    

 

 

Figure 9.  Fade slope CCDF from Bradesco link (3, 15 e 25 dB). 

 

 

Figure 10.  Fade slope CCDF from Bradesco link (5, 20 e 30 dB). 

 

 

 

 

Figure 11.  Fade slope CCDF from Scania link (3, 15 e 25 dB). 

 

 

Figure 12.  Fade slope CCDF from Scania link (5, 20 e 30 dB). 

 

Table VI shows the RMS errors for fade slope statistics 
obtained from the comparison between experimental data and the 
synthetic data. The error was defined as the natural logarithm of 
the ratio between the measured and synthesized values.  
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TABLE VI.  RMS ERROR FOR FADE SLOPES  

Bradesco Scania Threshold 
(dB) EMB TMB EMB TMB 

3 0.76 0.82 0.92 0.93 

5 0.80 0.93 0.68 0.78 

10 0.61 0.95 0.62 0.83 

15 0.84 0.72 0.67 0.56 

20 0.87 0.61 0.82 0.65 

25 0.93 0.35 0.81 0.66 

30 0.91 0.26 1.01 0.71 

35 - - 0.99 0.70 

Total 0.82 0.71 0.83 0.74 

 

Again, the TMB model provides better results than the EMB 
model. However, the agreement between the fade slope 
distributions derived from measured and synthesized data is poor. 
This may be due to the low resolution of the experimental data 
for fade slope extraction. The method will be applied to data with 
1 s sampling time, available from other experimental link, to 
verify this hypothesis.  

V. CONCLUSIONS 
Parameters of two models for rain attenuation time series 

synthesizers were obtained for two terrestrial links in São Paulo, 
Brazil. The models are modified versions of the Maseng-Bakken 
model developed in the eighties for earth space links. 

The statistics of attenuation level, fade duration and fade 
slope were derived from synthesized time series and tested 
against the corresponding ones derived from the experimental 
data. RMS errors were presented.  

The results are still under analysis, but it is possible to 
conclude that TMB model, proposed in this paper, provides better 
results for terrestrial links in a tropical area than EMB model 
when the statistics of rain attenuation are considered, particularly 
for deep fades. This is important for tropical areas where high 
rainfall rates and, consequently, high attenuations due to rain are 
observed. Results obtained for fade slope statistics show larger 
errors, possibly due to the low time resolution of the measured 
data.  

It was observed that the CCDF of attenuation are bimodal, so 
that a single lognormal may not be the most appropriate 
distribution to fit the experimental data in a tropical area. Other 
distributions have been considerate:  bi-lognormal and Gamma 
distributions are being tested in an effort to improve the results. 
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Abstract— This paper presents results from the statistical 
modeling of the daily maxima of rainfall induced attenuation and 
measured rainfall rate in 4 sites in Brazil. These maxima are 
obtained form the 1 year time series of measured data. 
Distribution functions of maximum attenuation and rainfall 
values were found to be Weibull.  

Keywords-radiowave propagation; attenuation; rainfall; 
statistical analysis 

I.  INTRODUCTION 
The ever-increasing exhaustion of the frequency spectrum 

for satellite communications due to the continual expansion of 
the available services and the demand for new technologies 
requires the use of increasingly higher frequencies, well above 
10GHz. Propagation of electromagnetic waves through the 
atmosphere at these frequencies is heavily affected by 
precipitation, which causes, among other effects, an attenuation 
of the transmitted signal which increases with frequency. The 
rainfall-induced attenuation is the main limiting factor, as far as 
system design and implementation are concerned, in equatorial 
and tropical climates, in which heavy rainfall events are 
common. It is, therefore, of vital importance for a cost-
effective design that these degrading effects of rainfall are 
studied and properly modelled. 

The cumulative statistics of attenuation and rainfall present 
an incomplete picture of the whole impairment phenomenom. 
This is because, with the whole cumulative distribution, one 
cannot reach a direct understanding of the behaviour at the tails 
of the distribution. The most important of the tails is the upper 
tail, which contains the information about the highest values of 
attenuation and rainfall. These maxima, being the highest 
values of rainfall induced attenuation, are responsible for 
reductions in the overall quality of the transmission. Besides, 
high attenuation and rainfall rate events tend to have short 
durations, which may pose problems for dynamic power 
management systems.  

The statistical characterization of the maximum values of 
measured attenuation and corresponding rainfall rate is, 

therefore, an important, yet generally overlooked, aspect of 
rainfall induced attenuation modelling. That is why there are, 
as far as the authors are aware, virtually no references of 
related works in the literature. 

II. EXPERIMENTAL SETUP 
The satellite receiver sites, whose characteristics are 

presented in table 1, are located throughout the Brazilian 
territory, from latitudes of about –1 to –30 degrees. Figure 1 
shows a scheme of the standard experimental installation. 

 
TABLE I SITES CHARACTERISTICS 

Site Macro 
climate Lat. Lon. Elev. 

Angle 
Meas. 
Period 

Mosqueiro 
(MOS) Equatorial -1.5 311.5 89º 1y 

Rio de 
Janeiro 
(RIO) 

Tropical 
Coastal -22.9 316.5 63º 1y 

Curitiba 
(CTA) Subtropical -25.4 310.7 60º 1y 

Porto 
Alegre 
(POA) 

Subtropical -30.3 308.8 55º 1y 

 
 

 
Fig. 1:  Experimental setup at each installation. 

 
The beacon receiver antennas have a diameter of 3.6 m, 

except in Belém, where a 4.5m antenna was used. The 
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antennas are pointed towards INTELSAT 705, located at 
50°W. The beacon frequency is 11.452GHz and the 
polarization is clockwise circular. The satellite beacon 
transmitted power is 7dBw. The dynamic ranges of the 
receivers are in excess of 25 dB, being large enough to allow 
the observation of severe attenuation events. The tipping 
bucket raingauges have a collection area of 800cm2. The 
specified bucket capacity is 8ml, so that one tip corresponds to 
0.1 mm of rain accumulation. The signal attenuation data is 
sampled at 1Hz and stored in the computer for posterior 
remote downloading. High frequency noise is reduced by the 
analysis software, which performs the smoothing of the data 
by applying spectral filters. The raingauge data is sampled at 
1Hz, recording the moments in time of each tip, which are 
stored concurrently with the signal attenuation data, when it is 
available. When only rainfall rate is being measured, a simpler 
digital logging device can be employed. In either case, the 
sampling rate is kept at 1Hz. The aforementioned logging 
computer is called the Data Acquisition Unit (DAU). The 
DAU is designed for remote operation, allowing the 
deployment of several experimental installations throughout 
the country for a more widespread coverage of different 
radioclimatic areas. Data is pre-processed to eliminate 
spurious effects that could masquerade the results, such as 
power cuts causing gaps on the received power being recorded. 

The results presented are for 1 year of measurements on 
each site. 

III. STATISTICAL ANALYSIS OF MAXIMA 
The statistical analysis of the maxima of a time ordered 

series of measurements have been extensively discussed in the 
fields of economics and hydrology, among many others [1]. 
For instance, the daily rainfall maxima can be used to model 
the probability of the occurence of flash floods. 

Usually, two types of distributions are used in the statistical 
analysis of maxima: 

The Gumbel distribution, shown in equation 1. 
 

    (1) 
 
The Weibull distribution is shown in equation 2. For 

equation 2, α and η are parameters to be estimated during the 
fitting process. 

 

        (2) 
 
Both the Gumbel and the Weibull distribution have been 

associated with annual and monthly extremes of rainfall [2,3], 
while the Weibull has been found to be a parent distribution 
for attenuation [4] and thus is a good candidate for the GEV 
distribution of attenuation extremes. A parent distribution is 
the term used to denominate the distribution for all values, not 
only extremes. 

 

A. Statistics of Attenuation Maxima 
Figure 2 presents the box and whiskers plots for maximum 

attenuation events at all sites. 
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Fig. 2: Box and whiskers plots of daily maximum attenuation values. 

From the boxplots it is possible to infer that the points are 
concentrated at relatively low values of attenuation, below 
10dB, thus indicating highly skewed distributions. Median 
values are around 5dB for the tropical and subtropical sites 
and about 8dB for the equatorial site of Mosqueiro. More 
variability is also observed at Mosqueiro, a result which is 
probably due to the higher number of attenuation events at that 
equatorial site. The presence of a number of outliers and 
extremes indicate that, even for extreme events, the upper tails 
of the distributions are significantly populated. This result may 
indicate the need for a mixture distribution. This avenue of 
research will be explored in the continuation of this study. 

Figure 3 shows the histograms of attenuation maxima for 
all sites together with the Weibull estimates. Good agreement 
was found. On the other hand, the results with the Gumbel 
distribution were not at all satisfactory. This is due to the fact 
that the Gumbel is a fixed shape distribution, which will 
always perform worse that the flexible two parameter Weibull. 
Due to length restrictions, and to the irrelevant nature of the 
results, the Gumbel curves are not presented. 
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POA = 79*5*weibull(x; 7.6094; 1.1771; 0)

 
Fig. 3:  Histograms of daily maximum attenuation values, with associated 

Weibull estimates. 
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The high degree of skewness can be seen in figure 3, given 
the larger number of observations located within the low 
attenuation bins. 

Figure 4 presents the Weibull QQ plots for the Mosqueiro 
and Porto Alegre sites. This was done in order to investigate 
the effects of a reduced number of points on the quality of the 
estimate. At Porto Alegre, the relative scarcity of events 
creates a bias and skewness which are translated into an “S” 
shaped QQ plot. As the number of events increases, as is the 
case of Mosqueiro, the QQ plot approaches an almost perfect 
linear behaviour.  
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Fig. 4: Weibull QQ plot of extreme attenuation values at MOS and POA. 

 
Figure 5 presents the Weibull QQ plots for the Rio de 

Janeiro and Curitiba sites. The linear behaviour is observed on 
both graphs.  
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Fig. 5: Weibull QQ plot of extreme attenuation values at RIO and CTA. 

 
Table II presents a summary of the obtained parameters of 

the Weibull distribution. 
TABLE III WEIBULL PARAMETERS FOR THE ATTENUATION  

DISTRIBUTIONS OF MAXIMA 
Site α η 

Mosqueiro 11.5593 1.4950 
Rio de Janeiro 7.3552 1.3546 

Curitiba 8.7756 1.3943 
Porto Alegre 7.6094 1.1771 

 

B. Statistics of Rainfall Maxima 
Figure 6 presents the box and whiskers plots for maximum 

rainfall events at all sites. 
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Fig. 6: Box and whiskers plots of daily maximum rainfall values. 

Apart from Porto Alegre, for which the relatively scarce 
occurrence of rainfall events brings bias to the estimator, the 
median values tend to be located nearer to mid section of the 
boxes, indicating a lower degree of skewness than found for 
attenuation. 

Climatological studies involving extremes of rainfall have 
produced varied results in terms of the more adequate choice 
for the empirical distribution [1,2,3]. In general, however, most 
of these studies point towards a member of the exponential 
family. The lognormal, as another kind of exponential 
distribution, was tested against the Weibull. Even more 
markedly than in the case of attenuation, the Weibull 
distribution was found to be the best model for extreme rainfall 
even for sites like Porto Alegre, in which the number of 
extreme rainfall events were smalller in comparison to the 
equatorial site of Mosqueiro. In order to remove bias from very 
low rainfall rates, only events measuring 1mm/h or higher were 
included in the analyses. Figure 7 shows the histograms of 
rainfall maxima for all sites together with the Weibull 
estimates. 
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Fig. 7: Histograms of daily maximum rainfall values, with associated 

Weibull estimates. 
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To stress the goodness of the Weibull fit, the Weibull QQ 
plots shown in figure 8 presents a marked linear behaviour at 
the portions of the distributions containg the bulk of the values. 
Deviations at the high percentages of the probability scale are 
due to influence of outliers. 
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Fig. 8: Weibull QQ plots of extreme rainfall rate values for all sites. 

 
The lognormal model performed worse than the Weibull. 

Figure 9 shows the lognormal QQ plots for all sites. The high 
degree of skewness of the estimates are represented by the 
complete overall departure from the desired straight line 
behaviour. 
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Fig. 9:  Lognormal QQ plots of extreme rainfall rate values for all sites. 

 
Table IV shows the obtained parameters for the Weibull 

distribution of extreme rainfall rate for all sites 
 

TABLE IV  WEIBULL PARAMETERS FOR THE RAINFALL 
DISTRIBUTIONS OF MAXIMA 

Site α η 
Mosqueiro 62.3667 1.2384 

Rio de Janeiro 28.4631 0.9656 
Curitiba 32.4708 0.8785 

Porto Alegre 23.8031 0.9580 
 

IV. CONCLUSIONS 
In this work the statistical characteristics of maximum daily 

values of attenuation and rainfall, obtained on a daily basis for 
1 year of measurements on 4 slant paths in Brazil were 
presented and discussed. Extreme values of attenuation were 
found to follow a Weibull distribution. Although some 
skewness was found in the subtropical site of Porto Alegre, 
which impaired the Weibull fit, this was probably due to bias 
from the comparatively low number of events at that site. As 
for the extreme values of rainfall rate, two hypotheses were 
compared, with the Weibull coming out as the best fit when 
tested against the lognormal. These results may now be used by 
system designers in Brazil as estimates of the probability of 
occurrence of extreme attenuation and rainfall, as well as 
become part of a new global database of extreme attenuation 
and rainfall statatistics to help in the design of modern low 
margin systems. 
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Abstract— This article discusses some propagation models used 

in wireless local area networks based on the calculation of power 

of the radio signal received.  

Keywords – indoor, modelos de propagação, rede sem fio, wireless, 

WLANs. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

Atualmente, há um crescente desenvolvimento das 

Wireless Local Area Networks (WLANs), sistemas que 

introduzem um novo sentido às definições de banda larga em 

redes rádio e ao conceito de flexibilidade de implementação 

em redes de comunicações[1]. 

Desde a implementação da telefonia celular, o 

crescimento das comunicações sem fio tem sido rápido, com 

aplicações médicas, ambientes de escritório e de fábrica, tendo 

se potencializado com o uso de computadores portáteis, os 

quais continuam sendo portáteis sem sacrificar as vantagens 

de estar conectado à rede. 

A análise teórica de modelos de propagação para 

ambientes indoor, fechados, mostrará qual modelo mais se 

aproxima das medidas reais de acordo com as características 

do ambiente. Com base nestas medidas são apresentados 

gráficos de nível de sinais recebidos para cada modelo de 

propagação levando em consideração os obstáculos típicos no 

percurso rádio em interiores, como paredes, portas, janelas 

entre outros.  

O artigo está dividido em 4 Seções. A presente Seção 

introduz as características, os conceitos e os objetivos do 

artigo. A Seção 2 descreve um conjunto de modelos de 

propagação associados à propagação rádio em interiores. A 

Seção 3 descreve o trabalho desenvolvido relativo às medidas 

de potência do sinal e apresenta os resultados. Finalmente, 

apresentam-se as conclusões na Seção 4. 

 

 

II. MODELOS DE PROPAGAÇÃO PARA AMBIENTES INDOOR 

Para projetar redes em ambientes indoor, foram 

desenvolvidos vários modelos para calcular as perdas de 

propagação. Existem duas grandes categorias de modelos de 

propagação: modelos empíricos, baseados em medidas obtidas 

a partir de experimentos; e modelos determinísticos, baseados 

em cálculos matemáticos. Este trabalho foi realizado a partir 

dos modelos empíricos e semi-empíricos. 

A categoria de modelos empíricos e semi-empíricos 

compreende inúmeros modelos de propagação, dentre eles, 

serão abordados neste trabalho os modelos One-slope, ITU-R, 

Chan e Razaqpur, Seidel e Rappaport I, Seidel e Rappaport II, 

Seidel e Rappaport III, Bartolomé e Vallejo, Keenan e Motley, 

Multi-Wall, ITU-R Rec. P.1238, Sheikh et. al. e Tornevik et. 

al. 

De uma forma geral, o cálculo de potência do sinal 

recebido dos modelos de propagação indoor pode ser 

representado pelas Equações 1e 2 [2]. 

 

LGGPP TRTR                                                    (1) 

      ]log.log.log.[ 0 apTRTR LLdedcfbaGGPP 

(2) 

 

 

Em que: 

PR – potência recebida (dBm); 

PT – potência transmitida (dBm); 

GR – ganho da antena receptora (dBi); 

GT – ganho da antena transmissora (dBi);   

L – perda de propagação em função da distância (dB) 

a – constante determinada empiricamente ou a partir de 

modelos canônicos (dB) 

b – fator de atenuação com a freqüência (relativo ao expoente 

de perda com a frequência) 

c – fator necessário quando o modelo utiliza uma distância de 

referência, do 

e – fator de atenuação com a distância (valor tabelado) 

Lp – atenuação devida à travessia de paredes (dB) 

La – atenuação devida a travessia de pisos (dB) 

f – freqüência da portadora (MHz) 

d – distância entre transmissor e receptor (m) 

do – distância de referência (m) 

n – gradiente potência-distância  
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A. One Slope [2] 

 

O modelo One Slope tem uma dependência linear entre a 

perda de trajeto (dB) e a distância logarítmica, sendo expresso 

pela Equação 3. 

   ]log.10[ 0 dndLGGPP TRTR                 (3) 

 

Em que: 

L(d0) – perda de propagação de referência a um metro de 

distância (dB) 

 

 

B. ITU-R [3] 

 

Neste modelo, a atenuação devido a obstáculos em um 

mesmo andar (paredes, colunas, divisórias, etc) está incluída 

implicitamente no próprio fator de atenuação com a distância, 

e a perda devido ao piso está explicita na Equação 4: 

 

    ]log.10log2028[ FAFdnfGGPP TRTR              

(4) 

 

Em que: 

FAF - fator de atenuação por piso. 

 

C. Chan e Razaqpur [2][4] 

 

O modelo Chan e Razaqpur faz um estudo mais profundo 

em relação à propagação do sinal entre paredes, não 

considerando a atenuação devido aos pisos atravessados.  

Esse modelo baseia-se na fórmula geral para modelos de 

propagação indoor Equação 2, em que as constantes assumem 

os seguintes valores: 

a= 22,56;                 b=20;                 c=0. 

 

Logo, tem-se a Equação 5. 

 

    ]log.log2056,27[ pTRTR LdefGGPP   (5) 

 

 

D. Seidel e Rappaport I [2][4] 

 

O modelo Seidel e Rappaport também é uma variação da 

fórmula geral para modelos de propagação indoor, mantendo 

os mesmos valores das constantes do modelo Chan e 

Razaqpur, diferenciando apenas nos valores da atenuação 

devido a travessias de paredes, pois agora há um valor para 

atenuação devido a travessia de paredes de concreto (AFC) e 

um valor devido a travessias de  divisórias (AFS). Veja as 

Equações 6 e 7. 

 

       

    ]log.log2056,27[ AFSdefGGPP TRTR   

(6) 

       

    ]log.log2056,27[ AFCdefGGPP TRTR           

(7) 

 

 

 

E. Seidel e Rappaport II [4][5] 

 

Este modelo segue o mesmo princípio do modelo Seidel e 

Rapapport I, porém são acrescentados valores para as 

seguintes constantes: 

a= -27,56;  b=20,   c=(20- 10. n);  e=10. n. 

 

Logo a Equação 8 é a seguinte: 

     ]log.10log)1020(log2056,27[ 0 dndnfGGPP TRTR 

 (8)                                                   

 

 

F. Seidel e Rappaport III [4][5] 

 

O modelo Seidel e Rappaport III se direfe do Seidel e 

Rappaport II, pois acrescenta, no cálculo de potência, a 

atenuação devido à travessia dos pisos. Esse cálculo baseia-se 

no FAF, dessa forma tem-se a Equação 9: 

  
      ]log.10log)1020(log5620,27[ 0 FAFdndnfGGPP TRTR 

 (9) 

 

 

G. Bartolomé e Vallejo [4][5] 

 

Esse modelo se divide em três: propagação em corredores, 

propagação em obstrução e propagação em regiões onde a 

difração pode ser relevante. 

 

 Propagação em corredores 

Para este modelo, foram adotadas as seguintes 

constantes: 

a=41,5;    b=0;    c=0;    e=12;    Lp=La=0. 

 

Como este modelo é específico para corredores, ele 

não considera a travessia de paredes, divisórias, nem piso. 

Logo, tem-se a Equação 10: 

 

 ]log125,41[ dGGPP TRTR                   (10) 

 

 Propagação em obstrução 

Para este modelo, tem-se: 

a=38;  e=20. 

Lp = 3,7.Ki (paredes finas) + 9,7.Kj (paredes grossas) 

La=24,8.Ks 

 

Em que: 

Ki – número de paredes finas atravessadas 

Kj – número de paredes grossas atravessadas 
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Ks – número de pisos atravessados 

 

Sendo assim, tem-se a Equação 11: 

 

    ]8,247,97,3log1238[ sjiTRTR KKKdGGPP   

(11) 

 

 Propagação em regiões com difração relevante  

Este modelo é usado quando há cruzamento de 

corredores. Deve-se ressaltar que a distância d neste 

modelo é a distância entre o observador e o cruzamento de 

corredores. Para tal, tem-se: 

a=11,7;   e=21. 

 

Logo, tem-se a Equação 12: 

 

 ]log217,11[ dGGPP TRTR                         (12) 

 

 

H. Keenan e Motley [6] 

 

Este modelo é o modelo mais completo para predição de 

sinais em ambientes fechados. Sua expressão matemática é 

muito abrangente, veja a Equação 13: 

 

    ]..log.10[
1 1

0  
 


I

i

J

j

wiwififiTRTR LKLKdndLGGPP       

(13) 

 

Em que: 

Kfi – número de pisos com a mesma característica 

Lfi – perda de propagação do sinal através do piso i 

Kwi – número de paredes com a mesma característica 

Lwi – perda de propagação do sinal através da parede i 

I – número de pisos atravessados 

J – número de paredes atravessadas 

 

 

I. Multi-Wall [2][5][6] 

 

Esse é o modelo de múltiplas paredes, ou seja, leva em 

consideração as atenuações devido às paredes e pisos 

atravessados pelo sinal no caminho direto entre transmissor e 

receptor. Esse modelo é semi-empírico e pode ser expresso 

pela Equação 14. 

 

    ]1.log.10[
1

0 



M

i

iTRTR AFKdndLGGPP  

(14) 

 

Em que: 

K – número de pisos atravessados 

F1 – fator de atenuação entre pisos adjacentes (dB)  

M – número de paredes entre transmissor e receptor 

Ai – fator de atenuação nas paredes do tipo i. 

 

Porém esta não é a única equação para calcular a potência 

do sinal recebido do modelo Multi-Wall, equacionou-se outra 

em que não é necessário usar o gradiente n, pois considera-se 

a perda entre transmissor e receptor como sendo a perda em 

espaço livre. Então a Equação 14 foi substituída pela Equação 

15. 

 

  ]..[
1





w

i

ffwiwifsTRTR LKLKdLGGPP         (15) 

 

Em que: 

Lfs – perda por espaço livre entre transmissor e receptor à 

uma distância d 

Kwi – número de paredes do tipo i entre transmissor e 

receptor 

Lwi – fator de atenuação por paredes do tipo i (dB) 

W – número dos tipos de paredes 

Kf – número de pisos entre transmissor e receptor 

Lf – fator de atenuação entre pisos adjacentes (dB) 

 

 

J. ITU-R Rec. P.1238 [7]  

 

Este modelo é apresentado na Recomendação P.1238, da 

ITU-R e é melhor adaptado à predição de andares, para 

estimativa de reuso de freqüência em sistemas celulares 

instalados no interior de edifícios. 

Sua fórmula é dada pela Equação 16: 

 

    ]log.log2028[ aTRTR LdefGGPP      (16) 

 

 

K.  Sheikh et. al. [4][7] 

 

É um modelo baseado na fórmula geral usada em modelos 

indoor, porém apresenta duas parcelas adicionais: uma 

dependente da altura da estação base e do terminal móvel e 

outra dependente do expoente de perda com a distância, n. 

Além disso, o modelo tem expressões distintas conforme a 

distância d. Veja a seguir: 

 

Para qualquer valor de distância tem-se que: 

c = 0; b=20; 

Lp  -  sugere o valor de 8,5 dB como perda unitária 

La = 0   

 Para d < 17 metros 

a = 0; 

e = 25;  

Para d > 17 metros 

a = 25log17 

e = 10n . O valor de n deve ser obtido de tabelas. 

 

Logo, tem-se as Equações 17 e 18: 
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     ]/log1017log.10log25log20[ mbpTRTR hhnLdfGGPP 

 (17) 

 
     ]/log1017log.10log.1017log25log20[ mbpTRTR hhndnLfGGPP 

  (18) 

 

 

Em que: 

hb e hm são as alturas da base e do móvel, 

respectivamente, em metros. 

 

 

 

L. Tornevik et. al.[4][7] 

 

Também se baseia na fórmula geral de modelos indoor, 

Equação 2, conforme mostra a Equação 19: 

 

    ]log.log2056,27[ apTRTR LLdefGGPP 

        (19) 

 

Em que: 

e -  vale 20 e, para d > dl , deve ser acrescido ainda o fator 

(Γ.d), ficando a dependência da atenuação com a distância 

da seguinte forma : (e logd + Γ.d). 

  

 

III. MEDIDAS E RESULTADOS 

Foram efetuadas várias medidas a 2,4GHz para análise do 

desempenho e das variações da atenuação do sinal de acordo 

com os obstáculos encontrados. Para isso, foi usado um AP 

(Access Point) como emissor e um computador portátil como 

receptor, associado às aplicações Kismet, InSSIDER e 

NetStumbler onde as medidas foram realizadas.  

As medidas foram realizadas em um ambiente escolar, com 

paredes de tijolos e reboco (espessura = 25 cm) e janelas de 

vidro basculante, dividindo-se em 4 cenários: espaço livre 

(cenário 1), corredor (cenário 2), cenário com obstáculos 

(cenário 3) e cenário com andares (cenário 4). A Figura 1 

mostra os cenários 2,3 e 4. 

 

 
Figura 1.  Planta baixa do ambiente de teste 

 

No cenário 1, foram realizadas medidas no pátio da escola. 

O cenário 2 está representando pelos pontos de medida PM10, 

PM11 e PM12, os quais se situam no corredor do 1º andar. O 

cenário 3 compreende os pontos de medida PM1 até PM9 que 

estão localizados dentro das salas de aula, no 1º andar. Por 

fim, o cenário 4  engloba os pontos de medida PM13, PM14, 

PM15 e PM16 que estão situados no corredor do térreo, 

exatamente abaixo do corredor do 1º andar. 

Para a realização dos cálculos dos modelos estudados, 

alguns parâmetros, como a constante n, gradiente de potência-

distância, foram obtidos através de tabelas. Logo, ao realizar 

os cálculos, obteve-se os resultados encontrados nas Figuras 2, 

3, 4 e 5. 

Na Figura 2, tem-se o gráfico das medidas em espaço livre 

obtidas através do Kismet, InSSIDER e NetStumbler 

juntamente com  modelos de propagação indoor. 

 

Modelos indoor em espaço livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Modelos de propagação indoor em espaço livre 

 

    Nas Tabelas I a IV estão sendo mostrados os erros absolutos 

médios, que é a média aritmética da diferença, em valor 

absoluto, entre o valor da grandeza calculado e o medido. 

TABELA I. ERRO ABSOLUTO MÉDIO EM ESPAÇO LIVRE 

Modelo 

Erro Absoluto  

Médio (dB) Modelo 

Erro Absoluto  

Médio (dB) 

One-slope 3,79 Bartolomé e Vallejo 12,99 

ITU-R 8,43 Keenan e Motley 8,85 

Chan e Razaqpur 2,09 Multi-wall 8,85 

Seidel e Rappaport I 2,09 ITU-R P1238 11,28 

Seidel e Rappaport II 8,99 Sheikh et. al. 33,98 

Seidel Rappaport III 3,93 Tornevik et. al. 3,93 

 

                                                                          Distância – d (m)  

                         Distância – d (m) 

 
 

P
o

tê
n

ci
a

 r
e
ce

b
id

a
 (

d
B

m
) 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

521



    Pela Tabela I pode-se notar que os três melhores modelos 

para o cenário 1 são Chan e Razaqpur, Seidel e Rappaport I e 

One-slope. E os três piores são Sheikh et. al., Bartolomé e 

Vallejo e ITU-R P1238. 

Na Figura 3, tem-se o gráfico correspondente ao cenário 2, 

em corredor. 

 

 

 

Modelos indoor em corredor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.  Modelos de propagação indoor em corredor 

 

Na Figura 4, tem-se o gráfico correspondente ao cenário 3. 

 

 

Modelos indoor com obstáculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA II. ERRO ABSOLUTO MÉDIO EM CORREDOR 

Modelo 

Erro Absoluto  

Médio (dB) Modelo 

Erro Absoluto  

Médio (dB) 

One-slope 6,07 Bartolomé e Vallejo 17,25 

ITU-R 8,94 Keenan e Motley 12,31 

Chan e Razaqpur 3,78 Multi-wall 12,31 

Seidel e Rappaport I 3,78 ITU-R P1238 11,94 

Seidel e Rappaport II 12,46 Sheikh et. al. 36,5 

Seidel Rappaport III 6,22 Tornevik et. al. 6,22 

 

Pela Tabela II pode-se notar que os três melhores 

modelos para o cenário 2 são Chan e Razaqpur, Seidel e 

Rappaport I e One-slope. E os três piores são Sheikh et. al., 

Bartolomé e Vallejo e Seidel e Rappaport II. 

  

TABELA III. ERRO ABSOLUTO MÉDIO COM OBSTÁCULOS 

Modelo 

Erro Absoluto  

Médio (dB) Modelo 

Erro Absoluto  

Médio (dB) 

One-slope 22,65 Bartolomé e Vallejo 32,21 

ITU-R 9,86 Keenan e Motley 61,92 

Chan e Razaqpur 24,92 Multi-wall 61,92 

Seidel e Rappaport I 20,08 ITU-R P1238 7,61 

Seidel e Rappaport II 28,24 Sheikh et. al. 54,62 

Seidel Rappaport III 22,8 Tornevik et. al. 13,35 

 

Pela Tabela III pode-se notar que os três melhores 

modelos para o cenário 3 são ITU-R P1238, ITU-R e Tornevik 

et. al. E os três piores são Keenan e Motley, Multi-wall e 

Sheikh et. al. 

A Figura 5 corresponde ao cenário 4. 

 

Modelos indoor em andares distintos 
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Figura 4.  Modelos de propagação indoor com obstáculos 
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Figura 5.  Modelos de propagação indoor em andares distintos 
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TABELA IV. ERRO ABSOLUTO MÉDIO CONSIDERANDO ANDARES 

 

Pela Tabela IV pode-se notar que os três melhores modelos 

para o cenário 4 são Tornevik et. al., ITU-R P1238 e Multi-

wall. E os três piores são Bartolomé e Vallejo, Seidel e 

Rappaport II e Seidel e Rappaport III. 

Para efetuar as medidas, foram testados os softwares 

InSSIDER, Kismet e NetStumbler, instalados em 

computadores portáteis distintos, os quais estão representados 

na Figura 6. Estes softwares respodem de forma aproximada, 

principalmente, Kismet em relação a NetStumbler. As 

diferenças apresentadas no gráfico da Figura 6 são relativas às 

diferenças entre os hardwares da placa de rede wireless dos 

computadores, associados a possíveis interferências 

multipercursos. 

 

Comparação de medidas efetuadas por softwares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta-se como uma contribuição para 

apoiar a decisão da escolha do modelo de propagação a ser 

usado nos métodos de planejamento para WLANs. É crítico 

que o processo de implementação da rede se baseie numa 

prévia análise de cobertura e interferência. Só assim é possível 

criar condições para a aceitação de uma tecnologia em fase de 

massificação e que por isso exige qualidade. Este tipo de 

análise necessita partir de um modelo de propagação que 

produza resultados os mais próximos possíveis da realidade. 
Como foi demonstrado, dependendo do cenário, certos 

modelos de propagação são mais apropriados e outros não. De 

modo geral os modelos que mais se aproximaram da realidade, 

ou seja, dos valores medidos, em seus ambientes apropriados 

foram os modelos One-slope, ITU-R, Chan e Razaqpur, Seidel 

e Rappaport I, ITU-R P1238 e Tornevik et. al. 
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Figura 6.  Softwares usados para efetuar medições 
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Abstract — This paper proposes a new theoretical model 
considering the antennas directivity, and a computer 
simulation tool   for prediction of the non-ionizing radiation 
level generated by Radio Base Stations in multiplayer or 
shared environments. Field measurements performed in 
Niterói-RJ city with the purpose of analysis and verification of 
the validity of the model are also presented and discussed in 
this work. 

Keywords: Non Ionizing Radiation, Radio Base Station, 
Cellular Infrastructure, site sharing, radiometric report. 

I. I. INTRODUÇÃO 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi 
função do rápido crescimento da telefonia móvel no cenário 
mundial e, consequentemente, do crescente interesse da 
população nos possíveis efeitos causados pela radiação 
eletromagnética gerada por estes sistemas. Apesar de todo o 
esforço da comunidade científica em dimensionar estes 
efeitos e disseminar os resultados obtidos, ainda há uma 
grande demanda por pesquisas conclusivas e por modelos 
que possam avaliá-los de forma mais apurada. 

De acordo com a Agência Nacional de 
Telecomunicações, a ANATEL, atualmente existem mais de 
46 mil Estações Rádio Base no Brasil1, e este número tende a 
aumentar significativamente com as tecnologias de terceira e 
quarta gerações, o que causa uma preocupação, na 
população, em relação às ERB's no que diz respeito aos 
danos à saúde que possam advir da exposição de longo prazo 
do corpo humano aos sinais de RF. 

Dentre os vários estudos publicados nesta área, 
destacaram-se, em 1999, os de Balzano e Faraone [1-2], que 
utilizaram o conceito de que a exposição humana aos 
Campos Elétricos e Magnéticos de Radiofrequência – 
CEMRF irradiados por antenas de ERB’s pode ser avaliada 
em termos de densidade de potência e da queda do nível do 
sinal com a distância em relação à antena. Bernardi et al. [3], 
analisaram, em 2000, a exposição humana a CEMRF 

                                                           
1 Anatel - Dados do SMP relativos a  Jan/2010. 

irradiados por uma ERB operando na faixa de 900 MHz em 
ambiente urbano. Cooper et al. [4] investigaram, em 2002, 
através de cálculos e medições realizadas, os limites de 
distância de segurança para seres humanos próximos às 
antenas das ERB’s, adotando os padrões ICNIRP e IEEE.  

No Brasil, Dias e Siqueira [5], em 2002, realizaram 
cálculos teóricos para estimativa da distância em relação à 
ERB considerada segura para a saúde humana de acordo com 
a legislação vigente, envolvendo análises de “pior caso”. 
Foram analisados sistemas típicos TDMA com três setores e 
com número máximo de portadoras alocadas.  

Neste trabalho é apresentada uma abordagem técnica 
levando em consideração as contribuições de diversas fontes 
emissoras irradiando ondas eletromagnéticas de forma 
simultânea, situação muito comum no Brasil devido ao 
compartilhamento de infraestrutura (sites) por várias 
operadoras de telefonia celular. Esta foi uma forma 
encontrada pelas mesmas para reduzir custos operacionais e 
causar menos impactos no ambiente, o que de certa forma 
agrada à população, governos e organizações ambientais. 
Outro fator a ser analisado é a sobreposição de tecnologias, 
pois, frequentemente, uma operadora possui duas ou mais 
tecnologias operando simultaneamente. Existem, no Brasil, 
sistemas GSM operando em conjunto com sistemas TDMA, 
CDMA e UMTS, todos em uma mesma estação, que ainda 
pode estar sendo compartilhada com outras operadoras. Este 
cenário tende a se intensificar com a chegada dos sistemas de 
4ª geração (LTE- Long Term Evolution). 

Este trabalho tem como objetivos: 1. Propor um novo 
modelo teórico considerando as propriedades diretivas das 
antenas para predição dos níveis de radiação não ionizante 
gerada por sistemas celulares em locais compartilhados; 2. 
Apresentar um programa computacional baseado no modelo 
teórico proposto; 3. Comprovar, através de medições, a 
eficácia do modelo proposto. 
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II. NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO PRATICADOS NO 

BRASIL 

Para o caso de um único sistema irradiante, pode-se 
calcular a densidade de potência irradiada através da 
equação: 

 
2

2,56

4

EIRP
S

rπ
×=  (1) 

No Brasil, além da Resolução da ANATEL 303/02 [6], 
outra Resolução, a 454/2006 [7] delimita a potência efetiva 
irradiada por uma Estação Rádio Base (ERP - Potência 
entregue a uma antena, multiplicada pelo ganho da antena 
em relação a um dipolo de meia onda, numa determinada 
direção) de acordo com a faixa de frequências na qual ela 
está operando. 

De acordo com a Resolução 303/02 da ANATEL, para a 
exposição populacional na faixa de frequências utilizada para 
o Serviço Móvel Pessoal no Brasil (800 MHz a 2000 MHz), 
a densidade de potência da onda plana equivalente se 
restringe a 

200
fS =  e a distância mínima R às antenas de 

estações transmissoras para o atendimento aos níveis de 
referência de exposição para a população em geral é dada 
por: 

 
( )6,38
EIRP

R
f MHz

= ×  (2) 

A Resolução 454/2006 delimita os valores máximos de 
ERP por estação, os quais estão listados na Tabela I. 

TABELA I.  VALORES MÁXIMOS DE ERP POR ESTAÇÃO             
(RESOLUÇÃO 454/2006 DA ANATEL). 

Potência Efetiva Irradiada (ERP) por uma 
 Estação Rádio Base  

Faixa de Frequências ERP (dBm) 

I 869 MHz a 894 MHz 64 

II 943,5 MHz a 946 MHz e  
952,5 MHz a 960 MHz 60 

III 1.805 MHz a 1.880 MHz e 
2.110 MHz a 2.170 MHz 69 

IV 1.975 MHz a 1.980 MHz 67 

 

Ressalta-se que o valor da potência efetiva irradiada 
(ERP) por uma Estação Rádio Base corresponde ao total da 
contribuição de todas as portadoras de um sistema [7]. 

De posse destas informações, é possível realizar uma 
análise independente para cada subfaixa de  
radiofrequências. A Tabela II apresenta os valores calculados 
da densidade de potência equivalente limite (Seq Limite) em 
função de (2) e a distância segura à ERB. 

 

 

TABELA II.  VALORES DE REFERÊNCIA PARA AS SUBFAIXAS DE 
RADIOFREQUÊNCIA. 

População  
em Geral Transmissão da Estação 

Rádio Base 
Tx min 
(MHz) 

ERPmax  

(dBm) Seq 
Limite 

Distância 
Segura - R (m) 

869 MHz a 894 MHz 869 64 4,3 13,9 

943,5 MHz a 946 MHz e  
952,5 MHz a 960 MHz 

943,5 60 4,7 8,4 

1.805 MHz a 1.880 MHz e 
2.110 MHz a 2.170 MHz 

1.805 69 9,0 17,1 

1.975 MHz a 1.980 MHz 1.975 67 9,9 13,0 

 

Na prática, uma estação pode possuir mais de um setor, 
cada qual irradiando um valor de EIRP distinto e operando 
em mais de uma faixa de frequências. Além disso, um ponto 
de análise qualquer pode estar sofrendo influência de mais de 
uma estação simultaneamente, dando origem ao conceito de 
“ambientes multiusuários”. 

III.  CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES DAS 

ESTAÇÕES RÁDIO BASE 

Para viabilizar a análise das variáveis e dos componentes 
envolvidos na determinação da EIRP de cada sistema 
irradiante que compõe a Estação Rádio Base, é necessária a 
adoção de um modelo que atenda, de uma forma geral, a 
todas as situações, independentemente da tecnologia 
empregada na transmissão. Os seguintes componentes serão 
considerados neste trabalho: antenas, transceptores, 
combinador, duplexador, filtros, cabos e conectores. 

IV.  MODELO TEÓRICO PROPOSTO - AMBIENTE 

MULTIUSUÁRIO 

O cálculo da densidade de potência e do percentual de 
Contribuição para os Efeitos Térmicos Relevantes da 
Estação (% CETRE), observados em pontos próximos à 
ERB, está baseado nos cálculos de EIRP e do ganho efetivo 
em uma determinada direção, levando-se em consideração as 
contribuições de cada setor e suas características individuais. 
Considerando que uma ERB pode ser composta por vários 
setores e por vários sistemas irradiantes (antenas), cada 
sistema irradiante deverá ser considerado, isoladamente, um 
setor lógico. No caso das antenas que operam em múltiplas 
faixas de frequências, serão considerados tantos setores 
quantas forem as faixas de frequências em operação, mesmo 
quando se tratar de uma única antena fisicamente. 

A. Cálculo da EIRP por setor 

De forma genérica, para as diferentes tecnologias obtém-
se a seguinte fórmula para o cálculo da EIRP por setor: 

 
                              

10.log
MAX TRX combdBm dBdBm

dup cabo antdB dBidB

SETOR P P

P P G

EIRP n − +

− − +

= +
 (3) 

onde 
MAXSETOREIRP é a potência máxima efetivamente 

irradiada na direção de máxima irradiação da antena [dBm], 
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n é o número de transceptores por célula, PTRX é a potência 
de saída do transceptor [dBm], Pcomb é a perda de 
combinação [dB], Pcabo é a perda nos cabos e conectores 
[dB], Pdup é a perda no duplexador [dB] e Gant é o ganho da 
antena [dBi]. 

Para que seja calculado o valor total da EIRP de cada 
sistema irradiante, em um ponto de observação, é necessário 
calcular o ganho da antena na direção específica do ponto, ou 
seja, o ganho das componentes vertical e horizontal do 
diagrama de irradiação de cada antena na direção daquele 
ponto. 

Logo: 

 
( ) ( )                       

Ponto MAX dBmdBm

H VdB dB Ponto

EIRP EIRP

A Aθ ϕ

= +

 − +
 

 (4) 

Onde 
MAXEIRP  - é o valor máximo da EIRP, ou seja, o 

valor da EIRP para a direção de máxima irradiação; 

( )HA θ é a atenuação da antena para um determinado ângulo 

na horizontal e ( )VA ϕ  é a atenuação da antena para um 

determinado ângulo na vertical. 

1) Determinação do ângulo horizontal 
Para a determinação do ângulo na horizontal Hθ , entre a 

direção de máxima irradiação e a direção do ponto de 
observação, considera-se a vista superior de uma ERB, que 
está mostrada na Figura 1. 

 

P1

P2 

P1

P2 

P1

P2 

 

Figura 1.  Vista superior de uma ERB para determinação do 
ângulo horizontal. 

De acordo com a Figura 1, é necessário avaliar duas 
situações: sabendo-se que o diagrama de irradiação das 
antenas é descrito para ângulos variando de 0º a 359º, caso o 

azimute do ponto de observação (Pθ ) seja maior que o 

azimute da antena do setor em análise (caso P1), o ângulo a 
ser considerado, no diagrama horizontal da antena, é a 
diferença entre os dois azimutes. Caso o azimute do ponto de 

observação (Pθ ) seja menor que o azimute da antena do 

setor em análise (caso P2), o ângulo a ser considerado, no 
diagrama horizontal da antena, é a diferença entre os dois 
azimutes, acrescentando-se 360º. Em resumo: 

 
;              para 

360;      para 
P ANT P ANT

H
P ANT P ANT

Az Az

Az Az

θ θ
θ

θ θ
− >

=  − + ≤
 (5) 

2) Determinação do ângulo vertical 
Para o diagrama de irradiação vertical da antena, não há 

um ângulo fixo, como ocorre na determinação do ângulo 
horizontal. O ângulo a ser utilizado na vertical varia 
conforme o ponto se afaste da fonte emissora. Além disso, 
existe uma dependência com a diferença entre a altura da 
antena e a altura da pessoa a ser considerada, conforme pode 
ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2.  Vista lateral de uma ERB para determinação do 
ângulo vertical 

Sabendo-se que: 

 ph h
arctg

d
θ

− 
=   

 
 (6) 

onde h é a altura da antena em questão, ph é altura de 

uma pessoa ou média das alturas das pessoas e d é a distância 
da pessoa à base da estação. 

Pode-se concluir que: 

 ( ) 1180
360 . p

V TILT

h h
d tg

d
ϕ θ

π
− − 

= − +   
   

 (7) 

Onde TILTθ  é o ângulo de elevação, representando a 
soma dos downtilt’s mecânico e elétrico. 

B. Cálculo da distância mínima segura 

Baseado nas equações definidas na Resolução 303/02 da 
ANATEL, a distância mínima segura, ou seja, a distância 
mínima à estação para atendimento aos níveis de referência, 
pode ser determinada considerando-se as antenas como 
irradiadores isotrópicos. Desta forma, considera-se que as 
antenas estariam irradiando igualmente em todas as direções, 
tanto no plano vertical, quanto no horizontal, com ganho 
máximo. Na prática, isto não ocorre. 

Este assunto foi abordado por Terada [8], em 2007, no 
estudo realizado relacionado às propriedades direcionais de 
irradiação de antenas das ERB’s, onde demonstra que “o 
máximo de intensidade de campo elétrico ocorre a diferentes 
distâncias da base da ERB, dependendo de outras variáveis, 
levando à conclusão que fixar uma distância mínima de 
regiões povoadas para a instalação de ERB’s não é a 
maneira adequada para se garantir a segurança e o bem-
estar da população”. 
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As antenas concentram a irradiação do sinal em algumas 
direções de interesse, em detrimento de outras. Assim, o 
cálculo deve levar em consideração as contribuições de todos 
os setores da estação em um determinado ponto de 
observação. É necessário que esta avaliação seja realizada 
individualmente para cada sistema irradiante, uma vez que as 
antenas possuem propriedades irradiantes distintas para cada 
direção e sentido nos planos horizontal e vertical. A partir 
desta abordagem, surge o conceito de “zonas de 
concentração” de RNI, ou seja, zonas não necessariamente 
mais próximas à estação onde ocorre uma maior 
concentração da densidade de potência como resultado da 
diretividade das antenas. 

C. Verificação do atendimento aos níveis de referência 
para exposição 

De acordo com a Resolução 303/02 da ANATEL, em 
ambiente celular multiusuário, ou seja, onde haja 
compartilhamento de infraestrutura entre operadoras, o 
requisito para atendimento aos níveis de referência para 
exposição é dado pela equação: 

 
300

,1

   <   1
i GHz

i

L ii MHz

S

S

=

=
∑  (8) 

Onde Si é a densidade de potência na frequência i e SL,i é 
o nível de referência para a densidade de potência, na 
frequência. 

Assim, é possível definir o % CETRE (Percentual de 
Contribuição para os Efeitos Térmicos da Estação) através 
da equação: 

 
300

1 ,

%    100%  <   100%
i GHz

i
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S

=

=
= ×∑  (9) 

Desenvolvendo a equação (8), tem-se: 
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...   <   1
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=

=
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para a exposição da população em geral. 

Estes valores devem ser analisados considerando todos os 
setores da Estação Rádio Base para que se possa verificar o 
atendimento aos níveis de referência para a estação como um 
todo.  

V. MODELO COMPUTACIONAL DESENVOLVIDO 

O modelo computacional consiste de módulos 
interdependentes para a realização dos cálculos dos níveis de 
radiação e determinação das “zonas de concentração" de 
RNI. Consiste, basicamente, de uma rotina central 
responsável pelo controle de execução e acionamento dos 
módulos em sequência.  

A ANATEL disponibiliza para o público em geral uma 
série de dados referentes aos inúmeros serviços de 
telecomunicações por ela administrados no Brasil. Para 
tanto, foram criados Sistemas Interativos, através dos quais o 
usuário terá acesso a estes dados. No modelo computacional 

proposto neste trabalho, dois sistemas interativos são de 
maior interesse: o SITAR e o SGCH. 

Uma vez que nem todas as informações das ERB’s estão 
disponíveis ao público (como tipo de guia de onda ou 
combinador utilizado) e caso estas informações não estejam 
ao alcance, é possível adotar algumas considerações para um 
cálculo conservador, como por exemplo, desconsiderar a 
atenuação nos guias e/ou perdas por combinação. A Tabela 
III apresenta o número máximo de transceptores por setor: 

TABELA III.  VALORES DEFAULT PARA NÚMERO DE TRANSCEPTORES 
POR SETOR. 

Tecnologia Nº Máximo 
de Transceptores 

AMPS / TDMA 21 
GSM 4 
CDMA (2G) 2 
WCDMA (UMTS) 2 

 

De posse de todas as informações fornecidas 
interativamente pelo usuário, o programa realiza os cálculos 
necessários e emite um relatório técnico. 

VI.  REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

A fim de comprovar a validade do novo modelo teórico 
proposto e do programa computacional desenvolvido, foram 
realizadas campanhas de medições em estações reais ativas, 
com ou sem compartilhamento de infraestrutura. 

Para avaliação do efeito em ambientes multiusuários, 
foram levantados os possíveis pontos de compartilhamento 
de infraestrutura de estações do Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) na cidade de Niterói/RJ. Foram escolhidos quatro 
cenários, dentre os quais o de Charitas terá seus resultados 
apresentados a seguir. 

A. CENÁRIO CHARITAS 

Trata-se de uma área residencial com as ERB’s instaladas 
bastante próximas às residências, razão pela qual foi 
escolhida para as medições.  

1) Resultados teóricos 
Os resultados teóricos foram obtidos com auxílio do 

modelo proposto, utilizando os dados contidos na base de 
dados da ANATEL provenientes das próprias operadoras de 
telefonia móvel. Os resultados são apresentados 
graficamente através da distribuição espacial (visão superior) 
do percentual de Contribuição para os Efeitos Térmicos 
Relevantes da Estação (% CETRE) e da variação do % 
CETRE com a distância (visão lateral) em relação à ERB. 

A simulação computacional utilizando o ambiente 
Matlab™ apresentada graficamente na Figura 3, indica a 
ocorrência de picos de RNI correspondendo a 0,2 % dos 
níveis de exposição recomendados nos azimutes de 0 e 231 
graus a uma distância de aproximadamente 190 metros da 
ERB.  
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Figura 3.  Distribuição espacial 

A variação com a distância é calculada para a direção que 
apresenta os valores máximos de % CETRE, identificados 
através da análise da distribuição espacial e está representada 
na Figura 6. 

 

Figura 4.  Variação com a distância em relação à ERB 

2) Campanha de medições   
A fim de avaliar o modelo teórico apresentado, foi 

realizada uma campanha de medições no Cenário Charitas, 
em pontos próximos às ERB’s, nos dias 12 e 26 de março de 
2009. As medições foram realizadas em pontos específicos e 
foi adotado, como critério básico de escolha, que o ponto de 
análise deveria possuir, no mínimo, visada direta para a 
estação, para configurar a situação mais conservadora. Para 
cada ponto de medida foram registradas, também, suas 
coordenadas geográficas, com o auxílio de um equipamento 
GPS. O instrumento utilizado para a realização das medições 
foi o SRM-3000, fabricado pela Narda Safety Test Solutions 
GmbH. Para cada ponto, foram coletados de dois modos de 
medição: Análise Espectral e Avaliação de Segurança. 

A Análise Espectral registra os valores medidos de 
densidade de potência para uma determinada faixa de 
frequências. De posse destes valores, é possível visualizar, 
para cada frequência, qual é o valor de densidade de potência 
máximo observado durante o intervalo de medição. A Figura 
5 ilustra os resultados para o cenário com base nos registros 
de Análise Espectral obtidos. Nela, pode-se observar os picos 
de densidade de potência nas faixas de 800 MHz (bandas A e 
B de telefonia móvel), 1800 MHz (bandas D, E e subfaixas 
de extensão) e 2100 MHz (bandas F,G,H,I e J). 
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Figura 5.  Valores máximos medidos de densidade de potência 
para o cenário Charitas.  

A segunda forma de coleta de dados, a Avaliação de 
Segurança, fornece uma visão geral dos valores de densidade 
de potência por faixa de frequências configurada, o que 
permite uma imediata avaliação de conformidade indicando 
as contribuições de cada banda, de forma integrada, para o 
nível de exposição geral. Estes foram os valores 
considerados para a análise comparativa com os resultados 
teóricos obtidos no modelo proposto. 

3) Análise comparativa entre o modelo teórico e as 
medições realizadas 

De posse dos valores reais medidos e dos valores 
calculados, espera-se que os valores obtidos nas medições 
sejam menores ou, em caso extremo, iguais aos valores 
teóricos, uma vez que durante toda a modelagem foram 
consideradas condições conservadoras. As principais 
considerações que indicam que os valores medidos (reais) 
estarão sempre abaixo dos calculados pelo modelo são: 

• Adoção do modelo em linha de visada direta, 
considerando a possibilidade de que campos 
refletidos possam permanentemente se adicionar em 
fase ao campo incidente; 

• Utilização simultânea de todos os canais da ERB;  

• Adoção do número máximo de transceptores para 
cada setor como referência para os cálculos; 

A Figura 6 mostra a distribuição espacial dos valores 
medidos para cada ponto de análise do cenário Charitas, bem 
como o nível de referência para atendimento às normas 
vigentes (plano superior em CETRE = 100). As distâncias 
são relativas à Estação Rádio Base, que estaria situada nas 
coordenadas (0,0) da Figura. Observa-se que os valores 
medidos encontram-se bem abaixo do nível de referência. 

231º , 190m. 

0º , 190m. 
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Figura 6.  Valores medidos do %CETRE para cada ponto de 
análise do cenário Charitas. 

A Figura 7 apresenta um comparativo entre os valores 
medidos, os valores teóricos obtidos por meio do modelo 
proposto e os valores teóricos que seriam obtidos no caso da 
adoção de um modelo que desconsiderasse as propriedades 
direcionais das antenas, adotando antenas onidirecionais, 
com ganho máximo igual ao da antena diretiva. Conforme 
pode ser observado, os valores estimados através do modelo 
direcional apresentam maior aderência aos valores medidos, 
o que aponta uma maior eficácia do modelo que está sendo 
proposto neste artigo. Além disso, todos os valores medidos 
estão abaixo dos valores calculados para cada ponto, o que 
era esperado, em função das considerações conservadoras. 
Cabe acrescentar que este comportamento foi verificado 
também para os demais cenários. 

Comparação entre os valores de CETRE medidos e teóricos para os pontos 
de medição
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Figura 7.  Resultados obtidos para o cenário 3 – Charitas. 

Na figura 7, foram observados valores bem próximos aos 
calculados em alguns pontos. Os pontos 14 e 15 foram 
medidos no interior de uma residência próxima ao local de 
instalação da ERB, dada a constatação da existência de 
antenas direcionadas para a mesma. Todos os valores 
medidos encontram-se abaixo do nível de referência, mas 
nestes pontos, especificamente, foram verificados valores 
mais altos. 

VII.  CONCLUSÕES 

Este trabalho propõe um novo modelo teórico, 
considerando a diretividade das antenas, e uma ferramenta de 
simulação computacional para predição dos níveis de 
radiação não-ionizante gerada por Estações Rádio Base em 

ambientes multiusuários ou compartilhados. Medições em 
campo, realizadas em Niterói-RJ, com propósito de analise e 
verificação da validade do novo modelo são também 
apresentadas e discutidas neste trabalho. Os resultados 
apresentados permitem concluir que o novo modelo proposto 
apresenta uma boa aproximação com os valores reais 
medidos, por considerar as propriedades diretivas de 
irradiação das antenas. Permite, ainda, a determinação das 
zonas de concentração de RNI, ou seja, as áreas críticas onde 
existe uma maior probabilidade de exposição a níveis mais 
altos deste tipo de radiação. 

As medições dos CEMRF realizadas demonstraram que a 
população está normalmente exposta a níveis muito baixos 
de radiação nos ambientes próximos às ERB’s. Entretanto, 
existe a necessidade de se conhecer estes níveis, e o 
desenvolvimento de novas ferramentas baseadas no modelo 
proposto neste trabalho pode ajudar a predizê-los com 
razoável grau de precisão. A utilização destas ferramentas 
deve ser feita na fase de planejamento e teste de uma ERB, 
introduzindo, assim, a consideração de aspectos de segurança 
no planejamento de sistemas celulares. A aplicação do novo 
modelo proposto pode ser estendida a mais de uma estação, 
sem maiores dificuldades, ou seja, estações com localização 
geográfica diferentes podem ser avaliadas como local multi-
usuário. 

 A adoção do modelo proposto, neste trabalho, na esfera 
governamental pode ajudar a melhor direcionar as equipes de 
fiscalização do órgão responsável (ANATEL, no caso do 
Brasil) para as estações que apresentem maiores níveis de 
radiação, aumentando, desta forma, a eficiência na utilização 
de recursos humanos e financeiros, face ao elevado número 
de ERB’s atualmente existentes. 
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Abstract—This paper presents the results of measurements and  

simulations of the characteristics of 900 MHz band radio 

propagation channels in a tunnel environment. The simulations 

were made using the FDTD method (with companion UPML) 

and measurements made use of the swept frequency technique. 

Another method, the metaheuristic Simulated Annealing, was 

implemented for estimating the values of characteristic 

parameters of materials. The FDTD code was reformulated for 

use with CUDA with the objective of decreasing program 

running time.   

Keywords- Tunnel; Wideband; FDTD; swept frequency 

technique; Power Delay Profile, Simulated Annealing, CUDA.  

I.  INTRODUCTION  

A special type of indoor environment, tunnels are relevant 
for systems serving both roads and railways as well as in urban 
subway services. Leaky feed cables have been customarily 
used inside tunnels with the communication being provided by 
stringing wires over the length of the tunnel or by placing 
repeaters at intervals, or both. These methods are expensive to 
install and inconvenient, need regular maintenance, could be 
unreliable in disaster situations and do not allow an in-tunnel 
mobile user to transmit. The use of discrete antennas inside 
tunnels can avoid the above shortcomings, with the possible 
advantage of needing no prior infra-structure in peer-to-peer 
wireless communications.              

The Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method [1] is 
implemented with companion of Uniaxial Perfect Matched 
Layers (UPML) [2] to access the power delay profile and 
channel related parameters of a subway tunnel in Hong Kong, 
China, for a wide band UHF range centered at 900 MHz [3], 
[4]. Simulated results are compared with measurement data, 
validating the channel characterization. Equipment comprised a 
network analyzer, a sweep oscillator and discone antennas for 
both the transmitter and receiver ends as described in Section 
IV, while modelling techniques and the implementation of 
simulation are reviewed in section II and III, respectively. 

II. MODELLING 

A. Scenario modelling 

The scenario in Fig. 1, corresponding to the second of three 
sections of a Hong Kong subway tunnel, has a rectangular 
cross section with height and width 3.43 m and 2.6 m, 

respectively, central section 107.7m  long, walls in concrete 

(relative permittivity r=3.28 and conductivity = 0.05 S/m, 
approximate values calculated according to the technique in B), 
with antenna positions depicted in Fig.1.    

 

Figure 1.  Hong Kong subway tunnel   structure  used  in the simulation. 

B. Simulated Annealing Technique 

Lack of knowledge of characteristic parameters of 
reinforced concrete made it necessary the use of a heuristic 
technique, called "simulated annealing", in order to minimize 
the difference (the error between) estimated and measured 
values. The concept of the method is based on the manner in 
which liquids freeze or metals recrystalize in the process of 
annealing, thereby transforming a poor, unordered solution into 
a highly optimized, desirable solution [5]. Valcarce [6] used it 
for a calibration process with FDTD, the implementation of 
which was used in this work.  

C. Antenna  modelling 

The transmitter (Tx) and receiver antennas (Rx1, Rx2) in 
Fig. 1 are discones fabricated for the 900 MHz band, operating 
along  wide bandwidths (>400 MHz). Figure 2 illustrates their 
measured co-polarized horizontal plane radiation patterns at 
900 MHz. 

The generated driving signal in (1) has a central frequency 

(fc) of 900 MHz over a band (fb) of 450 MHz and t0=5 ns 

denotes the initial delay; signal (normalized) amplitude and its 

frequency contents are illustrated in Fig. 3. 

 

Ez(t) = E0 sin [2  fc (t - t0)]exp[-(2  fb (t - t0))
2
] (1) 
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Figure 2.  Measured horizontal plane radiation pattern of discone antennas at 

900 MHz 

 

 
Figure 3.   Pulse excitation of Tx antenna and  its frequency spectrum 

The Tx antenna, shown in Fig. 4, was inserted in the FDTD 

grid and components of electric field tangential to (metallic) 

elements considered null, with excitation as in (1). 

 
Figure 4.   Dimensions of transmitter and receiver antennas for 900 MHz 

 

III. FDTD IMPLEMENTATION 

As for the implementation of the FDTD method for the most 

critical configuration, the discretization of the computational 

domain followed an uniform grid with spatial step x = /10, 

which, for a working frequency of 900 MHz (wavelength 

=0.3331 m), corresponds to x = 0.0333 m. Numerical 

dispersion was thereby avoided and, by proper choice of the 

temporal step ( t = 0.0577 ns), calculated according to Courant 

criteria [1] and used in central difference approximation of 

Maxwell equations, numerical stability was assured. Also, for 

the truncation of the domain, 7 UPML layers were 

implemented accordingly [2].   

A. CPU implementation 

For the scenario (60.0 x 3.43 x 2.6 m) scenario at hand and a 

spatial step of  0.0333 m, a total of 16251 FDTD cells are 

represented, each cell associated to six (electric and magnetic) 

field values as well as to six flags indicative of the type of 

material present at each spot. Also, field values are 4 bytes real 

numbers while flag lengths are 1 byte each, implying a 

memory need of 30 bytes per cell and a total memory 

requirement of circa 8.366  GBytes to address the present 

problem, which was perfectly handled by available 24 GBytes 

(RAM) processors. With the time step used, however, 

17321x10
6
 iterations were necessary to address the 500 ns 

duration of the simulations displayed above, rendering 

approximately 5 hours of computer time. In order to remedy 

this problem, the original code in C language was translated to 

CUDA (Compute Unified Device Architecture), a parallel 

computing architecture that use C with Nvidia extensions[7].  

B. GPU implementation 

Recent developments in graphics hardware acceleration 

provide operations that can be applied to dramatically speed up 

FDTD simulations and the economy of scale gained by 3D 

graphics cards due to the burgeoning video-game/entertainment 

industry provides a considerable cost/performance advantage. 

Graphics processing units (GPUs) are very fast, very cheap, 

and continue to be enriched at rates that outstrip those of 

general purpose CPUs.  GPUs are constructed in a superscalar 

fashion. A GPU is implemented as an aggregation of multiple 

so-called multiprocessors, which consist of a number of  

SIMD ALUs    (Single Instruction Multiple Data Arithmetic 

Logic Unit). A single ALU is called processor. According to 

the SIMD concept, every processor within a multiprocessor 

must execute the same instruction at the same time, only the 

data may vary[8]. The software model of CUDA offers the 

GPU as data-parallel coprocessor to the CPU. CUDA allows 

the programming of GPUs for parallel computation with 

minimum graphics knowledge, the framework CUDA 

providing to the programmer a minimal extension to use 

functions named kernel to call a process a number of times 

concurrently. In the CUDA model, being each data processed 

by an individual thread, each thread runs a distinct process or 

program. Threads are organized inside blocks, and blocks are 

in turn grouped inside grids. The kernel is called using a 

global declaration and the number of threads and blocks. Each 

process runs on a thread, and each thread has a number for its 

identification[7]. Each multiprocessor has a small shared 

memory that can be accessed from each of its processors, and 

there is a large global memory space common to all the 

multiprocessors. Shared memory is very fast and is usually 

used for caching data from global memory. Both shared and 

global memory can be accessed by any thread for reading and 

writing operations without restrictions[7]. 
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A general-purpose computing on GPUs so-called GPGPU 

applications follows the steps: 

1. Define and reserve memory for CPU and GPU 

data structures.  

2. Copy data from CPU to GPU global memory 

3. Define numThreads and numBlocks variables 

4. Execute CUDA procedure for each thread 

5. Copy data results from GPU to CPU 

6. Free GPU data structures 

The initial CUDA FDTD version of the code was 

implemented to work on GPU Quadro FX 1800 series with 

clock rate: 1400 MHz, multiprocessors: 8, threads per block: 

512, global memory: 767.688 MB, memory shared per block: 

16 KB. The (x,y,z) E and H field components were stored on 

the device memory as 32 bit floating point variables. A texture 

memory was used to store, as a pointer stream, the material 

types in the model space. In both of these cases, the 3D 

volume was flattened into 2D and was accessed via an 

algorithm based on 3D to 2D address translation. This allows 

the entire 3D space to be updated in one render pass and also 

avoids potential "read after write" data corruption. The 

material type pointer stream was used for material property 

lookups stored in textures. E and H scattered field update 

calculations were converted to fragment programs, taking the 

E and H fields values stored in textures as inputs. Between 

each time step, input and output memories on the device are 

swapped providing a feedback loop and avoiding the 

performance penalty of pushing data across the system bus. 

Performance achieved with this version GPU was 10 times 

more fast that if compared to the CPU version one, it is 

believed that this should improve in upcoming versions of the 

program due to ongoing code optimization processes. 

 

IV. MEASUREMENTS 

The wideband experimental setup is shown in Fig. 6 [3], 

[4]. The system consists of an HP 8350B sweep oscillator, 

8510C network analyzer, and 8517A -parameter test set. Port 

1 was connected to the transmit antenna through a 10-m 

coaxial cable. The power outputted to the transmit antenna 

was 15 dBm. The transmitted sweep frequency waves were 

captured by the receive antenna connected to port 2 through 

another 50-m cable. The measured data of wideband 

propagation characteristics was stored onto a floppy disk of 

the network analyzer for subsequent analysis. 

 
Figure 5.  The wideband experiment setup. 

V. COMPARASION  BETWEEN SIMULATED AND     

MEASURED DATA 

Three situations were considered. In the line-of-sight (LOS) 
one (Figure 1), Rx1 was located very near (5m) Tx and Rx2 
was placed in the middle of the tunnel (antennas 50m apart). In 
the NLOS situations, the receiver antenna Rx3 was separated 
20m from the transmitter one and the path was obstructed by a 
vehicle modelled  by a perfectly conducting parallelepiped of 
dimensions 1.0m x 1.35m x 0.45m placed above the ground 
and located 10m away from Tx. 

 

Figure 6.  Simulated (dashed line) and measured (continuous line) averaged 

900 MHz vertically polarized power delay profile (LOS). The distance 

between antennas is 5 m.  

 

Figure 7.  Simulated (dashed line) and measured (continuous line) averaged  

900 MHz vertically polarized power delay profile (LOS) The distance 
between antennas is 50 m. 

Figure 6 illustrates the comparison between simulated and 
measured averaged 900 MHz vertically polarized power delay 
profiles for a 5 m antenna separation. The first signal to reach 
the receiver, along the direct ray, is depicted at about 26ns, 
with previous contributions corresponding to noise. Deviations 
between measurement and simulations, thereafter, are credited 
to probe resolution which fails to take into account relevant 
reflected ray contributions for short distances between 
transmitter and receiver antennas. 
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Figure 7 show the comparison between averaged 900 MHz 
vertically polarized power delay profiles for a 50 m antenna 
separation, which permits the probe resolutions to yield 
measured data followed more closely by simulations. Also, as 
expected, the main contribution following a direct propagation 
path, detected at about 167 ns, is observed to be substantially 
stronger than those reaching the receiver via reflected paths 
with partial energy carried by the delayed  waves being 
inevitably absorbed by the tunnel walls. 

 

Figure 8.  Simulated (dashed line) and measured (continuous line) averaged  

900 MHz vertically polarized power delay profile (NLOS). The distance 

between antennas is 20 m with the path obstructed by a vehicle located 10m 
away from the transmitter antenna. 

Figure 8 shows the comparison between averaged 900 MHz 
vertically polarized power-delay profile for a 20 m antenna 
separation with the line-of-sight path obstructed by a vehicle 
located 10 m away from the transmitter antenna. The direct 
signal reaches the receiver at 52 ns while the delayed 
(reflected) ones become stronger thereon, recovering maximum 
(line-of-sight) field intensity at 76 ns. At about 200 ns, 
scattering by the vehicle is observed to play its role. Again, 
equipment resolution is due to account for occasional 
deviations between interference curves. 

VI. CONCLUSION 

In this work, a comparasion between (FDTD) simulated 
and measured results for the averaged power delay profile 
along a subway tunnel of simple cross section and finite 
conductivity walls, for both empty and filled situations, was 
presented. Although a good agreement between results has 
been observed, two important aspects of the simulations were 
revealed and explored. The determination of characteristic 
parameters of materials from the knowledge of measured data 
was addressed by the simulated annealing technique, which 
may yet be generalized and its implementation optimized. 
Also, excessive computing times, typical of this category of 
numerical simulations, were shown to be alleviated via the 
CUDA parallel programming route and further investigation 
and implementations are likely to improve its efficiency. 

Work in progress explores the application of the techniques 
employed herein to tunnels of more general cross sections and 
more complex fillings, aiming at fully understanding the 
propagation of radiowaves in tunnels. 
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Abstract—Neste artigo emprega-se uma abordagem baseada no
método da abertura para a determinação de operadores integrais
(resposta impulsional e ao degrau unitário) que permitem a
determinação da resposta completa (transiente e em regime per-
manente) de antenas refletoras parabólicas excitadas por fontes
de dependência temporal arbitrária e comportamento espacial na
forma de cosseno elevado, na polarização horizontal. Os referidos
operadores integrais podem ser expressos em forma analítica
fechada, na forma de um somatório de funções elementares, e
possibilitam uma caracterização unificada de antenas refletoras
nos domínios do tempo e da frequência.

Index Terms—Antenas refletoras, resposta completa, método
da abertura, operadores integrais, caracterização unificada nos
domínios do tempo e da frequência.

I. I NTRODUÇÃO

Métodos para a análise do espalhamento eletromagnético
por superfícies condutoras no domínio do tempo podem
ser empregados para a determinação da resposta completa
(transiente e em regime permanente) de antenas refletoras, o
que é útil em aplicações de sistemas de comunicação digital
de alta capacidade e radares de alta resolução espectral. A
radiação de dados digitais em altas taxas obtida por meio do
chaveamento da amplitude e fase de uma portadora senoidal,
bem como a transmissão de pulsos ultra-curtos torna muito
difícil a aplicação dos usuais métodos no domínio da frequên-
cia em virtude das grandes faixas de frequência associadas.
Técnicas numéricas como as diferenças finitas no domínio do
tempo (FDTD) aplicadas às geometrias de antenas refletoras
de grandes dimensões elétricas exigem o uso de grandes
quantidades de memória RAM, tempo de processamento e
o desenvolvimento de algoritmos complexos para a obtenção
de respostas úteis [1]. Por outro lado, métodos assintóticos
como a Óptica Geométrica, Óptica Física, Teoria Uniforme da
Difração e o método da abertura podem ser estendidos para o
domínio do tempo de modo a se obter formulações simples,
acuradas e fisicamente transparentes para a análise da resposta
completa de antenas refletoras [2].

Neste trabalho uma abordagem baseada no método da aber-
tura é empregada para a determinação de operadores integrais
(respostas impulsional e ao degrau unitário) que permitem o
cálculo da resposta completa de antenas refletoras parabóli-
cas excitadas por fontes tipocosNθF com comportamento
temporal arbitrário e polarização horizontal. A formulação
aqui introduzida permite uma caracterização unificada da

performance da antena nos domínios temporal e espectral, uma
vez que esta possibilita tanto a obtenção da resposta temporal
para o campo irradiado observado em pontos de localização
arbitrária, quanto de diagramas de radiação calculados por
meio de normas de energia.

Chou, Pathak and Rosseau introduziram a abordagem do
método da abertura no domínio do tempo empregada aqui
para obter a resposta ao degrau unitário de antenas radiadoras
de impulso (IRAs) refletoras [3]. Em seu artigo modelou-se
fontes de Huygens para descrever o alimentador, empregado
para aplicações muito específicas como armas de microondas e
radares UWB. Skulkin e Turchin propuseram uma formulação,
também baseada no método da abertura para calcular o campo
transiente de antenas de abertura circular com iluminação
uniforme [4]. Oliveira and Hélier aplicaram a Óptica Física
no Domínio do Tempo (TDPO) para calcular a resposta im-
pulsional e a resposta ao degrau unitário de antenas refletoras
parabólicas excitadas por alimentadores generalizados [5], no
entanto a formulação desenvolvida por eles só se aplica a
pontos de observação localizados sobre o eixo do refletor.

Recentemente, Rego estendeu a metodologia desenvolvida
em [3] para o cálculo da resposta impulsional e ao degrau
unitário de parabolóides excitados por fontes tipo cosseno
elevado, polarização horizontal e grande nível de iluminação
de borda (alimentadores tipocos θF ) [6]. No presente trabalho
se faz uma generalização da metodologia desenvolvida em
[6] para obter uma representação matemática bastante flexível
para operadores integrais associados a antenas parabólicas
iluminadas por fontes mais genéricas, com diferentes níveis
de iluminação de borda (alimentadores tipocosN θF ).

O enfoque principal neste artigo é mostrar os passos a serem
seguidos para a determinação de uma formulação flexível, de
fácil implementação em códigos de computador, que é uma
ferramenta interessante para o projeto e análise de antenas
refletoras.

Este artigo está organizado como descrito a seguir: na
Seção II são introduzidos os operadores integrais associados à
resposta para a radiação eletromagnética por correntes elétricas
e magnéticas. A abordagem do método da abertura empregada
à análise de antenas refletoras excitadas por alimentatores
tipo cosseno elevado que é utilizada neste trabalho para a
determinação da resposta temporal completa é apresentada na
Seção III. Na Seção IV-A a representação para os operadores

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

534



integrais obtidos a partir da aplicação do método da abertura
é convertida ao domínio do tempo e, por conta do uso das
propriedades da função delta de Dirac, a integral de radiação
(abertura) é reduzida a uma integral em uma dimensão, cuja
solução analítica em forma fechada é discutida na Seção IV-B.
Expressões para os casos específicos de alimentadores com
N = 1 e N = 2 são apresentadas, permitindo a verificação da
aplicabilidade da metodologia aqui desenvolvida. Na Seção
IV-C é indicada a maneira de se empregar os operadores
obtidos aqui para o cálculo da resposta de uma antena refle-
toras a uma excitação de comportamento temporal arbitrário.
Finalmente, na Seção V são apresentados alguns casos de
aplicação e discussão da abordagem para análise de antenas
refletoras apresentada neste trabalho.

II. OPERADORES INTEGRAIS

O campo elétrico irradiado no espaço livre por fontes de
corrente elétricãJ(r′, s) e magnéticaM̃(r′, s) limitadas a
um volumeV ′ pode ser expresso no domínio da frequência
complexas = σ + jω na forma [6]

Ẽ(r, s) = f̃(s)Ẽδ(r, s) = sf̃(s)Ẽu(r, s), (1)

onde

Ẽδ(r, s) ≈−
s

4πc

∫

V ′

[

M̃δ(r′, s) × R̂

+ Z0J̃
δ
⊥

(r′, s)
] e−

s

c
R

R
dV ′ = sẼu(r, s). (2)

Nas equações acimac é a velocidade da luz no espaço livre,
Z0 é a impedância intrínseca do espaço livre, os vetores
r e r′ localizam os pontos de observação e das fontes,
respectivamente. Em (2) empregou-se a notação compacta para
componentes vetoriais ortogonais à direçãoR̂:

J̃δ
⊥

(r′, s) = J̃δ(r′, s) −
[

J̃δ(r′, s) · R̂
]

R̂, (3)

com

R̂ =
r − r′

|r − r′|
. (4)

A dependênciatemporal das fontes̃J(r′, s) e M̃(r′, s) foi
coletada em uma funçãõf(s), de modo que podemos escrever
[2], [6]

J̃(r′, s) = f̃(s)J̃δ(r′, s), (5a)

M̃(r′, s) = f̃(s)M̃δ(r′, s), (5b)

onde J̃δ(r′, s) e M̃δ(r′, s) são correntes impulsionais as
quais têm representações matemáticas convenientes à classe
do problema de radiação a ser resolvido.

Os vetores̃Eδ(r, s) andẼu(r, s) que aparecem nas Eqs. (1)
e (2) são as respostas ao impulso e ao degrau unitários, respec-
tivamente, os quais podem ser interpretados como operadores
integrais que podem ser aplicados em problemas de análise
de antenas. Uma vez que eles sejam determinados é possível
se calcular a resposta para o campo irradiado quando se tem
fontes de comportamento temporal arbitrário fazendo-se uma
convolução temporal.

Fig. 1. Geometria de uma antena parabólica alimentada pelo foco.

III . MÉTODO DA ABERTURA PARA ALIMENTADORES TIPO

COSSENO ELEVADO(cosNθF )

Considerando a geometria da antena refletora mostrada na
Fig. 1 podemos empregar o método da abertura para escrever
as correntes impulsionais como

J̃δ(r′, s) = ẑ ×
[

(Z0)
−1ẑ × Ẽδ

a(ρ′, s)
]

, (6a)

M̃δ(r′, s) = Ẽδ
a(ρ′, s) × ẑ, (6b)

onde Ẽδ
a(ρ′, s) é o campo elétrico impulsional na abertura,

obtido a partir da aplicação da Óptica Geométrica

Ẽδ
a(ρ′, s) = δ(z′)

{

−Ẽδ
F (rF , s)+2

[

N̂p · Ẽδ
F (rF , s)

]}

e−
s

c
∆,

(7)
e N̂p é a normal unitária à superfície do refletor tomada
no pontorF , ∆ leva em conta a propagação do campo da
superfície do refletor até a abertura [3], [6]

∆ = −rF + F +
D2

16F
, (8)

e o vetor Ẽδ
F (rF , s) é o campo elétrico impulsional gerado

pelo alimentador [2], [6]

Ẽδ
F (rF , s) = E0p(θF , φF )

e−
s

c
rF

rF

. (9)

Nas Eqs.(8) e (9) acima,F é a distância focal do refletor,
D é o seu diâmetro,E0 é uma constante real, a distânciarF

e os ângulosθF e φF são mostrados na Fig. 1, enquanto o
vetorp(θF , φF ) descreve o comportamento espacial do campo
irradiado pelo alimentador da antena.

No presente trabalho emprega-se um alimentador tipo
cosseno elevado com polarização horizontal para o qual se
usa o modelo matemático

p(θF , φF ) = pθF
(θF , φF )θ̂F + pφF

(θF , φF )φ̂F , (10)

onde
pθF

(θF , φF ) = cosNθF cos φF , (11a)

pφF
(θF , φF ) = − cosNθF sen φF , (11b)
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e o expoenteN define onível de iluminação na borda do
refletor. Levando as equações (6) – (11) em (2) obtém-se o
operador integral na forma

Ẽδ
AP(r, s) = −

E0s

4πc

∫

Sa

cosNθF

rF R
g(ρ′)e

−
s

c

(

R+F+ D
2

16F

)

dS′,

(12)
ondeSa é aárea da abertura do refletor e

g(ρ′) = ŷ × R̂ + (x̂)
⊥

, (13)

com
R = |r − ρ′| . (14)

O índice AP que aparece na Eq. (12) denota a abordagem
do método da abertura empregada neste trabalho. Deve ser
lembrado aqui que a natureza assintótica da formulação da
Óptica Geométrica e do método da abertura limita a aplica-
bilidade do operador̃Eδ

AP(r, s) para fontes cuja dependência
espectralf̃(s) obedeça à condição

D ≫ λmáx, (15)

ondeλmáx é o maior comprimento de onda em̃f(s).

IV. OPERADORES INTEGRAIS NO DOMÍNIO DO TEMPO

A. Inversão para o domínio do tempo

Os operadores integrais no domínio do tempo são obtidos
por meio de uma inversão de Laplace

Eδ,u
AP (r, t) = L−1

[

Ẽδ,u
AP (r, s)

]

, (16)

o que leva ao resultado [3], [6]

Eδ
AP(r, t) =

∂

∂t
Eu

AP(r, t), (17a)

Eu
AP(r, t) =

−
E0

4πc

∫

Sa

g(ρ′) cosNθF

RrF

δ

(

t −
R + F + D2

16F

c

)

dS′.

(17b)

A integral de radiação que aparece em (17b) pode ser
resolvida analiticamente quando se emprega as propriedades
da função delta de Dirac. Seja o vetor

ξ = ρ − ρ′, (18)

de modo que é possível escrever

R =
√

r2 cos θ + ξ2, (19)

e usara propriedade

δ

(

t −
R + F + D2

16F

c

)

=
δ(ξ − ξ′)

∣

∣

∣

∣

∂
∂ξ

(

t −
R+F+ D2

16F

c

)∣

∣

∣

∣

ξ=ξ′

, (20)

para escrever

Eu
AP(r, t) =

−
E0

4πc

∫ α2

α1

∫ ξ2

ξ1

cR

ξ

∣

∣

∣

∣

ξ=ξ′

cosNθF

RrF

g(ρ′)δ(ξ − ξ′)ξdξdα,

(21)

ondeξ′ é a raiz de

ct −

(

R + F +
D2

16F

)

= 0, (22)

ou seja,

ξ′ =

√

[

ct −

(

F +
D2

16F

)]2

− r2 cos2 θ, (23)

e se usa o sistema de coordenadas polares derivado da Eq.
(18):

x′ − x = ξ cos α, (24a)

y′ − y = ξ sen α. (24b)

A propriedade de amostragem da função delta de Dirac é
utilizada para se obter

Eu
AP(r, t) = −

E0

4π
Π(t)

∫ α2

α1

cosNθF

rF

∣

∣

∣

∣

ξ=ξ′

g(ξ′, α)dα, (25)

ondeΠ(t) coleta a duração da resposta. A Eq. (22) define uma
esfera de raioξ′ crescente, centrada no ponto de observação
(r, θ, φ), e, por conta da função delta de Dirac, as integrais em
(17b) e (21) só são diferentes de zero no percurso definido
pela interseção entre a referida esfera e a abertura circular
do refletor parabólico, o que está associado à causalidade da
resposta da antena refletora. A referida interseção só acontece
na janela de tempo definida porΠ(t) [3], [6]:

Π(t) = U(t − t1) − U(t − t2), (26)

e U(t) é a função degrau unitário. Os instantes de tempot1
e t2 são, respectivamente, os tempos deturn-on e turn-off
associados à geometria do refletor e ao ponto de observação
[3, Eqs. (34) and (36)].

Os ângulosα1 e α2 que aparecem nas integrais de radiação
desta seção são expressos por [3]

α1 =







φ + cos−1

(

D
2

4
−ξ′2

−ρ2

2ρξ′

)

, se

∣

∣

∣

∣

D
2

4
−ξ′2

−ρ2

2ρξ′

∣

∣

∣

∣

< 1,

0, caso contrário,
(27a)

α2 = 2π − (α1−φ) + φ. (27b)

A integral na Eq. (25) pode ser resolvida com o auxílio das
relações geométricas para o parabolóide

rF =
4F 2 + ρ′

2

4F
, (28a)

cos θF =
4F 2 − ρ′

2

4F 2 + ρ′2
, (28b)

onde seusa (18) e o sistema de coordenadas definido em (24)
para obter

ρ′ = ρ2 + ξ2 + 2ρξ cos(α − φ). (29)
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Usando (28) e (29) em (25) e considerando que o expoenteN

do modelocosseno elevado [Eqs. (10) e (11)] é um número
inteiro tem-se

Eu
AP(r, t) = −

E0FδN
3

π
Π(t)

N
∑

i=0

CN,i

(

δ2

δ3

)i

eN,i(r, t), (30)

onde

eN,i(r, t) =

∫ α2

α1

g(ξ′, α) cosi(α − φ)

[δ1 + δ2 cos(α − φ)]
N+1

dα, (31)

e
δ1 = 4F 2 + ρ2 + ξ′

2
, (32a)

δ2 = 2ρξ′, (32b)

δ3 = 4F 2 − ρ2 − ξ′
2
, (32c)

CN,i =

(

N

i

)

=
N !

i!(N − i)!
. (32d)

A funçãovetorialg(ξ′, α) expressa no sistema de coordenadas
polares em (24) é obtida de (13), e se escreve

g(ξ′, α) = gx(ξ′, α)x̂ + gy(ξ′, α)ŷ + gz(ξ
′, α)ẑ, (33)

onde
gx(ξ′, α) = 1 + sen θp − cos2θp cos2α, (34a)

gy(ξ′, α) = − cos2θp cos α sen α, (34b)

gz(ξ
′, α) = cos θp(sen θp + 1) cos α, (34c)

e

cos θp =
ξ′

√

r2 cos2 θ + ξ′2
, (35a)

sen θp =
r cos θ

√

r2 cos2 θ + ξ′2
. (35b)

Levando (33) e (34) em (31) e efetuando uma extensa
manipulação algébrica chega-se às componentes cartesianas
da integraleN,i(r, t):

eN,i(r, t) = eN,i
x (r, t)x̂ + eN,i

y (r, t)ŷ + eN,i
z (r, t)ẑ, (36)

com

eN,i
x (r, t) =Ji,N (1 + sen θp − cos2θp sen2φ)−

Ji+2,N cos2θp cos 2φ, (37a)

eN,i
y (r, t) =

(

Ji,N

2
− Ji+2,N

)

cos θp sen 2φ, (37b)

eN,i
z (r, t) = Ji+1,N cos θp(1 + sen θp) cos φ, (37c)

onde

Ji,N =

∫ α2−φ

α1−φ

cosi y

(δ1 + δ2 cos y)
N+1

dy. (38)

B. Solução analítica das integrais de radiação

As integrais de radiaçãoJi,N expressas em (38) podem ser
resolvidas analiticamente com o auxílio de tabelas, ou por
meio do uso desoftwaresde integração simbólica como o
MathematicaTM. Por conta do fato do integrando em (38) ser
composto por funções elementares, de variáveis reais, obtém-
se expressões de funções elementares para as integraisJi,N :

Ji,N = Ji,N (δ1, δ2, α1−φ). (39)

Para ilustrar este fato e também mostrar a aplicabilidade da
metodologia desenvolvida no presente artigo são explicitados
os resultados para valores deN = 1 e N = 2.

1) N = 1: neste caso a integral (38) fornece

J0,1 =
2δ2 sen(α1−φ)

(δ2
1 − δ2

2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]
+

δ1

δ2
1 − δ2

2

J0,0, (40a)

J1,1 =
−2δ1 sen(α1−φ)

(δ2
1 − δ2

2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]
−

δ2

δ2
1 − δ2

2

J0,0, (40b)

J2,1 =
2

δ2
2

[π − (α1−φ)]+
2δ2

1 sen(α1−φ)

δ2(δ2
1 − δ2

2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]

−
δ1(δ

2
1 − 2δ2

2)

δ2
2(δ2

1 − δ2
2)

J0,0, (40c)

J3,1 = −
4δ1

δ3
2

[π − (α1−φ)] −
2

δ2
2

sen(α1−φ)−

2δ3
1 sen(α1−φ)

δ2(δ2
1 − δ2

2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]
+

δ2
1(2δ2

1−3δ2
2)

δ3
2(δ2

1 − δ2
2)

J0,0,

(40d)

onde

J0,0 =

∫ α2−φ

α1−φ

dy

δ1 + δ2 cos y
=

2π
√

δ2
1 − δ2

2

−
4

√

δ2
1 − δ2

2

tan−1





√

δ2
1 − δ2

2 tan
(

α1−φ
2

)

δ1 + δ2



 .

(41)

2) N = 2: neste caso temos

J0,2 =
3δ1δ2 sen(α1−φ)

(δ2
1 − δ2

2)2[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]
+

δ2 sen(α1−φ)

(δ2
1 − δ2

2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]2
+

2δ2
1 + δ2

2

2(δ2
1 − δ2

2)2
J0,0, (42a)

J1,2 =
−δ1 sen(α1−φ)

(δ2
1 − δ2

2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]2
−

(δ2
1 + 2δ2

2) sen(α1−φ)

(δ2
1 − δ2

2)2[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]
−

3δ1δ2

2(δ2
1 − δ2

2)2
J0,0, (42b)
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J2,2 =
−δ1(δ

2
1 − 4δ2

2) sen(α1−φ)

δ2(δ2
1 − δ2

2)2[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]
+

δ2
1 sen(α1−φ)

δ2(δ2
1 − δ2

2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]2
+

δ2
1 + 2δ2

2

(−δ2
1 + δ2

2)2
J0,0, (42c)

J3,2 =
2

δ3
2

[π − (α1−φ)]−

δ3
1 sen(α1−φ)

δ2
2(δ2

1 − δ2
2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]2

+

3δ2
1(δ2

1 − 2δ2
2) sen(α1−φ)

δ2
2(δ2

1 − δ2
2)2[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]

+

δ1(2δ
4
1 − 5δ2

1δ2
2 + 6δ2

2)

2δ3
2(δ2

1 − δ2
2)

J0,0, (42d)

J4,2 = −
6δ1

δ4
2

[π − (α1−φ)] −
2

δ3
2

sen(α1−φ)−

δ3
1(5δ2

1 − 8δ2
2) sen(α1−φ)

δ3
2(δ2

1 − δ2
2)2[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]

+

δ4
1 sen(α1−φ)

δ3
2(δ2

1 − δ2
2)[δ1 + δ2 cos(α1−φ)]2

+

2δ2
1(2δ4

1 − 5δ2
1δ2

2 + 4δ2
2)

2δ4
2(−δ2

1 + δ2
2)2

J0,0. (42e)

Paraalimentadores mais diretivos (N >2) os resultados das
integraisJi,N passam a ser expressos por um número maior
de termos de funções elementares deδ1, δ2, α1−φ e J0,0. Esta
expansão em termos das referidas funções elementares, como
as expressas acima nas Eqs. (40) e (42), facilita o cálculo da
resposta impulsional dos refletores parabólicos, bem como a
implementação dos operadores integrais assim expressos em
códigos de computador.

C. Resposta para excitações de comportamento temporal ar-
bitrário

Uma vez que os operadoresEδ
AP(r, t) eEu

AP(r, t) sejam deter-
minados, o campo elétrico radiado por um refletor parabólico
iluminado por fontes de comportamento temporal descrito por
uma funçãof(t) pode ser obtido a partir de (30):

E(r, t) = Eδ
AP(r, t) ∗ f(t) = Eu

AP(r, t) ∗
d

dt
f(t), (43)

onde ooperador∗ denota uma convolução temporal, a qual é
facilmente executada numericamente.

V. A PLICAÇÕES E DISCUSSÃO

Nesta seção são apresentados alguns resultados da aplicação
da metodologia de análise de antenas parabólicas desenvolvi-
das no presente trabalho. Na Fig. 2 é exibida a resposta ao
degrau unitário, isto é, o módulo do operadorEu

AP(r, t), para
um parabolóide comD = 7, 5 m e F = 0, 4D, o qual
é iluminado por um alimentador tipocos2 θF . A referida
resposta é exibida no planoφ = 0, considerando-se duas
distâncias radiais:r = 10 m e r = 100 m, com ângulos de

48 49 50 51
t HnsL

0.05

0.10

0.15

0.20

EuHr = 10 m,Θ, Φ = 0, tL HV�mL

Θ = 10o

Θ = 5o

Θ = 1o

Θ = 0o

(a) r = 10 m

347 348 349 350
t HnsL

0.05

0.10

0.15

0.20

EuHr = 100 m,Θ, Φ = 0, tL HV�mL

Θ = 10o

Θ = 5o

Θ = 1o

Θ = 0o

(b) r = 100 m

Fig. 2. Módulo do operadorEu
AP(r, t) para um parabolóide deD = 7, 5 m

e F = 0, 4D, excitado por um alimentador tipocos2 θF .

elevação na faixa0 ≤ θ ≤ 10◦. Observa-se que o pulso radiado
para θ = 0 se torna mais estreito quando a distância radial
do ponto de observação aumenta e, no entanto, a amplitude
permanece a mesma, como esperado [3], [6].

A aplicabilidade dos operadores integrais aqui desenvolvi-
dos fica evidenciada quando estes são empregados para o
cálculo da resposta completa de antenas excitadas por fontes
de comportamento temporal realístico (sinais de energia finita).
A resposta completa obtida permite a análise de desempenho
de antenas aplicadas à operação de transmissão de sinais em
altas taxas. Como um exemplo de uma aplicação deste tipo,
seja o sinal que representa um pulso 4-PSK

d

dt
f(t) =Ac

3
∑

n=0

sen
[

ωct − (2n + 1)
π

4

]

{U(t − nTb)

−U [t − (n + 1)Tb]} , (44)

onde U(t) é a função degrau unitário,Tb denota a largura
de bit, Ac é uma constante eωc é a frequência angular da
portadora modulada pelo pulso. A Fig. 3 mostra a resposta do
mesmo refletor para o qual foi mostrado o módulo deEu

AP(r, t)
na Fig. 2, quando este é empregado para gerar um pulso 4-PSK
expresso em (44). Neste caso escolheu-se a frequênciaωc de
modo que o diâmetro elétrico do parabolóide éD = 100λc.
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3350 3351 3352 3353 3354 3355
t HnsL

-1.5´10-12

-1.´10-12

-5.´10-13

0

5.´10-13

1.´10-12

1.5´10-12

EΘHr = 1000 m,Θ = 0, Φ = 0, tL HV�mL
CW

4-PSK

Fig. 3. Resposta de um parabolóide iluninado por uma alimentador tipo
cos2 θf , com D = 7.5 m e F = 0.4D, projetado para gerar um pulso
4-PSK. O ponto de observação tem coordenadas(r = 1000, θ = 0, φ = 0).

3350 3351 3352 3353 3354 3355
t HnsL

-2.´10-12

-1.´10-12

0

1.´10-12

2.´10-12

EΘHr = 1000 m,Θ, Φ = 0, tL HV�mL Θ = 0.5o

Θ = 0.3o

Θ = 0.2o

Θ = 0.1o

Fig. 4. Resposta de um parabolóide iluninado por uma alimentador tipo
cos2 θf , com D = 7.5 m e F = 0.4D, projetado para gerar um pulso
4-PSK. O ponto de observação tem coordenadas(r = 1000, 0.1◦ ≤ θ ≤

0.5◦, φ = 0).

O ponto de observação está sobre o eixo de simetria do
parabolóide e neste caso não há efeitos de transientes sobre o
pulso radiado. No entanto, quando o ponto de observação se
afasta do eixo de simetria (θ >0) os tempos de chegada dos
raios difratados ao ponto de observação tornam-se diferentes,
o que causa o surgimento de efeitos de transitórios, como
pode ser observado na Fig. 4. Os referidos efeitos levam à
degradação do pulso radiado, que vai se tornando distinto
da forma de onda desejada acarretando em uma perda de
fidelidade [2], [6].

No resultado apresentado na Fig. 3 a forma de onda excitada
por um pulso 4-PSK é comparada com a resposta a uma

excitação senoidal de frequência angularωc, de modo que

d

dt
f(t) = Ac sen ωct. (45)

Sendo assimfica evidente que a metodologia de análise de
antenas refletoras desenvolvida neste artigo permite uma car-
acterização unificada nos domínios do tempo e da frequência,
uma vez que é possível extrair a amplitude e a fase da
resposta senoidal. Normas de energia podem ser empregadas
para o campo irradiado determinado em (43) para o cálculo de
diagramas de radiação temporais, aplicáveis a qualquer forma
de onda realística.
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Resumo— Este trabalho aborda a implementação dos 
métodos de análise e síntese eletromagnética que consideram 
em sua formulação contribuições da superfície e borda de 
antenas refletoras. Satélites de baixa orbita utilizam-se de 
antenas refletoras para suas transmissões, um caso em 
particular são os satélites do programa de sensoriamento 
remoto denominado CBERS (China-Brazil Earth Resources 
Satellite), Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. 
Estas antenas apresentam diagramas, nos quais, a energia é 
radiada uniformemente ao longo do raio de cobertura. 
 

Palavras-chaves: análise eletromagnética;antenas refletoras 

PO+CF;CBERS. 

I.  INTRODUÇÃO 

A Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Academia 
Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST) estão desenvolvendo 
um programa de satélite para sensoriamento remoto 
denominado CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite), 
Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. A primeira 
etapa envolveu o projeto e o lançamento de dois satélites, 
CBERS 1 e 2. O tempo de vida útil destes satélites é de dois 
anos, período característico da órbita elíptica de operação, e 
está situado a aproximadamente 780 km de altura da superfície 
da terra. Em 2002 foi definida a segunda etapa que estabeleceu 
como meta a construção de dois novos satélites, CBERS 3 e 4, 
programados para lançamento em 2008 e 2010, 
respectivamente. Nesta última geração, estão previstos serviços 
de comunicação na Banda X, operando entre 8,259 e 8,4 GHz, 
onde deverá ser utilizada uma de antena refletora embarcada 
que deverá propiciar a cobertura uniforme da superfície da 
terra. Estes satélites têm órbitas elípticas e suas posições em 
relação à terra são não estacionárias. 

Do ponto de vista de um satélite situado a altura de 
aproximadamente 778 km, a superfície da terra está confinada 
em um cone com aproximadamente 62,50 (θ0) de semi-ângulo 
que tangencia o globo terrestre e com vértice coincidente com 
a posição do satélite.  

A forma do diagrama de radiação utilizada como 
parâmetros do CBERS está ilustrada na Fig. 1, onde o máximo 

ganho é 6,48 dBi em 62°, ângulo este que representa o 
apontamento do satélite no horizonte, maior distância entre 
satélite e base receptora. O menor ganho é especificado em -
3,62 dBi a θ=0°, nesse ponto o satélite se encontra na menor 
distância da base receptora, [1].  

0 10 20 30 40 50 60 70
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d
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Teta, Graus  
Figure 1.  Especificação para o diagrama de radiação para o CBERS. 

 

O projeto de antenas para satélites de baixa órbita tem sido 
abordado em vários trabalhos [1,2,3]. Neste trabalho iremos 
abordar exemplos de sínteses que irá utilizar como fonte um 

alimentador que é aproximado para modelo de cos θN , com 
N = 4, o qual representará o alimentador utilizado na antena do 
CBERS que é composto de um par de dipolos ortogonais 
cruzados, com comprimento aproximadamente de / 2λ , onde 
eles se encontram defasados 90 graus entre si. 

II. MÉTODOS DE ANALISE ELETROMAGNÉTICA UTILIZADOS 

NA SINTESE E ANÁLISE   DA ANTENA 

 
As aproximações da Ótica Física (PO) apresentam 

limitações na determinação do campo espalhado por antenas 
refletoras nas regiões de observação afastadas do lóbulo 
principal, devido, principalmente, as discrepâncias nas 
correntes próximas às bordas da superfície refletora. Uma 
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opção para corrigir essa deficiência da PO são as correntes 
equivalentes.  Em busca de soluções, autores como Michaeli 
[4] e Mitzner [5] desenvolveram formulações que se baseiam 
em pontos no Método das Correntes Equivalentes – MEC e na 
Teoria Física da Difração (PTD) desenvolvida por 
Ufimtsev[6] .  

O MEC foi desenvolvido no intuito de descrever correntes 
equivalentes sobre as bordas (curvas) de superfícies 
condutoras, cujo campo radiado simula um campo difratado 
segundo os métodos de rastreio de raios, evitando as 
irregularidades sobre cáusticas.  A PTD, por sua vez, oferece 
um aperfeiçoamento da PO, de modo que a inclusão da 
contribuição das correntes induzidas sobre a borda da 
superfície condutora produza um campo total irradiado mais 
preciso que o previsto pela PO.  Neste trabalho são utilizadas 
as formulações apresentadas por Michaeli [7] e Rego [8] em 
que utilizam uma representação assintótica da PTD, onde 
levam em conta as não uniformidades dessas correntes 
próximas às bordas de modo a reduzir as imperfeições das 
correntes da PO, esta parcela não uniforme é chamada de 
Correntes de Franja (CF).  

Os parâmetros geométricos relevantes para a avaliação das 
correntes franja da onda das antenas refletoras são mostrados 
na Fig. 2 para uma configuração alimentada com foco no eixo 

de simétrica, onde os ângulos 0
'φ , 0φ , 0

'β e 0β  são obtidos da 

relação dos vetores 'r
�

(os pontos da fonte), r
�

(pontos de 

observação), t̂ (vetor tangente à borda do refletor), e N̂ (vetor 
normal a superfície da borda do refletor) como: 

 

'
'
0 0'

0 0
0 0

' '
' '

0 0' ' ' '
0 0

ˆ ˆarccos arccos

ˆ ˆˆ( )
cos
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r r
t t

rr

r N t r N
sen

r sen r sen

r N t r N
sen

r sen r sen

β β

φ φ
β β

φ φ
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� �

� �

  (1) 

 

 
 

Figure 2.  Ângulos e vetores utilizados nas equações das correntes e dos 
coeficientes de difração por borda de uma antena refletora. 

As Correntes de Franja (CF) elétricas e magnéticas são 
demonstradas em [7-8]. 

'
, ' '

0 0 0 0( , , , )ˆ( ) [ ( ). ]
M f

f h
i

D
M r H r t

jk

β β φ φ
η=

�

� �

  (2) 

'
, ' '

0 0 0 0

, ' '
0 0 0 0

( , , , )ˆ( ) [ ( ). ]

( , , , )ˆ[ ( ). ]

I f
f e

i

I f
h

i

D
I r E r t

j k

D
H r t

jk

β β φ φ

η

β β φ φ

= +
�

� �

�

�

  (3) 

com η  e k representando a impedância intrínseca do espaço 
livre e número de onda, respectivamente, ˆ( ).

�

�

i
E r t  e ˆ( ).

�

�

i
H r t são 

os campos elétrico e magnético tangencias a borda do refletor, 
respectivamente. As expressões dos coeficientes de difração 
são encontradas em [6-7]. 

Assim, a equação do campo elétrico para região de campo 
distante é obtida pela integração das CF ao longo da borda do 
refletor: 
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O campo total espalhado pelo refletor é finalmente dado por: 

( ) ( ) ( )fSTotal POE r E r E r= +
� � �

� � �

    (5) 

Com [7-8], 

'
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 (6) 

 

Expressão que denota o campo radiado pelas correntes 
induzidas da PO. 

 
ˆ2 ( '),na região iluminada

( ')
0,nas demais 

i
s

n H r
J r

 ×
= 


�

�

�

�

  (7) 

 

 

III. TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO DE REFLETORES 

 

A partir da definição da superfície refletora e da fonte 
primária de alimentação podemos determinar o campo 
eletromagnético espalhado em qualquer ponto do espaço.  

Nos casos a serem mostrados neste trabalho, a 
representação da geratriz da superfície refletora z’(ρ’) será 
obtida através da composição de um polinômio do segundo 
grau e de uma série de Fourier como descrito de (8) a (10): 
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( )2
0 1 2'( ') ( )z zz C R a a a b fδ δρ τ τ τ

 
= + + + + 

 
∑  (8) 

onde, 
'

2

πρ
τ =

A
R

,     (9) 

e, 
( )f   =1,sen( ),cos( ),sen(2 ),cos(2  ),

             sen(3  ),cos(3 )  para =1,2,3,4,5...
ξ τ τ τ τ τ

τ ξ

 (10)  

 
Nas referências [2,9] encontram-se técnicas de síntese de 

refletores onde as formas das superfícies são modeladas para 
que seus diagramas de radiação atendam a uma determinada 
especificação. Nestas referências, as técnicas são baseadas em 
algoritmos de otimização para calcular os coeficientes de 
expansões de série (das representações) das superfícies, a 
partir da minimização da Função Objetivo apropriada. Esta 
função é construída a partir das diferenças entre os valores 
especificados para o diagrama e os obtidos através de cálculo 
de espalhamento de campo.  

Para construção da Função Objetivo, foi necessário 
definir em campo distante um conjunto de M direções, ou 
pontos de amostragem, onde o ganho da antena será calculado 
e comparado com as especificações para estas direções. Como 
mencionado anteriormente, as características de simetria da 
fonte e da superfície geram um diagrama de radiação que 
apresenta simetria circular e permitem que a amostragem se 
concentre ao longo de um plano de φ constante. Para assegurar 
a adequada amostragem do campo distante, a distância entre 
estes pontos deve satisfazer a taxa de Nyquist que é obtida a 
partir do diâmetro do refletor em comprimentos de onda, onde 
a distância angular é definida em radianos. 

 

D

λ
θ∆ <     (11) 

 
Devido ao diâmetro finito do refletor (60 cm, ou 

aproximadamente 16,6 comprimentos de onda), além de 
ajustar o ganho da antena ao diagrama desejado, oscilações no 
diagrama devem ser esperadas. A função objetivo foi 
construída impondo limites superiores GMAX e inferiores GMIN 
para o ganho calculado, para a antena controlar estas 
oscilações, como mostrado na Fig. 3. As duas curvas diferem 
de um fator que define o intervalo dos valores em que o ganho 
pode variar. Os valores de ganho que estiverem fora destes 
limites representam um comportamento indesejado e, 
conseqüentemente devem ser evitados na busca da solução 
ótima. Para o caso do CBERS, foi utilizada a seguinte Função 
Objetivo:  
 

2

[ , ] [ , ]
M

obj i m m i

m

F a b W G a bξ ξ = ∆ ∑  (12) 

 

MAX S MIN

MIN S S MIN

S MAX S MAX

0 se G >G >G

G -G se G <G

G -G se G >G

G




∆ = 



 (13) 

  
onde Wm é o peso atribuído ao resíduo na direção M. 

 
Para a minimização da função objetivo, foi utilizada a 

técnica de otimização baseado no método de quasi-Newton 
para determinar a seqüência iterativa de otimização.   
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Figure 3.  Limites mínimo e máximo das especificação para o diagrama de 

radiação para o CBERS  com faixa de 3 dB. 

A convergência do processo iterativo para um mínimo 
global depende da escolha da solução utilizada para inicializar 
a seqüência iterativa. Soluções obtidas através de métodos de 
síntese de refletores baseadas nas aproximações da Ótica 
Geométrica (GO) têm sido utilizadas com sucesso para 
inicializar a otimização, assegurando a convergência e o 
controle da distribuição de energia na frente do refletor para 
evitar o bloqueio por parte do alimentador. 

Na referência [2], o autor utiliza as aproximações da ótica 
geométrica para desenvolver técnicas de síntese de refletores 
para controlar o diagrama de radiação. Para as configurações 
de antena com um único refletor, este tipo de abordagem 
supõe que os raios emitidos na direção θ’ por uma fonte 
pontual são refletidos no campo distante na direção θ de forma 
a redistribuir a energia no espaço e obter o ganho especificado 
para esta antena, como ilustrado na Fig. 4.  

 
Figure 4.  Relação de θ(θ´) e o principio da conservação de energia no 

interior do tudo de raios. 
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A relação entre a direção θ’ do raio incidente no refletor e 
a direção θ do raio refletido é obtida impondo o princípio da 
conservação de energia no interior de um tubo de raios, o que 
permite definir uma função θ(θ’):  

 

( ) ( )0  ' ' ' ' ' '

 0  0
 sin    sin  

θ θ
θ θ θ θ θ θ=∫ ∫

F

A
I d Q G d  (14) 

 
onde I(θ´) é o ganho do alimentador circularmente simétrico, 
GA(θ) é o ganho especificado em campo distante e Q uma 
constante de normalização. A forma do refletor é obtida 
associando a relação entre o raio incidente e o refletido e a Lei 
de Snell para a reflexão sobre a superfície do refletor [2]. 

Foi proposta uma solução inicial se utilizando dessa 
técnica, na qual foi realizada a síntese de refletor para atender 
as especificações de campo distante do CBERS. Para 
representar o alimentador, foi utilizado o modelo I(θ’)=cosN 
θ’, sendo o valor de N igual a 4, como sugerido em [1], o qual 
localiza-se sobre o foco do refletor que por sua vez coincide 
com a origem do sistema de coordenadas adotado. Foi 
sintetizada uma superfície e os parâmetros de entrada foram 
ajustados para que o refletor apresentasse diâmetros de 60 cm. 
A Fig. 5 ilustra a geratriz da superfície sintetizada. 
Considerando o sistema operando na freqüência de 8.3 GHz, o 
diagrama de radiação destas antenas foi calculado (via 
PO+CF) e está mostrado na Fig. 6. 
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Figure 5.  Geratriz do refletor sintetizado via GO para 60 cm. 
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Figure 6.  Diagrama de radiação do refletor sintetizado via GO. 

Como observado, apesar do diagrama apresentar o 
crescimento do ganho com o ângulo θ, são observadas 
discrepâncias maiores que 7dB em relação as especificações, 
além de uma forte queda na intensidade na borda. Esta 
discrepância é esperada devido às limitações nas dimensões do 
refletor e das aproximações na técnica de síntese.  

 

IV. CASOS ESTUDADOS  

 
Em um projeto de síntese de antenas, primeiramente deve-

se estabelecer e/ou inicializar todos os parâmetros envolvidos 
no processo, comentados na seção anterior. Portanto, tem-se a 
escolha do número e a distribuição dos M pontos (de 
observação) de amostragem em campo distante, o número de 
termos ξ da Série de Fourier utilizada para descrever a 
superfície do refletor, (8), a distribuição de pesos Wm utilizada 
na construção da Função Objetivo, (12), e a atenuação de 
borda do alimentador definida pelo parâmetro N do modelo de 
alimentação. 

Determinado que a antena do CBERS apresenta 60 cm de 
diâmetro e opera na freqüência de 8,3 GHz, a escolha do 
número e distribuição de pontos de observação deve respeitar 
a taxa de amostragem de Nyquist, a qual requer que os pontos 
amostrados mantenham um espaçamento angular menor que 
3,5°. Nos exemplos mostrados foram utilizados 32 pontos de 
observação distribuídos uniformemente pelo intervalo de 
interesse, 00 a 62°, ou seja, com espaçamento angular de 2°.  

Para a escolha do parâmetro margem de aceitação da 
resposta sintetizada, os exemplos apresentados consideram 
primeiramente que o limite máximo para o ganho (GMAX) 
esteja a 3 dB acima da curva de ganho mínimo (GMIN), 
ilustrada na Fig. 1. Para enfatizar as conseqüências da escolha 
da margem entre (GMIN) e (GMAX), é apresentado um segundo 
exemplo que utiliza apenas 1dB de margem. 

O parâmetro que fornece o número de termos na Série de 
Fourier (ξ) está relacionado com o grau de liberdade 
necessário para convergência do processo iterativo. 
Entretanto, deve-se ter atenção, pois, ao passo que se aumenta 
o número de termos propiciando um maior grau de liberdade 
na busca da solução ótima, está se implicando um aumento no 
tempo de processamento numérico de cada iteração, tendo em 
vista que, a cada passo, são calculadas derivadas numéricas da 
Função Objetivo em relação a cada variável a ser otimizada. 
Desta forma, a determinação do número adequado de 
coeficientes na expansão é essencial para o uso eficiente da 
técnica de síntese.  

Por fim, o último parâmetro a ser determinado se refere aos 
pesos atribuídos a cada ponto de amostragem, considerados na 
construção da Função Objetivo. Nos casos abordados, foi 
utilizada uma distribuição de pesos uniforme, W(M)=1, para 
todos os resíduos. O espaçamento entre os pontos de 
amostragem determinados pelo diâmetro do refletor, 
normalizado em comprimento de onda, e o número de pontos, 
são parâmetros indicativos do limite superior do número de 
termos na série. Para verificação do comportamento da síntese 
em função do número de termos, foi implementado um 
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processo exploratório buscando uma melhor razão 
custo/beneficio computacional em função do número de 
termos na série de Fourier. Na realização desta busca 
exploratória, gerou-se novos refletores para diferentes valores 
de ξ (entre 8 e 16).  

Os refletores sintetizados foram analisados via técnica 
baseada em PO+CF, descrita na Seção II, onde os resultados 
dos diagramas de radiação e suas geratrizes geradas são 
apresentados nas Fig. 7 a 10.  

A Fig. 7 ilustra dois diagramas de radiação, gerados pela 
PO+CF, os quais são resultados do primeiro exemplo onde foi 
pré-definida uma margem de 3dB. onde, para satisfazer a 
exigência de iluminação uniforme, se fez necessário um 
mínimo de 8 termos da Serie de Fourier. O gráfico ilustra 
também o diagrama do refletor sintetizado com 12 termos o 
que evidencia que a partir de 8 termos o objetivo de cobertura 
já é  satisfeito.  
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Figure 7.  Diagramas de radiação sintetizados pela PO+CF com 8 e12 termos 

na Série de Fourier. 

 
Entretanto, cabe ressaltar que mesmo não sendo o objetivo 

principal deste trabalho, a Fig. 7 possibilita avaliar outros 
fatores como, por exemplo, o spillover existente na região 70º 
a 85º. Observa-se nesta região que, onde mostra que o 
diagrama gerado com maior número de termos apresenta um 
alargamento do lóbulo principal, ou seja, um aumento de 
energia radiada nesta região, o que pode provocar 
interferências indesejadas. Este tipo de fenômeno pode ter 
origem na curvatura acentuada na região da borda do refletor 
sintetizado, ilustrado na Fig. 8, a qual mostra também a 
geratriz sintetizada com 8 termos juntamente com a geratriz 
sintetizada pela GO. Portanto, sempre se faz necessário uma 
avaliação destes fatores, quando do projeto destas antenas.  
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Figure 8.  Geratriz dos refletores sintetizados com 8 e 12 termos na Série de 

Fourier. 

No segundo exemplo abordado a margem de oscilação foi 
reduzida para apenas 1 dB e o número mínimo de termos da 
Série de Fourier sofreu um acréscimo decorrente do aumento 
desta exigência. Assim, para atingir os objetivos de cobertura 
foi necessário um mínimo de 14 termos na série. Estendendo-
se a síntese para 16 termos, o objetivo de cobertura é 
novamente atendido. Porém, desta vez, o fator spillover 
melhora comparado com a síntese de 14 termos conforme 
observa-se na Fig. 9. Entretanto, tem-se uma elevação do nível 
do segundo lóbulo (região 100º a 120º), ou seja, estes 
resultados revelam a grande sensibilidade ao variar o número 
de coeficientes da expansão (10). A Fig. 10 compara as 
geratrizes sintetizadas com a da GO, observando que, 
novamente, a geratriz que apresentou uma curvatura acentuada 
na região da borda acarretou na elevação de energia radiada na 
região de spillover em seu diagrama de radiação.  
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Figure 9.  Diagramas de radiação sintetizados pela PO+CF com 14 e 16 

termos na Série de Fourier 
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Figure 10.  Geratriz dos refletores sintetizados com 14 e 16 termos na Série de 

Fourier. 

Os resultados apresentados acima demonstram que se deve 
ter uma maior precaução no desenvolvimento do algoritmo de 
síntese, havendo a necessidade de um limitador de variação da 
borda das superfícies, inibindo, assim, o surgimento de 
curvaturas mais acentuadas na região da borda. 
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VI. CONCLUSÕES  

 
A técnica de síntese, baseada nos métodos da PO+CF, 

utilizada para síntese e análise dos refletores apresentados 
neste trabalho apresentou bons resultados no que tange a busca 
por refletores que gerassem coberturas uniformes, requisito 
necessário para o CBERS. Evidenciou-se também alguns 
cuidados de como fazer uso da técnica, buscando sempre um 
resultado que obtenha uma resposta ótima, porém com um 
custo/benefício satisfatório na visão computacional.  
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Resumo — Este trabalho trata da síntese de antenas duplo-

refletoras para cobertura omnidirecional. O procedimento de 

síntese baseia-se na modelagem do refletor principal através da 

concatenação de seções de parábolas de forma a se obter, 

segundo os princípios da GO, um diagrama co-secante ao 

quadrado no plano de elevação na região de campo distante.  

Para ilustrar o método, foi escolhida uma configuração OADE 

onde o refletor principal possui cáustica virtual. Os resultados 

foram validados através do Método de Momentos. 

Palavras-chaves — Antenas refletoras, antenas omnidirecio-

nais, seções cônicas, óptica geométrica. 

I.  INTRODUÇÃO 

O crescente aumento na demanda por acesso à internet 
banda larga, assim como na qualidade e velocidade das 
conexões requeridas tem configurado um importante nicho de 
mercado conhecido como acesso de última milha. Para 
provimento deste tipo de serviço, tem-se utilizado largamente o 
WiMax, que baseia-se no conceito celular para realização da 
cobertura. Além disso, por operar na faixa de microondas e 
ondas milimétricas, pode-se empregar antenas refletoras no 
planejamento de células com cobertura omnidirecional [1]-[3]. 

Vários trabalhos já foram apresentados tratando da síntese 
de antenas duplo-refletoras com cobertura omnidirecional 
uniforme através da solução de uma equação diferencial 
ordinária [1]-[3]. Tal método foi originalmente proposto em [4] 
para síntese óptica de refletores offset e apropriadamente 
adaptado em [1] para a modelagem do refletor principal das 
referidas antenas. Recentemente, um método para a síntese 
geométrica de antenas circularmente simétricas baseado na 
concatenação de seções cônicas foi apresentado em [5]-[7]. 

O presente trabalho propõe um procedimento de síntese do 
refletor principal de antenas duplo-refletoras para cobertura 
omnidirecional baseado na concatenação de pequenas 
parábolas de forma a se obter, segundo os princípios da óptica 
geométrica (GO), um diagrama co-secante ao quadrado no 
plano de elevação na região de campo distante. Espera-se, com 
este procedimento, uma considerável melhora na convergência 
da solução uma vez que nenhuma equação diferencial precisa 
ser resolvida. Nesta abordagem utiliza-se um procedimento 
iterativo associado a conceitos de conservação da energia. 

Como configuração de refletores foi escolhida a OADE 
(Omnidirectional Axially Displaced Ellipse), por apresentar 
design mais compacto, com refletor principal com uma 
cáustica virtual [1]-[3]. 

II. MODELAGEM DO REFLETOR PRINCIPAL 

A formulação utilizada para a obtenção do sub-refletor é 
discutida em [8] e não será desnecessariamente repetida aqui. 
Entretanto, é importante citar os principais parâmetros 
geométricos da antena necessários para a síntese do refletor 
principal. Tais parâmetros são ilustrados na Fig. 1.  

 
Figura 1 - Parâmetros geométricos básicos de uma antena OADE com refletor 

principal modelado 

 

Do ponto de vista da GO, no presente sistema duplo-
refletor o subrefletor é iluminado por uma fonte pontual na 

origem O  com diagrama de radiação  F FG  circularmente 

simétrico, onde F  é a direção relativa ao eixo z  (o eixo de 

simetria do sistema duplo refletor) do raio que parte de O. 
Após a reflexão no subrefletor, o raio corta a cáustica anular 
representada pelo ponto P  (observe a Fig. 1) e incide sobre o 
refletor principal. Após a segunda reflexão, a frente de onda 
torna-se esférica na região de campo distante do refletor 
principal, cujo diagrama de radiação circularmente simétrico é 

representado por  AG  , onde   é a direção de observação 

relativa ao eixo de simetria z . 
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A cônica que gera a superfície de revolução do subrefletor 
tem dois focos, sendo um deles situado na origem ( O ) e o 

outro no ponto P . O refletor principal, por sua vez, será 

gerado pela concatenação de diversas seções de parábolas 
nM  

( 1, 2, ... ,n N ), todas com foco em P . O eixo de cada 

parábola local 
nM  tem ângulo de elevação 

n  em relação ao 

eixo de simetria (eixo z ) dos refletores. Os raios refletidos 
pelo subrefletor cruzam a cáustica no ponto P  e tem um 

ângulo 
Sn  em relação ao eixo z . Após a reflexão pela n-

ésima parábola 
nM , o raio proveniente do subrefletor passa a 

ter direção dada pelo ângulo 
n , em relação ao eixo z . 

III. EQUAÇÕES DE MODELAGEM 

No intuito de definir de maneira única cada uma das seções 

de parábolas 
nM que representam a geratriz do refletor 

principal modelado, dois parâmetros devem ser determinados 

para cada 
nM : o semilatus rectum 

na  (que para uma parábola 

é igual a duas vezes a distância focal da parábola) e o ângulo de 

elevação 
n  do eixo da parábola. Como o subrefletor é gerado 

por uma única cônica, o foco P e a direção do raio refletido 

pelo subrefletor 
Sn são conhecidos e dados por [1]:  

 

sen 1 sen

sen cos 1

Fn

Sn

Fn

e e

e e

  


  

 


 
 (1) 

 ˆ ˆ2 sen cosP c z    (2) 

onde e  é a excentricidade da cônica que gera o subrefletor, 2c

é a distância inter-focal da cônica e   é o ângulo entre o eixo 

z  e o eixo da cônica (observe a Fig. 2). As direções 
Fn  e 

Sn  

são definidas como: 

cot
2

Fn

Fn




 
  

   

(3) 

cot
2

Sn

Sn




 
  

   

(4) 

Em (3) o ângulo 
Fn  é o ângulo entre o raio que parte do foco 

O  e o eixo z . O índice n  que também aparece em  (1) e (4) 

faz referência às diferentes direções de cada raio da fonte à 
região de campo distante. 

A variável 
Fn  controla os passos do processo iterativo de 

modelagem e varia uniformemente de 
Fn E   (com 0n   e 

E  o ângulo de borda do subrefletor) a 0Fn   (com n N ), 

tal que:  

1
E

F Fn Fn N


       (5) 

Note que apesar de 
Fn

 
ser constante, 

Sn não é. Para 

cada 
Fn  haverá um 

Sn  conhecido e determinado através (1). 

A acurácia da síntese aumenta na medida em que 
Fn  

diminui. Porém, isso não ocorre de forma linear. 

 

 

Figura 2 - Parâmetros das seções parabólicas locais 

 

O processo iterativo começa com 0n  . Neste passo 

inicial, o raio proveniente do foco O  com direção 
Fn E 

 
é 

refletido pelo subrefletor na direção 
Sn SE  , onde as 

direções  
E  e 

SE  são obtidas através de (3) e (4) 

considerando 
Fn E  e 

Sn SE  , respectivamente (observe a 

Fig. 3). A distância SEr  entre a cáustica P  e o ponto inicial da 

síntese do refletor principal é:  

2SEr PP  (6) 

onde 
2P  é o primeiro ponto da geratriz do refletor principal 

definido a priori , ilustrado nas Fig. 2 e 3. 

Para a modelagem do refletor principal é necessário 

determinar o ângulo de elevação 
n  

do eixo de simetria de 

cada uma das parábolas 
nM  que irão compor a geratriz 

modelada do refletor principal. Tais ângulos serão 
determinados através da aplicação do conceito de conservação 
da energia, representado através da seguinte equação:  

   
10

sen sen
Fn n

F F F F AG d N G d
 


        (7) 

Onde  

   
2

10
sen sen

E

F F F F AN G d G d
 


         (8) 
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Figura 3 - Seções de parábola consecutivas representando a geratriz modelada 
do refletor principal 

 

Em (8), 
1  e 

2  correspondem, segundo os princípios da GO, 

aos limites do feixe de raios na região de campo distante. Para 

1 2  , a estrutura de raios corresponde a um refletor principal 

com cáustica virtual. Caso contrário (
2 1  ), o refletor terá 

cáustica real [1]-[3]. 

O último parâmetro a ser obtido é 
na , dado por [4]: 

 
 

2

1 1

2

1 1

1

2 2

Sn Sn

n

Sn n Sn n n

r
a

d c d



 

 

 




  
 (9) 

Onde 

senn nc 

 

(10) 

cos 1n nd  
 (11) 

Em (9), 
1Snr 

 corresponde à distância entre a cáustica P e o 

ponto da geratriz do refletor principal determinado na iteração 

anterior (n – 1). Para a primeira iteração (n = 0), 
1Sn SEr r  . 

Finalmente, a partir de (9) determina-se a distância entre o foco 

P e o ponto consecutivo da geratriz  fazendo 
S Sn  : 

 
 

 

2

2

2 2

1

n Sn n Sn n n

Sn

Sn

a d c d
r

 



    



 (12) 

O vetor que localiza os pontos do refletor principal para um 

dado 
Sn  é:  

 ˆ ˆsen cosS Sn Sn Snr r z     (13) 
 

IV. ESTUDO DE CASO 

No presente estudo de caso, o refletor principal foi 
modelado para apresentar um diagrama co-secante ao quadrado 

no plano de elevação entre 
2 93    e 1 135    com cáustica 

virtual, como mostra o diagrama de raios apresentado na Fig. 4. 

 

 

Figura 4 - Geratrizes do subrefletor e do refletor principal 

 

Para a determinação do subrefletor foram utilizados os 
seguintes parâmetros: a distância entre a origem e o vértice

7,64SV  , o diâmetro do refletor principal 17,56MD  , a 

coordenada z  da borda interna do refletor principal 0Bz  , o 

diâmetro da abertura central 2,4BD  , a largura da abertura 

cônica 7AW   e o ângulo entre o eixo de simetria (eixo z ) e 

o eixo da parábola geratriz 102  [8]. Note que estas 

dimensões de projeto são para uma antena OADE clássica, cuja 
direção do feixe é   [8]. Este ângulo tem influência apenas na 

definição da cônica que gera o subrefletor, não estando 

relacionado com os ângulos 
n  dos eixos das parábolas 

nM

que compõem a geratriz modelada do refletor principal.  

As funções  F FG   e  AG   e que descrevem o diagrama 

do alimentador e o campo na região de campo distante, 
respectivamente, são discutidas em [1]. Cabe ressaltar que o 
alimentador escolhido é uma abertura coaxial, cujas dimensões 

são: raio interno 0,45ir   e raio externo 0,9er  . 

O procedimento de modelagem apresentado na Seção III é 
consideravelmente mais simples e, consequentemente, mais 
rápido do que o proposto em [1]-[3]. Outra importante 
característica é a convergência numérica apresentada pela 
presente técnica de modelagem, que proporciona a mesma 
precisão do procedimento baseado na solução de uma equação 
diferencial com aproximadamente quatro vezes menos passos. 
Para ilustrar isso, a Fig. 5 apresenta o erro RMS da geratriz 
modelada em função do número de pontos utilizados no 
processo. A superfície de referência foi obtida através do 
tradicional método de síntese [1] com um número de pontos 

muito grande (
52 10N   ). O erro RMS foi obtido 
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Figura 5 - Erro RMS da modelagem em função do número de pontos N 

 

comparando a distancia Sr  entre a cáustica P  e a superfície do 

refletor modelado. 

Os dois procedimentos de síntese do refletor principal 
(baseados na solução de uma equação diferencial ou através da 
concatenação de seções de parábolas) são realizados 
atravésprocessos iterativos, onde o próximo ponto é 
determinado em função do anterior. Consequentemente, o erro 
na síntese é acumulado, tornando o último ponto o de maior 
erro. A Fig. 6 apresenta o erro absoluto ao longo da geratriz 
modelada do refletor principal em função da coordenada 
Cartesiana z  do refletor, de onde se verifica o aumento do erro 
próximo à borda do refletor. 

 

 

Figura 6 - Error ao longo da síntese para N = 201 pontos em 
função da coordenada z do refletor modelado 

 

Na Fig. 7 são apresentados os diagramas de radiação 
obtidos através do método dos momentos (MoM). Para a 
modelagem através da solução de uma equação diferencial 
foram utilizados 501 pontos. Para a modelagem através da 
concatenação de seções de parábolas foram usados 126 pontos. 
Nota-se que os diagramas de radiação são praticamente iguais, 
indicando que o método proposto apresenta o mesmo nível de 
precisão utilizando menos pontos. 

 

Figura 7 - Diagramas de radiação (MoM) da antena OADE  

 

V. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um método de síntese do refletor 
principal de antenas duplo-refletoras para cobertura 
omnidirecional baseado na concatenação de seções de 
parábola, sendo a geratriz do subrefletor uma cônica clássica. 
Como o presente método não soluciona nenhuma equação 
diferencial, ele é numericamente mais eficiente e converge 
mais rápido do que o método proposto em [1]-[3]. A 
formulação apresentada foi aplicada a uma configuração 
OADE, mas pode ser adaptada a outras configurações. 
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Abstract—Este trabalho apresenta as características dos métodos 
de injeção de corrente por condução em amostras 
supercondutoras imersas em líquido refrigerante encontradas 
nos dispositivos limitadores de corrente de falta supercondutores 
do tipo resistivo. São apresentadas as topologias de injeção de 
corrente que apresentaram os melhores resultados para as duas 
situações: Passagem de baixas correntes na amostra para análise 
de suas características físicas e injeção de níveis elevados de 
corrente para simular situações de curto circuito. Também são 
analisados os efeitos práticos da injeção de corrente nas amostras 
como dissipação térmica e homogeneização da densidade de 
corrente. Curvas levantadas de experimentos práticos finalizam o 
trabalho demonstrando a operação das pontas de corrente 
analisadas. 

Palavras-chaves: Supercondutor; Supercondutividade; 

Limitadores de Corrente de Falta 

I.  INTRODUÇÃO 

Dispositivos limitadores de corrente supercondutores 
(DLCS) têm sido abordados em meio acadêmico e, 
recentemente, explorados comercialmente podendo representar 
a próxima geração na tecnologia de proteção de circuitos 
elétricos [1]. São dispositivos que, em situações de curto 
circuito, apresentam tempo de resposta extremamente reduzido 
se comparados aos dispositivos eletromecânicos convencionais. 

Os DLCS possuem em seu núcleo um elemento 
supercondutor o qual, durante funcionamento normal da rede 
elétrica, apresenta impedância nula fazendo com que o 
dispositivo limitador tenha baixa impedância quando 
funcionando em corrente nominal. No caso de uma situação de 
falta onde a corrente do circuito se eleve acima do patamar 
projetado, instantaneamente o elemento supercondutor passa a 
apresentar uma impedância [2], aumentando a impedância 
equivalente do circuito e limitando a corrente de falta 
rapidamente. 

O DLCS é geralmente instalado em série com o circuito ao 
qual se deseja proteger e pode ter sua utilização conjugada com 
outros dispositivos de proteção eletromecânicos ou eletrônicos 
para eliminação de condições de falta de períodos maiores. 

 

 

 

 

 

 

Basicamente, elementos supercondutores mantém as suas 
características de resistência nula desde que se tenham 
controlados três parâmetros principais: 

• A densidade de corrente que passa pelo supercondutor 
não deve exceder a “densidade de corrente crítica” (Jc) 
do material supercondutor; 

• O campo magnético ao qual o supercondutor é 
submetido não deve exceder o “campo crítico” (Hc) 
do material; 

• A temperatura instantânea do supercondutor não deve 
exceder a “temperatura crítica” (Tc) do supercondutor. 

Respeitando-se simultaneamente as três condições acima, o 
DLCS operará com o supercondutor no modo de resistência 
nula, não interferindo no funcionamento do circuito ao qual 
está inserido [3]. 

Os DLCS podem ser divididos em duas categorias 
principais: Os limitadores do tipo resistivo e os limitadores do 
tipo indutivo [4]. 

Limitadores do tipo resistivo, em sua maioria, são aqueles 
nos quais a corrente de falta percorre integralmente a amostra 
supercondutora no interior do dispositivo e por isso apresentam 
impedância nula ao circuito em funcionamento normal. O 
aumento da impedância desta amostra devido à extrapolação da 
densidade de corrente crítica do material é responsável pela 
limitação da corrente total que passa pelo circuito. 

Limitadores do tipo indutivo comumente possuem os 
elementos supercondutores acoplados indutivamente ao 
caminho da corrente de falta, apresentando uma pequena 
impedância em funcionamento normal devido aos elementos 
indutivos envolvidos. Estes podem operar através da 

 
Fig. 1 – Topologia de conexão convecional de um DLCS 
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Fig. 2 – Curva típica de Resistividade X Temperatura da amostra 

extrapolação da densidade de corrente crítica ou do campo 
crítico. 

Dentre os vários tipos de materiais supercondutores 
empregados para fins de limitação de corrente, este trabalho 
foca a utilização de amostras cilíndricas de material 
supercondutor de mercúrio, as quais são pastilhas cerâmicas 
supercondutoras com composição HgBa2Ca2Cu3O8.7, e que 
possuem conhecidos problemas de resistência de contato 
elevada. Estas pastilhas são instaladas em um limitador do tipo 
resistivo. Como neste tipo de limitador, a amostra 
supercondutora é submetida à totalidade da corrente de falta, 
um elemento de projeto muito importante é o método de 
injeção de corrente na amostra supercondutora. Esta que fica 
geralmente imersa em líquido refrigerante é, geralmente, 
composta por material cerâmico de difícil conexão aos 
condutores metálicos convencionais (cobre ou alumínio). 
Métodos ineficientes de injeção de corrente podem causar 
excessiva perda por efeito joule nos contatos, consumo 
exagerado do líquido refrigerante, danificação da amostra 
supercondutora e desconexão do circuito elétrico do limitador. 

Com base nestes dados, serão apresentados os dois métodos 
de injeção de corrente que se mostraram mais adequados para 
as duas situações de utilização das amostras supercondutoras 
que são: experimentos de medição de sinal em amostra 
supercondutora e testes de limitação de alta corrente e potência. 

 

II. MÉTODO DE INJEÇÃO DE CORRENTE DE SINAL DE 

BAIXA INTENSIDADE 

 

A criação de um DLCS começa com a escolha e fabricação 
do elemento supercondutor adequado para o nível de corrente e 
potência necessários para a correta limitação de corrente. Após 
a produção da amostra para limitadores do tipo resistivo, é 
necessário se realizar um procedimento de testes no material 
para se avaliar e certificar suas características físicas como 
densidade de corrente crítica, temperatura crítica e resistência 
de transição. As seguintes curvas, entre outras, são levantadas: 

• Densidade de corrente crítica X Temperatura da 
amostra; 

• Resistência elétrica da amostra X Corrente; 

• Resistividade da amostra X Temperatura; 

Todos estes testes requerem a passagem de uma corrente 
elétrica de baixa intensidade pela amostra para que um sinal de 
tensão possa ser colhido e a resistência da amostra calculada. É 
conveniente, portanto, que a amostra seja a mais longa e 
estreita possível lembrando que a densidade de corrente no 
supercondutor é dada por: 

 

JSC = ISC / ASC [A/m2]  (1) 

 

É possível perceber que quanto menor a seção transversal da 
amostra (ASC), maior será a densidade de corrente (JSC) e, por 

conseqüência, a corrente injetada no supercondutor (ISC) 
necessária para provocar a densidade de corrente crítica será 
reduzida. Por conseguinte, a potência envolvida no teste será 
baixa. 

Esta diminuição de grandezas é importante, pois para este 
teste específico possibilita a adoção de um modelo de ponta de 
injeção de corrente simples, de baixo custo e de dimensões 
reduzidas. 

Outro parâmetro importante para o levantamento das curvas 
experimentais da amostra é a resistência total de transição da 
mesma que é dada por: 

 

RTOTAL = ρ . LSC/ASC [Ω]  (2) 

 

Como é possível concluir pela equação acima, quanto maior 
a dimensão longitudinal da amostra (LSC), maior será a 
resistência total do conjunto (RTOTAL) e maior será a queda de 
tensão sobre a mesma durante o momento da passagem da 
corrente de teste. Isto permite que haja uma melhor resolução 
nas curvas levantadas. É também importante observar que a 
resistividade (ρ) do material só tem sentido quando o mesmo se 
encontra fora do estado supercondutor. Em estado 
supercondutor, este parâmetro tem valor nulo. 

Sendo assim, um esquemático simples para a ponta de 
injeção de corrente para baixas intensidades é mostrado na 
Figura 3. 

Neste tipo de ponta, a corrente é injetada na amostra através 
de duas pontas ovais de prata com baixíssima resistividade 
elétrica. Estas pontas são mantidas pressionadas, através de 
molas metálicas, em contato com a superfície de uma fina folha 
de Índio.  

A folha de Índio tem uma resistividade razoavelmente baixa 
(0,08 Ω.mm2/m) similar a resistividade do ferro fundido, 
entretanto é um material extremamente maleável. Sua função é 
se deformar sob a pressão da ponta de prata e se moldar em 
volta da mesma, aumentado a área de contato entre os dois 
materiais e diminuindo a densidade de corrente nesta 
superfície, minimizando a perda joulica no ponto de contato 
conforme pode ser observado na Figura 4. 
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Abaixo da folha de Índio existe uma camada de tinta prata 
pintada sobre a superfície do supercondutor. A função desta 
camada de tinta é fazer com que o líquido condutivo penetre 
entre os grânulos da cerâmica supercondutora e conduza a 
corrente de teste da folha de Índio para dentro da amostra de 
maneira homogênea evitando, assim, micro-pontos de 
aquecimento devido à alta densidade de corrente. 

Este conjunto é montado sobre um corpo de cobre 
envernizado. Parafusos com molas são conectados as pontas 
nas extremidades da amostra e a corrente elétrica é levada para 
o exterior do dispositivo através de dois fios rígidos de bitola 
reduzida já que se trata apenas de uma corrente de baixa 
intensidade para medição de sinal. 

Finalmente, todo o dispositivo é mergulhado em um 
criostato contendo nitrogênio líquido, levando a temperatura de 
todo o conjunto a 77 K. 

 

III. MÉTODO DE INJEÇÃO DE CORRENTE ELEVADA PARA 

TESTES DE LIMITAÇÃO DE CORRENTE DE FALTA 

 
A ponta de injeção de corrente demonstrada no tópico 

anterior provou-se bastante útil para o levantamento das 
características do supercondutor, pois trabalhava com correntes 
da ordem de algumas centenas de miliamperes. 

Aplicações mais próximas da utilização prática dos DLCS 
com as cerâmicas em questão incluem testes de limitação de 
correntes de até 50A. Foi constatado nos experimentos que as 
pontas citadas acima deixam de operar satisfatoriamente 

quando o nível de corrente chega a 1 A, e isto se deve aos 
seguintes fatores: 

• A alta densidade de corrente na junção Índio-tinta 
prata causa a progressiva evaporação da tinta 
condutiva, alterando, a cada teste, a resistência elétrica 
do conjunto e dificultando as conclusões dos testes 
com o dispositivo; 

• Fragilidade dos elementos de condução da corrente 
elétrica através do dispositivos (fios de pequena bitola 
e molas finas); 

• A corrente entra no supercondutor 
perpendicularmente ao sentido de condução da mesma 
no interior da amostra, gerando sobreaquecimento no 
ponto de “quina”. 

Outro problema observado é a diferença entre os 
coeficientes de dilatação dos materiais envolvidos no 
dispositivo. Uma vez montado em temperatura ambiente (300 
K), quando refrigerado a 77 K, as pontas e a amostra 
apresentam movimento relativo entre si devido aos seus 
diferentes coeficientes de dilatação. Em algumas situações este 
deslocamento pode alterar a pressão nos contatos ou até mesmo 
mover as pontas para fora da região banhada com tinta prata na 
superfície do supercondutor. 

Para situação de testes que envolvam correntes mais altas, é 
importante observar que o projeto da amostra supercondutora 
montada no interior do dispositivo também sofre modificação. 
Ao invés de amostras longas e de reduzida seção transversal 
que possuam baixas correntes de transição (correntes que 
atinjam a densidade de corrente crítica do material), agora são 
empregadas pastilhas cerâmicas curtas e de seções maiores. 

Entretanto, pastilhas cerâmicas de pequenas dimensões 
longitudinais provocam uma baixa resistência de transição 
conforme (2). Isto também implica em uma baixa capacidade 
de limitação o que é, obviamente, indesejado. 

Com o intuito de solucionar as dificuldades relacionadas, 
foi necessário desenvolver um dispositivo com as seguintes 
características: 

• Capacidade de acomodar pastilhas supercondutoras 
cilíndricas de grande seção; 

• Possibilidade de acomodar várias amostras (pastilhas) 
empilhadas para aumentar a capacidade de limitação do 
dispositivo através do aumento da resistência de transição 
(pastilhas ligadas em série); 

• Pressão de contato constante entre as pontas e as pastilhas 
supercondutoras independentemente da temperatura de 
trabalho; 

• Pontas e fios robustos para possibilitar passagem de altas 
correntes; 

• Simplicidade e rapidez na montagem do dispositivo. 

A Figura 5 mostra um esquemático do núcleo do 
dispositivo proposto, o qual, através das suas extremidades 
rosqueáveis, é completamente montado no interior de um corpo 
cilindro oco de teflon e mergulhado no criostato. 

 

 

Supercondutor 

Pontas de Prata 
Folhas de Índio 
Tinta Prata 

Mola 

Fio 

 
 
 

  
Ponta de prata 

Folha de Índio 
Tinta prata 

Supercondutor 

Fig. 4 – Detalhe da deformação da folha de Índio causando melhor 
distribuição de corrente na superfície de contato 

Fig. 3 – Esquema de ponta de prova para baixas correntes 
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Fig. 5 – Esquema de um dispositivo para correntes de falta elevada 

A pressão de contato constante entre os elementos é 
garantida através das duas molas nas extremidades do 
dispositivo. Esta pressão é regulada através do giro das tampas 
rosqueáveis no corpo externo de teflon. Girando-as no sentido 
horário, as molas são comprimidas e, assim, comprimem as 
pontas de cobre contra as pastilhas supercondutoras garantindo 
uma boa pressão de contato. 

Pastilhas de teflon são utilizadas para preencher os espaços 
vazios entre as molas e as pontas de corrente e também para 
transferir a força de compressão das molas para as pastilhas 
supercondutoras. 

Acima e abaixo das pastilhas supercondutoras, encontram-
se dois blocos de cobre com parafusos de aço fixados no 
mesmo. Fios de cobre convencionais são ligados a estes 
parafusos e conduzem a corrente que flui do bloco do pólo 
positivo, passa pelo supercondutor e sai pelo bloco do pólo 
negativo do dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Quando resfriado, devido ao coeficiente de dilatação 
térmica do teflon (αTEFLON = 125.10-6 K-1) ser bem maior do 
que o do cobre (αCOBRE = 17.10-6 K-1), existe um efeito de 
aumento na pressão dos contatos, também auxiliado pelas 
molas. Paralelamente, as tampas rosqueáveis externas travam-
se no corpo devido a contração do conjunto, evitando qualquer 
folga mecânica indesejada no dispositivo.. 

A montagem do dispositivo também é bastante intuitiva, 
bastando reunir os componentes na ordem certa no interior do 
dispositivo e apenas enroscar as tampas até atingir a pressão 
adequada nas molas. 

A Figura 6 representa o dispositivo completamente 
montado no interior do seu corpo de teflon já com as tampas 
fechadas. 

 

 

 

 

Fig. 6 – Esquema de um dispositivo para correntes de falta elevada 
completamente montado 
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IV. TESTES E RESULTADOS 

 
Para se demonstrar a robustez do dispositivo de alta 

corrente perante o dispositivo destinado a baixas correntes, 
foram realizados ensaios com correntes em cada um deles e 
medidas as resistências instantâneas (resistências no momento 
da passagem da corrente). 

É de se esperar que um dispositivo que tenha contatos de 
má qualidade varie bastante sua resistência de contato à medida 
que é submetido a diferentes níveis de corrente. Em 
contrapartida, um dispositivo com bons contatos mantém a sua 
resistência de contatos independentemente da corrente a qual é 
submetido. 

A Figura 7 mostra a curva levantada após a passagem de 
corrente em um dispositivo para baixas correntes, ou seja, o 
primeiro dispositivo abordado no trabalho. É possível observar 
que até 430 mA a resistência do dispositivo permaneceu 
razoavelmente inalterada, entre 1,23 Ω e 1,27 Ω. 

Quando a corrente aplicada a ponta excedeu 500 mA, a 
resistência do conjunto variou entre 1,12 Ω e 1,28 Ω e logo 
após a corrente chegar a 2,3 A, o contato entre a ponta e o 
supercondutor desapareceu, abrindo o circuito do limitador. 

Analisando a ponta após a abertura do circuito, pode-se 
observar que a corrente evaporou a tinta prata depositada sobre 
a amostra e colocou a ponta de prata em contato direto com a 
cerâmica supercondutora, provocando uma resistência de 
contato muito alta. 

Na Figura 8 é possível observar a curva levantada em 
experiência semelhante, agora realizada no dispositivo 
específico para altas correntes. 

À medida que a corrente aumenta até chegar ao seu valor 
máximo (5,1 A), a resistência do conjunto varia entre 0,31 Ω e 
0,34 Ω. É uma variação bem pequena considerando o nível de 
corrente bem mais alto que aplicado ao circuito. 

Esta pequena variação de resistência total (0,03 Ω) é 
causada pela acomodação dos elementos cada vez que um nível 
de corrente mais alto é passado pela amostra. 

 

 

 

 

Este rigor quanto à tolerância da variação de resistência de 
contato entre os elementos embora pareça exacerbado, repousa 
sobre o fato que a mínima variação de resistividade do 
dispositivo durante um teste de corrente causado por má 
qualidade nos contatos pode inviabilizar a análise do limitador 
já que geralmente a resistência de transição das amostras 
supercondutoras são baixas, aproximadamente 1 Ω. 

 

V. CONCLUSÃO 

 
Este trabalho demonstrou que, dependendo do objetivo da 

utilização de um DLCS, topologias diferentes de injeção de 
corrente por condução são necessárias.  

A utilização de uma ponta de corrente inadequada pode 
influir no resultado da limitação, levando a erros de análise de 
desempenho do dispositivo. 

A proposta do dispositivo para altas correntes com projeto 
modular, de fácil montagem e auto-tensionado representa uma 
melhora nas pontas de corrente para testes de pastilhas 
supercondutoras à medida que atinge o seu objetivo inicial de 
manter a pressão dos contatos constante e diminuir a perda 
joulica presente na superfície do supercondutor. 
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Resumo— Com o objetivo de desenvolver um sensor óptico para 
detecção de hidrogênio, foram realizadas medidas experimentais 
da permissividade complexa de filmes de paládio hidrogenado 
por Ressonância de Plásmon de Superfície (RPS). Substratos de 
vidro metalizados com filmes de paládio com várias espessuras 
foram preparados e caracterizados com o emprego de um 
reflectômetro automático na configuração do prisma de 
acoplamento de Kretschmann. A análise dos resultados 
experimentais permitiu obter a espessura e a permissividade 
complexa dos filmes além do grau de variação das partes real e 
imaginária desse parâmetro devido à absorção de Hidrogênio. 

Palavras-chaves; reflectômetro; sensor de hidrogêncio; RPS; 
filmes de paládio; permissividade 

I.  INTRODUCÃO 
A detecção e medição de hidrogênio é um problema de 

interesse em uma variedade de situações, como por exemplo, 
em novas aplicações para a geração de energia, no 
desenvolvimento de células combustíveis que já são 
empregadas na construção de veículos e dispositivos, no 
diagnóstico de falhas em partes internas de transformadores de 
alta voltagem, entre outras [1]-[2]. Concentrações do gás acima 
de 4% com pressão atmosférica já tornam o ambiente perigoso. 

O pequeno tamanho do átomo de hidrogênio facilita sua 
absorção entre os átomos ou moléculas de outras substâncias 
modificando as características destas [3]. Em metais, por 
exemplo, ocorre um pequeno aumento no espaçamento 
interatômico, com consequente aumento de volume, o que pode 
causar a quebra do material [3]. 

O H2 não possui linhas de absorção no visível ou 
infravermelho, tornando complexa sua detecção por técnicas de 
espectroscopia convencional. Porém, este gás pode ser 
detectado medindo-se as variações das propriedades ópticas e 
elétricas de metais induzidas por sua difusão nesses materiais 
[3]-[5]. Metais como platina, tungstênio, níquel, paládio e 
outros metais podem ser usados como transdutores para 
detecção de hidrogênio, pois exibem mudanças nas suas 
características elétricas e ópticas. No entanto apenas o paládio 
é um solvente específico do H2.  

Neste trabalho foi feito um estudo detalhado do grau de 
sensibilidade que pode ser obtido na detecção de hidrogênio 

com filmes de paládio sob condição de ressonância de 
plásmons de superfície (RPS). Foi medida a dependência com 
espessura da variação de permissividade complexa de filmes de 
Pd o que permitiu determinar experimentalmente a espessura 
ótima do filme para uso como transdutor no desenvolvimento 
de sensores de hidrogênio. 

II. MONTAGEM EXPERIMENTAL 

A. Configuração de Kretschmann 
A observação do efeito de RPS em filmes metálicos é feita 

com a configuração de prisma de acoplamento de Kretschmann 
[6] mostrada esquematicamente na Fig.1. Nessa configuração, 
o feixe de luz incide internamente na face superior do prisma. 
O filme metálico, depositado em um substrato de vidro, é 
colocado em contato óptico com o prisma usando um gel de 
índice próximo ao do vidro. A medição da dependência angular 
da reflectância, com radiação polarizada no plano de 
incidência, revela um efeito de absorção ressonante, cuja 
intensidade depende da espessura e das constantes ópticas do 
filme metálico. Para metais nobres, como Au e Ag, o efeito de 
RPS no infravermelho surge em uma faixa angular inferior a 
um décimo de grau, sob condição de reflexão interna total [7]. 
Para filmes de Pd, por outro lado, essa faixa é muito mais larga 
[8].  

A expressão teórica para a reflectância da face superior 
interna do prisma, ilustrada na Fig.1 pode ser determinada 
usando a formulação de Fresnel para um sistema de camada 
simples com duas interfaces separando os meios 1, 2 e 3, com 
permissividades ε1, ε2, ε3, respectivamente. No reflectômetro o 
meio 1 é um prisma de vidro BK7, o meio 2 é o filme fino de 
paládio e o meio 3 é o ar. Para esta configuração a reflectância 
é dada por [9] 
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Fig.2. Diagrama esquemático do reflectômetro: S – splitter, MP(θ) – Motor de 
passo do estágio de rotação, MP(x) – motor de passo de translação x, MP(y) – 
motor de passo para translação y e MP(w) – motor de passo para correção do 
fotodetector D1. 

 
Fig.3. Fotografia do reflectômetro: S – splitter, D1 – fotodetector de sinal, 
MP(θ) – Motor de passo do estágio de rotação, MP(x) – motor de passo de 
translação x, MP(y) – motor de passo para translação y e MP(w) – motor de 
passo para correção do fotodetector D1. 

  (1) 

com o coeficiente de reflexão de Fresnel na i-ésima interface, 
para polarização p, dado por [8] 

  (2) 

com i = 1, 2, 

  (3) 

com i = 1, 2, 3 , k0 = 2π/λ no comprimento de onda de operação 
λ. 

Em 975,1 nm a permissividade do BK7 ε1 e determinada 
usando a expressão de Sellmeier 

  (4) 

com os parâmetros Ai e Bi (i = 1, 2, 3) apresentados em [7]. A 
permissividade do Pd utilizada nas simulações foi obtida por 
diversas técnicas de medições e está tabelada em [10]. A 
mudança na permissividade relativa do paládio devido à 
absorção de H2 e utilizada nas simulações foi obtida em [4]. 

B. Reflectômetro Automatizado 
A Fig.2 mostra um diagrama esquemático do reflectômetro 

automatizado utilizado nas medidas. A fonte de luz é um laser 
infravermelho, acoplado a uma fibra óptica, operando em λ = 
975,1 nm. A saída da fibra é transmitida para uma lente que 
produz um feixe colimado de 1 cm de diâmetro. Um feixe 
polarizado ao longo do plano de incidência é produzido após 
transmissão por um polarizador. Esse feixe passa por uma íris 

de diâmetro mínimo de 1mm. Parte do feixe de radiação é 
refletido por um separador de feixes e é detectado pelo 
fotodetector D2, que define uma referência para eliminação de 
flutuações na intensidade do laser. O feixe transmitido atinge o 
prisma e após reflexão na face superior é detectado pelo 
fotodetector D1. Os sinais de D1 e D2 são enviados para dois 
canais de uma placa de aquisição de dados DAS-16 (Keythley-
Metrabyte), conectada a um PC, para processamento. A razão 
dos sinais do fotodetector de sinal e de referência é uma 
medida direta da reflectância da estrutura. O prisma mostrado 
na Fig.2 é fixado em um suporte com liberdade de rotação ao 
longo do eixo que passa pelo incentro da face triangular do 
prisma. Todos os movimentos de translação e rotação da 
amostra, bem como posicionamento do fotodetector de sinal 
são feitos com motores de passo, controlados por computador, 
com cada rotina experimental sendo definida através de uma 
interface gráfica. 

A Fig.3 mostra uma fotografia do reflectômetro adaptado 
para medição de substâncias gasosas. Um suporte especial foi 
projetado e adaptado para selar o gás em uma célula fechada 
tendo como fundo o substrato de vidro metalizado, como 
ilustrado na fotografia da Fig.3. Válvulas de entrada e saída de 
gás, não mostradas na Fig.3, são empregadas no controle do 
fluxo de hidrogênio através da célula e permitem o contato do 
gás com o filme de paládio. Em todos os experimentos as 
reflectâncias de filmes de Pd foram obtidas mediante exposição 
a 1 atm de N2 e comparadas com aquelas obtidas para uma 
mistura de 4% de H2 em N2 a 1 atm. Foi assim definido um 
parâmetro denominado de reflectância diferencial, obtido da 
diferença entre a reflectância medida após e aquela medida 
antes da exposição da amostra à atmosfera hidrogenada.  

III. CONSTANTES ÓPTICAS DE FILMES DE PD 

A. Medidas Experimentais 
Filmes de Pd com várias espessuras foram fabricados em 

substratos de vidro usando a técnica de evaporação catódica ou 
sputtering. A Fig.4 apresenta a curva de reflectância diferencial 
calculada teoricamente, juntamente com aquela obtida 
experimentalmente, como função do ângulo de incidência para 
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Fig.4. Reflectância diferencial teórica e experimental do filme de Pd com  d 
= 11 nm. 

 
Fig.5. Dependência com a espessura da máxima reflectância diferencial de 
filmes de Pd. 

um filme de Pd com d = 11 nm. Há uma diferença entre as 
curvas de aproximadamente 40% que advém do fato de terem 
sido utilizadas as constantes ópticas de Pd hidrogenado para 
exposição do metal a uma atmosfera com 100% de H2 [4] para 
a obtenção da curva teórica. 

A Fig.5 exibe curvas da dependência com a espessura da 
máxima reflectância diferencial. Observa-se que 
experimentalmente esse parâmetro atinge um máximo para 
espessuras em torno de 11 nm, ao passo que a previsão teórica 
é de 8,5 nm. Uma vez que as curvas são obtidas para exposição 
a níveis muito distintos de H2 não dá para inferir nesse ponto se 
essa diferença é devida a algum efeito de saturação, o que 
poderia produzir sensibilidades distintas, ou a algum efeito 
estrutural, devido a diferentes métodos utilizados na deposição 
dos filmes nas duas situações da Fig.5. 

B. Determinação das Contantes Ópticas 
Um código computacional em Mathcad utilizando uma 

técnica de regressão não-linear[11] foi desenvolvido para 
determinar a espessura e as partes real e imaginária da 
permissividade do filme de Pd que minimizam o erro médio 
quadrático entre as curvas teórica e experimental. Foram assim 
obtidas as constantes ópticas das curvas de reflectância dos 
filmes expostos a 100% de N2 e 4% de H2 em N2. A Fig.6 

apresenta a variação relativa na parte real e imaginária da 
permissividade dos filmes de paládio após exposição a 4% de 
H2. Os valores de variação de permissividade encontrados na 
literatura [4] são relativos à espessura de 10 nm com exposição 
a 100% de H2 em 1 atm e são de Δε’/ε’ = 0,32 e Δε’’/ε’’ = 
0,42. O filme com espessura similar mais próxima que 
analisamos foi o de 11 nm, que apresentou maior variação de 
reflectância, e variação de permissividade relativa de Δε’/ε’ = 
0,42 e Δε’’/ε’’ = 0,29. A diferença entre nossos resultados e 
aqueles apresentados em [4] é inferior a 30%. Essa diferença 
pode ser devido à diferença de concentração de H2 utilizada na 
Ref.[4] 

IV. CONCLUSÃO 
Neste trabalho foram medidas as variações em constantes 

ópticas de Pd devido à absorção de 4% de hidrogênio. Os 
resultados obtidos apresentaram uma diferença inferior a 30% 
relativamente àqueles obtidos por Rottkay[4].  Essa diferença 
pode ser resultado de uma concentração bem maior de H2 
utilizada na Ref.[4]. Foi determinada uma espessura ótima de 
11 nm para uso de Pd como camada de transdução em sensores 
de hidrogênio baseados em RPS. Técnicas de melhoria da 
sensibilidade estão senso investigadas, como por exemplo, o 
emprego de uma sub-camada de siloxano entre o substrato de 
vidro e o filme de Pd, uma estratégia que permite aumentar a 
sensibilidade da condutividade elétrica de filmes finos de Pd à 
presença de hidrogênio, como já demonstrado na literatura [5]. 
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Resumo—Aços elétricos semi processados e aços baixo carbono 
comum são muitas vezes utilizados sem o tratamento térmico 
final na confecção de dispositivos eletromagnéticos. Caracterizar 
estes aços torna-se importante quando se deseja uma melhor 
eficiência para esses materiais. Foram realizados ensaios elétricos 
e mecânicos em dois aços elétricos com diferentes condições de 
processo no laminador de encruamento (Skin Pass Mill - SPM) e 
sem tratamento térmico final. Observou-se que, enquanto 
algumas propriedades mecânicas são favorecidas, outras são 
deterioradas com o aumento do alongamento no SPM. As 
propriedades elétricas deterioram-se para todas as condições de 
alongamento no SPM, sendo a característica permeabilidade 
magnética a mais influenciada. 

Palavras-chave: laminação de encruamento; propriedade 
mecânicas; perdas magnéticas; permeabilidade magnética  

I.  INTRODUÇÃO 

Por sua capacidade de amplificar um campo magnético 
externo imposto, aços para fins elétricos são de suma 
importância nos processos de conversão eletromecânica de 
energia, através dos geradores e motores elétricos, e na 
transmissão de energia elétrica, utilizando-se transformadores 
elétricos. Visando melhor eficiência energética, devem ter 
certas qualidades na busca da redução das perdas energéticas 
provenientes dos diversos fenômenos físicos envolvidos na 
operação dos equipamentos eletromagnéticos 

Dois tipos de aços elétricos são encontrados no mercado: 
aços de grão orientado (GO), geralmente, utilizados em 
transformadores, e aços de grão não orientado (GNO), 
comumente aplicados em máquinas rotativas, atuadores, 
motores etc. Os aços GNO podem ser divididos em três grupos: 
aços siliciosos totalmente processados, pronto para confecção 
do produto final, aços semi processados (siliciosos ou não), os 
quais necessitam de um tratamento térmico final antes da 
confecção do produto final e os aços baixo carbono para fins 
estruturais (classes 1006/1008), utilizados até mesmo sem 
recozimento final [1]. Os aços baixo carbono são produzidos 
com rotas metalúrgicas convencionais para atender aplicações 
estruturais. Por possuírem custo reduzido, estes são aplicados 
em dispositivos eletromagnéticos onde o rendimento energético 

não é o fator principal para a escolha do material. Também 
como solução de custo, alguns fabricantes de máquinas 
elétricas optam por utilizar aços para fins elétricos semi 
processados sem o tratamento térmico final, pois este processo 
agrega um custo às máquinas. 

O tratamento térmico final é realizado após a estampagem 
do aço. Este possui a função de eliminar tensões internas do 
material, promover o crescimento de grão, reduzir o teor de 
carbono e induzir a formação de uma camada de óxido com 
característica isolante [2]. Este processamento confere ao aço 
um ganho em propriedades eletromagnéticas. 

Os aços baixo carbono e aços elétricos semi processados 
são produzidos em etapas similares na cadeia siderúrgica. 
Destaca-se, entre os processos de produção, a laminação de 
encruamento (ou Skin Pass Mill – SPM) que, aliada com o 
recozimento final, tem o objetivo de promover o crescimento 
de grão. O encruamento, provocado pelo SPM, gera 
discordâncias e tensões internas no aço ao aplicar um 
alongamento no material. Estes fatores são catalisadores para o 
crescimento de grão, sendo reduzidos durante o recozimento 
final. O SPM também é responsável por conferir as 
propriedades mecânicas finais do produto, as quais têm 
importância durante o processo de estampagem das chapas de 
aço. Além de visar as propriedades eletromecânicas dos 
materiais, o SPM confere planicidade, rugosidade e forma à 
chapa de aço. Em geral, aços baixo carbono comuns são 
alongados entre 2 a 3% no SPM e aços semi processados entre 
3 a 8%. 

Quando o aço encruado não sofre o tratamento térmico 
final, suas propriedades eletromagnéticas são comprometidas, 
pois as discordâncias ancoram as paredes dos domínios 
magnéticos aumentando as perdas por histerese [3]. Landgraf, 
Emura, Ito e Carvalho [4] apresentam uma análise sobre o 
efeito do encruamento sobre aços elétricos, sem tratamento 
térmico após esta etapa, aplicando diferentes alongamentos (0 a 
8%) em um aço comercial totalmente processado com 2% de 
silício. Uma das conclusões de [4] é que, para todas as 
condições de encruamento, as propriedades mecânicas (limite 
de escoamento e limite de resistência) aumentam enquanto as 
propriedades magnéticas são deterioradas. Por outro lado, Ma, 
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Wang, Liu e Lu [5] apresentam, para um aço baixo carbono 
acalmado ao alumínio com baixo teor de silício, que o limite de 
escoamento tem um comportamento parabólico em função do 
alongamento (variando este entre 0 a 3%) e o limite de 
resistência aumenta monotonicamente, de maneira semelhante 
à encontrada no estudo [4]. A diferença de resultados 
mecânicos entre estes estudos pode ser atribuída à composição 
química dos materiais avaliados e suas condições de processo. 
Por isso, faz-se importante a caracterização dos materiais para 
a definição dos parâmetros de processo que melhor atenderão 
os consumidores de aço. 

Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir o efeito 
da laminação de encruamento sobre as propriedades 
eletromecânicas de dois aços para fins elétricos sem tratamento 
térmico final. Este conhecimento pode servir de auxilio na 
definição da taxa de alongamento quando for determinado pelo 
usuário que o aço não será processado no forno de tratamento 
térmico final. 

II. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A. Aços avaliados 

Neste estudo, foram avaliados dois graus de aço: aço Baixo 
Carbono (BC) e o aço Ultra Baixo Carbono (UBC). Os aços 
BC são encontrados no mercado, geralmente, com teor de 
carbono inferior a 0,08%, enquanto os aços UBC possuem um 
teor de carbono máximo de 0,005% (50ppm). Ambos os aços 
avaliados possuem adição de certos elementos químicos para 
conferir melhores propriedades eletromecânicas. A Tabela 1 
apresenta a composição química dos aços BC e UBC. 

TABELA  1             COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS AÇOS EM ESTUDO. 

Composição Química Grau 
de aço C [%] Mn [%] Si [%] P [%] Al [%] 

BC 0,0378 0,0378 0,0378 0,0378 0,0378 

UBC 0,0049 0,4990 0,724 0,0379 0,2459 

B. Etapas e Condições de Processo 

Os aços foram produzidos na aciaria (com apenas o aço 
UBC sendo processado no desgaseificador a vácuo RH) e 
vazados no lingotamento contínuo. As placas, reaquecidas a 
1200ºC, seguiram para a laminação a quente, onde foram 
transformadas em bobinas a quente. A temperatura de 
acabamento na laminação a quente foi de 850ºC com o 
bobinamento ocorrendo a 690ºC. Duas bobinas a quente (uma 
de cada grau de aço) foram decapadas e laminadas a frio, em 
um processo contínuo, tendo sua espessura sido reduzida em 
75%, atingindo a espessura final do produto de 0,60mm. As 
bobinas provenientes da laminação a frio (bobinas Full-Hard) 
foram amostradas para avaliar o efeito da alta deformação da 
laminação a frio, sem nenhum tratamento térmico, sobre as 
propriedades eletromagnéticas. Após amostragem, estas 
bobinas foram recozidas juntas em um forno de recozimento 
em caixa com atmosfera de H2. No recozimento em caixa, as 
bobinas foram aquecidas até 700ºC, permanecendo nesta 
temperatura por 5h e então resfriadas até a temperatura 
ambiente. Por fim, amostras foram retiradas no processo de 

laminação de encruamento em diferentes condições de 
alongamento: 0 (sem alongamento), 1, 2 e 3%. Nenhum 
processamento adicional foi realizado, sendo todos ensaios 
realizados em materiais sem o tratamento térmico final. 

As amostras foram retiradas no meio das bobinas para 
evitar a heterogeneidade do inicio e fim das bobinas devido às 
oscilações dos processos nestas regiões. Todas as amostras 
foram cortadas e usinadas visando atender as normas elétricas e 
mecânicas dos ensaios. 

C. Ensaios Eletromecânicos 

Conduziram-se ensaios de tração, dureza e de Quadro de 
Epstein nas amostras produzidas, a fim de avaliar o 
desempenho eletromecânico do material em função da 
laminação de encruamento. Para o ensaio de tração são 
apresentados os resultados para o limite de escoamento (LE), 
limite de resistência (LR) e alongamento (Alo). Os ensaios de 
tração foram realizados na Máquina Universal de Ensaios - 
Instron 5585 [6] de acordo com a norma NBR 6673 [7] e os 
ensaios de dureza foram realizados no durômetro Wilson - 
Rockwell 2001T  [8] segundo a norma NBR NM 146-1 [9]. 

O ensaio eletromagnético foi realizado no Quadro de 
Epstein de uma banca de ensaios da marca Brockhaus [10], de 
acordo com a norma NBR 5161 [11]. Confeccionaram-se 20 
corpos de prova de 280x30mm de cada condição, sendo 10 
retirados na direção transversal à direção de laminação e 10 na 
direção perpendicular a esta. Os resultados foram obtidos para 
indução magnética de 1,5T e freqüência de 60Hz, valores 
usualmente fornecidos por catálogos de fabricantes em 
avaliação de aços para fins elétricos no Brasil. Esta banca 
divide as perdas magnéticas nas parcelas de perdas por 
histerese e perdas dinâmicas, utilizando um sistema de cálculo 
próprio. As perdas de Foucault e as perdas anômalas (ou 
excedentes), parcelas das perdas dinâmicas, serão avaliadas em 
conjunto. 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A. Resultados mecânicos 

A laminação de encruamento é, geralmente, o último 
processo da cadeia siderúrgica que altera as propriedades e 
características do material. Portanto, a definição da taxa de 
alongamento é importante para a entrega de um material que 
esteja dentro das necessidades de seus consumidores. Os 
resultados de tração e dureza são apresentados nas Fig. 1 e 2 
em função da taxa de alongamento no SPM.  
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Figura 1. Limites de escoamento e resistência em função do encruamento para 
os aços BC e UBC. 

Figura 2. Alongamento e dureza em função do encruamento para os aços BC e 
UBC. 

Os resultados obtidos com estes aços estão de acordo com 
os resultados encontrados por Ma, Wang, Liu e Lu [5]. O limite 
de escoamento possui um comportamento parabólico, o 
alongamento decaí com o encruamento seguindo (1) e o limite 
de resistência aumenta conforme (2): 

 δ = δ0 + Κ1e
Κ

2 (1) 

 σ = σ0 + Κ1e
 Κ

4 (2) 

onde δ é o alongamento, δ0 o alongamento sem encruamento, σ 
o limite de resistência, σ0 o limite de resistência sem 
encruamento, e o encruamento e K0, K1, K2 e K3 são 
constantes. O resultado para o limite de resistência apresentado 
na Fig. 1 está condizente com o obtido em [4]. Porém, 
enquanto o limite de escoamento apresentado na Fig. 1 possui 
um comportamento parabólico, no estudo de Landgraf, Emura, 
Ito e Carvalho [4] este possui um comportamento similar ao do 
limite de resistência aqui apresentado, ou seja, aumenta 
seguindo a tendência de (2).  

Os resultados do ensaio de tração são mais usualmente 
mencionados na literatura quando se discute efeito de 
parâmetros de processo sobre as propriedades mecânicas. 

Entretanto, para aços elétricos, a dureza é uma propriedade 
importante para o processo de estampagem. Para esta 
propriedade, têm-se diferentes comportamentos, com relação 
ao encruamento, entre os dois graus de aço em estudo 
(conforme Fig. 2). A dureza do aço BC possui um 
comportamento parabólico, enquanto que para o aço UBC esta 
aumenta monotonicamente.  

Para a confecção de chapas de estatores e rotores, durante o 
processo de estampagem, é importante que o aço tenha baixa 
ductilidade. Esta característica reduz a formação de rebarbas, 
que podem causar perdas interlaminares. A relação elástica 
(razão entre os limites de escoamento e resistência), o 
alongamento e a dureza são propriedades especificadas pelos 
consumidores de aços elétricos. Espera-se alta relação elástica, 
baixo alongamento e alta dureza. A relação elástica, destes 
materiais, pode ser observada na Fig. 3. Avaliando estas três 
propriedades, nota-se que os aços UBC possuem melhor 
desempenho do que os aços BC. Para o alongamento e a 
dureza, os aços UBC são mais sensíveis ao encruamento, 
enquanto que a variação destas propriedades em função do 
encruamento para o aço BC é baixa. A relação elástica, para 
ambos os aços, decaí (em 0,078 para o aço UBC e 0,098 para o 
aço BC) entre 0 e 2%  de alongamento no SPM e aumenta (em 
0,039 para o aço UBC e 0,048 para o aço BC) entre 2 e 3%.  
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Figura 3. Relação elástica em função do encruamento para os aços BC e UBC. 

Por terem sido processados com os mesmos parâmetros de 
processo, os resultados mecânicos dos aços BC e UBC se 
diferenciam devido à composição química empregada em cada 
um destes. 

B. Resultados eletromagnéticos 

Em se tratando de aços para fins elétricos, as propriedades 
eletromagnéticas são as mais importantes para o devido 
rendimento energético do dispositivo final. As propriedades 
aqui avaliadas são as perdas magnéticas e a permeabilidade 
magnética relativa, usualmente especificadas para os aços 
elétricos. A Fig. 4 apresenta as perdas magnéticas totais dos 
aços BC e UBC em função do encruamento e a Fig. 5 apresenta 
a separação destas perdas entre as parcelas por histerese e 
perdas dinâmicas. 
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Figura 4. Perdas magnéticas totais (a 1,5T e 60Hz) em função do encruamento 
para os aços BC eUBC.. 

 
Figura 5. Perdas por histerese e perdas dinâmicas em função do encruamento 

para os aços BC e UBC. Ensaio a 1,5T e 60Hz. 

As perdas magnéticas totais aumentam com o encruamento 
aplicado, devido ao incremento das perdas por histerese. 
Conforme pode ser observado na Fig. 5, as perdas por histerese 
aumentam entre 0 e 2% de alongamento no SPM e se mantêm 
praticamente inalteradas entre 2 e 3%. As perdas dinâmicas, 
por sua vez, se mostram independentes do encruamento, 
permanecendo, praticamente, constantes. Como a deformação 
aplicada no SPM é baixa, o tamanho de grão não se modifica, 
fazendo com que o aumento das perdas por histerese seja 
influenciado pela densidade de discordâncias e tensão interna 
do material. Embora as perdas por histerese se mantiveram 
constantes para alongamentos de 2 e 3%, o mesmo não 
ocorrerá para deformações mais elevadas. A Tabela 2 apresenta 
os resultados de ensaios no Quadro de Epstein dos aços em 
análise após a laminação a frio (estado Full-Hard), sem 
nenhum tratamento térmico. Estes resultados servem para uma 
análise qualitativa, projetando o resultado de um 
processamento no SPM com alta redução (neste caso 75%). 
Observa-se que as perdas totais (Pt) e por histerese (Ph) 
aumentam, consideravelmente. Porém as perdas dinâmicas 
(Pd), praticamente, não sofrem alterações. Desprezando o 
efeito das perdas anômalas, as perdas dinâmicas são função da 
condutividade elétrica do material, a qual praticamente não é 
afetada pelo alongamento. 

TABELA  2             RESULTADOS ELETROMAGNÉTICOS DOS AÇO APÓS A 
LAMINAÇÃO A FRIO (FULL-HARD). ENSAIO A 1,5T E 60HZ. 

Perdas magnéticas [W/Kg] Grau 
de aço Pt  Ph  Pd  

Permeabilidade 
magnética relativa (µ) 

BC 33,1 30,2 2,9 345 

UBC 27,5 25,1 2,3 271 

 

  As perdas dinâmicas sofrem uma pequena redução entre 0 
e 1% de encruamento, permanecendo inalterada para as demais 
condições. Comparando-se o resultado de perdas dinâmicas do 
aço UBC da Tabela 2 (Full-Hard) com os resultados das perdas 
dinâmicas do aço UBC da Fig. 5, constata-se que o resultado 
do material Full-Hard possui valor intermediário ao resultado 
sem encruamento e com 3% de encruamento do aço UBC. Para 
o aço BC, a perda dinâmica do material Full-Hard tem valor 
igual ao da amostra de aço BC com 3% de encruamento. 
Acredita-se que esta pequena variação das perdas dinâmicas, 
observada na Fig. 5, esteja relacionada com o método de 
separação das perdas da bancada Brockhaus. Sendo assim, a 
influência nas perdas dinâmicas nos dois graus de aço se dá 
pela composição química. O aço UBC possui menor perda 
dinâmica devido aos teores mais elevados de elementos que 
reduzem a condutividade do aço (Mn, Si e Al), pois, conforme 
o equacionamento das perdas por corrente de Foucault, as 
perdas dinâmicas são proporcionais à condutividade (3): 

 Рf = (σ.π2.e2f2.Βm2)/6    (W/Kg) (3) 

onde σ é a condutividade elétrica, e a espessura da chapa, f a 
freqüência da indução magnética e Bm a indução magnética 
máxima. 

A permeabilidade magnética é uma importante propriedade 
a ser considerada em projetos de dispositivos eletromagnéticos. 
Esta tem influência na corrente de magnetização e no volume 
de aço no dispositivo. O efeito do encruamento sobre a 
permeabilidade magnética pode ser observado na Fig. 6. 
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Figura 6. Permeabilidade magnética relativa em função do encruamento. 
Ensaio a 1,5T e 60Hz. 

Com a aplicação de 1% de alongamento no material, a 
permeabilidade magnética reduz abruptamente. Para as demais 
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condições de alongamento (2 e 3%), a permeabilidade 
magnética se mantém praticamente constante. Conforme ocorre 
para as perdas por histerese, para deformações mais elevadas 
tem-se ainda uma redução da permeabilidade. Este fato pode 
ser observado comparando-se os resultados obtidos para 2 e 
3% de alongamento, na Fig. 6, com os resultados do material 
Full-Hard da Tabela 2. Nota-se na Fig. 6 que os aços UBC são 
mais afetados pelo encruamento que os aços BC. 

Os resultados para perdas magnéticas e permeabilidade 
magnética, aqui encontrados, estão de acordo com os 
resultados de Landgraf, Emura, Ito e Carvalho [4]. Porém, aqui 
se encontrou uma redução mais pronunciada da permeabilidade 
com a aplicação de 1% de alongamento no SPM. A diferença 
entre as tendências das propriedades eletromecânicas dos 
materiais, devido à composição química aliada com parâmetros 
de processo, faz necessário o entendimento de como estas 
propriedades se relacionam com os parâmetros de processo a 
fim de se fornecer aos consumidores um material com melhor 
desempenho possível. 

IV.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aços (para fins elétricos ou não) são muitas vezes 
utilizados, em dispositivos eletromagnéticos de baixo 
rendimento, sem o processamento no forno de tratamento 
térmico final. O desempenho destes produtos pode ser 
melhorado conhecendo-se o efeito dos parâmetros de processo 
nas propriedades eletromecânicas dos materiais. 

Apresentou-se neste artigo o efeito da laminação de 
encruamento (Skin Pass Mill – SPM) nas propriedades 
eletromecânicas de dois aços para fins elétricos: aços Baixo 
Carbono (BC) e Ultra Baixo Carbono (UBC). Para tanto, estes 
aços foram amostrados com diferentes alongamentos no SPM 
(de 0 a 3%), sendo que tais amostras não sofreram o tratamento 
térmico final.  

Observou-se nos resultados que determinadas condições de 
processamento podem favorecer certas propriedades mecânicas 
e deteriorar outras, como foi o caso da relação elástica e do 
alongamento para os aços avaliados. As propriedades 
eletromagnéticas são deterioradas com a aplicação do 
alongamento no SPM, principalmente a permeabilidade 
magnética, que obteve queda brusca com a aplicação de uma 
deformação de 1%. 

O aço UBC se mostrou mais influenciado do que o aço BC 
pelo encruamento. Os resultados eletromecânicos do aço BC 
podem ser utilizados para prever os resultados de aços baixo 
carbono comum (1006/1008). Para estes aços, o encruamento 
reduz consideravelmente a relação elástica, diminui 
ligeiramente o alongamento e possui pouca influência sobre a 
dureza. O processamento sem encruamento se apresenta como 
a melhor condição. Já o aço UBC, possui melhores resultados 
mecânicos com o aumento do encruamento, principalmente 
para 3%. A queda acentuada do alongamento aliada com o 
aumento pronunciado da dureza se mostram fatores 
importantes na melhora das propriedades mecânicas para o aço 
UBC encruado. Embora o aumento do encruamento no aço 

UBC favoreça as propriedades mecânicas, este aço sem 
encruamento possui propriedades mais adequadas que os aços 
BC (encruado ou não). Sendo assim, o maior impacto do 
encruamento é sobre as propriedades eletromagnéticas. A 
deterioração destas propriedades com o aumento do 
encruamento sugere que a condição sem encruamento deve ser 
utilizada. Portanto, a ausência de encruamento indica uma 
solução em qualidade para aços não tratados com aplicações 
em dispositivos eletromagnéticos. 

Para a continuidade do trabalho, um estudo detalhado sobre 
estampagem e utilização de aços sem encruamento é 
interessante como solução de qualidade na produção de 
dispositivos eletromagnéticos. Além do encruamento, sugere-
se uma avaliação do tamanho de grão obtido com o 
recozimento em caixa e do efeito dos precipitados sobre as 
propriedades do material, para gerar produtos de melhor 
desempenho. 
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Abstract— This paper reports on the dielectric properties of solid 
solutions of CaTi1−x(Nb1/2Fe1/2)xO3, abbreviated as CNFTOX with 
x between 0.1 and 1.  Dielectric permittivity values in the range of 
20 to 80 was obtained. It was also observed that higher number of 
balls in the milling process contributes to increase the εr values. 
The CNFTO has excellent microwave properties at x = 0.6, with 
temperature coefficient of resonant frequency (τf ) near zero (τf = 
2.8 ppm/ºC). 

Keywords-permitivity; temperature coefficient; calcium titanate 

I.  INTRODUCTION 
Recently, microwave and millimeter wave dielectric 

materials have been developed for wide applications in 
telecommunication, such as mobile phone, wireless LAN, and 
intelligent transport systems [1]. The rapid growth of the 
wireless communication industry has created a high demand 
for the development of small size, low power loss, and 
temperature stable microwave components [2,3].  

For a ceramic to be usable as a dielectric resonator/filter, a 
good combination of microwave properties is necessary, like a 
high dielectric permittivity (εr), a high quality factor (Q×f) 
value, and a zero temperature coefficient of resonant frequency 
(τf). The lower cost and smaller size of the individual 
components are the crucial requirements for commercial 
applications [3,4,5,6,7,8]. 

CaTiO3 based ceramics are attractive candidates for use as 
dielectric resonators in wireless communication systems [9], 
this ceramic exhibited high permittivity of εr = 162, Q×f= 
12.000 GHz e τf ≈ 850 ppm/°C [8,10,11]. To use this material 
in a microwave circuit, the temperature coefficient should be 
improved [12]. This material also has a high sintering 
temperature, about 1400ºC [11]. 

The effective way to achieve near-zero τf and optimize Q×f 
value is compensating the large positive temperature 
coefficient values. With this purpose, compounds having 
negative temperature coefficient values with high quality were 
used [10]. 

Several complex perovskites having the general formula 
A(B’1/3

2+B’’2/3
5+)O3 have negative τf values [4].  

The perovskite type Ca[(Li0.33Nb0.67)0.9Ti0.1]O3-δ + 10 wt% 
LiF shows a sintering temperature of 900ºC and τf of -18 
ppm/ºC [13]. Perovskite-kind of formula Ca(X1/2Nb1/2)O3 also 
has a negative τf, for example, Ca(Al1/2Nb1/2)O3 have the 
following properties: τf ≈−87 ppm/°C, and εr =25, and  Q×f = 
7500GHz [14].  

In this work the microwave properties were studied for 
different preparation procedures, like the ratio (number of balls 
per mass) in the ball-milling process. The influence of heat 
treatment at calcinations, and the percentage of substitution of 
Ti (x) in the compounds were also studied. All samples were 
measured at 3-5 GHz, the dielectric properties, such as the 
dielectric permittivity (εr), the quality factor (Q.f), and 
temperature coefficient of resonant frequency (τf). 

The doping of calcium titanate with different impurities, 
allows the variation of ionic and electronic structure and 
therefore change the electrical properties of these compounds 
in a wide range [15]. Furthermore, the presence of Fe 
contributes to reduce the sintering temperature.  Some authors 
heat treated CaTiO3 (CTO) at 1300ºC [16]. In this work, the 
introduction of Fe and Nb reduces the temperature of 
sinterization for 1100ºC. 

This paper reports on the dielectric properties of solid 
solutions of  CaTi1−x(Nb1/2Fe1/2)xO3, abbreviated as CNFTOX 
with CTO(x=0), CNFTO1(x=0.1), CNFTO2(x=0.2), 
CNFTO3(x=0.3), CNFTO4(x=0.4), CNFTO5(x=0.5), 
CNFTO6(x=0.6), CNFTO7(x=0.7), CNFTO8(x=0.8), 
CNFTO9(x=0.9), CNFO(x=1). The structural analysis of the 
produced samples was studied through microwave dielectric 
properties. 

 

II. EXPERIMENTAL METHOD 

A. Dieletric Resonator Preparation 
In this work, samples of CaTi1−x(Nb1/2Fe1/2)xO3  with 0 ≤ x 

≤ 1.0 were syntherized from high purity (more than 99.9%) 
powders of CaCO3, TiO2, LiCO3, Fe2O3 and Nb2O5 using the 
conventional solid-state reaction method.  

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

565



The oxides and carbonate were weighed according to the 
compositions of each sample. Milling was performed using 
sealed stainless steel vials and balls under air, with 370 rpm as 
the rotation speed. Powder ball: (mass) ratio of some samples 
were 1 ball for each gram of mass, the rest have ratio of 2.4. To 
avoid excessive heat milling was performed in 1 h steps with 
10 min pauses. Mechanical alloying was performed for 4 h of 
milling. 

Milled powders were calcinated in conventional controlled 
furnaces (EDG1800/EDGCON 3P) at 900ºC during 3 and 5h. 
Calcinated powders were mixed with an appropriate amount of 
Glycerine (5 wt.%) as a binder and pressed into cylindrical 
disks of diameter 10 mm and height about 3 mm at a pressure 
of 600 ton/cm2. These pellets were preheated at 600ºC for 1h to 
expel the binder and then sintered at temperature of 1100ºC 
during 3 hours. 

B. Microwave Dielectric Properties 
The microwave dielectric properties were determined using 

a vector network analyzer (HP8716ET) at room temperature. 
Dielectric properties at microwave frequencies were measured 
in the 3-6 GHz frequency range. The end-shorted method 
proposed by Hakki and Coleman [17] and later modified by 
Courtney [18] was employed for the evaluation of the relative 
dielectric permittivity using the TE011 mode. The Cavity 
method using the TE01δ mode has several advantages such as 
easy mode identification, small parasitic losses and lack of 
mode degeneracy [11]. 

 The dielectric quality factor of the samples was measured 
by the cavity method [19] using the TE01δ resonant mode. 
Manufacturers of dielectric ceramic often use the name quality 
factor for the reciprocal of the tan δ. Quality factor, or Q, is a 
measure of the power loss of a microwave system. This 
property of any material will vary with frequency of 
measurements. Hence often the quality factor is reportated as, 

Q x f = f/tan δ,                  (1) 

and expressed in GHz [11]. 

 The temperature coefficient of resonant frequency τf is the 
parameter which indicates the thermal stability of the resonator. 
The τf indicates how much the resonant frequency drifts with 
changing temperature [11]. The temperature coefficients of 
resonant frequencies (τf) were performed in the same cavity, 
used for the other microwave measures, placed inside a 
temperature control cabinet. The test cavity was placed over a 
thermostat in the temperature range of 20 – 100ºC. The τf value 
(ppm/ºC) can be determined by noting the change in resonant 
frequency, as illustrated in the following relationship [8-10,20-
23], 

τf = (f100 – f20)/(f25xΔT)x106.          (2) 

Where de f20 e f100 represent the resonant frequencies in the 
mode TE011 at 20ºC and 100ºC, respectively. Small temperature 
coefficient of the ressont frequency (τf ≤ 10 ppm/ºC) is 
necessary for microwave circuits [3,6,20,24-26]. Some authors 
affirm that a significantly non-zero τf is useless in these 

circuits, because they cannot maintain their resonant frequency 
with temperature changes [6]. 

III. RESULTS 
In Table 1 the microwave properties for samples ball-milled 

with 1 ball/g ratio, calcinated at 900ºC during 3 and 5 h are 
summarized. Under the same calcination conditions, the 
dielectric permittivity, εr,  decreases with the increase of the  x  
value (the substitution of titanium). As observed, dielectric 
permittivity values are in range 25-60 and dielectric losses at 
order of 10-3, allowing this material to be a good candidate to 
be used as a microwave component. The quality factors, Qxf, 
of calcinated samples at 900ºC, during 3h, increase with 
increasing the substitution of titanium. For samples calcinated 
at 900ºC (during 5h), Qxf  have a small change. We can 
observe that the increase in the calcinations time   can increase 
or decrease the sample loss as a function of the x value. 
However for   x = 0.1 and 0.2 one has an increase of the 
dielectric permittivity with the increase of the time duration of 
the calcinations from 3h to 5h.   

TABLE I.  MICROWAVE PROPERTIES FOR SAMPLES BALL-MILLED WITH 
RATIO OF 1 BALL/G, CALCINATED AT 900°C DURING 3 AND 5 H, AND SINTERED 

AT 1100ºC, DURING 3 H.TABLE TYPE STYLES 

Sample Calcination 
condition 

fr (GHz) εr Tgδ . 
103 

Qf 
(GHz) 

CNFTO1 900º C /3h 4.451 30.42 6.40 681.14 
CNFTO2 900º C / 3h 4.804 25.72 3.00 1535.7 
CNFTO1 900º C / 5h 3.619 58.00 3.00 1067.86 
CNFTO2 900º C / 5h 4.365 38.83 4.00 979.81 

 

Table 2 shows the microwave properties for samples 
calcinated at 900ºC and ball milled with different ratio of 
ball/mass. For CNFTO1  and CNFTO2 the  dielectric 
permittivity, εr, increases with the increase of the ratio 
ball/mass. The dielectric permittivity  values are in range 30-80 
and dielectric losses at order of 10-3, allowing this material to 
be a good candidate to be used as a microwave component.  

TABLE II.  MICROWAVE PROPERTIES FOR SAMPLES BALL-MILLED WITH 
RATIO OF 1 BALL/G, CALCINATED AT 900°C DURING 3 AND 5 H, AND SINTERED 

AT 1100ºC, DURING 3 H.TABLE TYPE STYLES 

Sample Ratio 
balls/mass 

fr (GHz) εr tgδ . 
10 3 

Qf 
(GHz) 

CNFTO1 1 ball/g  3.619 58.00 3.00 1067.86 
CNFTO2 1 ball/g  4.365 38.83 4.00 979.81 
CNFTO1 2.4 balls/g  2.\937 78.11 1.50 1794.89 
CNFTO2 2.4 balls/g  3.435 56.05 9.40 358.614 

 

Figure 1 summarizes the dielectric permittivity  behavior of 
the CNFTOX (0 ≤ x ≤ 0.2) alloys. In all studied conditions, the 
dielectric permittivity decreases with increasing the x value. 
The lowest values of εr was obtained for samples calcinated at 
900ºC (during 3h) and ball milled with ratio of 1 ball/g. These 
values are between 25 and 30. Increasing the time of exposure 
in calcinations treatment results in higher values of εr (values 
between 40 and 60). Keeping this heat treatment (900ºC, 5h) 
and increasing the number of balls in the milling process 
results in higher permittivity  values(60 ≤ εr ≤ 80). 

Identify applicable sponsor/s here. If no sponsors, delete this text box. 
(sponsors) 
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 Figure 2 – Dielectric permittivity of CNFTOX (0 ≤ x ≤ 1) specimens  

ball milled with ball:mass ratio of 2.4, calcinated at 900ºC (during 5 h), 
and sintered at 1100ºC (during 3h). 
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 Figure 1 – Dielectric permittivity of CNFTOX (0 ≤ x ≤ 0.2) 

specimens ball-milled with ball:mass ratio of 1 and 2.4, calcinated at 
900ºC (during 3 and 5 h), and sintered at 1100ºC (during 3h). 
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 Figure 4 – Dielectric permittivity of CNFTOX (0 ≤ x ≤ 0.2) 

specimens ball-milled with ball:mass ratio of 1 and 2.4, calcinated at 
900ºC (during 3 and 5 h), and sintered at 1100ºC (during 3h). 
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 Figure 3 – Dielectric permittivity of CNFTOX (0 ≤ x ≤ 0.2) 

specimens ball-milled with ball:mass ratio of 1 and 2.4, calcinated at 
900ºC (during 3 and 5 h), and sintered at 1100ºC (during 3h). 

Table 3 shows microwave properties for CNFTOX  
(0 ≤ x ≤ 1) alloys ball-milled with ratio 2.4 balls/mass and 
calcinated at 900ºC (during 5h). The dielectric permittivity is 
decreasing with the increase of the x value (decreasing the 
titanium content). The dielectric permittivity  are between 20 
and 80 (see Figure 2). 

TABLE III.  MICROWAVE PROPERTIES FOR SAMPLES BALL-MILLED WITH 
RATIO OF 2.4 BALLS/G, CALCINATED AT 900ºC (DURING 5 H) AND 

SYNTHERIZED 1100ºC, DURING 3H. 

Sample fr 
(GHz) εr Tg δ. 

10 3 
τf 

ppm/oC Qf (GHz) 

CTO 2.659 101.33 2.1 1022.909 1266.190476 
CNFTO1 2.937 78.11 2.3 518.676 1275.652174 
CNFTO2 3.435 56.05 9.4 422.987 365.4255319 
CNFTO3 3.964 40.66 5.5 264.635 720.7272727 
CNFTO4 4.335 34.16 5.1 412.154 850 
CNFTO5 4.889 26.52 4.8 58.478 1017.916667 
CNFTO6 4.831 28.35 4.2 2.866 1150.238095 
CNFTO7 5.280 24.60 3.6 -32.574 1466.944444 
CNFTO8 5.381 22.62 4.6 -44.744 1169.782609 
CNFTO9 5.771 22.18 1.0 -71.318 577.1 
CNFO 5.723 21.28 4.8 -88.231 1192.291667 

Figure 3 presents the quality factor, Q x f, of CNFTOX  
(0 ≤ x ≤ 1) specimens ball-milled with ratio of 2.4 balls/g and 
calcinated at 900ºC (during 5h). The quality factor increases 
with x values between 0.2 and 0.7. The values of Q x f range 
from 350 to 1500 GHz. The highest value of Q x f was 
obtained in x = 0.7, about 1424 GHz. After x = 0.7, the Q x f 
values decreases with the reducing of titanium content. 

The composition dependence of the temperature coefficient 
of resonant frequency is shown in Figure 4. It can be seen that 
the τf rapidly decreases with increasing x and becomes 
negative. A remarkable result was obtained at x = 0.6, with τf = 
2.8 ppm/ºC. A τf close to zero is very important for the wireless 
communication industry [7,23,27,28]. Furthermore, for this 
amount of titanium substitution, a good quality factor was also 
found. 

Kang et al. investigated the behavior of   
CaTi1-x(Fe0.5Nb0.5)xO3 with B2O3 addition. Their samples were 
calcinated at 1150ºC (during 4h) and sintering at 1250ºC 
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(during 4h). Measured εr presented the same behavior of this 
work, decreasing exponentially with titanium contents. The  
quality factor (Q x f) showed an opposite behavior, decreasing 
exponentially until the minimum at x = 0.5 e after increasing 
linearly. However, this work presented an increasing behavior 
until the maximum at x = 0.7. The τf behavior was the same for 
the both works. These authors found, at x = 0.5, τf  = -8 ppm/ºC 
and εr = 62 [29]. 

IV. CONCLUSIONS 
The microwave dielectric properties of the 

Ca[(Fe1/2Nb1/2)xTi1-x]O3 for samples ball-milled with ratios of 1 
and 2.4 balls/g, calcinated at 900ºC (with different time of 
exposure – 3 and 5 h), and sintered at 1100ºC (during 3h) were 
investigated. 

For both calcination treatments (900ºC, during 3 and 5 h), 
the dielectric permittivity decreased with decreasing of 
titanium amount.  It was also observed that higher ratio 
(number of balls/ sample mass number) in the milling process 
contributes to increase the εr values. Dielectric permittivity 
values in the range of 20 to 80 were obtained.   

For the studied samples, the quality factor values increased 
with the decrease of the titanium substitution in the region of x 
= 0.2 to 0.7. Considering the increase of the x value (titanium 
substitution), we observe the decrease of the temperature 
coefficient of resonant frequency (τf). The CNFTO has 
excellent microwave properties at x = 0.6, with temperature 
coefficient of resonant frequency (τf ) almost zero (τf = 2.8 
ppm/ºC). At x = 0.7, the τf values became negative and Q x f 
decreases. 
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Resumo—Este trabalho analisa experimentalmente em 
laboratório e em campo um método simples baseado no efeito 
Brillouin para localização de trechos com altos valores de 
dispersão dos modos de polarização (PMD). O método foi testado 
em campo em um enlace de fibra monomodo de longa distância 
que apresenta altos valores de PMD. 

Palavras chave-PMD; Localização de PMD; Efeito Brillouin; 

BOTDA; POTDR; 100 GB/s. 

I.  INTRODUÇÃO 

Devido à crescente demanda de tráfego puxada pelo rápido 
crescimento de usuários e serviços providos pela internet a 
utilização de sistemas ópticos DWDM (Dense Wavelength 
Divison Multiplexing) com taxas a partir de 10 Gb/s é hoje 
uma realidade nas operadoras de telecomunicações. Testes de 
campo do padrão 100 Gb/s Ethernet são comuns na atualidade 
[1] e dentro em breve teremos sistemas comerciais operando 
nesta taxa.  

Porém a transmissão de sinais em fibras ópticas, esbarra no 
problema da PMD (Polarization Mode Dispersion). A PMD 
que é um efeito estatístico, causa o alargamento dos pulsos 
transmitidos pelas fibras, sendo que este efeito tem forte 
dependência com a tensão mecânica e a temperatura impostas 
as fibras ópticas dentro do cabo. O efeito da PMD limita 
seriamente a transmissão em taxas de transmissão iguais e 
superiores a 10 Gb/s.  

Diversas soluções têm sido propostas para mitigar o 
problema da PMD [2] sendo que entre elas temos o uso de 
compensadores de PMD ópticos e eletrônicos, o uso de novos 
formatos de modulação, o uso de FEC (Foward Error 
Correction), a utilização de enlaces com mais regeneradores 
eletrônicos e a localização e substituição de cabos com fibras 
com altos valores de PMD. 

A última solução citada consiste no  rastreamento das fibras  
do cabo óptico para localização das seções com altos valores de 
PMD. Uma vez localizados os trechos com valores altos de 
PMD pode-se programar a substituição destes trechos. Na 
prática, os altos valores de PMD podem estar distribuídos ao 
longo de várias seções do cabo. Em algumas situações,  
entretanto, os altos valores de PMD estarem concentrados em 
apenas alguns trechos do cabo. Estas situações são as que a  

localização dos trechos de alta PMD é de grande valia para as 
empresas operadoras de telecomunicações que têm pouca 
disponibilidade de fibras para operar em taxas a partir de 10 
Gb/s. 

Uma técnica bastante pesquisada para localização de 
trechos com alta PMD da fibra óptica é conhecida como 
POTDR (Polarization Optical Time Domain Reflectometry) 
[3]. Esta técnica é complexa e a informação sobre os valores de 
PMD distribuídos ao longo da fibra é obtida de forma indireta. 
Atualmente apenas um fabricante produz o equipamento de 
localização de PMD usando esta técnica, porém, o custo deste 
equipamento é extremamente elevado.  

Uma outra abordagem para a localização de trechos de alta 
PMD consiste na análise do tensionamento mecânico da fibra. 
Como é conhecido o efeito da PMD se acentua em fibras 
tensionadas. Uma técnica bastante pesquisa para avaliar o 
stress mecânico ao longo de fibras ópticas é conhecida como 
BOTDA (Brillouin Optical Time Domain Analysis) [4].  Tal 
técnica consiste em uma combinação da técnica OTDR com a 
espectroscopia Brillouin, na qual se observa o espectro de 
amplificação ou atenuação Brillouin para a determinação do 
desvio de freqüência Brillouin. Esta técnica é muito estudada 
para sistemas de sensoriamento distribuído de tensão mecânica, 
porém é limitada para uso em comprimentos de fibra inferiores 
a 1 km. 

Em [5] é proposto uma técnica para localização de trechos 
de fibra com alta PMD também baseada no efeito Brillouin 
mas que não utiliza o desvio de frequência e sim a variação do 
ganho Brillouin ao longo da fibra. Desta forma é possível em 
tese à análise da fibra para comprimentos mais longos. 

Este trabalho analisa experimentalmente o método  
proposto em [5]. O método foi testado em laboratório e em 
campo em enlaces de fibra monomodo de longa distância que 
apresentam altos valores de PMD.  Pelo nosso conhecimento 
esta é primeira vez que resultados experimentais deste método 
obtidos em fibras instaladas são publicados.  

II. SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE TRECHOS DE ALTA PMD 

O sistema para localização de trechos de alta PMD baseado 
em [5] é mostrado na Figura 1. Basicamente o sistema é 
composto de um transmissor e um receptor conectados a um 
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enlace de fibra óptica por meio de um acoplador 90/10% ou um 
circulador óptico. O transmissor é composto por laser (LD) do 
tipo DFB (Distribution Feedback) operando no modo contínuo 
na banda C (1530 a 1565 nm). O laser é conectado a um 
controlador de polarização (PC) e este a um EDFA (Erbium 
Doped Fiber Amplifier). O EDFA é ligado a um EOM (Eletro 
Optic Modulador) e este ao acoplador 90/10 de saída. O 
receptor (Rx) é composto por fotodetector (PD) seguindo de 
um amplificador de transimpedância. O amplificador de 
transimpedância é ligado a um osciloscópio. O controlador de 
polarização é utilizado para acertar a melhor polarização do 
sinal do laser para o modulador eletro-óptico. 

DFB LD
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EDFA

Gerador 
de Onda

Quadrada

EOM Acoplador 90/10%

Osciloscópio

Amplificador de
Transimpedância

PD

L1 L3L2
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A B

DFB LD
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EDFA
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Transimpedância

PD

L1 L3L2

L2 com PMD alta

A B

 
Figura 1.  Sistema de localização de trechos com alta PMD [5]. 

O EDFA pode ser controlado para que os níveis de potência 
de saída na fibra gerem o efeito de Brillouin com maior ou 
menor intensidade. Desta forma o efeito pode cobrir a maior 
extensão possível do enlace de fibra óptica. Um gerador de 
onda quadrada excita o modulador eletro-óptico em uma 
frequência tal que todo o comprimento de fibra a ser avaliado 
seja atingido durante a parte ativa (ton) da onda quadrada que é 
quando o efeito Brillouin ocorre. O comprimento da fibra (em 
metros) coberto pelo pulso que é correlacionado com a duração 
de tempo da parte ativa da onda quadrada levando em conta a 
ida do sinal a partir do transmissor e retorno até o receptor, 
pode ser calculada  pela seguinte equação: 

n

ct
L on

2
====                                          (1) 

em que c = velocidade da luz (≈ 3.108 m/s) e n é o índice de 
refração do núcleo da fibra (≈ 1,46). Por exemplo para 
avaliação de um enlace de 10 km ton = 0,9733 µs. 

O princípio de funcionamento deste sistema baseia-se no 
fato que uma vez que efeito Brillouin é gerado em toda a 
extensão possível do enlace, quando ocorrerem perturbações na 
fibra (stress por exemplo) estas perturbações causarão  
mudanças localizadas no ganho Brillouin.  Desde que a PMD 
está em parte relacionada com o stress na fibra então a 
mudança no ganho Brillouin causada pelo stress pode ser usada 
para monitorar e localizar um trecho de fibra instalado com alta 
PMD.  

De acordo com [6] o ganho de Brillouin  expresso por:  

Effth

EffSBS

SBS
LP

AK
g

21
====                              (2) 

em que KSBS é o fator de polarização, AEFF é a área efetiva da 
fibra, Pth é a potência de limiar do efeito Brillouin e Leff é o 
comprimento efetivo da fibra onde o efeito Brillouin ocorre. 

O valor do fator de polarização K depende da polarização 
do sinal que gera o efeito Brillouin (bombeio) e do sinal de 
Brillouin (Stokes) que é gerado pelo sinal de bombeio. De 
acordo com [6] este fator assume  valores entre 1 e 2. 

III. RESULTADOS DE LABORATÓRIO 

Para avaliar a eficiência do método de detecção de trechos 
com alta PMD em laboratório montamos um enlace de fibra 
óptica composto de três segmentos de fibra óptica de 
comprimentos L1 = 25 km, L2 = 4,0 km e L3 = 42 km. Os 
trechos L1 e L3 eram constituídos de fibra monomodo padrão 
SMF28 com baixos valores de PMD (< 0,5 ps/km¹/²) e o  
trecho L2 era constituído de uma fibra de alto valor de PMD  
(14,7 ps/km¹/²). Estes valores foram medidos com equipamento 
convencional de caracterização de PMD de fibras ópticas.  Este 
equipamento não localiza trechos de alta PMD. Testamos o 
enlace de fibras óticas utilizando o sistema de  localização de 
trechos com alta PMD utilizando ton≈7 µs. Este tempo  é 
suficiente para visualizar um comprimento de cerca de 70 km 
do enlace como pode ser observado na Figura 2. Nesta figura 
mostramos a caracterização do enlace no sentido A-B e B-A. O 
eixo x do gráfico corresponde a distância do enlace já 
devidamente transformado de tempo para quilômetros usando a 
equação 1. O eixo y corresponde a tensão (em Volts) na saída 
do amplificador de transimpedância devido ao espalhamento 
Brillouin. 

Pode se observar na Figura 2 que no teste sentido de A para 
B o trecho de fibra óptica 2 nitidamente interrompe o 
crescimento do espalhamento Brillouin por possuir altos 
valores de PMD. 

Quando o mesmo enlace é testado no sentido B para A 
observa-se pouca alteração no aspecto da curva. Atribuímos 
este fato à redução do efeito Brillouin como conseqüência da 
redução da potência de bombeio em comprimentos mais longos 
do enlace.  
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Figura 2.  Caracterização do enlace óptico em laboratório utilizando o 

sistema de localização de trechos com alta PMD. 
 

Com esta mesma montagem caracterizamos o enlace óptico 
de forma qualitativa para diversas potências de bombeio como 
mostra a Figura 3. Como observado nesta figura, os valores de 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

571



potência intermediária de bombeio (potência 3 até potência 5) 
permitem a visualização do efeito e ainda com crescimento do 
espalhamento Brillouin após a fibra de alta PMD. Valores 
baixos de potência de bombeio não permitem uma boa 
visualização do efeito e potências muito altas não permitem o 
crescimento do espalhamento Brillouin após passar pela fibra 
de alta PMD. De uma outra forma esta caracterização mostra 
que a variação da intensidade (ou derivada) do espalhamento 
Brillouin no trecho de alta PMD é dependente da potência de 
bombeio injetada. Em [5] é mostrado que a derivada também é 
dependente do valor da PMD. 

O sistema foi também testado com a fibra de alta PMD nas 
extremidades do enlace sendo que os resultados obtidos foram 
similares aos já descritos, ou seja, usando a fibra de alta PMD 
no meio do enlace. 
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Figura 3.  Caracterização do enlace óptico com diversas potências de 

bombeio. 

IV. RESULTADOS DO TESTE DE CAMPO 

O sistema de localização de trechos de alta PMD foi testado 
em campo em um enlace óptico de longa distância entre as 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No trecho escolhido 
desta rota o cabo óptico está instalado em dutos e passa por 
uma região montanhosa, tendo comprimento de total de 60,8 
km. A tabela I mostra alguns valores de PMD medidos neste 
trecho da rota entre seu ponto inicial (A) e final (C). 

Tabela I.  VALORES DE PMD MEDIDOS NO TRECHO DA ROTA ESCOLHIDA 
PARA O TESTE DO SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE TRECHOS DE ALTA PMD. 

Fibra PMD (ps) Coeficiente de PMD (ps/km¹/²) 

1 17,08 2,19 

2 19,73 2,53 

3 1,56 0,20 

4 19,65 2,52 

6 19,43 2,49 

7 15,74 2,02 

9 1,68 0,22 

8 24,37 3,13 

10 19,04 2,44 

12 22,97 2,95 

66 11,81 1,52 

72 11,82 1,52 

As fibras mostradas na Tabela 1 (entre outras) foram 
testadas com o sistema de localização de trechos com alta 
PMD. A Figura 4 ilustra algumas destas medições. Pode ser 
observado que as fibras 2, 4 e 6 exibem uma descontinuidade 
do crescimento do espalhamento Brillouin em algum ponto do 
enlace, fato este já observado no experimento de laboratório. 
Estas fibras apresentam também altos valores de PMD. A fibra 
72 por outro lado apresenta crescimento do espalhamento 
Brillouin sem descontinuidade e apresenta coerentemente um 
valor de PMD relativamente baixo comparado com estas fibras. 

A continuidade dos testes foi feita abrindo-se a caixa de 
emenda de fibra óptica situada a 42,4 km do ponto A em 
direção ao ponto final C. Neste ponto (B) são foram feitas 
novas medições de PMD com o sistema convencional e com o 
sistema de localização de trechos de alta PMD nas direções A e 
C. 
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Figura 4.  Exemplos de medidas do sistema de detecção de trechos de alta 

PMD feitas do ponto A. 
 

A Figura 5 mostra os resultados das medições de PMD com 
o sistema convencional. Observa-se que em todas as fibras   
testadas os trechos com altos valores de PMD se concentram 
entre os pontos B e C. 

 Já pelo sistema de localização mostrado na Figura 6 
observa-se uma grande redução do efeito Brillouin a partir de 
11,8 km do ponto B no sentido C em todas as fibras medidas. 
Notar que foi usada nesta medição uma nova ferramenta ainda 
antes não testada. Esta ferramenta é uma bobina de fibra 
portátil de 12 km chamada de fibra de lançamento. Sua função 
é permitir uma melhor visualização do efeito Brillouin no 
início da fibra sob teste.  Este ponto marcado pela seta na 
Figura 6 onde os valores do espalhamento Brillouin reduzem 
sua intensidade corresponde ao último segmento de cabo do 
trecho BC e supostamente deve conter a maior parte dos 
valores de alta PMD do trecho total  A-C. 
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Figura 5.  Medições de PMD com o sistema convencional mostrando que em  

todas as fibras  testadas os trechos de altos valores de PMD se concentram 
entre os pontos B e C 
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Figura 6.  Medições feitas com o sistema de localização no ponto B na 

direção B-C. 
 

Para fortalecer esta hipótese o sistema de localização foi 
utilizado para medições na direção C-A conforme mostra a 
Figura 7.  Observa-se uma grande redução do efeito Brillouin a 
partir de 0 km do ponto C no sentido A em todas as fibras 
medidas. Confirmamos portanto através desta nova medição 
que o último segmento de cabo do trecho BC contém a maior 
parte dos valores de alta PMD do trecho total  A-C. 
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Figura 7.  Medições feitas com o sistema de localização no ponto C na 

direção C-A. 
Para consagrar esta hipótese definitivamente foi aberta a 

caixa de ementa situada a 56 km do ponto A e a 4,8 km do 
ponto C que corresponde à emenda do último segmento do 
cabo óptico entre os pontos A e C. Algumas fibras foram 
medidas com o sistema de medição convencional de PMD 
sendo os resultados apresentados na Tabela II. Os valores 

medidos comprovam portanto a hipótese de que o último 
segmento do cabo óptico contém as fibras com os altos valores 
de PMD conforme apontado pelo sistema de localização de 
trechos de alta PMD. 

Apesar do sistema de localização ter localizado o trecho 
com alta PMD adequadamente alguns eventos de alta PMD 
apontados no segmento A-B (ver Figura 4) não se confirmaram 
como sendo de alta PMD. Acreditamos que tais eventos 
estejam ligados à presença de tensões mecânicas no cabo 
óptico sem indução de PMD. Este problema deverá ser mais 
bem estudado posteriormente. 

Tabela II.  VALORES DE PMD MEDIDOS ENTRE O KM 55 E O PONTO C DA 
ROTA A-C. 

Fibra PMD km 55-C (ps) Coef. PMD km 55-C (ps/km¹/²) 

1 16,05 8,01 

2 18,78 9,38 

8 20,26 10,12 

66 0,90 0,45 

72 0,54 0,27 

V. CONCLUSÃO 

Este trabalho analisou experimentalmente um método  
simples para localização de trechos de fibra com alta PMD. 
Uma vez localizados os trechos com valores altos de PMD 
podem ser substituídos por novos trechos de cabos ópticos. O 
método foi testado em laboratório e em campo em enlaces de 
longa distância de fibra monomodo que apresentam altos 
valores de PMD. Pelo nosso conhecimento esta é primeira vez 
que resultados experimentais deste método obtidos em fibras 
instaladas são publicados. 

Apesar do sistema de localização ter apresentado bom 
desempenho alguns eventos de alta PMD apontados pelo 
sistema não se confirmaram como de alta PMD. Novos estudos 
são necessários para eliminar estes eventos fantasmas. 
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Resumo—Este trabalho avalia numericamente uma técnica de 
monitoração multiparâmetro baseada na modulação da 
polarização de canais ópticos. A partir de uma expressão 
analítica, estuda-se a capacidade do método em obter o 
equivalente aos estados de polarizações dos diversos canais 
ópticos por meio de uma calibração prévia. É proposta uma 
calibração simplificada que reduz a complexidade matemática e 
de implementação prática.  

Palavras chave - Monitoração multiparâmetro em sistemas 
ópticos, monitoração de desempenho de rede óptica. 

I.  INTRODUÇÃO 

O grande crescimento da demanda por comunicação de alta 
capacidade levou ao desenvolvimento de sistemas de 
comunicações ópticas de alto desempenho. O uso da 
multiplexação de comprimentos de onda (DWDM) bem como 
o aumento das taxas de transmissão (10 Gb/s e além) são 
tendências já amplamente consolidadas nos últimos anos. Em 
um segundo momento, as redes ópticas passam agora a 
empregar técnicas de reconfiguração totalmente ópticas, onde 
os caminhos ópticos e comprimentos de onda são 
dinamicamente alocados por demanda do usuário. Neste 
contexto a monitoração de desempenho óptico (Optical 
Performance Monitoring - OPM) [1] tem atraído grande 
interesse. De fato, a OPM é essencial para gerenciar redes 
ópticas de grande capacidade e complexidade. Uma vez que 
não mais ocorrem conversões opto-elétricas na rede, é 
impossível garantir a qualidade do sinal sem que medições 
ópticas do sinal sejam feitas ao longo da transmissão.  

Dentre os parâmetros ópticos a serem monitorados estão a 
relação sinal ruído (OSNR), o atraso diferencial de grupo 
(DGD) ou dispersão de modos de polarização (PMD), a 
potência óptica e o fator Q [1], preferencialmente medidos 
canal à canal. Varias técnicas tem sido propostas e 
implementadas para monitorar determinados subconjuntos dos 
parâmetros listados, inclusive pelos autores deste trabalho. Por 
exemplo, a monitoração da OSNR intra-banda por meio da 
extinção da polarização [2-4] e da PMD [5,6].  Em  [7] é 
proposta uma técnica de monitoração multiparâmetro baseada 

na modulação em baixa freqüência da polarização dos canais 
ópticos na transmissão. Esta técnica permite que monitores de 
baixo custo sejam distribuídos em um grande número de 
pontos na rede óptica, viabilizando a identificação e localização 
das falhas. 

Este trabalho analisa numericamente o método proposto em 
[7] e sua capacidade de obter o equivalente aos estados de 
polarização de diversos canais por meio de uma calibração 
prévia. É proposta no trabalho uma calibração simplificada que 
reduz a complexidade matemática, limita a possibilidade de 
erros no processo e diminui o tempo necessário para a 
implementação prática do método, atualmente em curso nos 
laboratórios do CPqD. 

II. TÉCNICA DE MONITORAÇÃO POR MODULAÇÃO DA 

POLARIZAÇÃO  

A técnica de monitoração multiparâmetro [7] analisada está 
esquematizada na Figura 1.  
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Figura 1.  Método de monitoração multiparâmetro baseado na modulação da 
polarização dos canais ópticos. Indicados na figura estão o sistema de 
calibração e o monitor. 

Nesta técnica, os canais ópticos com suas respectivas taxas 
de transmissão e formatos de modulação são adicionalmente 
modulados em polarização, cada qual com uma freqüência 
característica (f1, f2, f3,...,fn) da ordem de poucas dezenas a 
algumas centenas de hertz, o que não altera a informação 
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transmitida nas taxas usuais (de 2,5 Gb/s a 40 Gb/s e além). No 
ponto de monitoração desejado é posicionado o dispositivo de 
monitoração (indicado por “monitor” na figura). Este monitor 
consiste em um polarizador, um detector e um conversor A/D. 
Na detecção, a modulação de polarização de cada canal é então 
convertida em variação de amplitude e sua transformada rápida 
de Fourier (FFT) é calculada. Cada canal contribui na FFT com 
freqüências harmônicas situadas em fi, 2fi, 3fi,..., onde i=1 a n, 
sendo n o número de canais ópticos do sistema. Desta forma, as 
informações de cada canal estão contidas em um único sinal 
detectado pelo “monitor”.  Ademais, os dispositivos de 
monitoração podem ser inseridos em diversos pontos do enlace 
óptico a fim de fornecer informações sobre: potências ópticas, 
DGD, OSNR, ganho do amplificador, comprimento de onda e 
PDL por canal, conforme [7] e explicado  na seção VI. 

III.  MODELAGEM MATEMÁTICA  

A técnica de monitoração multiparâmetro é descrita [7], 
com auxílio do formalismo de Stokes, pela expressão (1) 

 infiberpout SMMMS ⋅⋅⋅= mod  (1) 

onde Sin/ Sout são os vetores de Stokes que representam  os 
estados de polarização (SOP) de entrada e saída e Mp, Mfiber, 
Mmod são as matrizes de Mueller que descrevem o polarizador, a 
fibra óptica e a modulação de polarização, respectivamente. De 
acordo com [7] a modulação de polarização deve ocorrer ao 
redor de dois eixos da esfera de Poincarè [8]. Por exemplo, 
considerando  Sin = [1100], a SOP vai variar ao longo do tempo 
de acordo com a expressão (2), assumindo-se uma modulação 
puramente senoidal: 
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Como a fibra transforma de modo aleatório a SOP de 
entrada para um SOP arbitrário de saída, a propagação na fibra 
pode ser modelada como um controlador de polarização. Deste 
modo, combinando um polarizador horizontal com a matriz de 
Mueller da fibra tem-se o vetor P = [p0 p1 p2 p3] que aponta 
para qualquer direção no espaço de Stokes (esfera de Poincarè). 
O sinal detectado após  o polarizador é então dado pela (3): 
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A FFT do sinal dado por (3) contém infinitos harmônicos em 
múltiplos da freqüência f, com amplitudes dependendo 
linearmente das componentes do vetor P. Observando (1), 
nota-se que como o vetor de Stokes de entrada é fixo pois a 
SOP é definida na entrada da modulação. Considerando que a 
orientação do polarizador não se altera, os harmônicos da FFT 
do sinal dependem unicamente das propriedades de polarização 
da fibra. A relação entre o vetor de polarização, P, e as 
amplitudes da FFT é dada pela expressão (4). 

 PMD ⋅=~
  (4) 

onde o vetor D
~

 é um vetor complexo contendo as primeiras n 
harmônicas da FFT do sinal D(t), ou seja D

~
],,...,,[ 2 ωωω nddd=  

e a  matriz M, é uma matriz n x 4 que relaciona o vetor P ao 
D
~

. Em outras palavras, conhecida a matriz M e as harmônicas 
do sinal (obtidas pela FFT), pode-se obter o vetor P pela 
solução do sistema de Equações (4). Como o vetor P é afetado 
do mesmo modo que uma SOP ordinária (vetor de Stokes) pela 
fibra óptica, ele pode ser usado para determinar parâmetros, 
tais como PMD, PDL, potência óptica, e outros [7]. 

Observa-se também que havendo mais canais, cada qual 
seria modulado em polarização com uma freqüência 
característica específica. Por exemplo, para dois canais com 
freqüências de modulação f1 e f2 (ou ω1 e ω2), os harmônicos 
ω1, 2ω1, 3ω1, etc..., trazem informação do primeiro canal, e os 
harmônicos ω2, 2ω2, 3ω2, a informação do segundo canal, e 
assim sucessivamente, se necessário. A componente DC, 
entretanto, mistura as informações e não pode ser utilizada, 
significando que, por meio da análise das harmônicas, não é 
possível obter informação do elemento p0 do vetor P. Esta 
observação nos levou a definir um procedimento de calibração 
simplificado que será discutido nas próximas seções. 

IV.  CALIBRAÇÃO  

A calibração do sistema consiste em determinar a matriz M 
de (4) em função do vetor de harmônicos do sinal. Em outras 
palavras deve-se determinar a mij do sistema de equações 
lineares (5): 
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No procedimento de calibração adotado em [7] deve-se 
inserir dois elementos extras, um controlador de polarização e 
um polarímetro, antes do “monitor”, conforme ilustrado na 
Figura 1. De fato, o que se deseja é colocar o polarizador do 
monitor em diferentes orientações  e, para cada orientação, 
obter D

~
],,...,,[ 2 ωωω nddd=   correspondente. Entretanto, 

devido à correspondência entre o vetor P e um vetor de Stokes 
ordinário, a rotação do polarizador é obtida, de forma 
alternativa, fazendo com que o controlador de polarização gire 
o sinal de entrada para 6 estados diferentes e eqüidistantes, o 
que equivale a posicionar o vetor P em 6 estados eqüidistantes. 
Por simplicidade matemática, pode-se colocar o vetor P no que 
corresponde aos estados: LHP, LVP, L+45, L-45, LCP e RCP 
(respectivamente, polarização horizontal, vertical, linear a +45, 
linear a -45, circular esquerda e circular direita) e registrar os 
vetores D

~
],,...,,[ 2 ωωω nddd=  correspondentes, conforme a 

Tabela I. 
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TABELA I.  ESTADOS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DA MATRIZ DE 
CALIBRAÇÃO M . 

Estado Vetor P Coeficientes 

LHP ( )0000 pp +  11
2

1 ,...,, ωωω nddd  

LVP ( )0000 pp −  22
2

2 ,...,, ωωω nddd  

L+45 ( )00 00 pp +  33
2

3 ,...,, ωωω nddd  

L-45 ( )00 00 pp −  44
2

4 ,...,, ωωω nddd  

LCP ( )00 00 pp +  55
2

5 ,...,, ωωω nddd  

RCP ( )00 00 pp −  66
2

6 ,...,, ωωω nddd  

 
 

Substituindo os vetores P da Tabela 1, em (5) e, após 
alguma manipulação algébrica, obtém-se a matriz de 
calibração M: 
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O procedimento de calibração simplificado aqui proposto 
baseia-se no fato de que o valor de p0 não pode ser obtido, 
independentemente do número de harmônicas utilizadas, uma 
vez que corresponde ao sinal DC da equação (3). Deste modo, 
não necessitamos 6 estados para a calibração, mas apenas 3. De 
fato, observa-se nas simulações que a dois estados ortogonais 
para o vetor P, correspondem FFT de sinal oposto um ao outro, 
conforme ilustrado na Figura 2.  
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Figura 2.  FFTs correspondentes a dois estados ortogonais do vetor P. 
Observa-se a inversão de sinais, o que possibilita a simplificação do 
procedimento de calibração 

Neste caso, o sistema a ser resolvido reduz-se à: 
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Considerando o vetor normalizado, uma vez que a 
informação de potência é obtida separadamente, os estados 
necessários para a calibração estão indicados na Tabela II. 

TABELA II.  ESTADOS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DA MATRIZ DE 
CALIBRAÇÃO M . PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. 

Estado Vetor P Coeficientes 

LHP ( )001  11
2

1 ,...,, ωωω nddd  

L+45 ( )010  
22

2
2 ,...,, ωωω nddd  

LCP ( )100  
33

2
3 ,...,, ωωω nddd  

 

M assume então a forma simplificada (8): 
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A simplicidade de obtenção e da forma matemática da 
matriz obtida por meio deste novo procedimento é evidente. 
Observando que, em um caso de aplicação prática, é necessário 
obter a matriz M para cada canal e que em um sistema real 
podem existir cerca de 40 canais, serão necessárias 120 
medições espectrais com o novo procedimento ao invés das 
240 medições do procedimento proposto em [7] o que reduz a 
possibilidade de erros e diminui o tempo necessário para que o 
sistema de monitoração multiparâmetro opere efetivamente. 

V. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

As simulações foram realizadas com base na expressão (3). 
De forma a emular o caminho óptico do controlador de 
polarização até o polarímetro da Figura 1, bem como o trecho 
entre o controlador de polarização até o monitor propriamente 
dito, incluíram-se rotações arbitrárias dos estados de 
polarização como parte processo de obtenção do vetor P. 
Utilizamos o programa Labview, que permite simular o mesmo 
tipo de sinal que seria obtido por uma placa de aquisição A/D, 
com mesma taxa e número de amostras do setup experimental 
planejado para uma etapa posterior deste trabalho. Utilizou-se 
um algoritmo de otimização para colocar o sistema nos 6 (ou 3) 
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estados de calibração desejados. Com isso a matriz dada em (6) 
[ou em (8)] é obtida. Em seguida esta matriz é utilizada para 
realizar o teste de desempenho. Os mesmos SOPs usados na 
calibração são impostos no polarímetro, resolvendo-se o 
sistema linear dados pelas (5) ou (7), utilizando 4 a 9 
harmônicas do sinal. Observa-se que os estados LHP, LVP, 
L+45, L-45, LCP e RCP são determinados a partir da medição 
das amplitudes das harmônicas. Computacionalmente, não há 
diferença entre os resultados obtidos usando 3 ou 6 estados de 
polarização para a calibração (em outras palavras, é indiferente 
o uso da matriz (6) ou (8)). Em termos experimentais é de 
interesse a comparação entre estes dois casos, que dependem 
da implementação especifica do sistema. 

A Figura 3 mostra o sinal D(t) obtido para um determinado 
SOP. Observa-se a periodicidade do sinal, proveniente da 
modulação de polarização na taxa de 53 Hz. Na Figura 4 são 
mostradas as partes real e imaginária da FFT do sinal 
detectado. Na Figura é possível ver até 18 harmônicas. São 
estas amplitudes que dão origem ao vetor D

~
 correspondente. 

Nota-se a componente DC proveniente do parâmetro p0. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Tempo [s]

A
m

pl
itu

de
 [a

.u
.]

 

Figura 3.  Sinal de simulação numérica obtido para quatro canais modulados 
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Figura 4.  FFT do sinal (partes real e imáginária). Além da componente DC, 
podem se observar as primeiras 18 harmônicas do sinal. 

A fim de simular o sistema para mais canais presentes, 
modificamos a equação (3) de modo a incluir 4 canais 
modulados em 53, 70, 86 e 101 Hz, respectivamente. O sinal 
detectado D(t) é, neste caso, a soma de termos como (3), mas 
com freqüências de modulação distintas. O sinal obtido desta 
forma é mostrado na Figura 5. 
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Figura 5.  Sinal de simulação numérica obtido para quatro canais modulados. 

A Figura 6 mostra as partes real e imaginária do sinal 
mostrado na Figura 5. Observa-se que as harmônicas de cada 
canal ficam completamente resolvidas espectralmente. A 
componente DC neste caso é a soma das componentes DC de 
cada canal, as quais não podem ser individualizadas e por isso 
não são utilizadas para a obtenção do vetor P. Na figura 
indicamos as 5 primeiras  componentes harmônicas dos quatro 
canais. A utilização destas amplitudes permite determinar o 
comportamento do vetor P e, por conseguinte, obter 
informações relativas á cada canal óptico. 
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Figura 6.  FFT do sinal (partes real e imáginária). Indicados também as 
primeiras 5 harmônicas dos 4 canais. 

Com o propósito de ilustrar esta possibilidade, variamos a 
intensidade de um dos canais ópticos, especificamente o canal 
modulado a 70 Hz. A potência inicial desse canal foi variada de 
1 a 0,01 em unidades relativas. Na Figura 7, observamos a 
parte imaginária da FFT do sinal. Nota-se que as amplitudes 
das harmônicas correspondentes a 70 Hz (70 Hz e 210 Hz, na 
figura) reduzem-se linearmente com a diminuição da potência 
do sinal. Em destaque na figura está a componente de 70Hz. A 
potência óptica é calculada a partir do vetor de Stokes 
recuperado, isto é, o modulo do vetor de Stokes corresponde à 
potência do canal, assumindo luz completamente polarizada, 
conforme (9): 

 
2
3

2
2

2
1 pppP ++=

 (9) 
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onde P é a potência óptica e p1, p2, p3 são as componentes do 
vetor P recuperados por meio do vetor D

~
, resolvendo o 

sistema linear, dados pelas expressões (5) ou (7).   
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Figura 7.  FFT do sinal (parte imaginária) para diversos valores de atenuação 
do canal modulado a 70 Hz.  As amplitudes das harmônicas correspondentes a 
70 Hz reduzem-se linearmente com a diminuição da potência do sinal. Em 
destaque, a componente de 70Hz. 

O resultado desta simulação está apresentado na Figura 8. 
Observa-se que os demais canais não têm seu vetor P, e, 
conseqüentemente, a potência óptica, alterados, como também 
pode ser observado na FFT do sinal, visto que as amplitudes 
das harmônicas correspondentes se mantém inalteradas. Já para 
o canal modulado em 70 Hz, pode-se observar o efeito da 
atenuação óptica simulada, de 0 a 20 dB. A informação de 
atenuação do canal é inerente ao próprio sinal óptico estando 
contida na modulação de polarização imposta ao sinal.  
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Figura 8.  Resultado da potência óptica medida por canal. Observe que o 
apenas o canal realmente atenuado tem sua potência afetada. 

É importante notar que a presença de PMD no enlace dá 
origem à despolarização do sinal e a (9) não é mais válida. De 
fato, de acordo com [7] uma despolarização de 20% (ou seja, 
DOP de  80%) implica em um erro de medida na potencia de 
1 dB. Este grau de despolarização depende do formato de 
modulação. Por exemplo, para o formato NRZ isto ocorre para 
uma DGD correspondente a 40% do bit slot (40 ps a 10Gb/s ou 
25ps a 40Gb/s) já para o formato RZ (50%) o mesmo erro 
ocorre para 17% do bit slot, ou seja 17 ps a 10Gb/s ou 4,25 ps a 

40Gb/s. Como a despolarização não afeta a medida de DGD, 
há a possibilidade de computar o grau de despolarização 
(devido à DGD) e compensar estes erros. 

VI.  OBTENÇÃO DE OUTROS PARÂMETROS 

O resultado de atenuação da potência óptica apresentado 
na seção anterior é o exemplo mais simples da monitoração de 
parâmetros de desempenho de rede através da extração do 
vetor P associado à modulação de polarização de um canal 
óptico.  Nesta seção apresentamos sucintamente, como obter 
outros parâmetros de interesse por meio da análise do vetor P. 
Especificamente mencionamos o ganho de amplificador, 
relação sinal ruído óptica (OSNR), DGD e comprimento de 
onda do canal. 

A. Ganho do Amplificador 

O ganho do amplificador é obtido simplesmente medindo-
se a potência (de cada canal) antes e após o amplificador, 
através de módulos monitores aí posicionados. 

B. Relação sinal ruído óptica – OSNR 

Conhecendo-se o ganho do amplificador (obtido pelo 
método descrito acima) e a figura de ruído do mesmo é 
imediato calcular a ASE (emissão espontânea amplificada) 
gerada: 

 
λν ∆−= hFGP NASE )1(

 (10) 

onde G é o ganho do amplificador, FN é sua figura de ruído, 
hν é a energia do fóton no comprimento de onda do canal e 
∆λ ∆λ ∆λ ∆λ é a largura de banda considerada (tomada geralmente 
0,1 nm para medições de OSNR). A OSNR é então obtida pela 
razão entre a potência do canal (medida) e a potência de ruído 
acumulada (calculada). 

C. Atraso diferencial de grupo – DGD 

O atraso diferencial de grupo – DGD pode ser medido pelo 
ângulo formado pelos vetores de Stokes de cada canal sobre a 
esfera de Poincarè, desde que seja conhecida a separação entre 
os canais. De fato, cada canal terá seu vetor P deslocado de 
um ângulo α em relação ao vizinho devido à DGD, ∆τ, 
presente no meio, conforme: 

 ωτα ∆∆=  (11) 

onde ∆ω é a separação entre comprimentos de onda. 

D. Comprimento de onda 

De forma alternativa, a mesma expressão (11) permite 
obter o comprimento de onda dos canais se a DGD é 
conhecida. Conforme proposto em [7], para monitorar o 
comprimento de onda, modifica-se o monitor colocando-se em 
sua entrada um elemento de DGD fixa e conhecida. Este 
monitor de comprimento de onda necessita ser colocado 
apenas após o multiplexador, já que não há deslocamentos 
de λ ao longo do restante do enlace. De outro lado, há 
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necessidade de calibrar uma referência absoluta de 
comprimento de onda. 

VII.  CONCLUSÃO 

Este trabalho analisou numericamente uma técnica de 
monitoração multiparâmetro baseada na modulação da 
polarização de canais ópticos. A partir de uma expressão 
analítica, estudou-se a capacidade do método em obter o 
equivalente aos estados de polarizações dos diversos canais 
ópticos por meio de uma calibração prévia. Foi proposta uma 
calibração simplificada que reduz a complexidade matemática 
e de implementação prática da técnica. Resultados numéricos 
de medição de potência óptica foram mostrados. Foi também 
descrito como obter os demais parâmetros de interesse com a 
referida técnica. A implementação experimental do algoritmo 
proposto está em curso. 

REFERÊNCIAS 
[1] D. C. Kilper, R. Bach, D. J. Blumenthal, D. Einstein, T. Landolsi, L. 

Ostar,M. Preiss, and A. E.Willner, “Optical performance monitoring,” J. 
Lightw. Technol., vol. 22, p. 294, 2004. 

[2] M. Rasztovits-Wiech, M. Danner, and W. R. Leeb, “Optical signal-
tonoise ratio measurement in WDM networks using polarization 
extinction”, ECOC98, Madrid, Spain, September 1998, pp. 549–550 

[3] C. Floridia,  and J. C. de Moraes,  “Fast on-line OSNR measurements 
based on polarisation-nulling method with downhill simplex algorithm”, 
Electron. Lett., vol. 44, pp. 926–927, 2008 

[4] C. Floridia, M. de Lacerda Rocha, J.C. de Moraes and E.W. Bezerra, 
“High accuracy and fast acquisition time of polarisation nulling-based 
OSNR monitor”, Electron. Lett., vol. 46, pp. .152–153,2010 

[5] Y. K. Lize, L. Christen, J.-Y. Yang, P. Saghari, S. Nuccio, A. E. 
Willner, and R. Kashyap, “Independent and simultaneous monitoring of 
chromatic and polarization-mode dispersion in OOK and DPSK 
transmission,” IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 19, pp. 3–5, 2007. 

[6] R. Hui, R. Saunders, B. Heffner, D. Richards, B. Fu, and P. Adany, 
"Non-blocking PMD monitoring in live optical systems," Electron. Lett. 
vol. 43, pp. 53-54, 2007. 

[7] M. Sköld, B.-E. Olsson, M. Karlsson, and P. Andrekson, T “Low-Cost 
Multiparameter Optical Performance Monitoring Based on Polarization 
Modulation”,  J. Lightw. Technol., vol. 27, p. 128, 2009. 

[8] C. Floridia; “Tutorial: Fenômenos de Polarização em Fibras Ópticas: 
"Perda dependente da polarização - PDL e Dispersão dos modos de 
polarização - PMD", disponível em 
http://kyatera.incubadora.fapesp.br/portal/research/laboratories/40-gb-
s/Tutorial%20-2e.pdf

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

579



WDM System Over Standard PMMA Plastic Optical 
Fiber Using In-House Fabricated Band-Pass Filters 

 

Roberto da S. Liarth, Ricardo M. Ribeiro e Andrés P.L. 
Barbero 

Laboratório de Comunicações Ópticas (LaCOp) 
Departamento de Engenharia de Telecomunicações 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 
24.210-240, Niterói, RJ, Brasil 

e-mail: Roberto.liarth@gmail.com 
 

 
Diego B. Haddad 

Coordenação de Telecomunicações 
 CEFET-RJ 

Unidade de Ensino Desentralizada 
26.041-271, Nova Iguaçu, RJ, Brasil 

e-mail: diegohaddad@gmai.com 
 
 

 
 
 

 

Abstract - The telecommunications market has seen a growing 
interest over the past few years in Access Networks and 
Infrastructure Networks.  Plastic Optical Fiber (POFs) 
technology is a low cost and relatively simple solution for 
building short range networks and can meet the needs of Access 
and Infrastructure designs.  WDM systems allow the aggregation 
of multiple channels upon a single fiber.  This paper presents the 
finds of research on WDM systems using PMMA standards, POF 
and fabricated band-pass filters developed at the LaCOp/UFF.   

Keywords-component: WDM, plastic optical fiber, optical 
filters, data communications, optoeletronics. 

I.  INTRODUCTION  

 
POF technology is gaining ground in the global market.  

Recent studies show that POF technology comprised a market 
of 1.2 billion US dollars in 2008 and is projected to grow to1.7 
billion by the end of 2010.  Countries investing in this 
technology include China, Japan, USA, Germany, Canada, 
South Korea and Australia [1]. 

The factors contributing to the growing demand for POF 
technology are: low intrinsic cost, simplicity, resilience, large 
utilization on automotive networks, LAN, medical applications 
and last mile networks [2]. 

 
WDM systems based on PMMA POF technology are being 

implemented on short distance application and the demand is 
ever increasing [3].  The intrinsic advantages of POFs and 
related components used on transceivers and physical link have 
shown that such technology is very promising [2]. 

 
 
The main aim of this paper is:  

i. To describe for the first time the development of 
custom fabricated band-pass filters for WDM over 
POF; 

ii. To provide an example of a prototype two-channel 
WDM over POF link transmitting RS-232 

standard data communications, using the 
developed band-pass filters to reduce the cross-
talk between channels. 

II. WDM OVER STANDARD PMMA POF 

In order to implement a WDM system over standard 
POF PMMA the optical properties of the later should be know. 
The PMMA (Poly-Methyl-Methacrylate) POFs are capable of 
transparency only in the visible spectrum [400nm-700nm] 
allowing a maximum reach of about 500 meters length. 

Fig.1 shows the typical spectral attenuation profile of 
PMMA POFs. 

 
Figure 1. Attenuation profile of PMMA plastic optical fiber [4]. 

 

A. System design 

 
The WDM system presented was designed using splitters 

and band-pass filters over plastic optical fibers [5]. 
The band-pass filters were designed, manufactured and 

assembled at LaCOp/UFF. The manufacture technique starts by 
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using the low cost photographic emulsion equipment with a 
standard area of 8.64 cm2.  

The use of a standard area of 8.64 cm2 permits the use of up 
to 200 small band-pass filters, each with a 2.2 mm diameter, 
thus making them compatible with standard PMMA POFs. 

The main function of these filters is to perform spectral 
filtering for each WDM system's channels, thus reducing the 
cross-talk.  This will be explained below. 

The 1x2 splitters from DieMount GmbH or the in-house 
fabricated splitters are wide band and works as a light splitter 
or combiner, i.e., no true wavelength 
multiplexing/demultiplexing is performed. Therefore, each 
wavelength channel is, unavoidably attenuated at least 3dB 
measured post splitter. The MUX/DEMUX for WDM over 
POF should be a bulk discrete component. Indeed, the later 
component is not available on the market so the splitter works 
together with the band-pass filter to create a MUX/DEMUX 
component with minimum cross-talk between adjacent 
channels.   

The cross-talk phenomenon is very severe in WDM 
systems that work with large spectral sources [6]. The noise 
level generated by cross-talk will be higher if the channels are 
closely spaced, i.e. orange and red channels are partially 
superimposed. Fig.2, show the crosstalk between visible 
channels of spectrum. 

 
Figure 2. CrossTalk between 4 LEDs at 20nm spectral width. 

Fig.3 shows the experimental link we built. It is a simple 
bidirectional two-channel WDM system using splitters, band-
pass filters, LEDs and Si photo-detectors. The transceivers are 
linked by 2m length of PMMA POF. 

 
Figure 3. The built two-channel WDM system using band-pass filters. 

The channels used during the research were the blue 
channel (460nm) and red channel (630nm). There are two 
advantages to using these channels: no cross-talk to very low 
crosstalk, and the future possibility to use red and blue LDs 
instead of LEDs as faster modulated optical resources become 
available. 

Fig.4 shows up the LED spectra available to use with POF. 

 
Figure 4. Classical LED channels available to use with standard PMMA POF. 

B. Filters developed 

The band-pass filters were manufactured in order to allow 
pass just in the used channel at transmission; (don’t understand 
what you are trying to say in last sentence) minimize crosstalk 
to acceptable levels, and for minimal insertion loss. 

Commercial photographic emulsions (2.4 x 3.6 cm) were 
used to manufacture the band-pass filters. 

The main features adjusted during the manufacturing 
process were: time of exposure, distance from light source, 
sensibility of photographic emulsion, quantity of light inserted 
and type of light acquired – direct or indirect.   

Fig.5 is the schematic draw of experimental configuration 
used to demonstrate the way the band-pass filters are 
manufactured. 
 

 
Figure 5. Schematic to manufacture photografic emulsion based band-pass 

filters. 

Basically, the photographic emulsion was placed at a 
known distance from the light source. The light source used 
was blue, green or red LED. The orange LED did not provide 
good results due to low light emission. 
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The main parameters adjusted during the manufacturing 
process were: exposure time, distance from the light source, 
light power and central wavelength. 

The lens was used to focus the light beam from the LED on 
the photographic emulsion. The diaphragm controls the 
effective light power impinging on the photographic emulsion. 

The photographic emulsion can receive light direct from 
LED (direct light) or light after passing through an opaque 
material, screen, (indirect light). Direct light provides too much 
intensity and very directional light generates non-uniform 
band-pass filters. Indirect light provides correct quantity of 
light, uniformly distributed. Using indirect light to manufacture 
the band-pass filter the total area of photographic emulsion can 
be used. 

Additionally, a timer device was used to control the 
duration of exposure that the photographic emulsion receives 
light. The best exposure time was measured to be in the 
milliseconds range. 

The light sensibility of commercial photographic emulsion 
depends on the intrinsic features provided by manufacturer. 
Commercially available there are three types of photographic 
emulsion sensibility: low, medium and high. The differences of 
these three types are: Contrast, distinctness and granule size. 
The trade off is: more sensibility and less resolution. 
Depending on the resolution of the band-pass filter created 
different levels of attenuation can be encountered. In order to 
manufacturing a filter with as low attenuation as possible, the 
commercial photographic emulsion with best resolution was 
used, or more specifically, low sensibility to photographic 
emulsion. 

 

III. RESULTS 

Ideally, the band-pass filters produced should have spectral 
width transmission as designed and low insertion attenuation as 
possible. The first characterization measurement results show 
that the band-pass filters presents spectral transmission 
response almost perfectly matched with the LED spectra used 
for their fabrication.   

A. Insertion attenuation characterization results 

 
The filters are placed between two air gaps, i.e. between 

two cleaved POF ends. In this research, no matching fluid 
between the air gaps was used.  

Fig.5 shows up the attenuation caused when two cleaved 
and polished ends of standards PMMA POFs are separated 
each one without the filter inserted [7]. 

Figure 6. Attenuation due to separation between two cleaved and polished 
ends of PMMA standard POF. 

The band-pass filter attenuation was measured using LED, 
power meter, the fabricated band-pass filter and two small 
pieces of cleaved and polished POF. The LED power was 
connected to POF and the light emerging at end of fiber was 
measured with a power meter. Next the color band-pass filter 
was inserted between two pieces of POF.  The light emerging 
at the end of second POF was measured. The attenuation 
measured s is shown in the Tab.1. 

 
Color λcenter(nm) Attenuation (dB)
Blue 448 5 

Green 517 4 
Red 633 5 

Table 1: The measured filters attenuation considering air gap,  
cleaved and polished POF.  

 
Observing Fig.5 and Tab.1 and known i filter thickness of 

between 0.16mm and 0.20mm, actual attenuation of the filter 
can be decrease at about 0.1dB and 0.5dB, due to end 
separation between the band-pass filter and two POF. 

B. Spectral transmission characterization results 

 
Using a wide spectrum visible light source placed in front 

of the band-pass filter permits only the specific wavelength to 
pass. The specific color was captured and feed onto a silica 
fiber with a 50µm core and was connected to a Thorlabs 
spectrometer, SP1-USB (400-800ηm), CCD based. All results 
were stored on a computer connected to the spectrometer. 

Fig.7 (a) shows the results for blue filter, the gaussian had a 
peak with a center frequency of 448ηm.  

Fig.7 (b) shows the results for green filter, the gaussian had 
a peak with a center frequency of 517ηm. 

Fig.7 (c) shows the results for red filter, the Gaussian found 
has the peak centered at 633ηm. 
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(a) 

(b) 

(c) 

 
Figure 7. Transmittance of manufactured blue, green and red centered band-

pass filters. 
 

C. The WDM two-channel link prototype 

 
The electronic circuit prototype was developed to convert 

the serial RS-232 data into light pulses to be transmitted 
thought the WDM over POF system as is shown at Fig.3. 

Fig.7 shows the picture of the developed prototype. It has 
electronic circuits to convert electrical to optical, splitters, 
single POF to transmit the light signals and the optical 
receivers.   

Figure 8. The WDM over standard PMMA POF prototype. 

 

IV. CONCLUSIONS 

This paper shows the results of research on a WDM using 
POF carried out at LaCOp/UFF. The developed band-pass 
filters corroborate the concept of “do-it-yourself” technology 
to manipulate communication systems based on POFs. 

A lot of advances were made to manufacture an 
experimental band-pass filter at the visible spectrum. The total 
attenuation of the system has decreased since the first 
photographic emulsion was made. Part of attenuation 
reduction was made by assembling the filter into a simple 
joint. This joint reduced the minor distance between the band-
pass filter and two cleaved and polished POF. 

The band-pass filter propagates the spectral parameters 
equal to those emanating from the LED. The results presented 
acceptable cross talk levels between channels. 

The WDM system developed was efficient when used to 
connect equipment separated by short distances. Costs to 
manufacture the system are very small. Since only 980mm 
filter is required, one filter costs just few cents to make.  These 
studies are recent and need further exploration. 
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Abstract—This paper presents a qualitative analysis of the impact 
caused by fiber propagation effects and by a cascade of optical 
filters, designed for 10 Gb/s NRZ OOK transmission, and optical 
amplifiers  on  a  20 Gb/s  NRZ  OOK  optical  signal  traveling  a 
390 km fiber link. The choice for such bit rate and modulation 
format has been driven by the 50 GHz bandwidth of the filters 
(in  the  ITU  DWDM  grid)  and  by  simplicity  &  low  cost, 
respectively.  The  system,  investigated  experimentally  and 
numerically,  comprises  4  spans  of  standard  fiber  and  a 
concatenation  of  7  dispersion  compensating  modules,  4 
wavelength selective switch reconfigurable optical add and drop 
multiplexers,  9  erbium-doped  fiber  amplifiers  and  1  WDM-
DEMUX (> 75 GHz bandwidth). We demonstrate the feasibility 
of  such  bit  rate  upgrade  in  a  cost-effective  network  planning 
strategy,  which  may  be  more  adequate  for  regions  where  the 
demand  for  bandwidth  do  not  require  a  jump  to  higher 
capacities  (i.e.  40 and 100 Gb/s),  thus allowing for reusing the 
10 Gb/s installed infrastructure.

Keywords - spectral narrowing; fiber propagation effects, ASE  
accumulation, NRZ OOK 20 Gb/s, WSS ROADM, DCM.

I.  INTRODUCTION

Nowadays,  the majority  of  optical  networks in operation 
have been designed and optimized for transmission of 10 Gb/s 
Non-Return  to  Zero  (NRZ)  ON-OFF  Keying  (OOK)  in  a 
Dense  Wavelength  Division  Multiplexing  (DWDM)  system. 
As the Internet traffic increases, higher bit rates are required for 
supporting the bandwidth demand, which leads to the recursive 
problem  of  fulfilling  the  capacity  requirements  with  a 
minimum capital  expense [1].  In this scenario,  a key design 
driver is that the new systems must ideally integrate with the 
existing  ones  without  requiring  significant  changes  to  the 
installed equipment. Many technologies have been considered 
for  the  next  bit  rate  hierarchies,  i.e.  40 Gb/s,  100 Gb/s  and 
beyond, most of them based on phase modulation techniques 
and  coherent  detection,  which  present  higher  spectral 
efficiency and may be less affected by linear regime physical 
impairments  [2],  [3].  Such  higher  bit  rates  imply  that  the 
emerging technologies must support a wide bandwidth signal 
[2]. Under such spectral constrain, the low cost requirement is 
not well accomplished since part of the network legacy may 
not be used, added to the fact that those solutions are expensive 
and technically complex [4]. 

Considering propagation in linear regime, some of critical 
parameters to overcome are chromatic dispersion, Polarization 
Mode Dispersion (PMD), spectral narrowing, caused by filter 
concatenation,  and  accumulated  Amplified  Spontaneous 
Emission  (ASE)  noise.  Transmission  through  a  cascade  of 
optical  filters,  such  as  Dispersion  Compensation  Modules 
(DCMs),  based  on  chirped  fiber  Bragg  gratings,  and 
Reconfigurable  Optical  Add  and  Drop  Multiplexers 
(ROADMs)  is  common  place  in  Metro  and  Long-Haul 
networks.  Particularly for  40 Gb/s,  it  may be a more severe 
impairment  than  for  100 Gb/s,  where  the  modulated  signal 
results  from  the  multiplexing  of  4 x 25 Gb/s  streams,  as 
recommended by the Optical Internetworking Forum (OIF) for 
coherent  Dual  Polarization  Quadrature  Phase  Shift  Keying 
(DP-QPSK) [5]. Furthermore, despite the advantages provided 
by the new formats and technologies, traffic demands across 
the  network  may  not  require  40  and  100 Gb/s  capacity 
everywhere.  So,  a  cost-effective  network  design  needs  to 
exploit  the  scenario  of  operation  with  Mixed  Line  Rates 
(MLRs)[1], [6]. 

In  that  approach,  we have  investigated the possibility  of 
implementing an intermediate upgrade in an existing 10 Gb/s 
infrastructure  without  much  expenses,  by  using  NRZ OOK, 
direct detection and low loss optical dispersion compensator, 
i.e.  10 Gb/s-designed  DCM based  on  chirped  gratings,  thus 
allowing for propagation in linear regime. We then analyze the 
effect of a large concatenation of filter and ASE across a nearly 
400 km long optical  path traversed by a 20 Gb/s NRZ OOK 
signal.  That  bit  rate  has  been  chosen  due  to  the  50 GHz 
bandwidth of each filter, which does not allow the transmission 
of  a  40 Gb/s  NRZ  OOK  signal.  We  have  carried  out 
experimental  and numerical  measurements for evaluating the 
transmission performance.

The paper is organized as follows. Section II describes the 
experimental set up and the numerical simulation parameters. 
Section III presents the results and discussion and, finally, in 
Section IV, the conclusions. 
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II. SET UP

A. Experiment

Figure 1 shows the experimental set up. The pilot signal, 
generated by a CW external cavity laser, operates in a constant 
power mode and is tuned into  λ = 1544.53 nm, channel 41 of 
ITU DWDM grid. The laser output is connected to a lithium 
niobate  Mack-Zehnder  modulator,  designed  for  40 Gb/s 
through a polarization controller, which provides the modulator 
extinction  ratio  optimization.  External  20 Gb/s  RF  signal, 
coming from a  NRZ 231 –  1  Pseudo-Random Bit  Sequence 
(PRBS), and amplified by a broadband (40 GHz) amplifier, is 
injected into the RF input of the modulator. Four WSS-based 
ROADM units, designed and developed at CPqD, Brazil, are 
placed,  each  one  in-between  two  erbium-doped  fiber 
amplifiers,  where  the  first  one  operates  as  an  insertion  loss 
compensator (pre-amplifier) and the second boosts the signal at 
each span input. Four singlemode standard fiber (G.652) links 
complete  the  propagation  medium (3 x 100 km  and  90 km), 
leading to a total of 390 km transmission length.

Seven DCMs with fixed and tunable dispersion, based on 
chirped fiber Bragg gratings,  are placed at  the output of the 
spans,  according to the following scheme: DCM1 comprises 
one  fixed  dispersion  module  (for  80 km,  i.e.  -1340 ps/nm), 
which means that a residual dispersion is added into the second 
span;  DCM2  corresponds  to  the  combination  of  one  fixed 
(80 km,  -1340 ps/nm)  and  one  tunable  (set  to  -550 ps/nm) 
compensator; DCM3, two fixed modules (60 km, -1005 ps/nm, 
and  40 km,  -670 ps/nm);  DCM3,  two  fixed  (60 km, 
-1005 ps/nm,  and  40 km,  -670 ps/nm);  DCM4,  one  fixed 
(60 km, -1005 ps/nm) and one tunable (set to -350 ps/nm). At 

the  link  end,  another  pre-amplifier  is  used  to  improve  the 
receiver  sensitivity,  furthermore,  an  extra  WDM-DEMUX 
(>75 GHz bandwidth) is used to select the transmitted channel 
(Ch 41) and also to filter the ASE coming from that EDFA. For 
performance  monitoring,  we  use  a  wideband  scope, 
synchronized  by  a  clock  recover  equipment  and  an  Optical 
Spectrum Analyzer (OSA). For visualizing the eye diagrams, 
from  which  we  qualitatively  evaluate  the  transmission 
performance throughout the line, we use a plug-in converter, 
which  provides  singlemode  optical  channel  unfiltered 
Bandwidth  (BW)  of  40 GHz,  with  optical  transition  time 
(= 0.48 x BW-1)  of  12 ps  at  Full  Width  Half  Maximum 
(FWHM)  and  65 μW  of  characteristic  RMS  noise.  For  the 
electrical  side,  this  module  provides  50 GHz BW, less  than 
13.2 ps  of  transition  time  (=0.35 x BW-1)  and  0.60 mV  of 
characteristic  RMS  noise.  Note  that  the  high  electrical 
bandwidth  of  the  photodiode  is  expected  to  produce,  as  a 
drawback,  a  large amount  of  electrical  noise.  As the photo-
detector  saturation  could  cause  nonlinear  distortions,  which 
could limit the dynamic range of the link, in our set up the front 
end is protected by an optical monitor/attenuator, which limits 
the maximum optical power incident on it.

B. Simulation

We  used  the  same  experimental  diagram  in  the  RSoft 
Design  Groups’s  OptSimTM software  tool,  that  solves  the 
nonlinear  Schrödinger  equation,  configured  with  the 
parameters  indicated  in  Table 1.  Some  parameters,  such  as 
responsivity, thermal noise and dark current are not available, 
and have been set to default values.

TABLE 1. SIMULATION PARAMETERS

Parameter Unit Value

SML
(External cavity laser)

Linewidth MHz 0.2

Wavelength nm 1544.53

Output power dBm 11

Line code 
Bit rate 

- NRZ 
40 and 20 Gb/s

Modulator insertion loss dB 12

EDFA Gain P1 dB 10

Gain B1 dB 16

Gain P2, P3, P4, 
B2, B3 and B4

dB 22

Gain P5 dB 10

Noise  Figure  
(all amplifiers)

dB 5

Attenuation SMF-28 (G.652) dB/km 0.2

PMD SMF-28 (G.652) ps.km-1/2 0.5

Fiber chromatic dispersion SMF-28 (G.652) ps/nm.km 16.75

Dispersion slope SMF-28 (G.652) ps/nm2.km 75

Fiber effective area SMF-28 (G.652) µm2 80

III. RESULTS AND DISCUSSION

In order to evaluate the physical impairments on a 40 GB/s 
NRZ OOK signal, we simulated its transmission on the set up 

This work has been supported by Funttel and Fapesp, Project 06-04546-4

Figure 1. Experimental set up
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seen  in  Figure  1.  The eye  diagrams,  presented  in  Figure  2, 
confirm the strong limitation imposed by the impairments on 
that bit rate and modulation format propagation. 

For checking the influence of spectral narrowing due to the 
cascade of filters (WSSs, DCMs and DEMUX), we took the 
spectrum along the optical path and could infer, as indicated in 
Figure  3,  that  the  narrow  spectral  window  might  strongly 
penalize the system performance, which implies that for such 
system configuration, the transmission of 40 Gb/s NRZ OOK 
is  not  feasible,  despite  other  problems  associated  to  other 
physical impairments. From those indications, and considering 
the aim of reusing a 10 Gb/s infrastructure,  we have chosen 
20 Gb/s  NRZ  OOK  as  the  basis  for  our  investigations. 
Therefore, from then on, the results are referred to it.

The 20 Gb/s eye-diagrams, for the simulation and 
experiment, are shown in Figure 4 and Figure 5, respectively. 
As the first dispersion compensation stage, DCM1, does not 
match  the  required  dispersion  value,  the  performance 
degradation due to residual dispersion is notable. However, we 
observe an improvement in performance after DCM2, that also 

compensated  the  residual  dispersion,  and  a  more  natural 
degradation from then on, due to the other impairments. Three 
of  them,  ASE  accumulation,  electrical  noise  (the  front  end 
bandwidth, 40 GHz, is higher than necessary) and PMD were 
expected.  One  must  notice  that  the  deleterious  effects 
associated to PMD have not been combated in any way. 

For evaluating the filter concatenation influence, we carried 
out  spectral  simulations  and  measurements,  which  are 
summarized  in  Figure  6 and  Figure  7,  respectively.  From 
Figure 6 we notice a loss of side lobe with spectral narrowing 
after  propagation  throughout  the  filters,  which  lead  to  the 
conclusion that even at 20 Gb/s the cascade of seven 50 GHz 
filters represent a limitation for the system performance. We 
also  notice,  in  the  experimental  data,  that  the  spectral 
narrowing  may  be  slightly  observed  with  an  alignment,  in 
amplitude, of the the curves,  thus highlighting the similarity 
between the spectra that cross the filters and the one that does 
not cross them (the back to back transmission). Furthermore, 
for the ASE accumulation effect, the modulated signal spectra 
after  the 390 km path does not show any significant Optical 
Signal-to-Noise Ratio (OSNR) penalty (OSNR ≈15 dB). 

Figure 2. 40 Gb/s simulated eye diagrams seen at: (a) back to back 
configuration; (b) after DCM1; (c) DCM2; (d) DCM3; and (e) DCM4.

Figure 3. 40 Gb/s simulated spectra seen at: (a) back to back configuration; 
(b) after DCM1; (c) DCM2; (d) DCM3; and (e) DCM4.

Figure 4. 20 Gb/s simulated eye diagrams seen at: (a) back to back 
configuration; (b) after DCM1; (c) DCM2; (d) DCM3; and (e) DCM4.

Figure 5. 20 Gb/s experimental eye diagrams seen at: (a) back to back 
configuration; (b) after DCM1; (c) DCM2; (d) DCM3; and (e) DCM4.
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Finally, we should remember the extra electrical bandwidth 
of  the  optical  receiver,  designed  for  40 Gb/s  measurements, 
which is likely to add extra electrical noise to the measured eye 
diagrams seen in Figure 5. Considering that, it is reasonable to 
expect  that a receiver  designed for 20 Gb/s would allow the 
reception of cleaner eye diagrams.

The eye-opening penalty (EOP) evaluation caused by filter 
concatenation,  for  transmission  rates  varying  from  2,5  to 
100 Gb/s in different modulation formats, has been studied by 
many authors  [7]-[10]. One must remember that not only the 
cascade  of  filters  plays a  role  on the  final  penalty but  it  is 
combined  with  other  degrading  effect  such  as  group  delay 
ripple and spectral misalignment caused by detuning of either, 
the WSSs, the laser source, or both. 

For future reconfigurable networks, the ability to transmit 
through  multiple  50-GHz  reconfigurable  optical  add/drop 
modules is becoming increasingly important  yet challenging, 
which  has  motivated  us  for  evaluating  a  higher  data  rate 

(20 Gb/s)  single-channel  transmission  through  a  set  up 
configured for transmitting multiple 10 Gb/s channels. Further 
studies with WDM transmission should, then, considered the 
contribution of other  associated constraining effects,  such as 
signal cross talk caused by leakage from adjacent channels. 

Although a study made with the help of the bit error rate 
(BER)  parameter  would  give  us  a  quantitative  idea  of  the 
penalty caused by the group of deleterious effects, we believe 
that each effect should be studied in an isolated configuration, 
first, in order to give us a better idea of its contribution to the 
total penalty, which is the subject of future investigations. 

IV. CONCLUSION

The transmission through nearly 400 km-long singlemode 
fiber  of a NRZ OOK signal modulated at  20 Gb/s has been 
demonstrated. Although evaluated as a point-to-point link, the 
optical path comprises four nodes with ROADMs designed for 
a  DWDM  network  operation.  According  to  the  results,  we 
observe that the presence of accumulated effects,  that would 
not  allow the  transmission  of  a  40 Gb/s  NRZ OOK optical 
signal,  have  not  severely  impacted  the  20 Gb/s  transmission 
throughout  a  large  amount  of  filters  (4 x WSS  ROADMs, 
7 x DCMs) and EDFAs (9 units). By contrary, considering the 
possibility of including some forward error corrector technique, 
which could improve the system performance, it is reasonable 
to affirm that  the use of 20 Gb/s NRZ OOK may be a cost 
effective strategy  for network upgrades where the increase in 
capacity  does  not  require  a  jump to  higher  bit  rates,  which 
would  imply  in  more  complex  and  expensive  technologies, 
such as coherent detection with phase modulation formats. This 
way,  the legacy  of 10 Gb/s  systems could be preserved  and 
reused,  in a good choice for the network planning made by 
carriers that aim to keep in balance the Capex.
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Abstract—. Apresentamos uma análise experimental detalhada 

da operação de uma chave magneto-óptica comercial em termos 
de sua constante de tempo, mínimo pulso de acionamento para 
mudança de estado, tempo mínimo de comutação e nível mínimo 
de energia consumido por ciclo de atuação. Os resultados obtidos 
demonstram que a excitação das chaves deve ser feita com 
parâmetros bem distintos para que sejam atingidas diferentes 
metas de eficiência pela matriz de comutação construída com tais 
elementos ópticos. 

Index terms — magneto-optical switch, driving circuit, 

hysteresis curve of magnetic material. 

I. INTRODUÇÃO 

O uso de fibras ópticas tem sido objeto de grande interesse 
nos últimos anos em função da sua enorme largura de banda 
para servir ambientes multiusuários. Várias tecnologias, entre 
as quais destaca-se a tecnologia WDM (Wavelength Division 
Multiplexing), têm sido propostas com intuito de aproveitar 
essa enorme capacidade de transmissão, que já atinge taxas da 
ordem de 10 Tb/s distribuídos em mais de 256 comprimentos 
de onda independentes em uma fibra [1]. Contudo, nessas 
taxas, a conversão de dados entre o domínio óptico e o 
domínio elétrico constitui um gargalo crítico de desempenho 
na transmissão, tanto em termos de velocidade quanto em 
termos de custo. A tendência é a evolução das redes de 
comunicação de dados (ente elas a Internet) para uma 
arquitetura onde os sinais permaneçam puramente ópticos, 
inicialmente na modalidade de comutação de circuitos OCS 
(Optical Circuit Switching) e depois para uma substituição de 
funcionalidades eletrônicas pelas ópticas nas redes OPS 
(Optical Packet Switching).  

As matrizes de comutação óptica são, freqüentemente, 
construídas a partir de chaves padrão 1x2 ou 2x2 [2]. Várias 
tecnologias de chaves ópticas têm sido desenvolvidas nos 
últimos anos. Algumas utilizam guias de onda termo-ópticos, 
bolhas de fluido, minúsculos espelhos controlados por 
corrente (MEMS), Amplificadores Ópticos a Semicondutor 
(SOAs) e  niobato de lítio (LiNbO3) [1]. Em geral, são 
tecnologias sofisticadas e de custo elevado. Neste cenário, 
surgem, como alternativa de baixo custo e alta aplicabilidade 
às redes de comunicação, as chaves magneto-ópticas, com 
seus tempos de comutação na faixa de milésimos de segundo 
adequadas ao cenário de OCS. 

Embora descreva seus princípios construtivos, e.g., [3] e 
[4], a literatura ainda é escassa no que diz respeito aos aspectos 
de acionamento das chaves magneto-ópticas. Propõe-se neste 
trabalho um modelo de acionamento otimizado de uma chave 
magneto-óptica, e através da medida de várias variáveis de 
interesse, a avaliação de indicadores de desempenho, dentre 
eles o tempo de resposta e o consumo de energia. Assim, ao 
otimizarmos o acionamento de tais elementos, a construção de 
matrizes ópticas de comutação que atendam a requisitos de 
velocidade de comutação e de máxima eficiência energética 
será viabilizada. O último tópico torna-se cada vez mais 
relevante à medida que o número de elementos de comutação e 
a respectiva demanda de energia crescem rapidamente com o 
aumento do número de portas da matriz de comutação.  

A descrição da chave magneto-óptica é apresentada na 
seção II. A seção III apresenta uma discussão sobre os efeitos 
da atuação desse circuito sobre a chave em termos de resposta 
elétrica e circuito equivalente. Na seção IV são apresentados os 
resultados obtidos. Por fim, a seção V traz as conclusões mais 
importantes do trabalho. 

II. A CHAVE MAGNETO-ÓPTICA 

A chave magneto-óptica utilizada neste artigo é o modelo 
YS-1001-155 do fabricante FDK Corporation, do tipo 1x2. 
Embora seja tratada, na maioria dos casos, como uma chave 
de uma porta de entrada para duas portas de saída, opera em 
modo bidirecional. Por convenção, trabalharemos com uma 
entrada e duas saídas, como ilustrado na Fig. 1. 

Chaves magneto-ópticas são constituídas de uma bobina 
com núcleo de material ferromagnético, e funcionam pelo 
fenômeno de rotação de Faraday [4], que consiste na rotação 
do plano de polarização da luz de ± 45º (dependendo do 
sentido da corrente elétrica, I) pelo material constituinte do 
núcleo ferromagnético da chave. Isto direcionará o sinal óptico, 
da porta de entrada, para a porta de saída 1 ou para a porta de 
saída 2. 

O fabricante desta chave não especifica o material 
ferromagnético utilizado em seu núcleo. Entretanto, a literatura 
indica que os mais utilizados são ortoferritas e compostos de 
ferro dopados com bismuto, térbio e gálio, que melhoram as 
Figuras de Mérito Magneto-Ópticas (MOFM) do material [4]. 

Este trabalho é parcialmente financiado por CNPq e FAPES.
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Figura 1. Representação da chave magneto-óptica, com indicação da corrente 

I de entrada e de saída. 

 O comprimento de onda de operação é especificado em 
1550 nm. A condição de acionamento recomendada é a 
passagem de uma corrente de 200 mA por um tempo de 2ms 
[5]. Contudo, como os nossos resultados demonstraram, esta 
condição de operação está superdimensionada e é possível 
garantir o chaveamento com uma corrente inferior durante um 
intervalo de tempo bem reduzido.  

III. RESPOSTA AO DEGRAU E RESPOSTA NATURAL DO 

CIRCUITO EQUIVALENTE DA CHAVE 

Conforme mencionado anteriormente, a chave magneto-
óptica é constituída de uma bobina com núcleo ferromagnético 
percorrida por uma corrente elétrica proveniente de um 
circuito de acionamento. Em termos de características 
elétricas, portanto, ela pode ser vista como um circuito 
equivalente RL (resistor-indutor) série, incluindo a resistência 
de 1 Ω do resistor inserido no circuito. Consideremos esse 
circuito equivalente submetido a um degrau de tensão de 
amplitude A e o indutor com corrente inicial nula, conforme a 
Fig. 2(a). A expressão da corrente elétrica em função do 
tempo será dada por [6]: 

���� �  ��	
 . �1  ���� �                  (1) 

A expressão em (1) é típica de um sistema de primeira 
ordem submetido a uma entrada degrau, onde Req é a 
resistência equivalente do conjunto chave-resistor e τ é a 
chamada constante de tempo do sistema, que neste caso é dada 
por [6]:  

� �  �	
�	
   (2) 

onde Leq é a indutância equivalente da chave.  

A constante de tempo de um sistema de primeira ordem se 
refere ao tempo necessário para a saída atingir 63,2% do seu 
valor final quando submetida a uma entrada degrau. 

 
Figura 2. (a) Resposta ao degrau. (b) Resposta natural. 

Consideremos agora o caso da chave com uma corrente 
inicial, i0, submetida a uma tensão nula, conforme a Fig. 2(b). 
Nesta nova configuração, a corrente em função do tempo terá 
a seguinte expressão [6]: 

���� �   ��. ����       (3) 

Similarmente, a expressão dada por (3) é típica da resposta 
natural de um sistema de primeira ordem com condição inicial 
não nula.  

Assim, temos que a expressão da corrente elétrica na 
chave, quando submetida a um pulso retangular de amplitude 
A e largura T e com início no instante t = 0, válida para um 
intervalo de tempo T0 (clock do controlador digital), será dada 
por: 

���� �  � ��	
 . �1  ���� �  ���� 0 � � � �
����. ��������      para  � " � �  �� #    (4) 

Ao aplicar-se à chave um pulso de tensão, teoricamente a 
corrente demoraria um período de aproximadamente cinco 
constantes de tempo para atingir o seu valor final. No entanto, 
como estamos interessados em um acionamento otimizado, a 
largura do pulso será sempre a mínima necessária, ou seja, 
sempre inferior ao valor de cinco constantes de tempo. 
Portanto, não temos, na prática, medidas precisas do valor 
final que a corrente atingiria. Contudo, conhecemos o valor 
máximo que a corrente efetivamente atinge, o que se dá no 
instante t = T. Assim, podemos medir com precisão o tempo 
decorrido entre esse instante e o instante em que a corrente 
atinge 36,8% do valor ���� para obter a constante de tempo � 
do sistema. Na Tab. 1 são apresentados os resultados de uma 
amostra de dez medidas realizadas em condições variadas de 
amplitude A e freqüência de clock f0 do controlador, com 
objetivo de aumentar a confiabilidade do levantamento.  
Estimando-se o valor de � pela média aritmética dos valores 
obtidos na amostra, encontramos o valor de 89 µs, com um 
desvio padrão de 3,82 µs. 

 

TABELA I.   MEDIDAS DA CONSTANTE DE TEMPO DA CHAVE 

Condições da medição 
f0 (kHz), A (V) 

Constante de tempo $ medida (µs) 

1 kHz, A = 17 V 80 
1 kHz, A = 20 V 86 
1 kHz, A = 14 V 94 

1,2 kHz, A = 15 V 88 
1,2 kHz, A = 18 V 92 
1,2 kHz, A = 21 V 92 
1,5 kHz, A = 16 V 88 
1,5 kHz, A = 20 V 90 
2 kHz, A = 18 V 88 

2,5 kHz, A = 18 V 92 

 

(a)                                         (b) 
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IV. PARÂMETROS DE ACIONAMENTO 

Para a avaliação de desempenho do acionamento é 
analisada a situação mais exigente possível: a chave mudando 
de estado a cada período de clock T0 do controlador digital. 
Foram realizadas diversas medições variando três parâmetros: 
amplitude das tensões positiva (V+) e negativa (V-) de 
alimentação (tomadas simetricamente), a largura do pulso 
aplicado (T) e a freqüência do controlador (f0). Com o auxílio 
de um osciloscópio digital e de um fotodetector, foram 
levantadas as formas de onda da tensão de saída do circuito de 
acionamento, da intensidade do sinal óptico nas portas de saída 
1 e 2, da tensão e da corrente medidas na chave magneto-
óptica, conforme resultado ilustrativo apresentado na Fig. 3 
para uma tensão de alimentação simétrica de 16 V e freqüência 
do controlador em 1,5 KHz. 

Note na Fig. 3 que a duração do pulso de acionamento é 
inferior ao do acionador digital. As chaves magneto ópticas 
possuem a interessante característica de circuito biestável 
(especificada como latching), i.e., uma vez levada a comutar de 
estado, o sinal de excitação pode ser completamente removido. 
Isso abre oportunidades de explorarmos a redução de consumo 
de energia de acionamento atendendo às tendências de 
desenvolvimento de equipamentos de comunicações que 
respeitem princípios de eficiência energética. 

A Fig. 4 traz a forma de corrente observada sob os mesmos 
parâmetros de operação da Fig.3. Tal resultado pode ser 
combinado ao sinal de tensão acionamento para ao cálculo da 
potência instantânea, cujo resultado é apresentado na Fig. 4, 
com leitura de valores realizada no eixo direito do gráfico. 
Evidentemente, quando o acionador inverte a polaridade do 
sinal de tensão (para comutar a porta de saída), a constante de 
tempo do sistema RL não permite a rápida da mudança do 
sentido da corrente, levando a valores negativos de tensão e, 
conseqüentemente, de potência, uma vez que estamos 
representando a potência real instantânea consumida pela 
chave e neste instante a chave devolve a energia acumulada no 
indutor. Além da questão de consumo de energia, a potência 
real é relevante para questões de geração/dissipação de energia 
térmica na chave magneto-óptica. A vida útil dos dispositivos 
e, por conseqüência, a taxa de falhas dos comutadores ópticos, 
construídos agregando-se várias dessas chaves, são 
características que certamente estarão correlacionadas com os 
níveis de uso eficiente de energia do sistema de acionamento. 

A magnetização residual do núcleo da chave, que permite a 
característica biestável, cria um atraso em seu  acionamento; 
que pode ser observado na Fig. 3 comparando-se os tempos 
entre a subida da tensão aplicada à chave e o nível de sinal 
óptico (após fotodetector). Isso certamente será um limitador 
na velocidade de operação da chave. Portanto, devemos 
balancear vários aspectos na busca de uma forma otimizada de 
acionarmos as chaves magneto-ópticas. 

Com base em um conjunto de experimentos de 
acionamento, observou-se que o funcionamento depende da 
amplitude de alimentação e da largura do pulso, não 
dependendo da freqüência de clock do controlador (desde que a 
duração do pulso mínimo necessário para o chaveamento seja 
inferior ao período desse clock). Assim, a chave consegue 
operar adequadamente numa faixa de 0 a 3 KHz. 

 
Figura 3. Formas de onda da tensão de saída do controlador digital, da tensão 
de saída do circuito de acionamento, da tensão sobre a chave e da intensidade 

do sinal óptico na porta de saída 2, para alimentação simétrica de 16 V e 
freqüência do controlador de 1,5 kHz. 

 

Figura 4. Formas de onda da corrente e potência elétricas na chave, para uma 
tensão de alimentação simétrica de 16 V e uma freqüência f0 do controlador de 

1,5 kHz. 

A. Duração mínima do pulso de acionamento 

Para apresentação dos resultados de análise de 
desempenho, foi escolhida uma freqüência de 1,2 KHz. Na Fig. 
5 é mostrada a relação entre a largura mínima de pulso 
necessária para o chaveamento e a amplitude das tensões 
simétricas de alimentação do circuito. Nota-se que a largura 
mínima de pulso decai significativamente com o aumento da 
amplitude. Embora uma redução superior a 66% seja 
alcançada, há um patamar de 200 µs que não pode mais ser 
vencido por incrementos da tensão de alimentação além de 22 
V. 

B. Tempo de chaveamento 

O tempo de chaveamento (ou latência) se refere ao 
intervalo de tempo decorrido entre o instante em que é aplicado 
o pulso retangular e o instante em que o sinal óptico é 
comutado entre as duas portas de saída. De forma análoga ao 
fenômeno observado para a determinação da largura mínima do 
pulso de excitação, a latência da chave pode ser diminuída em  
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Figura 5. Relação entre a largura mínima de pulso necessária para o 

chaveamento e a amplitude das tensões simétricas de alimentação do circuito 
V+ e V-. 

mais que 18% com aumento da tensão de alimentação para a 
faixa analisada, porém atinge um patamar em torno de 182 µs 
que não é ultrapassado por acréscimos da tensão de excitação. 

Para explicar os fenômenos de limitação da duração 
mínima do pulso de acionamento da Fig. 5 e do patamar de 
tempo de chaveamento na Fig. 6, devemos observar o efeito 
desses pulsos de tensão sobre a corrente que circula pela chave. 
Duas variáveis de interesse (para a faixa de tensões da Fig. 5) 
são mostradas na Fig. 7: o valor da corrente no instante do 
chaveamento óptico e o valor máximo de corrente alcançado 
dentro de um ciclo de operação da chave. 

A Fig. 7 mostra que o valor da corrente no instante do 
chaveamento cresce consideravelmente com o aumento da 
amplitude de 14 V a 22 V, ao passo que o valor de pico 
atingido por essa corrente se mantém em torno de 140 mA 
nessa mesma faixa de amplitude de tensão de excitação. Isto 
indica que o chaveamento não é muito influenciado pelo valor 
instantâneo de corrente, mas sim pelo valor máximo atingido 
por ela durante aquele ciclo. Observa-se que na Fig. 7 que a 
partir de 22 V, as duas variáveis analisadas se aproximam 
muito e a redução da largura do pulso de excitação não mais 
permitirá chaveamento.  

 
Figura 6. Relação entre o tempo de chaveamento e a amplitude das tensões 

simétricas de alimentação do circuito V+ e V- 

Figura 7. Relação entre as correntes máxima e de chaveamento e a amplitude 
das tensões simétricas de alimentação do circuito V+ e V-. 

Isto se deve à forma exponencial de subida da corrente, que 
obedece à constante de tempo τ do sistema RL. Quando a 
largura do pulso é relativamente grande, o sistema tem tempo 
de responder adequadamente, atingindo corrente máxima na 
zona de menor inclinação da curva exponencial. À medida que 
a largura desse pulso é reduzida e a amplitude aumentada, a 
curva de subida da corrente tende a níveis mais altos, mas 
também é interrompida em um tempo menor. Desta forma, a 
corrente entra em uma faixa na qual a inclinação da 
exponencial é muito alta. Em outras palavras, a partir de 22 V, 
diminuir a largura do pulso significa não dar ao sistema tempo 
hábil para que o aumento de tensão se traduza também em um 
aumento de corrente. Isso exige que a largura do pulso seja 
mantida praticamente constante daí em diante para garantir o 
chaveamento. Como a tensão continua sendo aumentada até 24 
V, as correntes de pico e de chaveamento se elevam cerca de 
5mA/V nesta faixa de operação. Esse fato explica também o 
comportamento da curva na Fig. 6, que mostra a variação do 
tempo de comutação da chave com a amplitude das tensões de 
alimentação.  

Outro aspecto dos resultados mostrados na Fig. 7 diz 
respeitos ao dimensionamento de trilhas do circuito elétrico e 
da proteção contra curto-circuito em grandes de comutadores 
construídos com centenas dessas chaves magneto-ópticas. 
Quando os picos de corrente coincidem com os momentos de 
transição da chave temos o melhor desempenho e, portanto, 
qualquer circuito de proteção ou sub-dimensionamento de 
trilhas (que eventualmente imponham limitações à corrente, 
nesses instantes críticos) podem tirar a chave da condição de 
comutação.  

C. Energia por cíclo de atuação 

Outra questão de interesse visando à aplicação desta chave 
em projetos de comutadores ópticos é o consumo de energia. A 
expressão da energia elétrica consumida por ciclo é dada por: 

% � & ����. '�()/+,()/+     (5) 

onde To é o período do ciclo (período de clock do controlador) 
e p(t) é a potência elétrica instantânea na chave. 
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Embora não tenha sido utilizada uma expressão analítica 
para descrever a potência elétrica p(t) consumida pela chave, 
conhecia-se a sua forma de onda, como apresentado na Fig. 4. 
É possível realizar, portanto, um processo de integração 
numérica. Para tornar os resultados mais precisos, no lugar de 
se tomar um único ciclo, foram tomados dez ciclos e obtida a 
média entre eles. A Fig. 8 mostra a variação do consumo de 
energia por ciclo de clock do controlador com a amplitude das 
tensões de alimentação do circuito sob regime de pulsos de 
acionamento com a menor duração possível. 

O ponto de mínima energia por ciclo é alcançado por volta 
de 16 V e operações na região de mínima largura de pulso 
podem conduzir, na realidade, a níveis de consumo de energia 
20% superiores à região ótima em função dos altos níveis de 
corrente. 

V. CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou uma metodologia de caracterização 
de técnicas de acionamento otimizado de uma chave magneto-
óptica, que é um dispositivo de baixo custo em comparação 
com outros tipos de chaves ópticas e com alta aplicabilidade 
em projetos que envolvam matrizes de comutação óptica, que, 
na maioria dos casos, fazem uso de chaves padrão 1x2 e 2x2. 

Diferentes parâmetros de atuação da chave devem ser 
escolhidos em função do requisito de projeto da matriz de 
comutação. Em resumo, temos para a chave analisada: 

i) quando o essencial do projeto for velocidade, por 
exemplo, o ponto ótimo de operação envolve 
amplitudes de alimentação simétricas acima de 
22 V, o que vai permitir tempos de resposta 
inferiores a 185 µs;  

ii) por outro lado, se a questão determinante for 
consumo de energia, o ponto escolhido para 
atuação dos elementos da matriz de comutação 
deve ser excitação de 16 V e largura de pulso de 
acionamento em torno de 356 µs. 

Trabalhos futuros envolvem investigações na direção da 
dependência do chaveamento ideal com o nível de densidade 
de fluxo magnético no núcleo da chave magneto-óptica [7], 
alimentação assimétrica e formatação dinâmica de pulsos de 
tensão e corrente. 

 
Figura 8. Relação entre a energia consumida por ciclo pela chave e a amplitude 

das tensões simétricas de alimentação do circuito V+ e V-. 
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Abstract— This paper provides an electrical equivalent circuit for 

a magneto-optical switch (of the type YS-1001-ZN1-155-US) 

under sinusoidal excitation. This electrical model attempts to 

describe the behavior of this switch over a control circuit and 

also find the relation between the switching functionality and 

electrical parameters as voltage and current. This model is based 

on the equivalent circuit of an electrical transformer. In order to 

set its parameters was developed a method, which relies in find 

the relation between the frequency of operation and the 

impedance of this magneto-optical switch. 

Keywords-component; Magneto-optical switch, electrical model, 

YS-1001-ZN1-155-US, equivalent circuit. 

I. INTRODUÇÃO 

Os comutadores ou chaves ópticas surgiram como 
alternativas para evitar a conversão óptico-elétrico-óptico, na 
qual o sinal óptico é convertido para o domínio elétrico, 
comutado eletronicamente, e então convertido novamente para 
o domínio óptico.  

Uma das tecnologias utilizadas para realizar a comutação 
em nível óptico é a de chaves magneto-ópticas (MO), cujo 
princípio de funcionamento é a rotação de Faraday. Este efeito 
prevê que um sinal óptico se propagando através de um 
material especial sujeito a um campo magnético externo sofre 
uma rotação em seu plano de polarização. Esta rotação é usada 
para direcionar o sinal óptico para diferentes “caminhos” do 
circuito óptico via filtros de polarização [1]. 

Apesar de as chaves MOs apresentarem rápido tempo de 
resposta, alta confiabilidade, pois não possuem nenhuma parte 
mecânica, e serem de baixo custo, ainda não há muitos 
trabalhos que tratem o comportamento elétrico das chaves MO 
e que relacionem isto a parte óptica, sendo esse um dos 
motivadores deste trabalho, uma vez que não foi encontrado na 
literatura trabalhos associados com esses novos dispositivos 
que estão se tornando comerciais. 

Este artigo apresenta o estudo sobre o funcionamento em 
regime senoidal de uma chave MO comercial [2], para a qual é 
proposto um circuito equivalente que visa tornar mais 
previsível o comportamento dessas chaves em um circuito de 
acionamento.  

Apresenta-se ainda uma abordagem que permite relacionar 
os elementos do modelo de funcionamento elétrico à função de 
chaveamento propriamente dita da chave MO. 

A Seção II contém a descrição da chave MO utilizada para 
produção deste artigo, além de uma breve discussão de seu 
princípio de funcionamento. A Seção III apresenta e analisa o 
modelo proposto. E por último, na Seção IV, discute-se uma 
relação entre o modelo proposto e a função de chaveamento do 
sinal óptico.  

II. DESCRIÇÃO DA CHAVE MAGNETO-ÓPTICA 

A Fig. 1 mostra a chave MO utilizada neste artigo, trata-se 
de uma chave 1x2 da FDK Corporation (YS-1001-ZN1-155-
US), para comprimento de onda de 1550 nm com tempo de 
resposta especificado em 1ms em seu manual. Nos tipos de 
chave 1x2 o sinal óptico de entrada será acoplado em uma das 
duas portas de saída ópticas dependendo do sentido da corrente 
aplicada aos terminais de alimentação. 

Este chaveamento é obtido através do efeito de rotação de 
Faraday, onde um campo magnético externo provoca uma 
rotação no plano de polarização da luz incidente. O ângulo 
dessa rotação é diretamente proporcional à densidade de fluxo 
B gerada por esse campo, considerando-se a região linear. 
Entretanto é necessário ter um ângulo mínimo de rotação para 
que o sinal seja efetivamente transmitido a uma das saídas 
ópticas satisfazendo estado de polarização óptica.  

Quando a corrente alimenta a chave MO em um 
determinado sentido, ela irá gerar um campo magnético – 
densidade de fluxo. Este campo por sua vez, deve ser 
suficientemente grande para provocar a rotação da luz 
incidente de forma que esta possa ser direcionada para uma das 
portas de saída da chave MO. Uma corrente no sentido oposto, 

Q1 

Q1 

Q2 

Q2 

Fig. 1. Chave magneto-óptica 1x2 utilizada nos experimentos 

Terminais de alimentação 

Entrada 
Saídas 

ópticas 
ou 
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também provocará uma rotação no sentido oposto e, por 
consequência, o sinal óptico será direcionado para a outra porta 
de saída. 

Este princípio de funcionamento torna a chave MO sensível 
ao nível de densidade de fluxo B aplicado a ela, ou seja, para 
que ocorra a comutação é necessário um valor mínimo de 
densidade de fluxo. Outra característica digna de nota é a 
sensibilidade à magnetização, isto implica que, uma vez 
comutada em uma determinada posição, a chave MO 
permanecerá assim até que um campo, i.e., corrente no sentido 
inverso, seja aplicado. Chaves MO que apresentam este recurso 
são ditas “latching type” [3]. 

III. O MODELO ELÉTRICO PROPOSTO PARA A CHAVE 

MAGNETO-ÓPTICA 

Devido à natureza magnética dos fenômenos associados ao 
princípio de funcionamento desta chave MO, a abordagem para 
a representação de um circuito equivalente foi feita em 
analogia ao circuito equivalente do primário de um 
transformador [4]. Esse circuito é mostrado na Fig. 2. 

Analogamente ao modelo empregado em transformadores, 
os elementos de circuito com sub-índice “p” representam as 
perdas, enquanto que os de sub-índice “m” estão associados à 
magnetização. A justificativa para cada componente também é 
análoga ao modelo do primário de um transformador: o resistor 
Rp representa a resistência do enrolamento da chave, o indutor 
Lp  corresponde ao fluxo – ou densidade de fluxo, que será 
produzido, porém não aproveitado para o funcionamento. O 
indutor Lm corresponde ao fluxo útil, ou seja, aquele que será 
responsável pelo efeito de rotação de Faraday. E por último o 
resistor Rm que representa as perdas de magnetização do 
núcleo.  

Os valores associados a cada elemento de circuito do 
modelo dependem de diversos fatores entre eles, frequência, 
tensão de alimentação, corrente e magnetização do núcleo. 
Porém nós vamos considerá-los constantes em relação à 
frequência. Esta consideração torna possível calcular esses 
valores através do método descrito a seguir. 

A. Método proposto para determinar os parâmetros do 

circuito equivalente da chave MO 

Nos transformadores os parâmetros do circuito equivalente 
são calculados através de ensaios a vazio e de curto-circuito 
[4]. Entretanto para a chave MO estes ensaios não seriam 

possíveis, pois não conhecemos a sua configuração interna, e 
por esta razão, foi desenvolvido um método alternativo para 
determinar esses parâmetros. Este método consiste em medir a 
impedância que a chave apresenta em uma determinada 
frequência e então ajustar os valores de Lp, Lm, Rp e Rm de 
forma que a impedância do circuito equivalente  seja igual à 
obtida experimentalmente.  

Para medir a impedância da chave, foi montado o circuito 
de excitação/medidas mostrado na Fig.2. Este circuito contém a 
chave MO controlada por uma fonte de tensão senoidal, cuja 
amplitude é fixa. Isto é necessário porque os valores dos 
parâmetros também dependem da tensão de alimentação 
utilizada, e por isso eles serão calculados para uma tensão 
específica.  

A frequência de operação dessa fonte é variada de 100Hz a 
900Hz em incrementos de 100Hz. Para cada valor de 
frequência são capturadas, através de um osciloscópio digital 
(Tektronics 100MHz), as formas de onda de tensão e corrente 
aplicadas sobre a chave. Note que a tensão é medida 
diretamente, mas a corrente, porém, é medida como a queda de 
tensão sobre um resistor de 1Ω colocado em série com a chave 
MO. A resistência em corrente contínua também foi avaliada 
(9.3Ω) para fins de comparação dos resultados obtidos pelo 
método.  

O que se observou foi que para frequências mais baixas, 
menores que 200Hz, essas formas de onda capturadas não são 
exatamente senoidais. Isto ocorre devido às não linearidades do 
núcleo ferromagnético da chave MO, porém para o intervalo de 
frequências considerado, é bastante satisfatório admitir um 
comportamento senoidal. O que ressalta o caráter linear do 
modelo proposto.  

As formas de onda que foram capturadas podem então ser 
interpoladas como funções senoidais no domínio do tempo. E 
depois convertidas para o domínio da frequência que torna 
mais fácil o cálculo da impedância. Como mostra a equação 
(1). 

 

Onde R e X são, respectivamente, a parte resistiva e a parte 
reativa da impedância Z da chave MO.   

Os valores de R e X, para uma determinada frequência, 
também podem ser determinados através do modelo, de acordo 

Fig. 2. Modelo de circuito elétrico para chave magneto-óptica proposto juntamente com circuito de 

acionamento 
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com as equações (2) e (3). Estas equações foram obtidas 
calculando-se a impedância do circuito equivalente proposto na 
Fig. 2.  

 

 

Para que o modelo seja validado, e os parâmetros 
calculados, são necessários que os valores medidos, em função 
da frequência, sejam iguais ou suficientemente próximos, aos 
determinados pelas equações (2) e (3). Isto equivale dizer que é 
possível encontrar valores de Lp, Lm, Rp e Rm que tornam tal 
igualdade verdadeira para todas as frequências. Para verificar 
esta afirmação os valores de R, obtidos experimentalmente, 
foram interpolados usando a interpolação racional polinomial 
com numerador e denominadores quadráticos conforme Eq. 
(4). Para obtenção de X foi utilizada interpolação racional 
polinomial com numerador cúbico e denominador quadrático 
apresentada pela Eq. (5). 

 

 

Entretanto, é preciso interpolar essas curvas usando (4) e 
(5) de forma conveniente para que elas possam adequar os 
coeficientes dos polinômios observados nas equações (2) e (3), 
respectivamente. Isto implica nas condições de interpolação 
listadas em (6). Todos os termos ausentes nas equações (2) e 
(3) devem ter coeficientes iguais a zero e os coeficiente de 
interpolação q2 e s2 devem ser iguais, pois os termos que eles 

representam são comuns às duas equações (2) e (3). 

 

Feito esses ajustes os resultados obtidos através da 
interpolação irão gerar um sistema de equações que relaciona 
os parâmetros Lp, Lm, Rp e Rm aos coeficientes de interpolação 
das equações (5) e (6) , conforme mostrado em (7). 

 

Uma vez tendo as curvas interpoladas, esses coeficientes 
serão conhecidos e como temos cinco equações para quatro 
incógnitas será possível calcular os parâmetros do modelo. 
Podemos ainda considerar a equação adicional para verificar o 
erro gerado pelo método. 

 

B. Resultados 

No intuito de verficar a validade do método proposto, os 
procedimentos descritos na Subseção A foram aplicados para 
uma fonte de tensão senoidal cuja amplitude foi mantida fixa 
em 3, 6, 9 e 12V. A frequência da fonte foi variada de 100 a 
900Hz em incrementos de 100Hz. Os resultados obtidos são 
descritos a seguir. 

A Fig. 3 confronta os valores obtidos experimentalmente 
com as curvas (2) e (3) obtidas através da interpolação, para a 
parte real da impedânica Fig 3(a) e para parte reativa Fig 3(b).  
Como pode ser observado, os parâmetros do modelo 

  

Fig. 3 – Valores obtidos experimentalmente comparados às curvas interpoladas pelas equações (4) e (5) – (a) Parte Real R, e (b) parte reativa X. 

(a) (b) 
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apresentam uma dependência direta com a amplitude da tensão 
senoidal aplicada. Isto ocorre porque quanto menor a tensão, 
menores são os valores de impedância medidos para uma 
determinada frequência. Outro fator a ser observado é o 
descasamento entre a curva prevista para 12V e os pontos 
encontrados experimentalmente (Fig 3-a). Isto ocorreu, uma 
vez que a curva de 12V foi obtida para uma faixa de 
frequências mais ampla (100 a 1700Hz), em virtude de 
apresentar uma faixa de funcionamento também mais ampla. 
Esta faixa de funcionamento é definida com o intervalo de 
frequênicas para o qual a chave MO apresenta um 
chaveamento estável e sem cortes. Isto significa que o sinal 
óptico de entrada só será percebido em uma única saída. O 
intervalo de frequências mostrado na Fig. 3 (100 a 900Hz) foi a 
maior faixa comum a todas as quatro amplitudes de tensão 
consideradas. Esta redução no intervalo de frequênicas 
provocou o erro na curva correspondente ao experimento 
realizado para 12V, que se mostrou uma boa interpolação para 
sua faixa original (100 a 1700Hz). 

Os coeficientes de interpolação das curvas mostradas na 
Fig. 3 estão na Tabela I. Estes coeficientes obedecem às 
condições de interpolação definidas em (6). Os coeficientes 
assumidos iguais a zero aparecem com valores muito 
pequenos, tipicamente 10

-13
, que pode ser considerado uma boa 

aproximação. 

TABELA I.  COEFICIENTES DE INTERPOLAÇÃO PARA 3, 6, 9 E 12V 

Coeficientes eq. 

(4) 
3V 6V 9V 12V 

p1 13.29 19.37 24.26 40.01 

p2 9.65 10-13 -9.6 10-13 -9.32 10-13 9.57 10-13 

p3 1.20 108 1.56 108 2.02 108 7.21 108 

q1 -9.78 10-13 2.6 10-13 4.47 10-13 -2.6 10-13 

q2 1.29 107 1.61 107 2.0 107 6.58 107 

Coeficientes eq. 

(5) 
3V 6V 9V 12V 

r1 5.4 10-3 6.2 10-3 7.0 10-3 6.1 10-3 

r2 -9.8 10-13 9.78 10-13 -9.56 10-13 9.78 10-13 

r3 7.59 104 1.24 105 1.82  105 6.31 105 

r4 -9.8 10-13 -9.78 10-13 9.77 10-13 -9.78 10-13 

s1 -9.8 10-13 -9.78 10-13 9.68 10-13 -9.78 10-13 

s2 1.29 107 1.61 107 2.0 107 6.58 107 

 

Uma vez conhecendo os coeficientes de cada curva, é 
possível determinar os parâmetros do modelo como descrito 
em (7). A Tabela II contém os coeficientes calculados para 
cada curva bem como o erro previsto pela equação 
remanescente (quatro incógnitas para cinco equações).  

Vemos que os erros previstos para as tensões de 3, 6 e 9V 
estão em torno de 10,00% enquanto que para a tensão de 12V o 
erro é de 1.57% esta discrepância ocorre, pois a curva de 12V, 
como mencionado anteriormente, foi determinada para uma 
faixa mais ampla de frequências, que permite uma maior 
qualidade na interpolação dos pontos. Portanto é recomendável 
trabalhar com o modelo para tensões que permitam uma faixa 
de funcionamento quanto maior possível.  

TABELA II.  PARÂMETROS DO CIRCUITO EQUIVALENTE PARA 3, 6, 9 E 12V 

Parâmetro 3V 6V 9V 12V 

Rp 9.3Ω 9.7Ω 10.1 Ω 10.9Ω 

Rm 4.0Ω 9.7Ω  14.2 Ω 29.0Ω 

Lp 5.4 mH 6.2 mH 7.0  mH 6.1 mH 

Lm 1.1 mH 2.4 mH 3.2 mH 3.6 mH 

Erro dado pela equação 

reamanescente 
9.97% 10.74% 10.63% 1.57% 

 

Além dessas observações estes resultados nos levam a 
algumas constatações interessantes se confrontarmos esses 
valores às justificativas de cada elemento de circuito. Como 
dito anteriormente neste artigo, os indutores Lm e Lp 
representam, respectivamente, a densidade de “fluxo útil”, que 
provoca a rotação de Faraday, e a que é perdida (que não tem 
utilidade sobre o principio de um funcionamento da chave 
MO). Segundo os dados mostrados na Tabela II, o indutor Lp é 
sempre maior que o indutor Lm, isto indica que, a maior parte 
da densidade de fluxo produzida pela chave não tem utilidade 
no efeito de rotação do eixo de polarização do sinal óptico de 
entrada. Outra observação importante é que a maior parte das 
perdas ocorre no núcleo e não no enrolamento, visto que Rm é 
maior que Rp. Finalmente, observamos que o valor de Rp tende 
para o valor para corrente contínua (9,3 Ω) à medida que as 
amplitudes de excitação são reduzidas. 

Pode-se observar a diferença entre os resultados obtidos 
experimentalmente e os previstos pelos modelos de tensões 
diferentes. Isto ocorre devido à variação da tensão, isto é, 
quanto maior a tensão de alimentação maior será a densidade 
de fluxo, e por conseqüência maior serão as perdas a serem 
consideradas pelos elementos do circuito. Esta justificativa 
pode ser observada nas curvas da Fig. 3, pois a impedância 
medida para 3V é menor que a de 6V, que é menor que a de 
9V, que por sua vez é menor que descrita pelo modelo teórico, 
cujos parâmetros foram calculados para 12V. A Tabela II 
reforça esta justificativa visto que para tensões menores, os 
valores de Lp, Lm, Rp e Rm são geralmente menores. 

Isto implica que esses parâmetros devem ser calculados 
para uma amplitude de alimentação específica, caso contrário 
os resultados obtidos não serão confiáveis. Em outras palavras, 
para prever o comportamento da chave sobre um circuito de 
acionamento é preciso primeiro definir qual a amplitude da 
fonte de alimentação que será utilizada, para só então aplicar o 
modelo. Também é recomendável que a amplitude escolhida 
seja tal que permita uma ampla faixa de funcionamento da 
chave MO, no intuito de possibilitar uma melhor interpolação 
dos pontos medidos experimentalmente. 

IV. RELAÇÃO ENTRE O MODELO E O SINAL ÓPTICO 

Até então o modelo ficou limitado em descrever apenas o 
comportamento elétrico da chave MO em um circuito de 
acionamento em regime senoidal. Nesta Seção vamos 
apresentar uma possível abordagem para relacionar a função de 
chaveamento ao modelo proposto.  
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Esta abordagem se baseia no princípio de funcionamento da 

chave MO. Como dito anteriormente, este princípio a torna 

sensível ao nível de densidade de fluxo B, ou seja, é 

necessário um valor mínimo de B para que a chave MO mude 

de estado e então comute o sinal óptico de entrada para um das 

portas de saída. No intuito de verificar esta hipótese e calcular 

este valor mínimo, foi utilizada a consideração do modelo que 

diz que o indutor Lm é o responsável pela produção de todo o 

fluxo que será usado pela rotação de Faraday. Esta 

consideração implica que não estamos desconsiderando os 

efeitos da histerese magnética. Logo podemos dizer que a 

densidade de fluxo B, segunda a lei da indução de Faraday [3], 

cuja parcela “útil” que a chave MO está sujeita é dada pela Eq. 

(8), onde N e S são, respectivamente, o número de espiras e a 

área da secção transversal do indutor Lm. VLm corresponde a  

queda de tensão sobre este indutor, que pode ser calculada 

através do modelo proposto. 

 

 

 

Como N e S são constantes desconhecidas, vamos 

considerar B “útil” estimado apenas proporcional à integral da 

tensão sobre o indutor.  
Para verificar essas hipóteses foi montada a mesma 

estrutura de testes descrita na Fig. 2. Porém desta vez além de 
medir a tensão e a corrente sobre a chave MO, foi medida a 
potência óptica de uma das portas de saída da chave através de 
um fotodetector. O sinal óptico de entrada possui modulação 
CW, i.e., uma onda contínua. Logo toda a modulação medida 
pelo fotodetector será resultado da comutação na chave MO. 
As formas de onda obtidas para o teste são ilustradas pela 
frequência de 500Hz na Fig.4.  

Apesar da suposição de o chaveamento ser acionado pelo 
nível de densidade de fluxo, é possível observar pela Fig. 4 que 
há uma defasagem entre os dois sinais, e, portanto, esta 
suposição não seria verdadeira. Porém se esta defasagem for 
desconsiderada e então assumirmos que a densidade de fluxo 
esta sempre em fase com o sinal óptico, tem-se que o 
chaveamento sempre ocorre em torno de um mesmo nível de 
densidade de fluxo “útil” criado por Lm. A Fig. 5 mostra os 
valores deste nível calculado para o instante que ocorreu o 
chaveamento óptico para diversas frequências de excitação da 

chave MO sob 12V.  

Estes resultados reforçam a pertinência do modelo proposto 
pela Fig. 2, visto que o chaveamento sempre ocorreu para 
valores próximos de 77µ u.a (unidade arbitrária). Foi 
observado também que este nível é dependente da tensão de 
acionamento da chave.  

Isto mostra que o modelo é capaz de determinar uma 
densidade de fluxo B cuja amplitude atende às hipóteses 
propostas, porém ele não é suficiente para prever as defasagens 
entre B e o sinal óptico medido observado na Fig. 4. Uma 
possível justificativa para esta imprecisão pode estar no fato do 
modelo não considerar a influência da histerese magnética no 
cálculo de B, uma vez que os elementos de circuito que o 
compõe são supostamente lineares, incluindo o indutor Lm. Um 
fator que reforça esta justificativa é que o tempo de atraso entre 
B e o sinal óptico apresentam comportamento bem definido, 
como pode ser visto na Fig.6.  

Os tempos de atraso foram calculados considerando o 
intervalo em que cada sinal passa pela origem. Podemos ver 
que o atraso apresenta um comportamento exponencial com a 
frequência. De fato, esta curva pôde ser interpolada por uma 
exponencial com uma aproximação muito boa. Além disso, 
vemos que o tempo de atraso tende a um valor constante com o 
aumento da frequência. 

 

Fig. 5 – Valores de densidade de fluxo B no instante de chaveamento do 

sinal óptico para amplitude de alimentação de 12V. 

 

Fig. 6 – Tempos de atraso entre a densidade de fluxo calculada e o sinal 
óptico medido. 

 
Fig. 4 – Densidade de fluxo B calculada defasada do sinal óptico medido 

para frequência de 500Hz. 
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V. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Este artigo propôs e analisou o circuito elétrico equivalente 
para uma chave magneto-óptica submetido à excitação de um 
sinal senoidal. 

Pelos resultados obtidos vemos que o modelo se mostrou 
bastante eficiente para representar o comportamento elétrico de 
uma chave MO em regime senoidal, inclusive relacionando os 
níveis de chaveamento com a densidade de fluxo “útil”. 

Como extensão deste artigo estuda-se aprimorar este 
modelo para novas formas de acionamento bem como 
determinar qual delas traria maior eficiência no sentido de 
tempo de resposta e eficiência de chaveamento.  

Além disso, é necessária uma abordagem mais ampla no 
intuito de descrever melhor a relação entre o modelo e o 

chaveamento. Visto que a abordagem atual é baseada em 
elementos lineares. Esta consideração traz facilidades nos 
cálculos, porém descarta a influência da histerese magnética 
sobre a chave MO. Conforme observado, este efeito provoca 
uma defasagem entre a densidade de fluxo calculada e o sinal 
de chaveamento.  Trabalhos futuros tratarão esta limitação. 
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Abstract—We present an educational tool that helps students
comprehend the Pockels effect and its applications. Using the
proposed tool, such effect is illustrated in LiNbO3 and GaAs
crystals. A Mach-Zehnder modulator is also presented.

I. INTRODUCTION

In the study of electrooptic (EO) interactions with matter,
the linear electrooptic effect and its applications as light
amplitude and phase modulators represent fundamental topics
to be understood. With this in mind, this paper aims at
proposing an educational tool to ease the comprehension of
such effect.

II. THEORETICAL BACKGROUND

In the absence of an external electric field, the index
ellipsoid of an EO crystal is described by (1), in which the
coordinate system (x, y, z) represents the principal axes of
such a crystal [1]–[3].

x2

nx
2
+

y2

ny
2
+

z2

nz
2
= 1 (1)

However, if an external electric field is applied to the crystal,
changes in its index ellipsoid are observed. If these changes
are linear as a function of the applied electric field, this
phenomenon is known as the linear electrooptic effect. Such
effect was firstly described by Friedrich Pockels in 1893 [1]. It
is also called the Pockels effect. Considering that the applied
electric field is given by (2).

~F = Fxâx + Fyây + Fzâz (2)

Now, taking into account the Pockels effect, the index
ellipsoid can be rewritten by solving the matricial equation
shown in (3) and applying the solution into (4) [3]. The r′ijs
appearing in (3) are the Pockels coefficients, whose values
depend on the material and also on the light wavelenght.
For the main EO materials, these coefficients can be easily
consulted at [1]–[3].



a11 − 1
n2
x

a22 − 1
n2
y

a33 − 1
n2
z

a23
a31
a12


=


r11 r12 r13
r21 r22 r23
r31 r32 r33
r41 r42 r43
r51 r52 r53
r61 r62 r63


Fx

Fy

Fz

 (3)

a11x
2+a22y

2+a33z
2+2a23yz+2a31xz+2a12xy = 1 (4)

III. PROPOSED COMPUTER LEARNING TOOL

The computer learning tool we present in this paper offers
the students a self-oriented study on the Pockels effect. The
flow graph of the proposed tool is illustrated in Fig. 1.
The students can firstly simulate the Pockels effect in the
most common EO materials, such as LiNbO3, KH2PO4 and
GaAs. In the following, they are able to explore the section
regarding the Pockels effect applications. Within this section
one can simulate a few types of EO modulators, mainly the
phase and amplitude ones. The latter one is presented in two
different configurations, which are well-known as longitudinal
and transverse amplitude EO modulators.

We present now a comparative study on the Pockels effect in
LiNbO3 and GaAs EO materials performed on the proposed
software. The earlier one has a trigonal structure and is
widely used in the fabrication of commercial EO devices since
it presents high EO coefficients. Furthermore, the LiNbO3

is chemically, mechanically and thermally stable, which are
valuable characteristics for its application in integrated optics
[1].

From the initial screen, one can choose to study the Pockels
effect in LiNbO3. Then, the screen illustrated in Fig. 2
appears. On its top-left corner we can consult the LiNbO3

nonzero EO coefficients and the light wavelength for which
they are valid. In this case, λ0 = 0.633µm.

In the absence of the external electric field, the index
ellipsoid for the LiNbO3 EO crystal is expressed by (5). This
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Figure 1. Flow graph of the proposed computer learning tool.

Figure 2. Study of the Pockels effect in LiNbO3 crystals.

is graphically represented by the ellipsoid which lies at the
left-center corner of Fig. 2.

x2

2.2972
+

y2

2.2972
+

z2

2.2082
= 1 (5)

Let us now suppose a z-axis electric field is applied to the
crystal, so that ~F = Fzâz . The index ellipsoid is now written
as (6) due to the Pockels effect.

(x2 + y2)

(
1

2.2972
+ 8.6× 10−12Fz

)
+

+ z2
(

1

2.2082
+ 30.8× 10−12Fz

)
= 1 (6)

Fz can be easily controlled in the scrollbar on the right-
top of Fig. 2. In this illustration example we have set Fz =
3.75×109V/m and then applied it to (6) that gives (7), which
is illustrated by the ellipsoid on the right-center of Fig. 2.

x2

2.1232
+

y2

2.1232
+

z2

1.7662
= 1 (7)

Considering that a lightwave at λ0 = 0.633µm propagates
through the LiNbO3 crystal along the x direction. The major
and minor axis of the ellipses shown on the bottom of Fig. 2
give us the allowed polarization components and the refractive
indexes they experiment, either in the absence or in the
presence of external electric field.

In a similar way one can perform the same study for the
GaAs. Like the LiNbO3 crystal, the GaAs also has attractive
EO properties. For instance, GaAs is one of first materials to
be used in the design of optical components in the form of
photonic integrated circuits (PICs) [4].

Fig. 3 shows the nonzero GaAs EO coefficients for λ0 =
0.9µm. Without any external electric field, the index ellipsoid
is expressed by (8) and graphically represented by the ellipsoid
on the left-center of Fig. 3.

Figure 3. Study of the Pockels effect in GaAs crystals.

x2

3.602
+

y2

3.602
+

z2

3.602
= 1 (8)

Now, considering the presence of the z-axis electric field,
the index ellipsoid is rewritten as (9).

x2

3.602
+

y2

3.602
+

z2

3.602
+ 2.2× 10−12Fzxy = 1 (9)

In order to eliminate the cross term xy from (9) the plane
x−y has to be rotated of 45◦. By doing so, we obtain the plane
x′ − y′ and the principal axes of the GaAs crystal become
(x′, y′, z) instead of (x, y, z) [5]. The rotation is accomplished
by applying (10) to (9).[

x
y

]
=

[
1√
2

1√
2

− 1√
2

1√
2

] [
x′

y′

]
(10)

Once again, we used the scrollbar to set Fz = 37.5 ×
109V/m. Applying such a value in (9) and performing the
45◦-rotation in x − y yields to (11), which is illustrated by
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the ellipsoid on the right-center corner of Fig. 3. Considering
that the lightwave propagates along the z direction, observe
that the allowed polarization components in the presence of
the external electric field are now rotated by 45◦ as shown on
the bottom of Fig. 3,

x′2

5.2772
+

y′2

2.9062
+

z2

3.602
= 1 (11)

The optical phase modulators are meant to impose an extra
delay in the lightwave phase. They are widely applied in
the Mach-Zehnder (MZ) interferometers, which are in turn
currently used in various high-order modulation formats in
order to substitute the On-Off Keying (OOK) modulation
format [6]. A KH2PO4 phase modulator and its application
in a MZ interferometer are now described. Fig. 4 shows the
parameters of this modulator, such as the nonzero KH2PO4

EO coefficients, the light wavelength, the half-wave voltage
(Vπ) [2] and the physical dimensions of the modulator.

Fig. 4 (left-top) shows an illustration of the modulator. Note
that Fz(t) =

V (t)
` , where ` is the modulator length and V (t) is

controlled by the scrollbar that varies from 0 to Vπ. The MZ
interforometer is comprised of two branches, the first phase
modulated, the second non modulated. The extra phase delay
at the modulator output depends on V (t) and is expressed
by (12) [1]. In this example, we set V (t) = 0.75Vπ, which
provokes a 135◦ phase difference from the non modulated
branch to the modulated one as shown in Fig. 4. The resultant
lightwave interference, considering both branches, is shown
on the right-bottom of Fig. 4.

∆φ =
kn3

or63V (t)

2
(12)

Figure 4. Study of a lightwave phase modulator.

IV. CONCLUSION

An educational computer tool for enhancing the understand-
ing and use of the Pockels effect has been proposed and
explained. Simulations of the Pockels effect on LiNb03 and
GaAs and their applications in optical phase modulators were
also presented.

Though this software can also be implemented on a license-
free platform, at present users are required to own a MatlabTM

license in order to run it.
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Abstract — A novel compact silicon electro-optic modulator is 
theoretically proposed and analyzed. The device is designed to be 
entirely compatible with CMOS process. Numerical simulation 
results show that a compact device enables operation over an 
ultra-broad bandwidth, up to 865 GHz; moreover and most 
importantly, the device is highly insensitive to temperature 
variations, up to 75 K. 

Keywords-component; Modulators; Integrated optics devices; 
Coupled waveguides  

I. INTRODUCTION  

Silicon photonics has been considered a very promising 
technology for present and future applications due to its 
potential for enabling low-cost high-bandwidth 
telecommunication applications and devices down to the chip 
level [1, 2]. One of the greatest advantages of this technology 
is the strong optical confinement achieved in high index 
contrast optical systems [1], not mention the existence of a 
well established fabrication technology that is easily integrated 
with CMOS systems [2]. During the last few years, several 
active and passive devices have been proposed, such as: 
electro-optic modulators [3], optical filters [4], electro-optic 
switches [5], optical reflectors [6], tunable lasers [7], all-
optical switches [8], and all-optical modulators [9], amongst 
various others. 

Although several silicon photonic devices have been 
proposed and analyzed, there are several challenges that still 
need to be overcome by science and technology. One of the 
greatest, perhaps the most relevant weakness of silicon 
photonics, relies on its high sensitivity to temperature [10]; 
typical silicon photonic devices are highly sensitive to 
temperature as a direct consequence of the large silicon 
thermo-optical coefficient [10].  

Some researchers have presented suggestions on how to 
solve this problem. A typical solution presented has been the 
use of a polymer with negative thermo-optical coefficient in 
order to compensate for the temperature effect [11, 12]; 
however, that solution is not very practical, because it makes 
the device lose one of its most important potential advantages, 
the capability of integration with CMOS technology, due to 
the incompatibility between CMOS and polymers.  

Therefore, a long-standing challenge in silicon photonics 
has been the pursuit of developing, by means of intrinsic 
design, a device which is insensitive to temperature over a 
large range; additionally, it is of foremost importance that 
such a device presents a compact footprint and allows for 
compatibility with CMOS technology. In this paper, an 

innovative approach for an electro-optic modulator is 
theoretically presented and analyzed, the proposed device is 
based on a coupled ring resonator structure; such device is 
herein called “Snowman Modulator” due to its obvious 
physical similarity.  

This paper is organized as follow: in the second section, 
the proposed device is mathematically depicted and analyzed; 
in the third section, the analytical and numerical results are 
presented; finally, some considerations and conclusions are 
presented.  

II. THEORETICAL ANALYSIS OF THE DEVICE 

The proposed device is schematically shown in Fig. 1, 
consisting of two coupled ring resonators, which in turn are 
coupled to a bus waveguide. In this paper, this coupled ring 
resonator structure was analyzed by means of scattering 
parameters; it is noteworthy to point out that several authors 
have shown the efficiency of using such analytical tool, by 
agreement with results obtained from Finite-Difference Time-
Domain (FDTD) method, as well as those from experimental 
measurements [5, 6, 13, 14, 15]. 
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 Fig. 1: Schematic representation of a Snowman Modulator. 

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

603



One can notice in Fig.1 that there are three distinct 
coupling regions, which are appropriately labeled; each 
coupling region corresponds to a directional coupler, which of 
them can be modeled as a four-port optical device. The 
symbol Ei

+ corresponds to the i-th input electric field, 
representing the optical beam fed into the respective port, 
whereas Ei

- relates to the i-th output electric field counterpart 
for the respective port.  

The scattering matrix which describes the output electric 
field components as a function of the input electric field (Ein) 
is described by (1), where 1 and 1 are, respectively, the 
transmission and the coupling coefficient between the major 
ring resonator and the bus waveguide; 2 and 2 are, 
respectively, the transmission and the coupling coefficient 
between the minor ring resonator and the bus waveguide; 3 
and 3 are, respectively, the transmission and the coupling 
coefficient between the two ring resonators; 1, 2, and 3 are 
the optical phases accumulated during propagation inside ring 
resonator 1, ring resonator 2, and length L, respectively,and 
are expressed as: 

 1 1
0

2
2 ,effn R

 


  (2) 

 2 2
0

2
2 ,effn R

 


  

and 

(3) 

3
0

2
,effn L




  (4) 

                                

 
where 0 is the free space wavelength and neff is the complex 
effective index of refraction for ring resonators and 
waveguides. R1 is the radius of the major ring resonator, R2 is 
the radius of the minor ring resonator, L is the length of the 
waveguide that connects the coupled resonators. 

Among the set of coupled equations specified by means 
of (1), special attention is given to E6

- and E1
-, because these 

electric field components are the ones that describe the optical 

response of the device, i.e., these are the electric field 
components that leave the device; thereby, its optical response 
can be assessed by analyzing the optical intensity at output 
ports 1 and 6. The transmitted and reflected optical intensity 
responses can be evaluated, respectively, by It(0) = E6

-/Ein2 
and Ir(0) = E1

-/Ein2. 

III. THEORETICAL RESULTS OF THE SNOWMAN MODULATOR  

Perhaps the greatest advantage of the proposed device is 
that its optical response can be tailored as a function of the 
design parameters, i.e., 1, 2, 3, 1, 2, 3, R1, R2, L, neglecting 
the optical losses. Each set of parameters produces a different 
optical response, what makes the device be regarded as a 
complex device, due to its multivariable nature. The proposed 
configuration is hereby analyzed considering the set of 
variables shown in Table I, which were chosen amongst 
typical values found in the literature for ring resonators, as 
well as an appropriately chosen value for L in order to attain 
the desirable optical response.  
 

Table I. Variables used at the project of the Snowman Modulator 

1 2 3 R1 R1 L 
0.6652 0.9299 0.4972 10 µm 4 µm 5  µm 50 m-1

The directional couplers are considered lossless in this 
model; therefore, the coupling coefficients are related to the 
transmission coefficients by means of a simple equation which 
describes the principle of conservation of energy: i = (1-
i

2)1/2, where i = 1, 2, 3. 
The principle of operation of the Snowman Modulator 

consists of modifying its effective index of refraction on an 
unbalanced way, what can be done, for instance, by means of 
free carrier injection [16]. In our model, we consider an 
unbalanced modulation such as the one schematically shown 
in Fig. 2, which helps illustrate two conditions: modulated and 
not modulated; we considered neff  = -0.00365 inside the 
major ring resonator,  neff  = -0.00165 inside the minor ring 
resonator, and neff  = -0.00165 in the waveguide of length L.  
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Fig. 2: Schematic representation of a Snowman Modulator: (a) not modulated, (b) modulated. 

 
Fig. 3 shows the normalized output intensity as a 

function of the wavelength, when the Snowman Modulator is 
considered operating under two distinct conditions: modulated 
and not modulated. In Fig. 3, we considered a waveguide with 
cross section 400 nm wide and 200 nm thin, as well as the 
corresponding optical losses due to free carrier injection [16]; 
moreover, the polarization mode is the quasi-TM00. 
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Fig. 3: Normalized transmitted optical intensity response of the Snowman 
Modulator. 

An important observation should be made regarding Fig. 
3, where the optical response is only considered for quasi-
TM00 polarization mode, and the values shown in Table I. If 
the quasi-TE00 polarization was considered, the shape of the 
optical response would be the same but the wavelength of 
operation would be slightly different. It occurs due to the 
distinct optical phase accumulated in each polarization state, 
which are directly related to the respective effective index of 

refraction. 
One can notice the high operation bandwidth of the 

device. In order to quantify this bandwidth, we analyzed the 
extinction ratio of the modulator (i.e., the ratio of transmission 
intensity between modulated and not modulated conditions) as 
a function of the wavelength; this result is shown in Fig. 4. 
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Fig. 4: Extinction ratio for the Snowman Modulator as a function of 
wavelength  

One can observe the high and flat bandwidth of operation 
of the device, which is approximately of 3 nm, approximately 
370 GHz in frequency span, for an extinction ratio of 17 dB or 
higher. On the other hand, if the minimum extinction ratio can 
be tolerated to be of 10 dB, one can obtain a bandwidth as 
broad as 7 nm, which is approximately 865 GHz in frequency 
span. 
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This result shows that this proposed compact structure 
can be used as a broadband modulator or as a broadband 
switch; nonetheless, a more important characteristic of the 
proposed device is its intrinsic property of very low 
temperature sensitivity. 

The temperature dependence of the effective index of 
refraction for silicon waveguides is one of the most critical 
characteristics that affect the overall optical response of 
silicon-based devices; temperature dependency varies with 
several parameters, such as: waveguide dimensions, optical 
polarization, and wavelength of operation. 

The thermo-optical coefficient for silicon and silica are 
approximately dnSi/dT = 1.86 x 10-4 K-1 and dnSiO2/dT = 1.28 x 
10-5 K-1, respectively; therefore, the effective waveguide 
thermo-optical coefficient is highly affected by the level of 
optical confinement, and thus depends directly on the several 
abovementioned parameters. Therefore, considering a 
waveguide 400 nm wide and 200nm thin, its effective thermo-
optical coefficient is given by 0.9 x 10-4 K-1 and 1.8 x 10-4 K-1, 
respectively, for polarization states quasi-TM00 and quasi-TE00 
[11,12]. 

Fig. 5 shows the extinction ratio as a function of the 
temperature variation, for both polarization states at a 
wavelength of operation corresponding to the resonance 
center. 

 
Fig. 5: Extinction ratio a function of temperature variation 

 
One can notice that the temperature sensitivity for the 

quasi-TE00 polarization is twice that for the quasi-TM00 
counterpart; this occurs due to the different effective thermo-
optical coefficient, as mentioned. One can observe in Fig. 5 
that the device performance remains unaltered under a 
temperature variation of up to 26 K, for quasi-TM00, 
considering an extinction ratio of approximately 17 dB. 
Moreover, if an extinction ratio of 10 dB can be tolerated, the 
device supports up to 75 K of temperature variation. 

On the other hand, if the quasi-TE00 polarization is 
chosen, this sensitivity is reduced to half of that for the other 
polarization, i.e., 13 K for an extinction ratio of 17 dB, and 38 
K for an extinction ratio of 10 dB. 

IV. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Based on the results shown in the preview sections, the 
silicon Snowman Modulator arises as a promising integrated 
optical device, due to its characteristics of ultra-broadband 
operation, up to 865 GHz, and very low sensitivity to 
temperature, of up to 75 K, when it is tuned to the central 
resonance wavelength for the quasi-TM00 polarization, not to 
mention its intrinsic characteristics of compactness and CMOS 
compatibility. 

Therefore, the proposed device may open the door for 
novel structural configurations of silicon optical devices that 
are capable of mitigating one of the few remaining sources of 
criticism for widespread use of silicon photonics – the 
temperature sensitivity. 
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Resumo— As condições necessárias para operação atérmica de 
guias de onda dielétricos foram analisadas e determinadas 
através da análise da influência dos coeficientes termo-ópticos de 
materiais dielétricos e polímeros no comportamento dos guias 
dielétricos.  

Palavras-chave-temperatura; atermalização;óptica integrada. 

I.  INTRODUÇÃO 

O estudo dos efeitos na variação do índice de refração dos 
materiais quando submetidos a diferentes temperaturas é de 
extrema importância em óptica integrada tratando de 
dispositivos fotônicos, que geralmente são dispositivos de 
dimensões nanométricas. Com o advento de novas tecnologias 
e a tendência de dispositivos cada vez menores e mais 
sensíveis, é necessário que exista um controle maior dos fatores 
que favorecem seu funcionamento. Pode-se verificar 
claramente esse efeito quando um filtro óptico, baseado em 
anéis ressonantes, opera em temperaturas diferentes, onde o 
comprimento de onda de ressonância depende da temperatura 
de operação [1-3]. 

Dos diversos materiais que são usados na fabricação de 
dispositivos fotônicos, destacam-se o silício, a sílica e o 
niobato de lítio, que são muito abundantes na natureza, exceto 
pelo niobato de lítio que é sintético. Já foi verificado que filtros 
fabricados usando SiO2/Si possuem uma dependência com a 
temperatura de aproximadamente 0,01nm/K, que corresponde a 
1GHz/K em um comprimento de onda de 1,55micrometros [3] 

Levando em consideração que os canais em sistemas 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) são muito 
próximos, variações pequenas na temperatura de alguns graus 
centígrados, podem provocar mudanças nas freqüências de 
operação para um canal próximo, tornando importante a 
minimização dos efeitos da temperatura na operação de 
dispositivos fotônicos com a finalidade de obter dispositivos 
atérmicos.  

Neste trabalho analisou-se a atermalização de guias de onda 
dielétricos compostos de sílica, silício e polímeros. A inclusão 
de polímeros permitiu minimizar e cancelar os efeitos da 
temperatura no índice efetivo desses guias.  

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: A 
fundamentação teórica é apresentada na seção II, na seção III 
apresenta-se a teoria de guias atérmicos, os resultados 
numéricos são apresentados na seção IV e finalmente 
apresentam-se as conclusões deste trabalho. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
O índice de refração dos materiais dielétricos é proveniente 

da polarização molecular α de acordo com a relação de 
Claussius Mossotti [2], 
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onde ρ é a densidade molecular, T é a temperatura e ε0 é a 
permissividade do espaço livre. Derivando-se a equação (1) em 
relação à temperatura e dividindo este resultado pelo índice de 
refração, encontra-se a dependência do índice de refração em 
função da temperatura quantificada através do coeficiente 
termo-óptico. 
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Uma redução da densidade volumétrica com a temperatura 
(coeficiente de expansão térmica positivo, caso usual) resulta 
na diminuição do índice de refração do material, enquanto que 
uma mudança positiva na polarização com a temperatura 
aumenta o índice de refração. Um material apresentará um 
coeficiente termo-óptico positivo ou negativo dependendo da 
influência dos efeitos mencionados. O conhecimento do 
coeficiente termo-óptico (TO) permite a obtenção do índice de 
refração numa temperatura T, n(T), próxima de T0 através de, 

 

     
0

0 01
T

n T n T TO T T    
 (3) 

 

O elemento base da microeletrônica e mais utilizado é o 
silício ou materiais combinados, pois além de abundante na 
natureza, ele apresenta diversas vantagens como alta taxa de 
purificação, bem como suas excelentes propriedades 
mecânicas, químicas e elétricas, podendo assim ser largamente 
empregado na fabricação de dispositivos fotônicos. 

Dados a respeito da dependência do índice de refração com 
a temperatura para o Silício, puderam ser encontrados em [3] 
onde utiliza-se a equação de Sellmeier com coeficientes 
dependentes com a temperatura. 

Outro material bastante utilizado em fotônica é a sílica. A 
sílica é o principal componente da areia e a principal matéria-
prima para o vidro, sendo um dos óxidos mais abundantes na 
crosta terrestre. A sílica tem sido utilizada para a fabricação de 
vários tipos de fibras ópticas, amplificadores ópticos e Lasers 
desde a década de 1960, bastante utilizada também como 
substrato em dispositivos fotônicos. Como nos demais 
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materiais as características da dispersão e comportamento em 
função da temperatura, são parâmetros importantes na 
avaliação de desempenho dos dispositivos fabricados de sílica. 
Os efeitos da temperatura no índice de refração da sílica podem 
ser encontrados em [3, 4]. 

Em ambos os casos, silício e sílica, um aumento na 
temperatura de operação resulta num aumento nos índice de 
refração. 

Por outro lado, existem materiais cujo índice de refração 
diminui com aumentos da temperatura, e dentre eles podem ser 
mencionados os polímeros que podem apresentar coeficientes 
termo-ópticos da ordem de −6 ä 10−4 OC−1 e é conseqüência de 
um elevado coeficiente de expansão térmica do polímero de 
quase 200 vezes o valor do coeficiente de expansão térmica do 
silício [4]. Desta forma, se um dispositivo óptico é fabricado ou 
é composto de materiais com coeficientes termo-ópticos 
positivos e negativos, espera-se que em algumas situações 
específicas o comportamento dos mesmos seja independente 
das variações da temperatura [1-2, 4]. Assim, será explorada 
essa estratégia com o objetivo de atermalizar guias de onda 
dielétricos formados de silício, sílica e polímeros. 

Embora existam equações de Sellmeier com coeficientes 
dependentes da temperatura, por conveniência será considerada 
uma variação linear do índice de refração em função da 
temperatura e serão utilizados os coeficientes termo-ópticos 
(TO) apresentados na Tabela I os quais foram obtidos em [4]. 
Os índices de refração vs. Temperatura são apresentados nas 
Figuras 1 e 2. 

 
TABELA I. COEFICIENTES TERMO-ÓPTICOS E ÍNDICES DE REFRAÇÃO  

(T = 20OC, λ=1.55 μm) 
 
MATERIAL ÍNDICE DE REFRAÇÃO COEFICIENTE TERMO-ÓPTICO (OC−1)
Silício 3,476 1,8 ä 10−4

Sílica 1,444 1,0 ä 10−5

Polímero 1,515 −2,4 ä 10−4

 
A dependência com a temperatura dos índices de refração dos 
materiais considerados, podem ser visualizados nas Figuras 1 e 
2. 
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Fig. 1. Índice de refração do silício e da sílica em função da temperatura. 
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Fig. 2. Índice de refração do polímero em função da temperatura. 

 

III. GUIA DE ONDA DIELÉTRICO PLANAR ATÉRMICO 

 
Os guias analisados são guias assimétricos e simétricos. No 

primeiro deles, o substrato é a sílica, a região central onde a luz 
será confinada é composta de silício sobre a qual é colocado 
um revestimento de polímero. A estrutura resultante está 
apresentada na Fig. 3. 
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Fig. 3. Guia dielétrico assimétrico analisado. 

 

O índice efetivo do modo fundamental de uma guia pode 
ser obtido resolvendo a equação transcendental dada por: 
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Onde, d é a largura do guia, k2x= k0 (n2
2−neff

2)0.5, α1x= k0 
(neff

2−n1
2)0.5, α3x= k0 (neff

2−n3
2)0.5, k0 = 2π / λ é o número de 

onda no espaço livre, λ é o comprimento de onda, n1, n2 e n3 
são os índices de refração do polímero, silício e sílica, 
respectivamente, estes índices de refração dependem da 
temperatura e os parâmetros r1 e r2 definem se o modo é TE ou 
TM. Para os modos TE, r1 = r2 = 1,0. Para os modos TM r1= 
n2

2/ n1
2 e  r2= n2

2 / n3
2 . 

A operação atérmica dos guias será definida como sendo 
aquela em que o índice efetivo apresenta o mesmo valor em 
diferentes temperaturas, ou seja, 

0effdn

dT
  (5) 
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IV. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 
De forma a obter a operação atérmica, foram analisados 

guias dielétricos planares com diferentes larguras, 
considerando que a largura do guia é a única variável 
independente no problema uma vez que o coeficiente de 
dilatação térmica dos materiais considerados são muito 
menores do que o coeficiente termo-óptico, assim as variações 
nas dimensões podem ser desprezadas pois não influenciarão 
nos resultados. A variação da largura do guia d traz como 
conseqüência uma variação do índice efetivo e do fator de 
confinamento. Desta forma, a luz confinada no guia estará 
distribuída parcialmente nas regiões com coeficiente termo-
óptico positivo (Si e SIO2) e negativo (Polímero) sendo que 
para uma determinada largura os efeitos de variação dos 
índices devido à variação da temperatura, aumento do valor no 
silício e sílica e diminuição do valor no polímero, acabam 
sendo compensados.  

Para obter o índice efetivo dos modos fundamentais TE e 
TM do guia, foi implementado um algoritmo que resolve a 
equação (4) através do método da biseção. O neff foi calculado 
para diferentes larguras e nas temperaturas T1 = 20 oC e T2 = 50 
oC. Após o calculo do neff para uma determinada largura 
calculou-se a dneff /dT usando-se a seguinte definição  

 
     50 20

30

o o
eff effeff

o

n C n Cdn

dT C


  (6) 

 

O comprimento de onda de operação dos guias foi  λ=1.55 

μm. Na figura 5, apresenta-se dneff /dT para diferentes larguras 
de guia e para os modos TE e TM respectivamente. 
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Figura 4. Variação da dneff /dT em função da temperatura. 

 
     Na Fig. 4, pode ser observado que o guia apresenta 
comportamento atérmico para o modo TE quando a largura da 
região central é d = 40,383 nm onde o valor do neff em T1 = 20 
oC e T2 = 50 oC foi 1.672627. Já para o modo TM, a operação 
atérmica é obtida quando d = 179,914 nm cujo neff em T1 = 20 
oC e T2 = 50 oC foi calculado como 1,7995489. Também pode 
ser observado que quando a largura tende para zero ou é muito 
pequena a dneff /dT  tende ao valor do dn1/dT que corresponde 
ao valor do dn/dT do polímero. No outro extremo, ou seja 

quando a largura é muito grande, o campo ficará confinado no 
silício e o dneff /dT tende ao valor do dn2/dT que corresponde 
ao silício.  
     Nas Figuras 5.(a)-6(b) estão apresentadas as distribuições 
espaciais do Ey

2 para o modo TE na condição atérmica. 
     Nas Figuras 6.(a)-7.(b), estão apresentadas as distribuições 
espaciais do Hy

2 na condição atérmica. 
 

        
(a)                                                     (b) 

 
Figura 5. Distribuição espacial de Ey

2 no guia com d = 40,383 nm em 
 (a) T1 = 20 oC e (b) T2 = 50 oC. 

 
 

              
(a)                                                                (b) 

 
Figura 6. Distribuição espacial de Hy

2 no guia com d = 179,914 nm em 
 (a) T1 = 20 oC e (b) T2 = 50 oC. 

 
     Pode ser observado que a distribuição espacial dos campos 
dos modos TE e modos TM apresentam comportamentos 
similares em diferentes temperaturas.  

O segundo guia analisado é um guia simétrico onde o 
substrato é a sílica, a região central onde a luz será confinada é 
composta de polímero e a terceira região é sílica. A estrutura 
resultante está apresentada na Fig. 7. 

n1

n2

n3

d

Sílica

Polímero

Sílica
 

 
Fig. 7. Guia dielétrico simétrico analisado. 

 
     A dneff /dT  foi calculada para diferentes larguras de guia 
seguindo um processo similar ao utilizado no guia anterior. Os 
resultados obtidos são apresentados na Fig. 8. Tanto neste guia 
como no caso anterior, foi imposta como restrição a operação 
monomodal. 
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Fig. 8. Variação da dneff /dT em função da temperatura 
 
     Na Fig. 8 pode ser observado que a variação do índice 
efetivo apresenta valores positivos para larguras pequenas do 
guia e quando guia aumenta de largura ela vai ficando menor. 
No caso dos modos TE, para valores maiores do que d = 150 
nm, ela se torna negativa e no caso dos modos TM, isto 
acontece para valores maiores que d = 175 nm. 
     Poder ser observado também que o dneff /dT  tem valores 
muito pequenos e um guia com essas características apresenta 
comportamento atérmico onde a largura tem pouca influência 
no desempenho do dispositivo. Os índices efetivos na operação 
atérmica foram 1,44537645  e 1,4454609 para os modos TE e 
TM, respectivamente. 

V. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram obtidas as condições para que um 
guia dielétrico apresente comportamento atérmico através do 

uso de polímero. Isto foi devido ao coeficiente termo-óptico 
negativo do polímero que permitiu compensar os efeitos da 
temperatura nos outros materiais. Numa próxima etapa, serão 
atermalizados dispositivos tais como acopladores direcionais e 
cavidades ressonantes que atuam como filtros em sistemas 
WDM e serão considerados guias com confinamento lateral. 
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Abstract—Guias de onda dielétricos,  produzidos em cristais  de 
Fluoreto de Lítio (LiF) por pulsos laser de femtosegundos foram 
estudados utilizando fotomicroscopia, espectroscopia de emissão, 
determinação do perfil de campo próximo e perdas por inserção. 
Os  resultados mostram que as  alterações  obtidas  no índice  de 
refração  do  material  formam  guias  para  confinamento  ótico, 
multimodais  na  região  espectral  do  visível  e  infra-vermelho 
próximo.

Keyword: guias de onda óticos, fluoreto de lítio, gravação por  
pulsos de femtosegundos.

 INTRODUÇÃO

A produção de guias de onda em Fluoreto de Lítio (LiF) foi 
anteriormente obtida mediante irradiação por feixe eletrônico, 
ou  implantação  iônica  [1–3].  Guias  óticos  naquele  material 
atraem a atenção pelas características físicas apresentadas pelo 
substrato  (não  higroscópico,  estável  e  duro)  e  pela  faixa 
espectral  de  emissão  dos centros  de cor,  as  quais  cobrem a 
região  do  visível  e  infravermelho  próximo,  além  de 
apresentarem amplificação da emissão estimulada (ASE) [4]. 
Tais  propriedades  podem  resultar  em  novos  lasers 
miniaturizados  e  dispositivos  de  ótica  guiada.  Estruturas 
fotorrrefrativas  importantes  para  processos  de  realimentação 
distribuida  podem também ser  obtidas  naquele  material  por 
técnicas  de  iluminação  UV  convencional  [5]  ou  mediante 
interferência de pulsos de lasers de femtosegundos [6]. Pulsos 
de  lasers  de  femtosegundos  foram  também  utilizados  para 
realizar linhas em cristais de LiF, movendo a posição focal do 
laser  para o interior  do cristal  [7],  para escrita  de estruturas 
difrativas [8]. Alguns autores reportam o registro de guias de 
onda óticos em LiF produzidos por lasers de femtosegundos, 
porém  não  apresentam  características  dos  guias  ou  da 
respectiva propagação modal, mas derivaram suas conclusões 
apenas da observação de imagens de fluorescência na região do 
guia [9].

O uso de pulsos laser na faixa de femtosegundos permite 
ainda registrar  guias  de onda resultantes de processos multi-
fótons  e,  adicionalmente,  permite  ainda  registrar  guias  com 
modulação  longitudinal  em  todo  seu  comprimento, 
denominados  guias  de  onda  de  Bragg  (BWG  –  Bragg 

waveguides).   Esse  processo  é  facilmente  implementado 
mediante deslocamento da amostra enquanto os pulsos óticos 
são focalizados adequadamente, a velocidade de deslocamento 
e a taxa de repetição do laser determinam o período espacial da 
modulação longitudinal no índice de refração. A inclusão de 
regiões  de aceleração  permite provocar  gorgeio  no perfil  de 
índice.

METODOLOGIA
Os  guias  de  onda  utilizados  neste  trabalho  foram 

produzidos  com  um  laser  de  femtosegundos  disponível  no 
Departamento  de  Física  da  UFPE.  Os  pulsos  do  laser  têm 
duração de ~80 fs, centrados espectralmente em 810 nm e com 
largura espectral de ~40 nm. A energia do pulso foi reduzida 
mediante  um atenuador  ótico variável.  Os valores  utilizados 
para gravar os guias foram na faixa de 0,1 µJ a 2 µJ por pulso. 
A taxa de repetição do laser é de 1 kHz. O deslocamento da 
amostra com velocidades na faixa de poucas centenas de µm/s 
permite obter modulações longitudinais com períodos espaciais 
inferiores  a  1 µm,  formando  estruturas  periódicas  com 
comprimentos de onda de Bragg na região do visível. O feixe 
do laser  é  focalizado sobre  a  amostra  com uma objetiva de 
microscópio cujo diâmetro modal é de ~5–8 µm, e a amostra é 
deslocada  mediante  nanoposicionadores  controlados  por  um 
computador, com resolução inferior a 20 nm. Para o registro de 
vários guias, a posição focal foi deslocada para a região interior 
do cristal em saltos de 50 µm. Horizontalmente os guias foram 
escritos com afastamento de 200 µm. Um traço de alinhamento 
foi previamente registrado sobre a superfície do cristal voltada 
para a objetiva.

As  amostras  utilizadas  são  cristais  de  LiF  crescidos  do 
Instituto de Ciências Físicas de Minsk, Bielorussia. Alguns são 
cristais  ‘brancos’  (ie,  apenas  tratados  pela  eliminação  de 
impurezas),  outros  foram  coloridos  por  meio  de  irradiação 
gamma,  que produz centros  de cor tipo F (elétron preso em 
uma vacância aniônica) e agregados.

As  imagens  fotográficas  foram  obtidas  com  um 
microscópio  ótico  convencional,  usando  objetivas  com 
ampliações de 4X a 40X. As imagens foram digitalizadas por 
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meio  de  uma  câmera  de  vídeo  e  armazenadas.  Previamente 
imagens de uma escala de calibração foram digitalizadas com 
as mesmas objetivas para obter uma referência dimensional.

Imagens  de  microscopia  confocal  foram  obtidas  pelo 
ENEA-C.R.Frascati,  utilizando  um  microscópio  Nikkon 
Eclipse tanto em modo de transmissão quando em modo de 
fluorescência, com objetivas de 4X a 40X. 

A  medida  do  perfil  de  campo  próximo  foi  realizada 
iluminando frontalmente os guias  de onda com luz laser  em 
comprimentos  de  onda  do  visível  (458 nm  a  635 nm) 
originadas  de  lasers  (Argônio,  semicondutores),  colimada 
mediante uma fibra ótica posicionada em acoplamento face a 
face ou por meio de uma objetiva de microscópio. A luz de 
saída do guia foi coletada por objetivas de microscópio (4X–
40X),  direcionada  a  um  detetor  de  perfil  Thorlabs  modelo 
BP104UV e processada pelo respectivo software.  A figura 1 
ilustra  o arranjo  para  o acoplamento da luz laser  aos  guias, 
através de uma objetiva de microscópio, e para determinação 
do perfil  de  campo próximo.  Os arquivos  de  dados  obtidos 
foram ajustados por métodos numéricos utilizando o software 
Qtiplot.

Medidas  do  espectro  de  fluorescência  ótico  foram 
realizadas  coletando  a  luz  com  um  feixe  de  fibras  óticas 
posicionado na face  superior  do cristal,  sobre o conjunto de 
guias  óticos,  e  conduzindo-a para  um monocromador  Ocean 
Optics modelo QE6500. O cristal  foi  iluminado lateralmente 
pela luz do laser de Argônio  nos comprimentos de onda de 
488 nm,  478 nm  e  458 nm  e  por  um  LED  com  banda 
recobrindo a banda M. Para comprovação da fluorescência, o 
cristal foi deslocado de modo a que a fibra coletora não mais 
recobrisse os guias de onda e espectros foram colhidos nessa 
situação, comprovando que a fluorescência apenas ocorria na 
região  de  existência  dos  guias.  A fluorescência  foi  também 
medida diretamente focalizando a saída da luz propagada no 
guia de onda no feixe de fibras conduzindo ao monocromador, 
utilizando a excitação pela face superior da amostra.

A  perda  de  inserção  nos  guias  foi  estimada  medindo  a 
potência  ótica  através  do  detetor  de  perfil  Thorlabs  citado 
anteriormente, porém configurado para medir a potência ótica 
total incidente. A medida foi realizada nos vários elementos da 
montagem, antes e depois do cristal ser inserido no caminho 
ótico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  figura 2  mostra  três  fotografias  dos  guias  de  onda 
obtidos, uma em vista superior (guias longitudinais) e as outras 
duas  em vista frontal, mostrando a região de entrada dos guias 
produzidos.  Na vista  superior  os guias  não estão igualmente 
definidos  devido  à  focalização  em  um  dos  guias,  enquanto 
outros estão a diferentes profundidades e ligeiramente fora do 
foco da lente. Os resultados são similares quando observados 
em  microscopia  confocal  de  fluorescência,  usando  luz  no 
comprimento  de  onda  de  458 nm de  um laser  de  Argônio. 
Nesse  último  caso,  a  luminosidade  dos  guias  é  devida  à 

flurorescência de centros de cor produzidos pela iluminação de 
registro. A seção transversal do guia não é regular, mostrando 
um processo  de afunilamento  – provavelmente  resultante  da 
focalização do feixe ótico no cristal – seguido por uma segunda 
região  iluminada,  porém  nitidamente  separada  da  primeira. 
Nessa  segunda  região  aparentemente  a  densidade  ótica  é 
superior na luminescência. A origem dessa geometria não foi 
esclarecida.  Entretanto,  a  partir  das  imagens  convencionais 
pode-se  perceber  que  na  face  de  entrada  dos  guias  há  uma 
região mais escura, que pode ser resultante de dano superficial 
causado pela penetração do ponto focal no interior do cristal (o 
feixe  é  deslocado  lateralmente,  no  sentido  longitudinal  dos 
guias).  Esse  dano,  se  confirmado,  pode  explicar  a  aparente 
separação das duas regiões fluorescentes na imagem confocal.

Figura  1.  Arranjo  experimental  para  acoplamento  do  laser  aos  guias  e 
determinação do perfil de campo próximo.

Uma evidência adicional para a existência de algum dano 
na face de entrada vem de usar uma objetiva de microscópio 
(10X) para lançar luz nos guias de onda. Observou-se que o 
lançamento é possível em diversas posições laterais à seção de 
entrada  do  guia  de  onda,  sugerindo  uma  região  central 
obscurecida  para  a  propagação  de  luz.  Os  perfis  de  campo 
próximo  na  saída  do  guia  também  podem  apresentar 
desdobramento ou alargamento quando a posição de entrada é 
modificada, contribuindo para a sugestão da existência de dano 
material nas superfícies de transição.

(a)

(b)
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(c)

Figura 2. Fotografias em luz visível de guias de onda em um cristal ‘branco’ de 
LiF (a) dos guias ao longo do cristal, (b) a face de entrada dos guias no cristal e 
(c) a face de entrada observada por  microscopia confocal de fluorescencia.

A figura 3 mostra o perfil de campo próximo para um dos 
guias mostrados na figura anterior (guia número 5, contado a 
partir da esquerda), quando luz com comprimento de onda de 
635 nm é lançada no guia. O perfil horizontal tem uma largura 
a  meia  altura  de  11,3 µm e  aquele  vertical  uma  largura  de 
12,7 µm, determinados a partir do ajuste Gaussiano e com uso 
da  ampliação  fornecida  pela  montagem  ótica  (objetiva  de 
microscópio 10x). Embora uma análise detalhada da estrutura 
modal  não  possa  ser  realizada  neste  momento  devido  à 
ausência de informações sobre o perfil de índice de refração, 
estima-se que no comprimento de onda de medida o guia seja 
multimodal. A perda por inserção determinada para o guia de 
onda em questão é de  ~1,06 dB/cm.

A  figura  4  mostra  espectros  de  fluorescência  dos  guias 
produzidos.  Algumas  bandas  óticas  observadas  podem  ser 
associadas a centros F agregados (F2 e F3

+), demostrando que o 
processo de iluminação por pulso de femtosegundo modifica a 
estrutura  de  centros  de  cor  no  cristal  (observou-se  a  olho 
durante  a  gravação  que  o  cristal  luminesce  de  forma 
semelhante  àquela  de  cristais  iluminados  com luz  UV,  com 
emissão associada a agregados de centro F;  esse fato sugere 
que a energia dos pulsos é suficiente para produzir centros de 
cor relacionados a vacâncias aniônicas no cristal).

(a)

(b)

(c)

Figura 3. (a) Perfil 2D de campo próximo para o guia 5 indicado na Figura 1.  
(b) e (c) a curva contínua mostra dos dados experimentais, aquela pontilhada 
mostra  o  ajuste  com  uma  função  Gaussiana  para  planos  em  y=0  e  x=0,  
respectivamente.
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Figura  4. Espectro de luminescência dos guias de onda em LiF quando 
iluminados por luz em  comprimentos de onda do visível.  Veja detalhes no 
texto.

As bandas largas  na região  de ~540 nm e ~660 nm são 
atribuídas  à  emissão  dos  centros  F3

+ e  F2 em  LiF,  mais 
acentuadas com excitação de 458 nm (banda M). A banda mais 
estreita superposta aos espectros e centrada em ~545 nm, ~600 
nm e ~637nm para os comprimentos de excitação em 458 nm, 
478 nm e 488 nm, respectivamente, surgem de um processo de 
espalhamento,  de  natureza  ainda  não  identificada,  quando o 
laser  ilumina  os  guias  de  onda  ou  regiões  de  clivagem  no 
cristal.

CONCLUSÃO

Guias  de  onda  óticos,  provavelmente  multimodais  em 
comprimentos de onda na região do visível, foram registrados 
em cristais de Fluoreto de Lítio e caracterizados por diversas 
técnicas óticas,  incluindo a determinação do perfil de campo 
próximo para a luz propagada e a perda de inserção do guia.

Os  espectros  de  emissão  para  amostras  originalmente 
brancas evidenciam a presença de centros de cor, agregados do 
centro F, após a iluminação de registro dos guias. A presença 
desses  centros  implica  que  o  processo  de  interação  com os 
pulsos  de  femtosegundos  envolve  provavelmente  uma 
ionização  por  múltiplos  fótons,  seguida  por  relaxação  que 
termina nos centros F2 e F3

+. 
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Abstract—Fibras ópticas de cristal fotônico (“Photonic Crystal 

Fiber” −−−− PCF), com a micro-estrutura de furos seletivamente 
preenchida com cristal líquido, são analisadas numericamente 
visando a aplicação como elemento compensador de dispersão 
cromática. O material de preenchimento é o cristal líquido 
nemático E7 que tem elevado índice de refração e alto coeficiente 
termo-óptico, o que abre a possibilidade de sintonia dos picos de 
dispersão com o controle externo da temperatura da fibra óptica. 

Dispersão negativa de ≈≈≈≈ −−−− 4500 ps/nm/km foi obtida para fibras 
PCF de duplo núcleo concêntrico, enquanto dispersão negativa 

plana de ≈≈≈≈ −−−− 157 ps/nm/km foi encontrada para fibras PCF de 
duplo núcleo concêntrico acrescida de seis núcleos extras 
fracamente acoplados. 
  

Palavras Chave-fibra óptica micro-estruturada, cristal fotônico, 

dispersão, cristal líquido 

I.  INTRODUÇÃO 

Fibras ópticas micro-estruturadas (MOFs) ou fibras ópticas 
de cristal fotônico (PCF) representam a mais recente inovação 
na tecnologia de fibras ópticas. Esta nova categoria de fibras 
ópticas vem sendo amplamente estudada e novos designs e 
aplicações são propostos freqüentemente [1]-[3].  Muitas das 
características das PCFs não são possíveis de se obter com 
fibras ópticas convencionais.  

As fibras ópticas micro-estruturadas são fabricadas a partir 
de uma pré-forma que é “puxada”, geralmente em duas etapas, 
em torres convencionais de fabricação de fibras ópticas. A 
técnica mais usual para a fabricação da pré-forma é a técnica de 
empilhamento de tubos e capilares, a qual permite obter micro-
estruturas de furos circulares em arranjo hexagonal ou 
retangular. Alternativamente, é possível utilizar a técnica de 
usinagem direta de furos ou canais na pré-forma ou a 
fabricação a partir da técnica de extrusão. A usinagem direta da 
pré-forma é empregada na fabricação de fibras plásticas, com 
grande liberdade para o design da micro-estrutura da fibra 
óptica. A técnica de extrusão é empregada para a fabricação de 
fibras ópticas baseadas em vidros com baixa temperatura de 
fusão [1]-[2]. 

As PCFs têm sido amplamente investigadas para todas as 
clássicas aplicações das fibras ópticas convencionais. Porém, 
certas características são possíveis apenas nesta nova classe de 
fibras ópticas, tais como: projetar estruturas geométricas 

extremamente complexas, propagar luz em núcleos sólidos, 
líquidos ou gasosos com menor índice de refração que a casca, 
suportar a propagação óptica pelo efeito da reflexão total 
interna modificada (mTIR), pelo efeito bandgap fotônico 
(PBG) ou por ambos efeitos conjugados, obter com 
simplicidade designs com elevado contraste de índices de 
refração, utilizar diferentes materiais inseridos ao longo da 
fibra óptica (polímero, líquido e gás, materiais ativos e 
biológicos) e permitir acesso lateral aos dutos da micro-
estrutura da casca ou ao núcleo.  

As PCFs são usualmente fabricadas utilizando como 
material base a sílica pura ou um polímero e a micro-estrutura 
da casca é obtida com inclusões de menores índices de 
refração, normalmente furos preenchidos com ar ou algum 
material de menor índice de refração que o material base. O 
núcleo da fibra é obtido retirando-se um ou mais furos da 
micro-estrutura periódica da casca. Neste caso, o núcleo tem 
índice de refração maior que o da casca micro-estruturada e a 
guiagem se dá pelo efeito mTIR. No caso em que as inclusões 
da micro-estrutura da casca tenham índice de refração maior 
que o do núcleo sólido, ou quando o núcleo é oco e preenchido 
por material de baixo índice de refração, a guiagem só é 
possível pelo efeito PBG.  

O design de fibras PCFs pode ter um elevado número de 
graus de liberdade, o que abre inúmeras possibilidades para se 
obter características de particular interesse. Entretanto, o design 
mais complexo exige refinadas técnicas de fabricação e 
controle de processo. Os principais parâmetros geométricos de 
uma fibra PCF regular de núcleo sólido e micro-estrutura 
hexagonal de furos circulares preenchidos com ar são: o 
número de anéis de furos (N), o diâmetro dos furos (d) e o 
espaçamento entre furos consecutivos (Λ) (Fig. 1). Entretanto, 
designs mais elaborados podem incluir: anéis de furos com 
diferentes diâmetros, furos individualmente modificados em 
seu diâmetro ou forma, preenchimento seletivo dos furos da 
micro-estrutura com diferentes materiais, a presença de regiões 
com inclusão de materiais metálicos ou opticamente ativos 
entre outros possíveis parâmetros [1]-[3]. 

 Todas estas possibilidades de design têm permitido 
obterem-se fibras PCF: com ultra-alta birrefringência, com 
propagação monomodo em longos intervalos de comprimento 
de onda, com controle da característica de dispersão, com 
elevado ou baixo limiar para surgimento de efeitos não-
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lineares, com elevada eficiência para geração de 
supercontinuum, geração de sólitons, etc. As possíveis 
aplicações compreendem comunicações ópticas, sensores de 
todos os tipos, elementos de sistemas inerciais, dispositivos 
biomédicos, componentes em sistemas de medicina 
diagnóstica, sistemas de iluminação, visualização e defesa.  

Tendo em conta a aplicação em comunicações ópticas, as 
fibras ópticas são elementos essenciais para a transmissão 
massiva de dados, porém, muitos fatores limitam sua 
utilização, dentre eles, a dispersão cromática é uma das 
principais causas de limitação da largura de banda, da taxa de 
repetição ou do comprimento dos links ópticos. A crescente 
demanda por sistemas de comunicação com grande largura de 
banda, a utilização de sistemas DWDM (“Dense Wavelength 
Division Multiplexing”), a extensão de cabos ópticos para 
longe dos grandes centros e a conexão transoceânica com 
cabos submarinos impõem um novo requisito para o controle 
de dispersão.  

Neste trabalho, apresentaremos designs de fibras PCF para 
compensação de dispersão cromática (DCPCF). Fibras ópticas 
de duplo núcleo concêntrico, com micro-estrutura de furos 
seletivamente preenchida com cristal líquido, são estudadas 
para a compensação de dispersão em um único comprimento 
de onda, possibilitando a sintonia do pico de dispersão negativa 
através do controle externo da temperatura da fibra. São 
também consideradas fibras PCF de duplo núcleo concêntrico 
com múltiplos núcleos fracamente acoplados ao núcleo central 
e externo em forma de anel, visando sua aplicação como 
elemento compensador de dispersão residual (RDCF) em toda 
a banda C de comunicações ópticas. As análises numéricas 
foram realizadas com o software Comsol; uma implementação 
do método dos elementos finitos vetorial. 

II. COMPENSAÇÃO DE DISPERSÃO CROMÁTICA 

A dispersão cromática em uma fibra é usualmente 
quantificada em termos do parâmetro de dispersão D, o qual é 
definido como: 

2

2

λ

λ

d

nd

c
D

eff
−=                             (1) 

onde c é a velocidade da luz, λ é o comprimento de onda e neff 
representa o índice efetivo ou a constante de propagação 
normalizada. 

Na área de telecomunicações, a dispersão existente em 
sistemas de comunicação é um ponto de grande interesse, pois 
impõe um limite à taxa de transmissão ou ao comprimento da 
fibra transmissora do sinal óptico. Há poucos anos, a principal 
estratégia para evitar a degradação do sinal óptico, devido à 
dispersão cromática, era a minimização do parâmetro de 
dispersão de fibras transmissoras. Foram inventadas as fibras 
de dispersão deslocada (DSF), projetadas para terem dispersão 
nula no comprimento de onda de operação. No entanto, mais 
tarde, descobriu-se que para suprimir efeitos não-lineares tal 
como o “four-wave mixing (FWM)” em sistemas DWDM, 
operando na janela de ganho de fibras amplificadoras, alguma 
dispersão era necessária. Devido à simultânea transmissão de 
comprimentos de onda de valores muito próximos 

(∆λ ∼ 0,6 nm) e à utilização de fibras amplificadoras de alto 
ganho, o efeito não-linear FWM impõe serias limitações. Por 
exemplo: se três sinais de freqüências (ω1, ω2 e ω3) estão 
propagando-se através da fibra, então devido ao efeito FWM, 
novas freqüências ω4 são geradas: ω4 = ω1 ± ω2 ± ω3. Para 
minimizar este problema, o ponto de dispersão nula foi então 
deslocado do comprimento de onda de operação. Atualmente, 
essas fibras de dispersão não-nula são largamente utilizadas e 
têm um parâmetro de dispersão relativamente baixo, mas este 
valor pode variar razoavelmente através da banda de 
transmissão. Como essas fibras têm dispersão não nula, é 
necessário compensar a dispersão acumulada quando a 
transmissão se dá em grandes distâncias ou em altas taxas de 
transmissão.  

Adicionalmente, o interesse por elementos compensadores 
de dispersão visa também possibilitar a adequação e utilização 
de toda a infra-estrutura já instalada de fibras ópticas 
convencionais (CSF), dezenas de milhões de quilômetros, com 
dispersão nula para o comprimento de onda λ = 1300 nm. É 
sabido que as fibras têm menores perdas no comprimento de 
onda λ = 1550 nm e que eficientes amplificadores de sinal 
óptico operam em torno deste comprimento de onda, desta 
forma, é desejável operar as fibras em 1550 nm. Fibras com 
dispersão deslocada (DSF) têm dispersão nula em 1550 nm e 
foram desenvolvidas para este propósito. Porém se as fibras já 
instaladas (fibras CSF) forem utilizadas no comprimento de 
onda 1550 nm, elas apresentarão um parâmetro de dispersão D 
∼ +17 ps/nm/km, o qual limitará a taxa de transmissão sem 
degradação do sinal. A solução deste problema é a utilização 
de elementos compensadores de dispersão (DCF). 

Para se obter a compensação da dispersão, um apropriado 
comprimento de fibra compensadora de dispersão (DCF) deve 
ser adicionado à fibra convencional. Isto aumentará a perda por 
propagação do link óptico, além de aumentar o custo do 
sistema. O comprimento da fibra DCF pode ser reduzido se sua 
dispersão em λ = 1550 nm assumir valores elevados de sinal 
negativo. Uma figura de mérito para a fibra DCF é a razão 
entre o parâmetro de dispersão D e a perda total α. Por esses 
motivos, um projeto de fibra compensadora de dispersão deve 
buscar: baixa variação no parâmetro de dispersão, baixa perda 
por inserção, baixa não-linearidade, baixa dispersão modal por 
polarização e baixa perda por polarização, boa estabilidade 
térmica e baixo custo. 

Para compensação da dispersão cromática em larga faixa de 
comprimento de onda, ambos os parâmetros dispersão e a 
inclinação da curva de dispersão com o comprimento de onda 
(“slope”) devem ser compensados simultaneamente. Esta 
compensação é obtida com o emprego de fibras ópticas 
compensadoras especialmente projetadas para esta finalidade. 
Entretanto, um link óptico envolvendo uma fibra de 
transmissão (SMF) e uma compensadora (DCF) tem sempre 
uma dispersão residual e um elemento compensador para 
dispersão residual deve ser introduzido. Uma fibra óptica 
compensadora de dispersão residual deve ter dispersão plana e 
de sinal oposto ao do resíduo. Desta forma, é possível 
compensar uma faixa de comprimento de onda e evitar que a 
dispersão acumulada em longas conexões limite a operação do 
link óptico. 
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III. DESIGN DAS FIBRAS PCF E RESULTADOS 

A. Fibra PCF com Duplo Núcleo Concêntrico e Seletivo 

Preenchimento com Cristal Líquido E7 

Fibras PCF com duplo núcleo concêntrico são similares às 
fibras ópticas convencionais do tipo W [3]-[4]. Basicamente, a 
fibra estudada tem um arranjo hexagonal de furos circulares 
com período Λ, núcleo sólido de sílica com um furo central de 
diâmetro (dc) e preenchido com cristal líquido nemático do tipo 
E7 (LC-E7). Com exceção do furo central, os furos da micro-
estrutura são todos preenchidos com ar. O segundo núcleo, em 
forma de anel, é definido por uma região de furos de menor 
diâmetro (d) e está separado do núcleo central por uma região 
de furos de diâmetros grandes (D), que equivale a uma região 
de menor índice de refração médio [5]-[14]. A Fig.1 apresenta 
os principais parâmetros geométricos do modelo utilizado nas 
simulações. As dimensões utilizadas foram Λ = 2 µm, 
d/Λ = 0,25; D/Λ = 0,90 e dc = 0,18; 0,20 e 0,22. 

O cristal líquido E7 (fabricado pela Merck) é uma mistura 
de outros quatro cristais líquidos e as propriedades ópticas 
anisotrópicas desta mistura podem ser representadas pela 
equação estendida de Cauchy de três parâmetros [15]-[17]. 

4
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onde Ne,o representam os índices de refração extraordinário (e) 
e ordinário (o) do LC-E7, λ é o comprimento de onda e Ae,o, 
Be,o e Ce,o são os coeficientes de Cauchy modificados, 
determinados por ajuste de dados experimentais. A 
dependência dos índices de refração com a temperatura pode 
ser representada pelo modelo de quatro parâmetros [15]-[17]. 
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onde T é a temperatura em kelvin, (∆N)o é a birrefringência do 
LC-E7 no estado cristalino (T = 0 K), o expoente β é uma 
constante do material e Tc é a temperatura de transição para 
fase isotrópica do LC (Tc = 58oC para o cristal líquido nemático 
E7). A média do índice de refração é uma função linear 

TBAN −= , onde os parâmetros A e B podem ser obtidos 

por ajuste dos dados experimentais da média dos índices de 
refração 3/)2( oe NNN += como função da temperatura. Os 

parâmetros [(∆N)o, β] podem ser determinados pelo ajuste dos 
dados de ∆N(T). Os parâmetros de ajuste do LC-E7, para 
temperaturas entre 15oC e 67oC, estão disponíveis em [15]-
[17].  

As Figs. 2(a) e 2(b) apresentam um exemplo dos valores de 
índices de refração do LC-E7 em função da temperatura e 
comprimento de onda. O LC-E7 é altamente birrefringente 
(Ne > No) para temperaturas abaixo da transição de fase 
(Tc = 58oC) e acima de Tc o LC é isotrópico. Ambos os índices 

de refração, Ne e No, decrescem com o aumento do 
comprimento de onda e tendem a um valor constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Fibra óptica micro-estruturada de duplo núcleo concêntrico com furo 
central preenchido com cristal líquido nemático E7. 

Nas análises de dispersão foram consideradas as situações 
em que o LC-E7 tem o eixo diretor alinhado nas direções y e z, 
de modo que o tensor permissividade elétrica é diagonal e pode 
ser representado respectivamente por: { }222 ,, oeo NNN=ε  e 

{ }222 ,, eoo NNN=ε . Os índices de refração da sílica foram 
calculados com auxílio da equação de Sellmeier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Índices de refração ordinário e extraordinário para o cristal líquido 
nemático E7. (a) Índices de refração em função do comprimento de onda para 
T = 15oC. (b) Índices de refração em função da temperatura para λ = 1,55 µm 

A Fig. 3 apresenta curvas de dispersão para três valores de 
diâmetro do furo central preenchido com cristal líquido E7. 
Para um furo central de diâmetro 0,4 µm (d/Λ = 0,20) obtém-se 
um pico de dispersão ≈ − 4280 ps/nm/km. Isto possibilita 
compensar a dispersão positiva de links ópticos baseados em 
fibra padrão de telecomunicações.  
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Fig. 3. Curvas de dispersão para fibra PCF com duplo núcleo concêntrico e furo 
central preenchido com LC-E7 para T = 25oC. As curvas representam os 
valores de dispersão para três diferentes diâmetros do furo central (dc) 
preenchido com LC-E7. 

Considerando um link de fibra óptica SMF 28 (Corning) 
projetada para operar em λ = 1,3 µm, resulta em dispersão de 
≈ + 17 ps/nm/km quando operada a 1,55 µm, que é o 
comprimento de onda dos modernos links ópticos. Para 
compensar totalmente a dispersão de um link de 80 km (fibra 
SMF 28) seriam necessários apenas ≈ 317,75 m de fibra PCF 
com duplo núcleo concêntrico (Fig. 1). O deslocamento do 
pico de dispersão com a variação do diâmetro do furo central 
(Fig. 3) permite avaliar a sensibilidade do design quanto à 
sintonia do pico de dispersão. Uma variação no diâmetro do 
furo central (dc) de aproximadamente 2% resulta em um 
deslocamento do pico de dispersão de ≈ 7 nm. Obviamente a 
posição do pico de dispersão é dependente de todas as outras 
dimensões da fibra (d, Λ, D), entretanto o requisito de precisão 
deve se basear no parâmetro que mais influencia a resposta 
pretendida e este parâmetro é o diâmetro dc.  

A Figs. 4(a) e 4(b) apresentam as curvas de dispersão para a 
fibra PCF com duplo núcleo concêntrico, em função da 
temperatura, para duas orientações do eixo diretor do LC-E7. 
Pode-se observar que é possível sintonizar o pico de dispersão 
através do controle externo de temperatura da fibra. O aumento 
da temperatura causa um desvio para o vermelho (“red shift”) 
na resposta de compensação da fibra. Ambas orientações do 
eixo diretor resultaram em variação de ≈ − 0.25 nm/oC. Este 
controle externo pode ser utilizado como uma nova variável de 
controle o que permitiria relaxar a precisão necessária nos 
processos de fabricação. 

 

B. Fibra PCF com Duplo Núcleo Concêntrico e Multiplos 

Núcleos Fracamente Acoplados 

 
Fibras compensadoras de dispersão residual visam 

diminuir ou eliminar a dispersão de fibras SMF que não foi 
completamente compensada com o emprego de uma fibra 
compensadora de dispersão DCF. Sobretudo em aplicações 
DWDM, em links longos, a dispersão residual torna-se um 
fator limitante para comunicações em alta taxa de repetição.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Curvas de dispersão para fibra PCF com duplo núcleo concêntrico e furo 
central preenchido com LC-E7 para temperaturas entre 15oC e 35oC. (a) 
Valores de dispersão para LC-E7 com eixo diretor na direção y. (b) Valores de 
dispersão para LC-E7 com eixo diretor na direção z. 

A Fig. 5 apresenta o modelo geométrico utilizado nas 
análises numéricas de fibra multinúcleo. Este modelo é 
baseado em uma fibra PCF de duplo núcleo concêntrico 
apresentada em [6]. A alteração de design aqui proposta é a 
diminuição do diâmetro de seis furos com ar posicionados 
entre o núcleo central e o núcleo externo em forma de anel. A 
redução de diâmetro destes furos representa a criação de seis 
novos núcleos, porém fracamente acoplados com os núcleos 
interno e externo. O papel destes seis núcleos é perturbar a 
propagação da luz em ambos os núcleos alterando o fator de 
acoplamento entre eles e conseqüentemente modificando a 
forma da curva de dispersão. As principais dimensões da fibra 
são: Λ = 1,5356 µm, d/Λ = 0,3444, dr/Λ = 0,2733 e 
dm/Λ variando entre 0,2533 e 0,2633. No melhor de nosso 
conhecimento, esta é a primeira vez que núcleos extras são 
utilizados para se alterar a forma da curva de dispersão e assim 
obter dispersão plana para compensação de dispersão residual. 

A fibra DCF apresentada em [6] visa compensar a 
dispersão de uma fibra convencional (SMF) operando na 
banda C, com resíduo menor que 0,1 ps/nm/km. Entretanto, 
para longos links ópticos (>1000 km) esta dispersão residual 
pode comprometer severamente a largura de banda do link. A 
fibra proposta na Fig. 5, para compensação da dispersão 
residual, pode ser utilizada em conjunto com a fibra DCF 
apresentada em [6] para compensar, mais eficientemente, a 
dispersão de uma SMF padrão. 
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Uma fibra compensadora de dispersão residual (RDCF) é 
projetada para ter dispersão negativa e plana em toda a faixa 
de comprimentos de onda de interesse. Desta forma, a fibra 
RDCF pode ser empregada como elemento compensador 
genérico para links SMF+DCF. O design de uma RDCF não 
busca casar a dispersão e a inclinação da dispersão residual do 
link SMF+DCF, pois o resíduo é aproximadamente plano na 
banda de comprimento de ondas, já que a fibra DCF é 
projetada para realizar a prévia compensação em toda a banda. 
Um cuidado adicional, ao se empregar uma RDCF, é utilizar 
um adequado comprimento de fibra DCF de forma que o 
resíduo seja sempre positivo, pois a RDCF é projetada para ter 
dispersão negativa. 

O melhor resultado da literatura para fibras RDCF foi 
apresentado em [13]. Para a fibra aqui proposta obteve-se 
valor de dispersão da mesma ordem que o reportado [13], mas 
com área efetiva maior e da mesma ordem que a apresentada 
em [6]. Isto possibilita utilizar a fibra da Fig. 5 para a 
compensação da dispersão residual de um link envolvendo 
uma típica fibra de transmissão SMF e a fibra compensadora 
apresentada em [6], com baixas perdas de acoplamento, pois 
ambas têm basicamente a mesma área efetiva. A perda por 
confinamento é de ∼1 dB/m, para o design com 14 anéis de 
furos (Fig. 5), podendo diminuir drasticamente para até  
∼ 0,1 dB/km ao se utilizar 19 anéis de furos. 
Conseqüentemente, a fibra aqui proposta mostra-se como uma 
boa opção para compor um conjunto compensador na banda C 
(1.53 a 1.565 µm). Estudos complementares serão realizados 
na tentativa de se obter dispersão ultra-plana e mais negativa 
em toda a banda C. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Fibra óptica micro-estruturada de duplo núcleo concêntrico e seis 
núcleos extras fracamente acoplados com os núcleos central e externo. A fibra 
ótica tem núcleo sólido de sílica e todos os furos são preenchidos com ar. A 
região em cinza escuro indica o local do núcleo externo em forma de anel. As 
regiões em vermelho indicam os furos com ar que tiveram o diâmetro reduzido 
dando origem aos seis núcleos extras. 

A Fig. 6 apresenta as curvas de dispersão da fibra RDCF 
com duplo núcleo concêntrico e seis núcleos extras, fracamente 
acoplados com os núcleos interno e externo em forma de anel. 
A linha pontilhada representa os valores de dispersão da fibra 
DCF apresentada em [6] e as linhas sólidas representam a 
dispersão plana da fibra compensadora de dispersão residual 
aqui proposta. Basicamente a diferença entre os projetos da 
fibra apresentada em [6] e da fibra aqui proposta é a redução 
dos diâmetros de seis furos localizados entre os dois núcleos 
interno e externo da fibra. A presença destes seis núcleos altera 
o fator de acoplamento entre o núcleo interno e externo, 
fazendo com que a interação entre ambos possa ocorrer em 

uma maior faixa de comprimentos de onda. A conseqüência é 
uma dispersão plana na desejada faixa de comprimento de onda 
(banda C). As três curvas de dispersão foram obtidas ao 
variarmos o diâmetro dos furos no centro dos seis núcleos 
extras. A fibra proposta em [6] destina-se a compensar a 
dispersão da fibra de telecomunicação SMF padrão em toda a 
banda C, por isso, apresenta dispersão negativa com a 
inclinação apresentada na Fig. 6. Entretanto, esta compensação 
não é perfeita resultando um resíduo que deve ser compensado 
para permitir a utilização do link óptico em grandes distâncias 
(> 1000 km). A fibra RDCF aqui proposta permite compensar 
este resíduo em toda a banda C. O melhor resultado foi obtido 
ao se considerar furos com diâmetro dm/Λ = 0.2583 que 
resultou em dispersão com valor médio de dispersão de 
∼ −156 ps/nm/km com variação máxima ∼ 0,66 ps/nm/km em 
toda a banda C. A área efetiva do modo fundamental é 
∼20 µm2 e a perda por confinamento pode ser da ordem de 
0,1dB/km. 

IV. CONCLUSION 

Dois designs de fibras ópticas micro-estruturadas de duplo 
núcleo concêntrico foram propostos e avaliados numericamente 
para aplicação como elemento compensador de dispersão. Um 
dos designs permite compensar a dispersão cromática de um 
link óptico em um único comprimento de onda e sintonizar o 
pico de dispersão negativa através do controle externo da 
temperatura do sistema. Esta capacidade de sintonia foi 
possível pela inclusão de cristal líquido em um pequeno furo 
no centro do núcleo da fibra óptica. Deslocamentos de 
≈ − 0.25 nm/oC foram demonstrados para fibras com furo 
central preenchido com cristal líquido nemático E7, fabricado 
pela Merck. O segundo design de fibra inclui a criação de seis 
núcleos extras cuja presença altera significativamente a 
característica de dispersão da fibra óptica. O design proposto 
permitiu obter curva de dispersão plana em toda a banda C de 
comunicações ópticas, em fibra com área efetiva modal de 
∼20 µm2, o que permite reduzir a perda no acoplamento com 
fibra compensadora de dispersão e fibra óptica convencional. 
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Fig. 6. Curvas de dispersão de fibra PCF com duplo núcleo concêntrico e seis 
núcleos extras obtidos pela redução do diâmetro de alguns furos da 
especialmente selecionados. A curva pontilhada representa os valores obtidos 
em [6] para a fibra PCF sem os núcleos extras. As curvas sólidas indicam os 
valores de dispersão para três diferentes diâmetros dos furos que definem a 
região dos núcleos extras. 
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Abstract— We demonstrated a 50 km ultralong Erbium fiber 

laser actively mode locked with repetition rate varying from 1 to 

10 GHz and with pulses of 36 ps. We observed solitons generation 

inside the cavity when the laser operates at repetition rates below 

7.5 GHz. At 1 and 2.5 GHz they experience intracavity pulse 

compression. We observed also that the soliton regime 

determines the output pulse width in ultralong Erbium fiber 

laser. 

Keywords-soliton effect; Erbium-doped fiber; fiber laser; mode-

locked lasers; ultralong cavity. 

 

I.  INTRODUCTION 

Studies of the capacity assessment show the necessity of 
new concepts development in lightwave systems to support the 
huge global network traffic demand [1]. Improved laser 
characteristics such as high repetition rate, generation of 
ultrashort pulses and high output power are some of these 
challenges. 

Recent publications reports advances in a new area of laser 
science: the ultralong fiber lasers. Turitsyn et al. showed the 
ultralong fiber lasers with a cavity length from 75 to 270 km 
which were experimentally demonstrated to have a quasi-
lossless transmission [2, 3]. In these works, the optical 
transmission link and the cavity are the same medium and the 
gain was provided by distributed Raman amplification with 
bidirectional pumping. The cavity was formed by two Bragg 
gratings with reflectivity in the wavelength of the first Stokes. 
Another application of these giant lasers was shown by Zadok 
et al. for secure key distribution by using two Erbium doped 
fiber amplifiers (EDFA), 50 km of standard telecom fiber and 
two mirrors in each end of the link to set the peak reflectivity 
frequencies representing a key bit [4]. 

The study of the ultralong cavities started in 1982 by 
Nakazawa et al. [5] who demonstrated a fiber laser with 101 
meters long and emission wavelength of 1150 nm. Over the 
last five years, there are three groups, including our, working 
intensively on this type of laser. All of them with focus in 
telecommunication applications. 

The innovation of our work is to demonstrate the assembly 
of a ultralong fiber laser with a ring configuration, generating 
pulses inside the communication link [6]. The pulse generation 
is made from electro-optical modulation at high repetition 
rates, synchronized with the time of pulse propagation inside 

the cavity. The polarization control, commonly used for the 
generation and control of ultrashort pulses [7] is the fine-tuning 
to obtain the condition of stable pulses. 

The balance between the anomalous dispersion of the SMF 
with the non-linearity generated by amplification creates an 
environment for the emergence of solitons, an interest effect in 
telecommunications to maintain the ideal conditions for the 
least deterioration of the pulse along its propagation [8]. 

During our recent studies, we identified specific conditions 
of intracavity peak power and modulation frequency that 
contributes to the generation and maintenance of soliton pulses. 

In this paper, we investigate these features in an ultralong 
Erbium-doped fiber laser that was designed to operate in 
actively mode-locked regime with a modulation frequency 
from 1 to 10 GHz. A comparison between the output pulse 
widths with Kuizenga and Siegman theory [9] demonstrated a 
soliton regime with intracavity pulse compression. 

II. EXPERIMENTAL SETUP 

Fig. 1 shows the experimental setup of the ultralong 
Erbium fiber laser. It consists of 2 m of Erbium-doped fiber 
with a pump laser of 980 nm, an optical isolator with 50 dB of 
isolation and insertion loss of 0.07 dB at 1550 nm, a 
polarization controller, two spools with 25.3 km of standard 
single mode fiber (SMF), an intensity modulator, an output 
coupler of 13% and a 1% monitoring coupler after the first 
SMF spool. 

 

Figure 1. Experimental setup of the ultralong Erbium fiber laser. 
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The total length of the cavity is approximately 50.6 km 
with 9.5 dB of loss, which results an average attenuation of 
0.19 dB/km and the average intracavity dispersion is 
17 ps/nm.km.  

For this ultralong fiber laser, the fundamental repetition rate 
of the laser cavity is about 4 kHz. Note that this spacing is very 
small compared to conventional fiber lasers. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A. Laser output 

For the mode-locking operation, an intensity modulator was 
inserted into the cavity to establish repetition rate of 1, 2.5, 5, 
7.5 and 10 GHz. As predicted by Kuizenga and Siegman 
theory, the pulse width produced by active mode-locking is 
determined by the equation [9]: 
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where τ0 is the pulse width, g0 is the gain, δl is the modulation 

index, fm is the modulation frequency and ∆f is the spectrum 
linewidth. Note that the pulse width is inversely proportional to 

the modulation frequency as �� ∝ (1 ��⁄ )
/� where when we 
consider all of other parameters as a constant. 

Fig. 2 shows the measured output pulse width as a function 
of modulation frequency, with the average output power of 1.8 
mW. For frequencies from 5 to 10 GHz, the duration was 54.1 
to 36.1 ps which were according to the theory. However, the 
pulse widths at the modulation frequencies of 1 GHz (59.5 ps) 
and 2.5 GHz (54.6 ps) deviate from the theoretical curve and 
are shorter than expected. We believe this is due to intracavity 
soliton compression regime. 

 

Fig. 2. Output pulse width as function of modulation frequency in active 
mode-locking regime. 

B. Soliton regime 

As we can see in the equation (1), nonlinearities are not 
considered in this theory, indicating the necessity of an 

additional analysis. Two phenomena are occurring 
simultaneously inside the ultralong fiber laser: generation and 
propagation of the pulses. In this section, we analyze the results 
by using a nonlinear propagation theory [10]. 

 Fig. 3 shows the calculated first order soliton peak power 
(red circle curve) that is given by the expression: 

� =
3.11��|����|

2��������
�                                  (2) 

where λ is the wavelength emission, Dave is the average 

dispersion of the laser cavity, c is the velocity of light, γ  is the 

nonlinear coefficient and τFWHM is the full width at half 
maximum of the pulse. The values of intracavity peak power 
(blue triangle curve) were calculated considering the average 
output power, the pulse width showed in Fig. 2, and the 
respective modulation frequency in each case. 

 

Fig. 3. Intracavity and soliton peak powers versus modulation frequency. 

We can note in the Fig. 3 that for frequencies below 
7.5 GHz the intracavity peak power is higher than the soliton 
peak power. Considering the modulation frequency of 2.5 
GHz, the intracavity pulse at this frequency has an energy 
equivalent to a soliton of order 2 (N = 2). At 7.5 GHz we 
obtained N = 1 which is the soliton effect threshold. For higher 
frequencies there is no soliton regime. 

In addition, we calculated the soliton period by [10]: 

 � =
0.322��������

�

��|����|
                                 (3) 

where c is the velocity of light, τFWHM is the full width at half 
maximum of the pulse, λ is the pulse center wavelength and 
Dave is the average dispersion of the laser cavity. 

In Fig. 4, we plot the soliton period as a function of 
modulation frequency where the cavity length is used as a 
comparison parameter (blue line). For 1, 2.5 and 5 GHz the 
soliton period is longer than the laser cavity, and because they 
have more power than the fundamental soliton they may 
experience pulse compression inside the cavity. For 7.5 GHz 
the intracavity pulse which is equivalent to the fundamental 
soliton has a period shorter than the laser cavity. At 10 GHz the 
pulse is no longer a soliton. 
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Fig. 4. Intracavity and soliton peak power versus modulation frequency. 

By comparing  Fig. 2, 3 and 4 we conclude that in our laser 
soliton pulse compression occurs when the soliton period is 
longer than the cavity length. And the main idea is that the 
soliton regime inside the cavity is what determines the output 
pulse width of the ultralong Erbium fiber laser. 

C. Output and after 25 km 

Additionally, we compared the measurements performed at 
two points in the ultralong cavity. 

Fig. 5. a) and b) show the output pulse width with duration 
of 59.5 ps and corresponding optical spectrum with a FWHM 
of 0.066 nm at 1 GHz, respectively. The time-bandwidth 
product is 0.486. The inset in Fig. 5. b) shows the spectrum in 
log scale where the soliton shape with sidebands is observed 
[11]. 

a)

  

b)

  

Fig. 5. a) Output pulse width and b) Output spectrum at the modulation 
frequency of 1 GHz. 

Fig. 6. a) shows the pulse width of 41.4 ps measured in the 
1% monitoring coupler after the first SMF spool at the same 
frequency of 1 GHz. This measurement demonstrated that the 
pulse is compressed along the propagation of 25 km of SMF. 

a)

 

b)

 

Fig. 6. a) Pulse width and b) Spectrum at the frequency of 1 GHz after 25 km 
of SMF.  

In addition, we can observe in the Fig. 6. b) the 
corresponding optical spectrum with FWHM of 0.075 nm. At 
the inset, in the log scale it is observed the soliton spectral 
sidebands. The time-bandwidth product in this case is 0.383, 
close to the reference value of 0.315 for hyperbolic secant 
profile. 

The focus of this article was to analyze the conditions of this 
new type of laser with kilometer dimensions. Some preliminary 
analysis of the laser in the field configuration using the Kyatera 
network [12], indicated that the main difference was the higher 
attenuation (~13 dB), due to the connections in the installed 
network around the city of Sao Paulo. In this case, we need to 
increase the gain inside the cavity to maintain the same 
nonlinearity conditions. The high peak power and the cavity 
length in the order of the period of soliton guarantee the 
functioning of this type of laser also in the field configuration. 

 

IV. CONCLUSION 

In conclusion, we have demonstrated an ultralong Erbium 
fiber laser with a cavity length of 50 km mode-locked by an 
intensity modulator with repetition rate varying from 1 to 
10 GHz. The pulse compression occurs for high order solitons 
which is obtained at the modulation frequencies of 1 and 2.5 
GHz. In these cases the soliton period is longer than the cavity 
length. For higher frequencies, there is no soliton compression 
and the pulse widths are according to the standard theory of 
active modelocking. 
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Abstract — This paper presents simulated and measured results 
for Frequency Selective Surfaces (FSS) using spiral element 
geometry. The structures investigated have several bands of 

rejection. The simulated results are compared with measured 
results. A prototype was designed and built with spiral elements. 
The effects of some physical parameters of the geometry on the 
response of the FSS were investigated through simulations. A 

numerical investigation was made using the commercial software 
Ansoft DesignerTM. The experimental investigation was made 
with a vector network analyzer from Agilent Technologies - 
N5230A model. The investigated geometry showed simplicity and 

facility of construction. 

Keywords- Single Layer Structure, Spiral Element Geometry, 

Multiband Response, FSS 

I.  INTRODUCTION 

A FSS screen is comprised of an infinite array of 
periodically arranged metallic patch or aperture elements that 
exhibits total reflection or transmission, respectively, in the 
neighborhood of the element resonance [1]. In recent years, 
several arrays and geometries were investigated to obtain a 
multiband frequency response. Many techniques such as 
combined elements, complex elements, fractal elements, 
multilayered FSS, and the combination of several of those 
techniques were used [2]–[7]. 

A multiband single-layer FSS for transmitting L band (1.5 
GHz band) and S band (2.5 GHz band) and also reflecting Ka 
band (20/30 GHz band) was proposed by Ohira et al. in [2]. 
The structure proposed was single layer but the geometry of the 
proposed element was very complex. 

After this, at 2005, Ohira et al. in [3] proposed a new FSS 
that provided a pass band with attenuation-pole frequencies in 
stop bands. The FSS had both aperture-element and patch-
element behaviors. Again, we can observe a very high 
complexity of the element geometry. 

Luo et al. in [4] used square loop slots etched on substrate 
integrated waveguide cavities (SLS–SIWC) to obtain a triband 
FSS. In this structure each periodic cell consists of two 
neighboring SLS–SIWCs with different physical dimensions. 

In [5], Bossard et al. proposed a micron-scale frequency 
selective surfaces (FSS) that exhibited multiple strong stop 

bands in the infrared (IR). Fractal geometries were employed in 
the design of single-layer to obtain a multiband IR FSS. 

Gianvitorio et al. in [6] used Minkowski and Sierpinski 
Carpet fractals to design three frequency selective surfaces 
which exhibited two or three stop bands depending on how 
many iterations were used to generate the geometry of the cell. 
These surfaces are dual polarized due to the symmetry of the 
geometry. 

In [7], Huang et al. used a new type of FSS using the 
multiperiodicity combined elements (MPCE). They showed 
that this new structure can obtain multiband response in a wide 
band. This was possible because the new elements restraining 
the grating lobes. 

All these authors used very complex geometries in design 
of multiband FSS. In this paper, the design, simulation, 
fabrication and measurement of FSS based on a simple spiral 
geometry element are discussed. The FSSs were designed to 
present multiband resonances. To obtain the simulated results 
we used the commercial software Ansoft Designer

TM
. The 

measurement techniques to acquire the frequency response are 
also covered. The influence of some physical parameters on the 
FSS response was investigated. 

II. INVESTIGATION AND RESULTS 

The geometry of the proposed FSS is shown in Figure 1. It 
is a modification of the novel linear quadrifilar presented in [8] 
by Mias et al. The response from this structure is multi-band in 
nature shown by equally spaced passbands with stability at all 
incident angles. We introduce a square loop, at the center of the 
quadrifilar spiral, introducing another physical parameter. 
These several physical parameters can be used to obtain a 
desired response. The modified quadrifilar spiral is easy to 
build and enables a size reduction because of its large electrical 
length. 

To analyze the design flexibility of the chosen geometry we 
change three parameters showed in Figure 1; the diameter of 
the inner square, D, the length of the external arm, L0, and the 
length of the internal arm, L1. We simulated the FSSs in Ansoft 
Designer

TM
. In the analysis we used a RT-Duroid 3206 

substrate with electrical permittivity equal to 10.2 and a height 
of 1.27mm. All structures have periodicity equal to 20mm. 

Sponsor: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq, project 470404/2007-8 
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In Figure 2 we fixed L0 in 17mm and L1 in 8mm and 
change the diameter of the inner square, D. We consider four 
different values of D. The structures presented four resonance 
stop bands from 6GHz to 12GHz. As we can see, the resonance 
frequencies decrease a little bit when D increases, but the effect 
is not significant. In fact, this effect is more significant in 
second and fourth resonances. In the first and third resonances 
the effect is negligible. 

 

Figure 1.  Physical parameters considered in the analysis. 

 

Figure 2.  FSS frequency resposnse as function of the inner diameter, D. 

In Figure 3 we fixed D in 4mm and L1 in 8mm and change 
the length of the external arm, L0. We consider four different 
values of L0. As we expected, the resonance frequencies 
decrease a little bit when L0 increases. At this time, the effect is 
very significant in the first resonance. The resonance frequency 
decreases a lot when L0 increases. The second and fourth 
resonances almost did not change. The third resonance changes 
but not so much as the first. 

In Figure 4 we fixed D in 4mm and L0 in 16mm and change 
the length of the internal arm, L1. We consider two different 
values of L1. The resonance frequencies decrease a little bit 

when L1 increases, but at this time, the effect is very significant 
in the second resonance. The first and fourth resonances almost 
did not change. The third resonance changes but not so much 
as the second. 

 

Figure 3.  FSS frequency resposnse as function of the external arm, L0. 

 

Figure 4.  FSS frequency resposnse as function of the inner arm, LI. 

After simulations, we built a FSS with spiral element to 
validation propose of the simulated results. The dimensions of 
D, L0, and L1 were 4mm, 17mm, and 8mm, respectively. A 
photograph of the built FSS is shown in Figure 5. 

Measurements were performed at the laboratory of the 
Group of Telecommunications and Applied Electromagnetic 
(GTEM), in the Federal Institute of Paraiba (IFPB). The 
measurement setup is illustrated in Figure 6. Horn antennas 
operating at X-band, waveguides with a cutoff frequency of 6.8 
GHz and a vector network analyzer from Agilent 
Technologies, Model N5230A were used. 
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Figure 7 shows a comparison between the simulated and 
measured results for the built FSS. Both results show four 
resonance bands at – 10 dB. A good agreement between results 
is observed. 

 

Figure 5.  Buitl FSS. 

 

Figure 6.  Measurement Setup. 

 

Figure 7.  Comparison between measured and simulated results. 

III. CONCLUSIONS 

In this paper, the use of a spiral element was investigated in 
frequency selective surfaces. A single layer structure has been 
used to generate multiple stop-band characteristics. The 
validity of the simulation results has been shown through 
careful experimentations. A prototype have been fabricated and 
tested in a free-space environment for validate the simulation 
results. A good agreement between the simulations and 
experimental results has been shown. We should note that the 
use of the spiral element enable a multiband response. We can 
change several physical parameters to obtain a desired 
response. Considering the lack of experimental support 
regarding this field of inquiry, our further work will focus on a 
design of a practical application. 
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Abstract — In this paper, the boundary condition characteristic 
equation of the anisotropic-dielectric-loaded corrugated guide 
are developed. Dispersion curves of hybrid modes generated by 
the characteristic equation are presented and discussed. This 
paper also presents a technique to reduce the relative 
permittivity and create uniaxial anisotropy from isotropic 
homogeneous dielectric. 

Keywords - Antennas; Waveguides; Microwaves. 

I.  INTRODUCTION 
Advances in satellite communication have increased the 

need for study of new satellite antennas with low cross 
polarization, high efficiency, low side lobes, low weight and 
wide operation frequency. This is because the needs of more 
stringent requirements for frequency reuse in order to increase 
the capacity in the satellite bands, launching costs and 
advances in technologies of others communication system 
devices. Normally, the feed element plays an important part in 
the overall characteristic of the earth-station satellite 
communication system [1-4]. This paper presents a new feed 
element configuration that can be used alone or in array 
systems. It is an anisotropic-dielectric-loaded corrugated guide. 
This new feed element is analyzed, and the characteristic 
equation for its propagating modes is presented. A technique is 
also presented to improve mechanical and homogeneity 
characteristics for the dielectric rod used. This technique 
reduces the permittivity of a homogeneous material so that 
return loss can be minimized avoiding the need of foam 
dielectric materials. This technique also creates a uniaxial 
anisotropy effect in the material, and this effect is analyzed by 
propagation mode dispersion curves. The HE11 balanced 
hybrid mode is supported and it is expected low cross 
polarization and side lobes in a wide operation band. The feed 
geometry proposed in this paper makes possible a permittivity 
transition in the axial direction for optimal return loss. The 
uniaxial anisotropy can also be a parameter to improve the 
mode propagation characteristics, especially for the HE11 
balanced hybrid mode [3].  

  

II. THEORY 

A. Geometry of the problem 
Figure 1 shows the anisotropic-dielectric-loaded corrugated 

guide. The anisotropic dielectric has optical axis in the z-
direction. r1 is the dielectric rod radius, r0 is the corrugated 
guide radius (without corrugations) and r2 is r0 plus corrugation 
depth. 

 
Figure1. – Geometry of Anisotropic-dielectric-loaded corrugated guide. 

 

B. Suggested technique to produce uniaxial anisotropy 
It is suggested to produce anisotropy in the dielectric rod by 

perforating the dielectric in the axial direction (z-direction). 
The dielectric can be a PTFE (polytetrafluoroethylene is a 
synthetic fluoropolymer of tetrafluoroethylene. It is most well 
known by the DuPont brand name Teflon) type material with a 
very good homogeneity. The idea is to achieve a more 
homogeneous and structurally strong material than the 
dielectric foam. The values of permittivity in the transversal (x 
and y-directions) and axial direction are given by the equations 
[5]: 

0 0

0 0
0 0
0 0

t

t r

z


    



 
   
 
 

               (1) 

where:     2 ( 1) / 2 ( 1)
1 ( 1)

t r r r r

z r

C C
C

    

 

     


  

      (2)  

and:  

r  - is the tensor of the relative dielectric permittivity 

This work is partially supported by the Brazilian agencies: CNPq 
472908/2009-0 and Project CAPES-PROCAD 377058. 
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t - is the transversal relative dielectric permittivity 

z -  is the tangential relative dielectric permittivity 

C  -  is the dielectric concentration given by: 

               
T F TC =  (A  - NA )/A                  (3) 

where  

AT – is the transversal area of the dielectric rod 

AF   - is the transversal area of the holes (it is assumed that the 
holes have the same transversal area) 

and N -  is the hole numbers. 

C. Theoretical Formulation 
Considering the geometry of the problem shown in Figure 

1, in region r < r0, the longitudinal field components Ez and Hz 
must satisfy the wave equation and the solutions are given by a 
mode expansion inside and outside the rod. 

 
Inside the dielectric rod  (r<r1): 

 
2( , , ) ( )cos( ) z

Zn n nEi r z K A J Kr n e              (4) 
2( , , ) ( )sin( ) z

Zn i n nHi r z y K B J Kr n e              (5) 
with 

2 2 2
0 zK k                 (6) 

 
Outside the dielectric rod (r1<r<r0): 

 2
1 1 1( , , ) ( ) ( ) cos( ) z

Zn n n n nEo r z k C J k r D Y k r n e         (7) 

 2
1 1 1( , , ) ( ) ( ) sin( ) z

Zn o n n n nHo r z y k E J k r F Y k r n e       (8) 
with 

2 2 2
1 0k k                               (9) 

and  

0 0/i z o zy y      is the intrinsic dielectric 

admittance, yo is the intrinsic air admittance,   is the 
propagation constant, with Zj j        , for the 

lossless case. 0k  is the free space wave number.  ( )nJ x  and 

( )nY x  are Bessel functions of first and second kind of order n, 
respectively. 
 
      The -component of the fields are given by: 
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(13) 

 
Next, the boundary conditions are applied considering the 

surface-impedance approach instead of the use of space 
harmonics. This is a good approximation for slot width smaller 
than a tenth of a wavelength [2]. The approximation improves 
as the number of slots per wavelength increases. 

Application of boundary conditions will produce a system 
of equations that must be numerically solved to obtain the 
propagation constant for the hybrid modes HE and EH. The 
system of equations is presented bellow: 

 
11 12 13 14 15 16

21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36

41 42 43 44 45 46

51 52 53 54 55 56

61 62 63 64 65 66

0
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where: 
 

11 12 21 22 32 35 36 41 43 44 0                        (15) 
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56 0 1 1 1' ( )o nj y k Y k r              (35) 
61 0 1' ( )t nj KJ Kr               (36) 
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and 0( )SY r  is the surface admittance given by: 
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The far-fields are obtained by applying the Fourier 

Transform in the aperture tangential fields [6]. 

02
'sin cos( ')
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r
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                    (43) 

02
'sin cos( ')
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' ' '
r
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radE C E e r dr d


  

              (44) 

The co-polar and cross polar fields are obtained by using 
Ludwig’s third definition [7]. 

III. SIMULATED RESULTS 
Some particular cases were simulated to validate the 

theoretical development presented in this article and to analyze 
the dielectric rod anisotropy effect in the structure. The 
particular geometry used has r1 = 0.05054m, r0 = 0.06317m and 
corrugation depth d = 0.014m. Initially it was considered an 
isotropic dielectric rod with r=1.05 in order to compare the 
results with the existing literature [4]. Figure 2 presents the 
simulated results. As it was expected, the two curves 
(corrugated [4] and dielectric-corrugated) are very close. The 
dielectric-corrugated-guide curve for the HE11 mode crosses 
(/k0)=1 tending to square root of r, but don’t pass this value 
for a wide frequency band.  

In other simulation, an isotropic dielectric rod with r = 10.3 
(Alumina Ceramic) [8] is perforated with 450 holes 
(diameter=4mm). The holes were axial and homogenously 
distributed in the rod area. As result, it was obtained an 
equivalent anisotropic material with z = 3.745 and t = 2.737. 
The simulated dispersion curves, for the two main modes, are 
presented in the Figure 3. In this figure, it is also presented the 
dispersion curves for the isotropic dielectric rod with r = 
3.745. The isotropic permittivity value r = 3.745 can be 
obtaining with: “Cross linked poly styrene / ceramic powder-
filled, Silicone resion ceramic powder-filled, air with rexolite 
standoffs fused quartz” [8]. 
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Figure 2 – Simulated dispersion curves for the degenerate case of an isotropic 
dielectric rod with r=1.05, and for the hollow cylindrical corrugated guide [4]. 

r1=0.05054m, r0=0.06317m and corrugation depth d=0.014m. 
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Figure 3 – Simulated dispersion curves. Parameters: r1=0.05054m, 

r0=0.06317m and corrugated depth d=0.014m. Anisotropy was created by 
inserting 450 axial holes, with diameter =4 mm, in the dielectric with r=10.3 

resulting t=2.737 and z=3.745. Isotropic dielectric r=3.745. 

 

The isotropic simulated curves, presented in Figure 3, were 
compared and agreed with existing literature [2-4].  When 
dielectric anisotropy is present, the HE11 dispersion curve 
moves to the right. This result in an elevation of cut-off 
frequency. The same effect was not observed for the EH11 
dispersion curve.  

The co- and cross polar radiated far-fields for both cases of  
Figure 3 (isotropic and anisotropic) are presented in Figure 4. 
In this simulation it was considered f=5.252 GHz ( 0k =110) 
and only the presence of the main mode HE11.  
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Figure 4 – Co-polar and cross-polar radiated fields for the balanced hybrid 

HE11-mode. Plane 45°. Parameters: r1=0.05054m, r0=0.06317m and 
corrugation depth d=0.014m. Anisotropy created by 450 holes axial, with 

diameter =4mm, in the dielectric with r =10.3 resulting t=2.737 and 
z=3.745.  Isotropic dielectric r =3.745. 
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Figure 5 – Co-polar and cross-polar radiated fields. Plane 45°. Parameters: 

r1=0.05054m, r0=0.06317m and corrugated depth d=0.014m. Isotropic 
dielectric  r=3.745 and isotropic dielectric r=1.05. 

In the figure 5 are showed the co- and cross polar radiation 
curves for the isotropic cases of r = 1.05 and r = 3.745 for the 
same frequency utilized in the figure 4. In this figure, it is 
observed cross polarization levels low than -100dB for the 
isotropic case r=1.05.  

 

IV. CONCLUSIONS 
This paper presented the characteristic equation developed 

for the corrugated cylindrical guide with anisotropic dielectric 
rod. The hybrid modes dispersion curves generated by this 
characteristic equation were tested with the degenerated case of 
a hollow cylindrical corrugated guide by using an isotropic 
dielectric with: r = 1.05. The results were presented in the 

Figure 2 and showed very close agreement. This was expected, 
since the dielectric was very close to unity. In this case the 
structure is almost the same the structure of the corrugated 
guide. This paper also presented and compared simulated 
dispersion curves for the degenerated case of isotropic 
dielectric with r = 3.745 and the case of an anisotropic 
dielectric with z = 3.745 and t = 2.737. This anisotropic 
material was created by perforating an isotropic material with 
r = 10.3 according to the technique describe in this article. In 
both cases the dispersion curves were identical for the mode 
EH11 and little difference were observed for the mode HE11. 
The anisotropic HE11 mode presented cut-off value higher 
than isotropic one. This is because of the smaller permittivity in 
the transversal direction. The radiation pattern of Figure 4 
shows that the anisotropy effect created an increment of 
approximately 3dB in the cross polarization level. The co-polar 
radiated field presented lower level second lobe for the 
anisotropic case. This effect is very interesting and demands 
more study for its understanding. From the curves presented in 
Figure 5, it can be verified that the cross polarization were 
significantly worse with the highest permittivity isotropic 
dielectric inclusion. It is predictable, because the structure with 
r = 1.05 is an structure similar to the hollow cylindrical 
corrugated guide with corrugation depth d = /4, for this case 
excellent levels of cross polarization are expected. This paper 
also presented a technique to reduce the relative permittivity 
and generate uniaxial anisotropy from an homogeneous 
isotropic dielectric. The objective is to obtain a material more 
homogeneous and mechanic-structurally better than the 
dielectric foam. The anisotropy created by this technique 
showed little effect in the dispersion curves and radiation 
patterns simulated examples. More detailed studies are being 
carried out to improve the conclusions on the anisotropic effect 
in the proposed guide. 
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Resumo—São analisadas e discutidas as ressonâncias elétricas e 
magnéticas excitadas numa célula unitária de dois anéis 
concêntricos que apresentam fendas em lados opostos (“split- 
ring resonator”). A célula está disposta em um plano de simetria 
de um  guia de onda retangular sob a incidência de uma onda 
polarizada no modo TE10. A resposta magnética dos anéis 
fendidos é identificada comparando-a com a de anéis fechados e 
observando-se a densidade de corrente superficial nos anéis. A 
excitação das ressonâncias magnéticas pela incidência polarizada 
perpendicularmente mostra ser tão forte quanto a da polarização 
paralela com as fendas orientadas perpendicularmente ao campo 
elétrico incidente  

Palavras-chave: Metamateriais; ressonâncias elétrica e mag-
nética; anéis concêntricos resonantes.  

I.  INTRODUÇÃO 
Ressoadores metamateriais SRRs (“Split-Ring Resonators”) 

têm recebido grande atenção desde o trabalho de Pendry [1] 
que mostrou que tais estruturas, construídas por finas camadas 
de metais não-magnéticos, possibilitam valores negativos de 
permeabilidade magnética. Existem vários trabalhos na 
literatura descrevendo os vários aspectos das estruturas SRR. 
As simulações numéricas das propriedades de transmissão são 
bem tratadas em [2]-[11], os parâmetros efetivos ε e µ 
associados ao SRR são detalhados nos trabalhos de Koschny 
[12]-[18]. As propriedades de ressonância eletromagnética são 
estudadas tanto teoricamente como experimentalmente em [6] 
e [19]-[20]. Modelos analíticos são desenvolvidos para 
entender a origem das ressonâncias e os efeitos dos 
parâmetros geométricos do SRR no comportamento das 
ressonâncias em [21]-[25]. No presente trabalho estudam-se as 
ressonâncias de um SRR para diferentes orientações da 
estrutura relativamente ao campo elétrico incidente e à direção 
de propagação no intervalo de freqüências de 4,0 a 15,0 GHz. 
Para isso, determina-se numericamente o espectro de 
transmissão através de uma  célula unitária do SRR usando-se 
um código de integração finita, o CST Microwave Studio 6.0 
(2006) [26]. O comportamento ressonante fica evidenciado 
pela presença  de um mínimo na curva de transmissão (ou um 
máximo na curva de reflexão) 

II.    A ESTRUTURA DO SRR  
A estrutura SRR consiste em dois anéis concêntricos 

separados por um vão (Fig. 1). Impressos numa placa de 
kapton de constante dielétrica ε = 3,2, os anéis (cobre) são 
interrompidos por fendas diametralmente opostas. A espessura 

da camada de cobre é 37 µm e a da placa dielétrica é de 1,6 
mm. A largura das fendas é g =1 mm, o vão entre o anel 
externo e o interno é d = 0,5 mm; a largura dos aneis é w = 0,5 
mm e o raio interno é r =1,5 mm. 

 
Fig. 1 Célula unitária do SRR considerado neste trabalho. Os parâmetros 
geométricos são: g = 1 mm, w = d= 0,5 mm, r = 1,5 mm. O substrato tem 
espessura  t = 1,6 mm  e constante dielétrica  ε = 3,2. 
 

Neste estudo, a estrutura SRR é disposta simetricamente  
num guia de onda retangular WR-137 (seção transversal 34,85 
x 15,80 mm2 ), como exibido na Fig. 2. As paredes do guia, 
perpendiculares aos eixos Y e X são modeladas como sendo 
condutores elétricos perfeitos (PEC). As faces perpendiculares 
à direção de propagação Z são modeladas como portas de 
entrada e saída. A estrutura do ressoador é excitada por uma 
onda eletromagnética no modo TE10 (vetor de propagação  ao 
longo do eixo Z, vetor campo elétrico ao longo do eixo Y e 
vetor campo magnético ao longo de X). As simulações foram 
efetuadas sobre um intervalo de freqüências de 4,0 a 15,0 
GHz. 

 
Fig. 2   Célula unitária do SRR no guia de onda usado na simulação. A seção 
transversal  à direção de propagação Z tem dimensões 34,8 x 15,8 mm2. 
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III.       RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A Fig. 3 mostra a resposta em freqüência para a estrutura da 

célula unitária do SRR com a polarização incidente paralela ao 
plano do SRR e orientação das fendas (“splits”) paralela ao 
campo elétrico. Dois pontos de mínimo no espectro de 
transmissão do SRR são observados em 5,44 GHz e 13,89 
GHz. Quando os anéis são excitados pelo campo magnético 
perpendicular (Hx) as fendas em cada anel forçam a corrente 
elétrica a fluir de um anel para outro através do vão entre eles, 
tomando a forma de uma forte corrente de deslocamento. Se 
as fendas são removidas a corrente de deslocamento 
desaparece e a ressonância magnética é destruída. Então, esta 
é uma forma clara de identificar se as ressonâncias obtidas são 
de origem elétrica ou magnética. A configuração dos anéis 
fechados é denominada CRR e na Fig. 4 são observados dois 
mínimos na transmissão: 13,05 GHz e 13,95 GHz. Estas duas 
ressonâncias elétricas correspondem às duas ressonâncias 
observadas em circuitos de dupla sintonia [27]. Comparando-
se com as ressonâncias do SRR, pode-se concluir que a 
ressonância em 13,89 GHz (na Fig. 3) é de natureza elétrica. 
Uma vez que a ressonância em 5,44 GHz desaparece ao se 
fechar os anéis fica claro que trata-se de uma ressonância 
magnética, e, portanto, em freqüências imediatamente acima 
de 5,44 GHz a permeabilidade µ torna-se negativa. Nota-se 
também que para o SRR (Fig. 3) a ressonância elétrica de 
menor freqüência desaparece. Acredita-se que isto ocorra 
porque a presença das fendas nos anéis quebra o acoplamento 
capacitivo do circuito de dupla sintonia. 

 
 

 
Fig. 3 Espectro de transmissão simulado para uma célula unitária do SRR 
para a polarização paralela (vetor de onda paralelo ao plano SRR) e orientação 
das fendas paralela ao campo elétrico incidente. As pequenas depressões, em 
torno de 9.0 e 12.0 GHz, são resultado da interação guia de onda-SRR. 
  
 

 
Fig. 4 Espectro de transmissão simulado para uma célula unitária do CRR. 
Duas ressonâncias elétricas ocorrem em 13,05 GHz e 13,95 GHz. 
 

Pode-se também caracterizar as ressonâncias através da 
configuração da corrente superficial sobre o SRR. Na Fig. 5  
são exibidas as correntes superficiais induzidas no SRR para 
as freqüências ressonantes da polarização incidente vista na 
Fig. 3 . Para a ressonância em 5.44 GHz (Fig.5(a)) uma forte 
corrente circular está presente no SRR e excita a ressonância 
magnética. As correntes em ambos os anéis fluem em fase, 
anulam-se nas proximidades das fendas e são máximas na 
seção do anel diametralmente oposta à fenda. Portanto, cargas 
de sinais opostos acumulam-se nas duas extremidades de cada 
anel, produzindo um forte campo elétrico nas fendas. Porém 
na ressonância de maior freqüência (Fig. 5(b)), correntes com 
direções opostas são induzidas em cada metade de anel, e 
neste caso cargas de mesmo sinal distribuem-se nas duas 
circunferências que delimitam o vão  entre os anéis. Assim o 
campo elétrico anula-se nas fendas e a estrutura comporta-se 
como se não houvesse fendas, ou, seja, nenhuma ressonância 
magnética é excitada. Conseqüentemente o mínimo no 
espectro de transmissão nesta freqüência só pode ser devido à 
ressonância elétrica da estrutura.  

Nota-se também da Fig. 5(a) que a densidade de corrente 
superficial é maior na circunferência interna do que na externa 
em ambos os anéis do SRR sendo maior no perímetro interno 
do anel exterior do que no interno do anel interior. Ou seja, a 
freqüência ressonante de mais baixa ordem da estrutura 
origina-se principalmente da ressonância intrínseca do anel 
externo. 
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(a) 

 
(b) 

 
Fig. 5. Densidade de corrente superficial no SRR nas freqüências da 
ressonâncias magnética (a) e   elétrica (b) 
 

 
A influência da orientação das fendas (relativamente ao 

campo elétrico) na ressonância é observada na Fig. 6, onde 
temos girado os anéis por  900 em torno do eixo de simetria 
em relação à posição exibida na Fig. 3. Observa-se que a 
ressonância magnética de mais baixa ordem é fracamente 
afetada, porque para esta orientação do SRR o campo elétrico   
também contribui para a corrente circulante gerada pelo fluxo 
magnético através do SRR. A segunda ressonância, em 11,35 
GHz,  também tem caráter magnético, pois, como mostra a 
Fig. 7 uma densidade superficial de corrente flui nos anéis do 
SRR. Mas diferentemente da ressonância em 5,44 GHz, em 
que as correntes giravam em fase, em 11,35 GHz  as correntes 
nos anéis  interno e externo  giram defasadas de 1800, 
conforme descrito no trabalho de Garcia [20]. 

 
Fig. 6 Espectro de transmissão simulado para uma célula unitária do SRR 
para a polarização paralela e orientação das fendas perpendiculares ao campo 
elétrico incidente. Duas ressonâncias magnéticas são obtidas. 
  

 

Fig. 7 Densidade de corrente superficial no SRR para polarização paralela e 
ressonância em 11,35 GHz.  A densidade de corrente no anel interno é maior 
do que no externo, e portanto neste caso a freqüência ressonante tem como 
sua principal contribuição a freqüência ressonante intrínseca do anel interno. 

 

Tem sido argumentado na literatura que fortes ressonâncias 
magnéticas como as exibidas nas Figs. 3 e 6 somente são 
obtidas para polarização paralela (campo magnético  
perpendicular ao plano SRR) e que no caso de polarização 
perpendicular a ressonância é muito mais fraca [19]. Na Fig. 8 
mostra-se o espectro de transmissão para a estrutura do SRR 
no caso de polarização perpendicular e orientação do eixo das 
fendas  perpendicular ao campo elétrico incidente (detalhes na 
própria figura). As ressonâncias ocorrem em 5,53 GHz e 11,35 
GHz, praticamente as mesmas que no caso de polarização 
paralela. Deve ser observado que a intensidade do sinal 
transmitido nas freqüências de ressonância é da mesma ordem 
que no caso da polarização paralela. Por exemplo, na primeira 
ressonância S21 ~ -12 dB ao passo que para a polarização 
paralela  S21 ~ -15 dB , ou, seja, obtém-se também  uma forte  
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resposta magnética mesmo com o campo magnético sendo 
paralelo ao plano do SRR. Este efeito é denominado 
“excitação elétrica da ressonância magnética” (EEMR) e  
deve-se à bianisotropia do SRR. Na Fig. 9 mostra-se que a 
corrente circular causada pelo acoplamento elétrico conduz a 
um forte campo magnético Hz dentro do SRR. Na primeira 
ressonância, o Hz tem sempre o mesmo sinal no interior do 
SRR, enquanto na ressonância em 11,35 GHz o Hz no interior 
do anel menor do SRR está dirigido opostamente ao Hz na 
região do vão entre os anéis. Portanto as correntes fluem em 
direções opostas nas circunferências internas dos anéis, como 
indicado pela Fig. 7. Se girarmos o SRR tal que o eixo das 
fendas fique orientado paralelamente ao campo elétrico,  o 
acoplamento elétrico com a ressonância magnética é destruído 
e o espectro de transmissão mostra apenas a ressonância 
elétrica em 13,89 GHz (Fig. 10) 

 
Fig. 8 Espectro de transmissão simulado para uma célula unitária do SRR para 
a polarização perpendicular e orientação das fendas perpendiculares ao campo 
elétrico incidente. As mesmas ressonâncias da polarização paralela são 
obtidas. 

 (a) 

 (b) 
Fig. 9 A componente de campo magnético Hz para as freqüências ressonantes 
(a) 5,53 GHz e (b)11,35 GHz. A direção de propagação da onda incidente está 
ao longo de z (perpendicular ao plano do SRR) 

 

 
Fig. 10 Espectro de transmissão simulado para uma célula unitária do SRR 
para  incidência perpendicular e orientação das fendas paralelas ao campo 
elétrico incidente. As ressonâncias magnéticas não são excitadas e apenas a 
ressonância elétrica está presente 

  

IV.       CONCLUSÃO 

Para a incidência perpendicular ao plano do SRR a 
ressonância magnética somente pode ser excitada quando o 
campo elétrico é perpendicular ao eixo das fendas, levando a 
uma quebra da simetria e uma corrente circular é induzida no 
anel excitando a ressonância magnética pelo efeito EEMR. 
Este acoplamento elétrico com a ressonância magnética gera 
fortes campos magnéticos dentro do SRR, e conseqüentemente 
a intensidade da onda transmitida através do SRR na 
polarização perpendicular é quase a mesma da obtida no caso 
da polarização paralela. Duas ressonâncias magnéticas foram 
obtidas quando o eixo das fendas é perpendicular ao campo 
elétrico tanto na polarização paralela como na perpendicular. 
Se o eixo das fendas é paralelo ao campo elétrico o efeito 
EEMR desaparece e a segunda ressonância magnética não é 
excitada mesmo com polarização paralela. Para esta 
orientação a polarização perpendicular não excita nenhuma 
ressonância magnética e apenas a ressonância elétrica da 
estrutura está presente. 
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Figure 1. Comparison between the power transfer and the gain 

characteristic for ordinary and linearized TWT. Adapted from [3].  

Investigation of a Technique for TWT Efficiency 
Enhancement by Adjusting Synchronism Parameters 

 

Daniel T. Lopes 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

São Paulo, Brazil 
danieltl@usp.br 

Cláudio C. Motta 
Universidade de São Paulo 

São Paulo, Brazil 
ccmotta@usp.br 

 
 

Abstract— This paper relates an investigation on the TWT’s 
output power enhancement by adjusting the synchronism 
between the e-beam and the traveling-wave. The interaction 
impedance effect was also taken into account. The present 
analysis was done by means of a lagrangian large signal code 
under development to simulate the TWT’s nonlinear behavior. 
The possibility of operate a TWT near the saturation and the 
increase of the saturated power are predicted results for a TWT 
with dc beam velocity about 5~10% faster than the traveling-
wave phase-velocity. 

Keywords- traveling-wave tube; synchronism; TWT large signal 
behavior; 

I.  INTRODUCTION 
Traveling-wave tubes (TWT) are the devices of choice 

when high transfer data rates must be achieved together with 
high efficiency, low weight and size, and low operational cost 
in communication links. The figure of merit 2( / )Pf f fΔ , i.e., 
output power times squared frequency times instantaneous 
bandwidth, is a measure of the devices’ ability in transmission 
of information. As it was pointed out in [1], the higher 

2( / )Pf f fΔ marks are achieved by helix TWTs. This 
remarkable feature is mainly due to the very broad band (up to 
two octaves or even more) characteristics of the slow-wave 
structures (SWS) used in TWTs, e.g., the helix. As a result, 
TWTs have presented unparallel performance in amplifying 
microwave and millimeter-wave frequencies. Evidently, solid-
state power amplifiers (SSPA) developers are doing a great 
work in improving the power and the frequency capabilities of 
their devices. However, the poor efficiency (about 20%) of 
SSPAs is a serious disadvantage, compared to a linearized 
TWT amplifier (LTWTA), which presents efficiency about 
60~70%. Thus, microwave power amplifiers based on TWT 
are able to save a substantial amount of money in electric 
energy along the device’s lifetime, in comparison with a SSPA. 

A problem that limits the true potential of a TWT is its 
nonlinear behavior. As we drive a TWT to the saturated output 
power, the effects of the intrinsic nonlinear nature of the beam-
wave interaction phenomenon becomes more and more 
pronounced. As a result, the following undesired effects 
occurs: harmonic generation; intermodulation products 

generation; and phase distortion. All these effects limit the 
efficiency of the TWT and its capability in amplifying signals 
of many frequencies content. One solution for these problems 
is to operate the TWT “backed-off” from saturation, which 
limits its efficiency. When high efficiency is a requirement, a 
linearizer must be used. A linearizer is an external network that 
employs some linearization technique, in order to extend the 
linear part of the power transfer function of the TWT [2]. 
Figure 1 illustrates the effect of a linearizer in the transfer 
function of a TWTA. We see, in Figure 1, that the linear part of 
the LTWTA curve extends over larger input power (Pin) 
values. This produces more linear output power than the 
ordinary case, i.e., no linearization. However, linearization 
techniques also bring additional costs, sizes, weights, 
instabilities, and noises, related to the additional components of 
the linearizer circuitry. Because of that, simpler techniques 
have been developed, e. g., the signal injection technique [3]. 

Following this line, we observed, in the predictions of a 
lagrangian large signal code for TWT under development 
[4][5], that the ordinary Pout(Pin) and Gain(Pin) curves in 
Figure 1 become very similar to the linearized ones when 
appropriate synchronism is achieved between beam velocity 
and the traveling wave phase velocity. This paper relates this 
investigation and is organized as follow. In the next section we 
present a brief description of the large signal lagrangian code 
under development. After, we present the results relative to the 

This work was supported in part by FAPESP (The State of São Paulo 
Research Agency) under project 2008/05286-1 and FINEP (Research and 
Projects Financing) under contract 01.09.0049.00 
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Figure 2. Lossless transmission line coupled to an electron beam. The 
image current induced in the circuit walls by the e-beam contributes to 

the loading of the distributed capacitances along the circuit. 

output power in the saturation and how it is affected by the 
synchronism between the e-beam and the traveling wave. 
Predicted curves of gain compression are also presented. In the 
last section, we present the conclusion of this paper. 

II. 1D LARGE SIGNAL LAGRANGRIAN CODE FOR TWT 
Small signal codes are unable to predict the saturated 

output power and, hence, the saturated gain. It is due to the 
intrinsic nonlinear characteristic of the beam-wave interaction 
phenomenon. Large signal eulerian codes also have been 
studied and were shown to be not reliable to simulate the TWT 
behavior when it is driven toward the saturation [3]. It is 
mainly due to the multivalue characteristic of the electron beam 
velocity in the saturation. On the other hand, lagrangian large 
signal codes were shown to be more accurate for simulating the 
saturation of TWTs [3]. Thus, we are developing a 1D 
lagrangian large signal code for this purpose and using it in 
some investigations of the nonlinear behavior of the 
TWT[4][5]. In a brief way, the following steps may be 
followed in the development of such code.  

A. Transmission Line Equations 
The most widely adopted method in describing the 

interaction between a traveling-wave and an electron beam in a 
TWT consists in use the transmission line equations plus a 
source term. This source term accounts for the image current 
that the e-beam produces on the interaction circuit walls and 
may be interpreted like an additional charging in the circuit 
capacitances. This picture is illustrated in Figure 2, which 
shows a lossless transmission line coupled to an e-beam. The 
equation for the circuit voltage ( , )V z t  and the circuit current 
( , )I z t are 

 ( , ) ( , )V z t I z t
L

z t

∂ ∂
= −

∂ ∂
 (1) 

 
( , ) ( , ) ( , )I z t V z t z t

C A
z t t

ρ∂ ∂ ∂
= − +

∂ ∂ ∂
 (2) 

where ( , )z tρ  is the volumetric charge density of the e-beam in 

the position z  and time t . It is preferred to express the circuit 
characteristics in terms of the phase-velocity ( )

p
u of the 

traveling-wave and its interaction impedance 
0

( )K , which are 
related to the circuit distributed inductance and the distributed 
capacitance as 

0
/
p

L K u=  and 
0

1/
p

C K u= . Just like L  and 
C , 

p
u  and 

0
K  are frequency dependent parameters and must 

rigorously appear in (1) and (2) as inverse Fourier's transforms 
in convolution with time derivative terms. However, the 
integration method works with one frequency at each time (in 
the case of multifrequency signals). Therefore, in each solver 
run 

p
u  and 

0
K are constants and, thus, it may appear like 

simple constants in (3) and (4), as follows 

 0( , ) ( , )

p

V z t I z tK

z u t

∂ ∂
= −

∂ ∂
 (3) 

 
0

( , ) 1 ( , ) ( , )

p

I z t V z t z t
A

z u K t t
ρ∂ ∂ ∂

= − +
∂ ∂ ∂

 (4) 

The source term /A tρ∂ ∂ , where A is the beam cross-
sectional area, is obtained from the solution of the e-beam 
dynamics. 

B. Electron Beam Dynamics 
The e-beam dynamics is solved using the motion equations 

for compressible charged fluid and the Gauss law, i.e., 

 ( , ) ( , )
( , ) ( , ) ( , )sc sc rf

u z t u z t
u z t R E z t E z t

t z
η

∂ ∂ ⎡ ⎤+ = +⎢ ⎥⎣ ⎦∂ ∂
 (5) 

 
( , ) ( , ) ( , )u z t z t z t

z t

ρ ρ∂ ∂
= −

∂ ∂
 (6) 

 0

0

( , ) ( , )
sc
E z t z t

z

ρ ρ
ε

∂ −
=

∂
 (7) 

In (5)-(7), ( , )u z t  is the e-beam velocity, ( , )scE z t  is the 
space charge electric field, ( , ) ( , ) /rfE z t V z t z= −∂ ∂  is the 
electric field associated to the traveling-wave propagating in 
the transmission line, η  is the charge-to-mass ratio for 
electrons, and 

0
ε  is the vacuum electric permittivity. The space 

charge electric field, obtained by (7) does not account the 
circuit structure; instead, it considers that the charge 
distribution is in free space. However, it is known that the 
structure surrounding the beam reduced the space charge forces 
by a factor

sc
R , called space charge reduction factor. The 

calculation of 
sc
R  inside a metallic pipe is discussed in detail 

in [6]. 

The equation system (5)-(6), as presented, is given in 
eulerian coordinates and are not appropriate to describe ( , )u z t  
as a multivalued function of z  and t . The solution for this 
problem is to make a coordinate transformation to lagrangian 
coordinates, e. g., the axial position z and the initial time

0
t . 

We now present the transformed equations for (5)-(6), which 
are 
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Figure 3. The derivative operator that can be integrated via a runge-
kutta fixed step of fourth order algorithm. 

 0 0

0

( , )

( , ) sc sc
p

z t K I
R E

z z t u t

η ⎛ ⎞∂ ∂ ⎟⎜ ⎟⎜= + ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

u
u

, (7) 

 0 0
0

0 0

( , ( , ))
( , ) ( , )

u
z t z t

z t z t

ρ
ρ =

J u
, (8) 

where  0 0( , ) ( , ( , ))z t u z t z t=u  is the beam velocity given in 
lagrangian coordinates. In other words, 0( , )z tu  is the velocity 
of a particle that departs in the time 

0
t  and is on the position 

z . 
0

ρ  and 
0
u  are, respectively, the dc charge density and the 

dc velocity of the e-beam. The jacobian of the coordinate 
transformation is 

0
( , )z tJ , given by 

 
0 0

( , ) /z t t t= ∂ ∂J . (9) 

Assuming that all signals in the circuit input ( 0)z=  are 
periodic in t  with fundamental frequency 

0
ω , we represent 

field quantities as Fourier series, in order to obtain ordinary 
differential equations for the coefficients of the expansion.  

 1 20 0

2 1

( ) ( )

( ) ( )
n n

n np

V z I zKd
n

V z I zdz u

ω⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎢ ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (10) 
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 (14) 

The indexes 1 and 2 denote, respectively, the expansion 
coefficients in sine and cosine functions. Particular attention 
must be paid to the integration of ( , )z tρ , which is given by (8). 
For the sine component of (13) for example, we obtain  

  
02 /

0 0 0 0 0
1 0

0 0 00

sin( ( , ))
( ) ( , )

( , ) ( , )n

u n t z td
E z dt z t

dz z t z t

π ω
ω ρ ω

πε
= ∫ u J

. (15) 

We now subdivide the e-beam in a set of discrete particles, 
each one indexed by an initial time. Hence, 

0
t  becomes 

0,j
t  a 

parameter of the electronic density function. The index j  goes 
to 1 to the number of particles

p
N . Thus, the jacobian becomes 

an ordinary derivative and the following may be done 

 
0 02 / 2 /

0 0, 0, 0 0,

0, 0,
0, 0, 0,0 0

sin( ( , )) sin( ( , ))
( , )=

( , ) ( , ) ( , )
j j j

j j
j j j

n t z t dt n t z t
dt z t dt

z t dt z t z t

π ω π ωω ω
∫ ∫u u

. (16) 

Since 
0,j
t  is a set of initial times related to 

p
N  particles, the 

integral becomes a summation over all the particles, i.e., 

 
02 /

0 0, 0
0,

10, 00

sin( ( , )) sin( ( ))2

( , ) ( )

pN
j j

j
jj p j

n t z t n t z
dt

z t N z

π ω ω ωπ
ω =

= ∑∫ u u
, (17) 

where ( )
j
t z  is the time in which the particle that departs in the 

initial time 
0,j
t  arrives at the position z , and ( )j zu  is the 

velocity of such particle. Applying (16) and (17) to (11) and 
(13), we can write the derivative operator for the TWT 
equation system as shown in Figure 3. 

f
N  is the number of 

frequencies being amplified.  

III. RESULTS 
In this case, in which we are not interested in multi-tone 

amplification. Instead, we analyze the gain profile for far 
synchronism between beam and traveling-wave when only one 
frequency is amplified. Given an input power, the voltage at 

0z=  is obtained by 1/2
0

( 0, ) (2 / )
in

V z t P K= =  and the current 
is obtained by 

0
( 0, ) ( 0, )/I z t V z t K= = = . The output power is 

obtained by 2
0

( ) ( )/2
out
P z V z L K= = . The TWT circuit 

parameter used here are for a 1kW device under viability study 
for Ku band. 

Figure 4 presents the output power (in dBm) as a function 
of the axial position along the interaction circuit for five 
different levels of synchronism between the e-beam and the 
traveling-wave. When 

0 p
u u= , we say that is a case of perfect 
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Figure 4. Output power as function of the normalized axial position 
along the interaction circuit. The parameter is the ratio between the e-
beam dc velocity and the traveling-wave phase velocity, which we call 

level of synchronism. 

Figure 5. Output power and gain as a function of the input power for 
four different levels of synchronism. 

synchronism. If 
0
u vary from 

p
u  up to about 1.05

p
u  we say 

that is a case of near synchronism. For 0 1.05 pu u>  we say that 
it is a case of far synchronism. For the TWT parameters 
simulated, no amplification was observed for 0 1.13 pu u≥ . 
Thus, it is a case of no synchronism. Figure 4 shows that, when 
the TWT is driven into the near synchronism values of 0u , the 
saturated output power increases and the circuit length 
decreases until the limit between near and far synchronism 

0( 1.05 )pu u≈ . Driving the TWT toward the far synchronism, 
the output power continues to increase with rapid increase of 
the circuit length. For 0 1.1 pu u= , we observed an increase in 
the output power curve slope, which implies in an increase in 
the gain for that circuit region. 

The output power as function of the input power together 
with the gain is plotted in the Figure 5. It is predicted that, for 
far synchronism, the gain increases near the saturation in 
comparison with the small signal gain. Additionally, the 
amount of gain increase, compared to the small signal gain, is 
greater as the TWT is driven toward the far synchronism, e.g., 
green curve in Figure 5. Despite of the similarity between 
Figure 5 and Figure 1, an interesting difference can be 
observed in the results produced by linearization schemes and 
predicted by the present technique. Linearization permits to 
drive the TWT closer to the saturation, however the saturated 
power does not differ significantly compared to the 
nonlinearized case. Using the present technique, not only is 
possible to drive the TWT near the saturation but the saturated 
power is also significantly larger (about 5dB) than the ordinary 
case. 

It is known that, in the ordinary (nonlizearized) case, the 
gain compression near saturation is associated to the power 
increase of harmonics and intermodulation products. The next 

step is to verify the amplitudes of the harmonics and the 
intermodulation products generated in far synchronism 
operation. This will be done with a multifrequency version of 
the developed code, which is under development. Experimental 
work in characterization and linearization, including the 
application of the present technique, of TWTs are to be done in 
the next 6 months. 

IV. CONCLUSION 
This paper presented predicted results from a large signal 

lagrangian code for TWTs concerning a way to increase the 
efficiency of the nonlinear amplification process by driving the 
TWT toward far synchronism operation. The possibility of 
operate near the saturation and the increase of the saturated 
power are predicted results for a TWT with dc beam velocity 
about 5~10% faster than traveling-wave phase-velocity. These 
results still have to be studied in function of the frequency, in 
order to estimate the bandwidth capabilities of this technique. 
Additionally, the amplitude of the harmonics and the 
intermodulation products should be studied near the saturation.  
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Abstract—By using a particle-path approach code, instead of the 

motion equation, this paper reports on the electron-beam 

propagation behavior in: an electron gun; a drift tube; and a 

collector to be used on traveling-wave tubes (TWT) design. In the 

electron gun with control grid and shadow-grid, it is investigated 

the influence of the grid voltage on the beam-waist size, the 

distance to the cathode, and the transverse velocity. In the drift 

tube, using a periodic permanent magnet (PPM) focusing 

structure, considering a Brillouin flow, the beam behavior is 

analyzed keeping constant the electric current. Finally, using one 

single electron collector, the beam behavior is also reported. 

Keywords – electron gun; periodic permanent magnet; electron 

collector; path equation; traveling-wave tubes. 

I.  INTRODUCTION 

In the design of microwave tubes, such as TWT, it is 
important to know the particle trajectories of the electron beam 
from the cathode to the collector. Many codes have been 
developed in the last two decades [1-4] in order to guarantee 
lower cost, highly complex geometries analysis and reduced 
design time. Such codes make use of the motion equation, 
instead of the of the path equation, in order to perform the ray 
tracing of the macroparticles. 

The XMGUN code [5], developed to design non-relativistic 
electron beam, with 2-D axis-symmetric or planar electron 
guns working under the space charge limited condition, was 
benchmarked against the Pierce diode and presented errors 
below 1% even with a coarse mesh. It was also shown [5] that 
the numerical simulations errors regarding the current density 
were reduced to 0.6% when the number of nodes was increased 
by a factor of 7. In order to ray trace the macroparticles, the 
XMGUN code makes use of the particle path equation 
approach. In this paper, to evaluate the beam behavior on a 
drift tube, in the presence of the magnetic field, the path 
equation was enhanced and is presented below. 

In this work, the particle trajectories, using XMGUN, are 
investigated in an electron gun, in a drift tube with a PPM 
focusing structure and in a collector. In the electron gun with 
control grids and shadow-grid, whereas the grid voltages range 
from 450 to 650V, the beam-waist size and location and the 
transverse velocity are analyzed. The use of PPM focusing 
structures minimize both weight and size of a TWT, and the 
weight reduction of focusing system, compared to a solenoid, 
becomes one to two orders of magnitude [6]. This paper also 

examines the beam behavior in the drift tube with a PPM 
focusing structure with a constant electric current of I0 = 4.6 A 
but under different beam voltage. Finally, is presented a simple 
electron collector used to collect the beam flow. 

This work is organized as follows. Section II presents the 
physical formulation of the problem to be solved, including the 
path second order differential equation and a brief description 
of the simulations. Section III discusses the simulations results, 
and Section IV provides a summary and describes future 
improvements to be developed. 

II. PARTICLE PATH EQUATION AND SIMULATIONS 

A. Physical Formulation 

The scalar potential was obtained using the Finite Element 
Method (FEM) with first order triangles elements approach. 
The beam flow must obey the coupled problem of the Poisson 

equation for the scalar potential ψ, to self-consistently take into 
account the space charge effect on the fields, and the Lorentz 
equation, which is used to integrate the macroparticles 
trajectories through the fields. 

                                 
0

2
,

ρ
ψ

ε
∇ = −                                      (1) 

    
( )

( )
v

v ,
d m

e E B
dt

= − + ×

�

� �

�

                            (2) 

where: ρ is the charge density, ε0 is the permittivity of vacuum, 

E
�

and B
�

are the electric and magnetic field, respectively, m is 

the relativistic mass and e and v
�

are the electron charge and 

velocity, respectively. 

Using the Lorentz force, under the condition 2
(v / ) 1c << , the 

energy conservation law and Busch’s Theorem the 

macroparticles path is given by: 

 

2

2

2

1

,
2

dr

d r Q Q drdz

Q r z dzdz

  
 +   ∂ ∂   = −   ∂ ∂  
  

               (3) 

where Q is the generalized potential: 
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M kQ
r

η
ψ

π
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= −  

 
                        (4) 

where η is the electron charge mass ratio, ΦM  and Φk are 
magnetic fluxes evaluated at the surfaces bounded by the 
circles with radius r and rk  respectively, where the subscript k 
denotes a position where the magnetic flux is known. 

B. Simulations 

The XMGUN was designed using the open source libraries 
Standard Template Library (STL) [7], Open Graphics Library 
(OpenGL) [8] and EasyMesh [9].  The STL, a C++ library of 
container classes, algorithms, and iterators, was widely used to 
manipulate the XMGUN data structures. The models, mesh, 
electric and magnetic fields, equipotentials and particles 
trajectory were presented to the user via OpenGL.  In order to 
easily obtain gun models with different degrees of mesh 
refinement, EasyMesh  presents a good solution. EasyMesh 
generates two dimensional, unstructured, Delaunay and 
constrained Delaunay triangulations in general domains. It uses 
very simple ASCII file as input and creates three different 
ASCII output files with the nodes data and the triangular 
elements connectivity. Although the C++ STL is used, the code 
is eminently written using the structured C language. 

Axial symmetry is used to model the electron gun, the drift 
tube and the collector. The electron gun is modeled with grid 
and shadow-grid. The number of nodes and elements are 2996 
and 5232, respectively. A total of 74 macroparticles are used to 
model the electron beam. The anode was biased to 30 kV. The 
methodology adopted by XMGUN [5] to establish the particles 
convergence is based on the Successive Approximation 
Method (SAM), Fig. 1, and is summarized as follow. The first 
particle trajectory is obtained by considering no previous 
charge deposition in the domain and by the scalar potential 
obtained from the solution of the Laplace equation.  As a 
particle moves, according to the solution of (3), charge is 
deposited along the triangular elements of the mesh. Next, 
considering the charge deposited by all particles, the Poisson 
equation for the scalar potential is solved and new trajectories 
are found. In order to avoid divergences, the triangular 
elements charge is averaged between two consecutive cycles. 
The criterion adopted to admit convergence is a relative current 
difference lower than 1%. In all simulations no more than 7 
iterations were needed to reach the convergence criterion. The 
beam-waist is the minimum radius of the electron beam that 
contains 95% of the total current, r95; the normalized transverse 
velocity σ, a figure of merit used in measurements of the 
quality of the beam, is defined as [10]: 
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where iθ  is the slope of the i-th macroparticle path as it 

crosses a given plane perpendicular to the z-axis, Ii is the 

current transported by the i-th macroparticle path, I0 is the 

total current crossing the plane, and θ  is the weighted mean 

macroparticle path slope of the n macroparticles that cross a 

given plane perpendicular to the z-axis, given by 
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The better laminarity of the beam under analysis is found 
for lower values of σ. 

   

Figure 1 – Flowchart of the successive approximation method used by the 
XMGUN code to establish convergence. 

The electron gun under analysis is considered to be 
magnetically shielded, then the path equation (3) is reduced to: 

                            

2

2

2

1

,
2

r z

dr

d r drdz
E E

dzdz ψ

  
 +      = − +    
  

           (7) 

where Er and Ez are the radial and longitudinal components of 
the electric field respectively. 

Fixed the electron gun geometry, the grid voltage has 
ranged from 450 to 650 V while the beam-waist size and 
position, and the transverse velocity were observed. 

It is also examined the beam behavior in the drift tube with 
a PPM stack with 20 permanent magnets. At all drift tube 
simulations, a total of 40 macroparticles was used. No more 
than three iterations were needed to guarantee 1% final position 
error between two consecutive iterations. The computational 
tool, so far, does not determine, from the physical structure of 
the PPM, and characteristics of magnets, the magnetic field in 
the drift region. The software tool uses the solution [11] to 
determine the magnetic field around the problem domain. The 
axial component of magnetic field, for r <R1 and a structure of 
the PPM as the arrangement of Fig. 2, is given by (8) where I0 
and K1 are modified Bessel functions of first and second order 
respectively, N is the number of permanent magnets, and M is 
the magnetization. The computational tool implemented 
numerically the integral (8) and mapped de Bz into the nodes of 
the mesh. A comparison between the integral evaluations along 
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Bz(0) with the existing analytical solution [11] was made, and it 
was observed that the absolute errors were lower than 0.01%. 
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Figure 2 - Schematic drawing of a PPM with toroidal permanent magnets 
having inner radius R1, R2 and external thickness 2L with spacing between 

adjacent magnets b. The polarity is also presented. 

The beam behavior in the drift tube with a PPM structure 
was investigated under a constant electric current of I0 = 4.6 A. 
In all these study cases, the beam enters the magnetic field on 
axis with no radial motion. The beam and the PPM focusing 
structure parameters are presented in Table I. The simulations 
results will be discussed based on the magnetic-field parameter 

α and the space-charge parameter β [12] defined as: 
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Finally, the beam behavior on a collector region was 
simulated and is also presented. 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

A. Electron Gun 

Fig. 3 shows: an axis symmetric electron gun with control 
grid and shadow-grid; the behavior of the 74 macroparticles 
path when the  grid voltage  is biased to 550 V and the anode to  
30 kV; the r95 locus; and 1 kV equipotentials. When the grid 
voltage ranged  from 420 to 600 V  the current varied from 
4.26 to 5.76 A respectively. One can observe as the grid 
voltage increases, Fig. 4, that (a) the beam-waist decreases; (b) 

the beam-waist distance from the cathode ranges from 19.4±1.9 
mm; and (c) the normalized transverse velocity ranges from 

0.086±0.009. The gun was modeled with 2996 nodes and 5232 
elements. 

B. Drift Tube 

The beam behavior subjected to different beam voltages, 
but with the same electric current I0=4.6 A is presented in Figs. 
5-9. The drift region was modeled with 2796 nodes and 4622 
elements. When V0 = 15 kV or V0 = 20 kV, Figs. 5-6, it is 
noticed that there is no satisfactory electron beam transmission 
along the drift tube. This can be explained taking into account 
that the accelerating potential promoted a reduced speed in the 
beam of electrons. When V0 = 40 kV or V0 = 60 kV, Figs. 7-8, 
is unsatisfactory because an initial beam spreading might be 
observed. When V0 = 80 kV, Fig. 9, the space charge flux is 
more homogeneous than the other cases analyzed. In this case, 

the α parameter is closer to the β parameter. The closer the α 

and β parameters, the better focusing occurs. 

It was not simulated accelerating potentials with voltages 
higher than 80 kV since relativist effects are not taken into 
account in the path equation (3). The ripple observed in all 
simulations was below 15%. Although not easily seen, Figs. 8-
9, the macroparticle paths at 60 kV had trajectory inclination, 
at very few steps after the entrance of the PPM, 34% higher on 
average, than those at 80 kV. 

 

Figure 3 - Geometric drawing of an axis symmetric electron-gun, with grids and shadow-grids, working under the space-charge limited condition. 1 kV 
equipotentials and the r95 locus are also presented. Using the particles path equations approach this gun furnished an electric current of 4.58 A. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

643



TABLE I  

BEAM AND PPM FOCUSING STRUCTURE PARAMETERS 

Parameter Value Unit 

Beam radius 1.0 mm 

R1 9.5 mm 

R2 17.0 mm 

2L 10 mm 

b 2 mm 

Bp 85 mT 
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z95/ 10 (cm) r 95 (cm) 2σ

 

Figure 4 -.Behavior of the beam-waist size, separation to the cathode and 
the normalized transverse velocity when the grid voltage is varied in the range 
420 to 600 V.  

 

 

Figure 5 – The particles path for V0 = 15 kV, I0 = 4.6 A and Bp = 85mT. It’s 
also shown the r95 and the magnetic flux on axis due to the PPM structure - 

Bz(0). In this case: α = 0.08 and β = 0.55. 

 

Figure 6 - The particles path for V0 = 20 kV, I0 = 4.6 A and Bp = 85mT. It’s 

also shown the r95. In this case: α = 0.06 and β = 0.36. 

 

Figure 7 - The particles path for V0 = 40 kV, I0 = 4.6 A and Bp = 85mT. It’s 

also shown the r95. In this case: α = 0.03 and β = 0.13. 

 

 

Figure 8 - The particles path for V0 = 60 kV, I0 = 4.6 A and Bp = 85mT. It’s 

also shown the r95. In this case: α = 0.02 and β = 0.07. 

 

 

Figure 9 - The particles path for V0 = 80 kV, I0 = 4.6 A and Bp = 85mT. It’s 

also shown the r95. In this case: α = 0.01 and β = 0.04. 

 

 

C. Collector 

In the absence of a magnetic field in the region of the 
electron collector, the same equation for the trajectory of the 
particles used in the design of electron gun (7) was used. Next, 
Fig. 10, a simulation of a single collector, with 1612 nodes and 
2969 elements is presented. Simulations with more complex 
models of collectors, typically Multistage Depressed Collectors 
- (MDC), will also be simulated in the future. The use of 
MDCs promote a significant improvement in the efficiency of 
TWTs [13].  
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Figure 10 - XMGUN response for (a) a collector simulation using 264 

particles with (b) a mesh with 1612 nodes and 2969 elements. 

 

 

IV. SUMMARY 

The XMGUN code has been implemented and used to 
model relevant components of a TWT. Instead of using the 
motion equation to derive the macroparticles trajectory, 
XMGUN makes use of the path equation. It is possible to 
model using XMGUN the electron gun, the drift region and the 
collector of a TWT. 

More simulations will be added in the future. The code will 
evolve to make use of relativistic particles motion and 
implement a magnetic solver. 

The XMGUN has been under testing and validation for six 
months. The XMGUN FEM solver needs to improve its 
computational time since it makes use of the Gaussian 
Elimination Method. The use of sparse matrix storage and the 
conjugate gradient method solver is under development. 

With the enhancements above, it is intended to evolve the 
computational tool to a 3D version. 

 
 

REFERENCES 

[1] Herrmannsfeldt , W. B., Stanford Linear Acc. Center, SLAC-331 1988 
(unpublished). 

[2] Humphries Jr., S., “TRACK”, Computational Accelerator Physics, 
edited by R. Ryne (Am. Inst. of Phys., New York 1994), p.597; 
“Integrated Software System for High-Power Beam Design”, in Beams 
94: Proc., 10th Conf. High Power Particle Beams, p. 568. 

[3] Petillo, J. Eppley, et al., “The MICHELLE electron gun and collector 
modeling tool: Theory and design”, IEEE Trans. Plasm Sci., vol. 30, pp. 
1238-1264, Jun. 2002. 

[4] S. Coco et al., “3-D Finite-Element Analysis of TWT Grid Electron 
Guns,” IEEE Trans. Mag., vol. 43 Issue 4, pp. 1233-1236, Apr. 2007. 

[5] C. C. Xavier and C. C. Motta, “The XMGUN Particle Path FEM Code”, 
IEEE Trans. Mag. vol. 46, No. 8, pp.3281-3284, Aug. 2010. 

[6] J. T. Mendel, C. F. Quate, W. H. Yocom, “Electron Beam Focusing with 
Periodic Permanent Magnet Fields,” Proceedings of the IRE, May 1954, 
pp.800-810. 

[7] Hewlett-Packard Company, “Standard Template Library Programmer's 
Guide”, [Online]. Available: http://www.sgi.com/tech/stl/index.html 
[Accessed: Jul. 25, 2010]. 

[8] SGI, “OpenGL - The Industry's Foundation for High Performance 
Graphics”, [Online]. Available: http://www.opengl.org/ [Accessed: Jul. 
25, 2010]. 

[9] Bojan Niceno, “EasyMesh - A Two-Dimensional Quality Mesh 
Generator.” [Online]. Available: http://www-
dinma.univ.trieste.it/nirftc/research/easymesh/ [Accessed: Jul. 25, 2010]. 

[10] R. True, “A theory for coupling gridded gun design with PPM 
focusing,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-31, No. 3, pp. 353-
362, Mar. 1984. 

[11] E. A. Périgo, R. N. Faria, C.C. Motta. “General Expressions for the 
Magnetic Flux Density Produced by Axiaaly Magnetized Toroidal 
Permanent Magnets,” Trans. Mag., IEEE, vol. 43 (10), p.3826-3832, 
Oct. 2007. 

[12] B. N. Basu, Electromagnetic Theory and Applications in Beam-Wave 
Electronics, Singapore: World Scientific, 1996. 

[13] A. S. Jr Gilmour, Principles of Traveling Wave Tubes, Artech House, 
1st edition, 1994. 

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

645



Antenas de Microfita Montadas Sobre Superfícies 
Esféricas 

 

D. B. Ferreira, R. Schildberg e J. C. da S. Lacava 
Laboratório de Antenas e Propagação - LAP 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA 

São José dos Campos, Brasil 
danielbassof@gmail.com / {schild, lacava}@ita.br

 
 

Resumo—Neste trabalho é apresentada uma abordagem eficiente, 
baseada no uso do software Mathematica, para a análise e a 
síntese de antenas de microfita finas, com patch circular, monta-
das sobre superfícies esféricas. Em particular, são analisados 
diagramas de irradiação e impedância de entrada. Também é 
proposta uma geometria, de construção mais simples, alternativa à 
antena esférica, com substrato dielétrico conformado sobre a esfera 
de terra. Um protótipo desta antena é construído para a validação 
dos resultados. Comparações entre as saídas do programa de 
análise e síntese, desenvolvido no Mathematica, e as respostas da 
simulação no software HFSS são efetuadas. 

Palavras-chave; antenas de microfita; superfícies esféricas; 
modelo da cavidade ressonante; método da corrente elétrica super-
ficial 

I. INTRODUÇÃO 
O conceito de irradiadores de microfita foi primeiramente 

proposto por Deschamps, em 1953, durante o 3º Simpósio sobre 
Antenas patrocinado pela Força Aérea Americana. Contudo, o 
desenvolvimento efetivo das antenas de microfita ocorreu cerca 
de 20 anos mais tarde, durante a década de 70, quando houve 
uma evolução dos modelos teóricos para análise destas antenas 
e também se tornaram disponíveis laminados para frequências 
de micro-ondas com baixas tangentes de perda e com caracte-
rísticas mecânicas e térmicas atrativas [1]-[4]. 

As primeiras antenas de microfita foram confeccionadas a 
partir de um plano de terra justaposto a um substrato dielétrico, 
o qual sustentava uma fita condutora, também denominada 
patch. Atualmente, antenas de microfita são construídas em 
estruturas de maior complexidade, porém mais versáteis, de 
modo a serem utilizadas no setor aeroespacial, mais especifica-
mente, como antenas para navegação de aeronaves, satélites e 
veículos espaciais [5]. Ademais, antenas de microfita podem ser 
encontradas em telefones celulares, em radares de abertura 
sintética (SAR), com aplicações em sensoriamento remoto, em 
receptores de navegação por satélite e até mesmo em irradiado-
res para aplicações biomédicas [4]. Esse amplo uso da antena de 
microfita se deve, entre outras razões, ao seu baixo peso, seu 
pequeno volume, sua compatibilidade com circuitos integrados 
em micro-ondas e também à sua conformabilidade às superfí-
cies curvas, fato este que acaba lhe conferindo um baixo perfil 

aerodinâmico [4]. 

Neste artigo faz-se um estudo das antenas de microfita 
finas, com patch circular, montadas sobre superfícies es-
féricas. Para tanto, aplica-se o modelo da cavidade ressonante 
[6] para estabelecer uma expressão para o cálculo da 
impedância de entrada da antena, bem como para estimar a 
densidade de corrente elétrica superficial sustentada pelo 
patch. Além disso, emprega-se o método da corrente elétrica 
superficial [5] para determinar o campo elétrico distante 
irradiado pela antena. Entretanto, como a geometria da antena 
em questão é esférica, seja para o cálculo da impedância de 
entrada, seja para a determinação do campo elétrico distante 
irradiado, deve-se ter uma rotina numérica eficiente para o 
cálculo das funções associadas de Legendre. Caso contrário, o 
conjunto de antenas a serem analisadas fica restrito [7] e a 
acurácia dos resultados obtidos pode ser comprometida. Por 
isso, neste trabalho, para evitar tais problemas, optou-se por 
utilizar o software Mathematica quando da avaliação das 
funções associadas de Legendre, uma vez que suas rotinas 
numéricas para estas funções são eficientes e que ele ainda 
permite a construção de um programa que englobe as opera-
ções envolvidas no estudo da antena. Porém, a construção de 
antenas de microfita que têm substrato dielétrico e patch 
conformados sobre a esfera de terra é uma tarefa bastante 
trabalhosa [8], o que, às vezes, inviabiliza seu uso. Todavia, 
quando as dimensões do patch são pequenas em relação ao raio 
da esfera de terra, pode-se construir uma antena de microfita 
com substrato e patch planos, possível de ser montada sobre 
uma faceta produzida na superfície da esfera de terra, a qual 
exibe desempenho elétrico equivalente ao da antena confor-
mada. Na Seção VI deste artigo descreve-se o procedimento de 
projeto da antena com a geometria proposta, bem como os 
resultados de um protótipo. 

II. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 
A geometria de uma antena de microfita com patch circular, 

montada sobre superfície esférica, é apresentada na Fig. 1. 
Nesta figura, a é o raio da esfera de terra (condutor elétrico 
perfeito) e h é a espessura do substrato dielétrico, o qual 
possui uma permissividade elétrica εs e uma permeabilidade 
magnética µ0. Escolhendo um substrato dielétrico fino, isto é, 
h << λ, onde λ é o comprimento de onda no dielétrico, pode-
se estender o modelo da cavidade ressonante aplicado a 
antenas de microfita planas [6], donde se considera que o 

Este trabalho foi financiado pela FAPESP e pelo Projeto SINAV – FINEP - 
FINATEL. 
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campo elétrico entre o patch e a esfera de terra tem apenas a 
componente segundo a direção r, denotada por Er. Também 
pelo fato de o dielétrico não ser espesso, toma-se Er como 
sendo função apenas das coordenadas angulares θ e φ 
(independente de r), ou seja, Er = Er (θ , φ). Ademais, na Fig. 1, 
θc indica a dimensão da cavidade equivalente, segundo a 
direção θ, a qual contabiliza as extensões do patch e do campo 
de franja da antena. 
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Figura 1.  Geometria da antena de microfita com patch circular montada 

sobre superfície esférica. 

Com base nas considerações anteriores, tem-se que os 
modos de ressonância que se estabelecem na cavidade 
equivalente são do tipo TMℓm. Além disso, da equação de onda 
para o campo elétrico Er, resulta que as frequências de 
ressonância dos modos TMℓm são expressas por 

0

( 1)
2 2

m
m

s
f

a
+ω

= =
π π µ ε
l

l

l l
.  (1) 

Em particular, para a antena com patch circular da Fig. 1, 
os índices ℓ são obtidos a partir da equação 

( )P (cos ) 0m

c

d
d θ=θ

θ
θ l =

3 4
c

,  (2) 

onde m = 0, 1, 2,... e P (  denota a função associada de 
Legendre de primeira espécie de grau ℓ e ordem m. Esta última 
equação garante que a componente do campo magnético 
segundo a direção φ se anula na parede lateral da cavidade 
equivalente. Avaliando (2) nota-se a necessidade de se ter uma 
rotina numérica eficiente para o cálculo da função associada de 
Legendre e de sua derivada, que não divirja para grau e/ou 
ordem da função elevados, de forma a não restringir a análise, 
por exemplo, a antenas com patches extensos. Também, deve-
se ter um algoritmo para a busca e a ordenação das raízes de 
(2), que permita determinar os modos de ressonância possíveis 
de se estabelecerem na cavidade equivalente, qualquer que seja 
o ângulo de contorno θ

.)m
l

c. Como o software Mathematica possui 
rotinas numéricas eficientes para o cálculo das funções 
associadas de Legendre e de suas derivadas, e também 

possibilita a implementação de um algoritmo para a busca de 
raízes, optou-se por seu uso neste trabalho. O algoritmo 
proposto para busca e ordenação de raízes consiste em definir 
um polinômio, que seja função do ângulo de contorno θc, para 
estimar o valor inicial a ser fornecido à função numérica de 
procura de raízes do Mathematica, dispensando assim qualquer 
análise gráfica. Como exemplo, a equação (3) descreve o poli-
nômio que permite estimar o índice ℓ associado ao modo TM11: 

2 2 3
11( ) 54,46 11,06 1,13 6, 21.10 1,67.10c c c c

− −θ = − θ + θ − θ + θl
6 5 7 6 8 7 10 85,36.10 8,71.10 2,07.10 1,53.10c c c c

− − − −− θ − θ + θ − θ , (3) 

onde θc é expresso em graus. 

Para avaliar a impedância de entrada da antena quando a 
mesma é alimentada por uma ponta de prova coaxial, 
localizada em (θp,φp), segue-se o procedimento apresentado em 
[6] aplicado a antenas de microfita planas eletricamente finas, 
i.e., substitui-se o alimentador coaxial por uma fita de corrente 
centralizada em (θp,φp), com dimensão angular ∆φ segundo a 
direção φ. Assim, considerando que a cavidade equivalente 
opera no modo TMLM, e que o mesmo está suficientemente 
afastado dos demais modos de ressonância, a impedância de 
entrada, para antena operando no modo TMLM, pode ser 
calculada através da expressão: 
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onde  
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dx

,
tg θef é a tangente efetiva de perdas, ξm = 2 se m = 0 e ξm = 1 
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1

2

cos( )
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m
x c

I x
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Nota-se que a estrutura da impedância em (4) é equiva-
lente à de um circuito RLC paralelo com um indutor em série, 
cuja indutância é dada pela parcela do duplo somatório e que 
pode ser interpretada como o efeito da ponta de prova de 
alimentação. Contudo, a convergência do duplo somatório é 
lenta, o que dificulta a avaliação de ZinLM. Por isso, o efeito da 
reatância da ponta de prova [9] é introduzido por meio de: 

060 ln( /2)pX j k h kd= − , (5) 

onde d indica o diâmetro da ponta de prova e k = ω(µ0εs)1/2. 
Conforme será mostrado na Seção V, a correspondência entre a 
impedância resultante da simulação da antena no software 
HFSS e aquela expressa por (4), com o efeito da ponta de prova 
estimado por (5), valida a substituição do duplo somatório que 
foi proposta. 

III. CAMPO ELÉTRICO DISTANTE IRRADIADO 
Uma maneira para determinar o campo elétrico distante 

irradiado pela antena de microfita montada sobre superfície 
esférica é empregando o método da corrente elétrica superficial 
[5]. Para isso, primeiramente deve-se determinar a função 
diádica de Green espectral da estrutura a três camadas (esfera 
de terra, substrato dielétrico e espaço livre) que modela a 
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antena em questão. Uma forma elegante de obtê-la consiste no 
emprego de um modelo circuital, baseado no conceito de matriz 
de transmissão [10], que descreve o comportamento dos campos 
eletromagnéticos transversais nas interfaces da estrutura e cuja 
resolução conduz à função diádica de Green procurada. Para a 
antena da Fig. 1, a função diádica de Green espectral avaliada 
na interface substrato dielétrico – espaço-livre (r = b) é expressa 
por: 

ˆ ˆ ˆ ˆG G Gθθ φφ= θθ + φ% φ , (6) 

onde 
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(2) (1) (1) (2)ˆ ˆ ˆ ˆH ( ) H ( ) H ( ) H ( )n n n n ns kb ka kb ka= − , 

η0 é a impedância intrínseca do espaço livre,  (ν = 1, 2) é 
a função esférica de Hankel do tipo Schelkunoff de ordem n e 
de ν-ésima espécie, k

( )Ĥn
ν

0 = ω(µ0ε0)1/2 e εr = εs / ε0. 

Assim, o campo elétrico distante irradiado pela antena de 
microfita montada sobre a superfície esférica é calculado a 
partir de: 

0

| |
( , , )
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n

s
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E ej b L n m A G e
E r

−+∞ +∞
θ φ

φ =−∞ =

⎡ ⎤
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⎣ ⎦
∑ ∑

r
% %%  jm , (7) 

onde  e ( , , )L n m θ% A%  são definidas em [10] e s
r
 é a transfor-

mada de Legendre vetorial [10] da densidade de corrente 
elétrica superficial sustentada pelo patch da antena. Salienta-se 
que (7) pode ser aplicada a qualquer antena moldada sobre a 
esfera de terra, com a topologia da Fig. 1, independente da 
forma geométrica do patch, basta que a densidade de corrente 
elétrica superficial s

r
  sobre o mesmo seja conhecida. Em parti-

cular, para a antena com patch circular da Fig. 1, que é 
considerada eletricamente fina, a densidade de corrente elétrica 
superficial pode ser estimada pelo modelo da cavidade resso-
nante, donde se tira que: 

2

0

P (cos ) ( 1) sen
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{
M

LM L c
s cM

E L Lj
a S n n n L L

θ +
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r
 θ       
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ˆP ( ) P (cos ) }M M

c
n n

x

d x M
dx = θ

× θ + ˆ
cθ φ , (8) 

para operação no modo TMLM, sendo S(n,M) definido em [10]. 

Conhecido o campo elétrico distante irradiado (7), avalia-se 
a potência média P0 irradiada pela antena, a qual permite 
estimar a diretividade D da mesma. 

2 22

0 (2) (2)
| |0 0 0

( , ) ˆ ˆH ( ) H ( )M

ss

n n n
M

GGbP S n
k b k b

+∞
φ φφθ θθ

′
=

⎧ ⎫π ⎪ ⎪= +⎨ ⎬
η ⎪ ⎪⎩ ⎭

∑
 . (9) 

Cabe ressaltar que a expressão anterior para o cálculo da 
potência considera que a cavidade equivalente opera no modo 
TMLM. Além disso, ela não necessita de nenhuma rotina de 
integração numérica, o que otimiza o seu tempo computacional 
de cálculo. 

Outro ponto a ser destacado é que devido ao uso das rotinas 
numéricas do Mathematica para o cálculo das funções 
associadas de Legendre, não houve a necessidade de se 
trabalhar com as funções associadas de Legendre modificadas, 
como é usual na literatura [11], o que simplificou o formalismo 
teórico envolvido. 

IV. PROGRAMA DESENVOLVIDO 
O modelo teórico que foi descrito nas Seções II e III, para o 

cálculo da impedância de entrada e do campo elétrico distante 
irradiado pela antena de microfita, com patch circular, moldada 
sobre superfície esférica, foi implementado no Mathematica. A 
escolha deste software, conforme já afirmado, foi principal-
mente devido às rotinas numéricas eficientes do mesmo para o 
cálculo das funções associadas de Legendre. Para facilitar a 
operação no Mathematica e tornar possível que uma pessoa 
que não conheça a linguagem do software consiga realizar a 
análise e o projeto de uma antena de microfita esférica, 
construiu-se um programa baseado em interfaces gráficas, para 
a análise e o projeto (síntese) de uma antena de microfita 
esférica. Na Fig. 2 é apresentada a janela de Análise do 
programa, na qual o usuário fornece como entradas o raio a da 
esfera de terra, a extensão angular θF do patch, a localização θp 
da ponta de prova coaxial, a espessura h, a permissividade 
elétrica relativa εr e a tangente de perdas tg δ do substrato 
dielétrico. 
 

 

Figura 2.  Janela de Análise do programa desenvolvido. 
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Como resultado, o programa exibe, nesta janela, a frequên-
cia de operação, considerando que a cavidade equivalente opera 
no modo TM11, e a impedância de entrada, nesta frequência, 
para a localização da ponta de prova informada. Ainda na parte 
relativa à Análise, pode-se visualizar a curva da impedância de 
entrada versus frequência e os diagramas de irradiação nos 
planos xz e yz, bem como o fator de qualidade de meia potência 
(Q = 1 / tg θef ) da antena e a sua diretividade D. 

Já na parte dedicada ao projeto da antena (janela Síntese), o 
usuário informa a frequência de operação desejada, o raio a da 
esfera de terra e as características do substrato dielétrico. O 
programa retorna a extensão angular θF do patch e a posição θp 
da ponta de prova na qual a parte real da impedância de 
entrada, na frequência de operação, assume valor máximo e 
igual a 50,0 ohms. 

Ressalta-se que nas janelas tanto de Análise quanto de 
Síntese, a dimensão θF do patch é o dado fornecido no 
programa. Contudo, seja para o cálculo da impedância de 
entrada, seja para a determinação do campo elétrico distante 
irradiado, utiliza-se o modelo da cavidade ressonante, por isso 
é necessário conhecer a extensão θc da cavidade equivalente, 
em função de θF e das características do dielétrico. Entretanto, 
a literatura não registra estimativas para θc como ocorre, por 
exemplo, no caso de antenas de microfita planas [12]. Então, 
neste trabalho, optou-se por estender o resultado [13] utilizado 
no cálculo da dimensão da cavidade equivalente das antenas de 
microfita planas com patches circulares. Desse modo, as 
dimensões lineares são consideradas iguais aos comprimentos 
de arco da antena esférica, portanto: 

21 ln 1,7726
2

F
c F

F r

bh
b h

⎛ π θ⎛ ⎞θ = θ + +⎜ ⎜ ⎟π θ ε ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎞
⎟ . (10) 

Outra consideração feita no algoritmo do programa foi 
quanto ao comprimento da fita de corrente equivalente à ponta 
de prova coaxial. Seguindo o resultado empregado para antenas 
de microfita planas [14], seleciona-se um comprimento igual a 
cinco vezes o diâmetro da prova, donde segue que 

5
sen p

d
a

∆φ =
θ

. (11) 

V. COMPARAÇÃO COM O HFSS 
Para avaliar o desempenho do modelo teórico que foi 

desenvolvido neste artigo, as respostas do mesmo foram 
comparadas com os dados de saída de uma simulação 
realizada no software de análise de onda completa HFSS, que 
emprega o método numérico dos elementos finitos (FEM) para 
resolver as estruturas eletromagnéticas. A antena escolhida 
para comparação tem uma esfera de terra com raio a = 100,0 mm, 
um substrato dielétrico com espessura h = 0,762 mm, per-
missividade elétrica relativa εr = 2,5 e tangente de perdas 
tg δ = 0,0022, e um patch circular com dimensão θF = 15°. Na 
Fig. 3 são apresentadas as curvas da impedância de entrada da 
antena na condição em que a ponta de prova está localizada 
em θp = 2,88° e nas Figs. 4 e 5 são ilustrados os diagramas de 

irradiação da antena nos planos xz e yz, respectivamente, 
traçados na frequência f0 = 2,090 GHz. 
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Figura 3.  Comparação entre as impedâncias de entrada. 
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Figura 4.  Diagramas de irradiação no plano xz. 
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Figura 5.  Diagramas de irradiação no plano yz. 
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Ao analisar as Figs. 3 a 5, nota-se uma boa concordância 
entre as curvas presentes nas mesmas, o que valida o modelo 
teórico proposto. Além da correspondência entre as curvas, a 
diretividade da antena avaliada pelo modelo é de 6,6 dB, bem 
próxima dos 6,9 dB obtidos no HFSS. 

VI. PROTÓTIPO DA ANTENA 
A tarefa de conformar o substrato dielétrico sobre a esfera 

de terra é bastante complexa [8]. Entretanto, se na superfície da 
esfera de terra for construída uma faceta sobre a qual possa ser 
alocado um substrato dielétrico plano, tem-se uma antena com 
um desempenho elétrico, dentro de certos limites, equivalente 
ao da antena conformada. Obviamente, esta equivalência perde 
a validade quando a dimensão do patch deixa de ser reduzida 
em comparação ao raio da esfera de terra. 

Para executar o projeto da antena com esta geometria 
facetada – de construção mais simples – propõe-se, primeira-
mente, utilizar o modelo teórico desenvolvido para a antena 
conformada, desde que a geometria do patch seja pequena em 
comparação com o raio da esfera de terra. Sendo assim, os arcos 
que definem a dimensão do patch e a localização da ponta de 
prova podem ser adotados como dimensões lineares iniciais da 
antena com patch plano. 

Na construção do protótipo, escolheu-se uma antena para 
operar na frequência f0 = 3,1 GHz, a esfera de terra disponível 
tem raio de 98,0 mm e o substrato dielétrico empregado é o 
CuClad 250 GX da Arlon que possui constante dielétrica 2,55, 
espessura de 0,762 mm e tangente de perdas 0,0022. Na Fig. 6, 
ilustra-se a janela de Síntese do programa da Seção IV sendo 
utilizado neste projeto. 

Os comprimentos de arco bθF e bθp foram planificados e a 
antena montada sobre a faceta construída na superfície da 
esfera de terra foi simulada e otimizada no HFSS. Na Tabela 1, 
são visualizadas as dimensões da antena com patch plano antes 
e depois da otimização no HFSS. Notar que as dimensões são 
bastante próximas, o que valida estabelecer a geometria inicial 
desta última antena a partir da planificação das dimensões da 
antena conformada correspondente. Vale salientar que o tempo 
de projeto seguindo esse procedimento é bastante reduzido. 

 
Figura 6.  Janela de Síntese para o projeto do protótipo. 

TABELA 1.  DIMENSÕES DA ANTENA COM PATCH PLANO 

a. Medida a partir do centro do patch. 

Estágio Raio do patch [mm] Posição da ponta de provaa [mm] 

Antes 17,427 5,016 

Após 17,204 4,676 

Um protótipo da antena, com as dimensões otimizadas, foi 
construído tal como é mostrado na Fig. 7. Destaca-se que para 
a confecção da esfera de terra foi utilizada uma base esférica 
de isopor que foi coberta por uma folha de alumínio, essa 
alternativa de baixo custo foi proposta objetivando o uso deste 
protótipo para fins didáticos. Aferiu-se a curva da impedância 
de entrada desta antena, a qual foi comparada com os dados de 
saída da simulação no HFSS (Fig. 8). Vê-se que há apenas um 
desvio de 0,1% em frequência entre as curvas, que é menor 
que o desvio aceito devido à tolerância da permissividade 
elétrica relativa do substrato. 

 
Figura 7.  Protótipo da antena. 
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Figura 8.  Impedância de entrada da antena com patch plano. 

Em face da boa concordância entre curvas da Fig. 8, o 
procedimento de projeto proposto para esta antena com 
geometria facetada, de construção mais simples, fica validado. 
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Cabe salientar que no protótipo da antena o raio do patch é 
muito menor que o raio da esfera de terra, o que se adéqua à 
premissa estabelecida no início desta seção. 

VII. COMENTÁRIOS FINAIS 
Neste trabalho, apresentou-se uma metodologia eficiente, 

que emprega o modelo da cavidade ressonante e o método da 
corrente elétrica superficial, para o cálculo da impedância de 
entrada e do diagrama de irradiação de antenas de microfita 
finas, com patch circular, montadas sobre superfícies esféricas. 
Em particular, a estrutura utilizada para a determinação do 
campo elétrico distante irradiado, pode ser estendida para 
outras formas geométricas de patches e também para antenas 
eletricamente espessas, desde que a densidade de corrente 
elétrica superficial sobre o patch seja conhecida. Foi descrita a 
abordagem empregada para a realização dos cálculos 
numéricos envolvidos, a qual se baseia no uso do software 
Mathematica, que possui rotinas eficientes para a avaliação das 
funções associadas de Legendre, de modo a não limitar o 
escopo de antenas em estudo. Além disso, o programa para 
análise e síntese da antena em questão, que utiliza o modelo 
teórico exposto, foi apresentado. Ademais, neste artigo propôs-
se uma geometria alternativa para a antena de microfita 
montada sobre superfície esférica, na qual o substrato dielétrico 
não é conformado, o que simplifica o processo de construção 
da mesma. Essa antena, se operando dentro de certos limites, 
tem uma sequência de projeto bem estabelecida baseada nos 
resultados da antena conformada equivalente. Medidas do 
protótipo desta última antena foram realizadas para a validação 
do trabalho. Também se efetuou uma comparação entre a 
resposta do modelo desenvolvido e os dados de saída da 
simulação da antena no HFSS, a qual exibiu uma ótima corres-
pondência. Por fim, destaca-se que o tempo computacional 
demandado pelo programa desenvolvido é cerca de um décimo 
daquele despendido pelo HFSS, quando estes programas são 
operados em um mesmo computador, o que viabiliza seu uso 
para fins didáticos, por exemplo. 
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Resumo—Neste trabalho é apresentada uma técnica eficiente para 
a determinação dos diagramas de irradiação de redes constituídas 
por antenas de microfita, com patch circular, montadas sobre 
superfície esférica, aqui chamadas simplesmente de redes esféricas. 
Essa técnica se baseia na rotação e na superposição dos diagramas 
de irradiação de cada elemento que compõe a rede, e por isso 
elimina a necessidade do cálculo direto das funções associadas de 
Legendre de 2ª espécie, cujas rotinas numéricas são de difícil 
convergência. Comparações entre os resultados do programa 
desenvolvido e os dados de saída de simulações realizadas no 
software HFSS também são descritas. 

Palavras-chave; redes de antenas; antenas de microfita; superfí-
cies esféricas; diagramas de irradiação; rotação de diagramas 

I. INTRODUÇÃO 
Uma característica importante das redes constituídas por 

antenas de microfita montadas sobre superfícies esféricas é a 
possibilidade de apontamento de um ou mais feixes em direções 
arbitrárias, ou seja, sem restrições angulares. Por isso, elas são 
candidatas a aplicações em satélites de comunicações e em 
telemetria [1]. Além disso, pode ser conveniente a instalação de 
uma antena nas estruturas esféricas presentes em veículos e 
aviões, por exemplo, por questões de aerodinâmica. Assim, 
nota-se que o escopo de aplicações desse tipo de rede de antenas 
é bastante amplo. 

Diferentemente das redes de antenas de microfita com 
geometria plana ou cilíndrica, nas quais o truncamento do plano 
de terra provoca difrações que afetam seus diagramas de 
irradiação, as redes esféricas podem ser analisadas de forma 
acurada através do método da corrente elétrica superficial [1]. 
Este método, quando associado ao modelo da cavidade 
ressonante [2], que permite estimar a densidade de corrente 
elétrica superficial sustentada pelos patches de antenas 
eletricamente finas, possibilita a determinação do diagrama de 
irradiação a campo distante da rede, evitando assim, por 
exemplo, o uso do Método dos Momentos (MoM) [3], que 
estabelece uma análise rigorosa da estrutura, porém envolve alta 
complexidade de cálculos e um tempo computacional elevado. 
Contudo, quando uma antena de microfita com patch circular 
não está simetricamente disposta em relação ao eixo z do 
sistema de coordenadas, a aplicação do modelo da cavidade 
ressonante torna-se ineficiente, seja pela dificuldade em 
garantir a condição de contorno na parede magnética da 
cavidade equivalente, seja pelo fato de a função associada de 

Legendre de 2ª espécie ser, neste caso, parte integrante da 
descrição do campo eletromagnético no interior da cavidade. 
Entretanto, para calcular a densidade de corrente elétrica 
superficial sustentada pelos patches de uma rede esférica (que 
não são todos simétricos com respeito ao eixo z), empregando 
esse modelo, pode-se utilizar um conjunto de sistemas de 
coordenadas auxiliares, nos quais cada patch tenha seu centro 
pertencente ao eixo z local, de modo a superar as limitações 
descritas anteriormente. 

Nesse trabalho é desenvolvido um programa em Mathematica® 
para a geração do diagrama de irradiação a campo distante das 
redes esféricas, baseado no emprego de sistemas de coordenadas 
auxiliares [4], conforme exposto no parágrafo anterior. A escolha 
pelo software Mathematica® se deu principalmente em virtude de 
suas rotinas numéricas para o cálculo das funções associadas de 
Legendre de 1ª espécie serem eficientes, o que implica numa 
redução do tempo computacional para a geração dos diagramas 
de irradiação, fato este que representa um diferencial, uma vez 
que os softwares de análise de onda completa, como o HFSS [5], 
demandam muito tempo na análise desse tipo de rede, além de 
exigir grande capacidade de armazenamento. 

II. ANTENA ROTACIONADA 
Na Fig. 1 é ilustrada a geometria do n-ésimo elemento de 

uma rede esférica.  
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Figura 1.  Geometria do n-ésimo elemento da rede esférica. 

Nesta figura, a representa o raio da esfera de terra (condutor 
elétrico perfeito), h a espessura do substrato dielétrico, que 
possui uma permissividade elétrica εs, uma permeabilidade 
magnética µ0 e uma tangente de perdas tg δ, e (αn , βn) são as Este trabalho foi financiado pela FAPESP e pelo Projeto SINAV – FINEP - 

FINATEL. 
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coordenadas de localização do centro do patch da antena. Além 
disso, esse elemento é alimentado por uma ponta de prova 
coaxial posicionada nas coordenadas (θpn , φpn). 

Para avaliar o campo elétrico distante irradiado por esse 
elemento emprega-se o método da corrente elétrica superficial 
[1]. Na condição de antenas eletricamente finas, i.e., h << λ, 
onde λ denota o comprimento de onda no interior do dielétrico, 
é possível estimar a densidade de corrente elétrica superficial 
sustentada pelo patch através do modelo da cavidade ressonante 
[2]. Todavia para o sistema de coordenadas xyz da geometria da 
Fig. 1, no qual o patch não está posicionado de forma simétrica 
em relação ao eixo z, esta densidade de corrente é escrita em 
termos não só da função associada de Legendre de 1ª espécie, 
mas também da função de 2ª espécie. Entretanto, sabe-se que as 
rotinas numéricas para o cálculo das funções associadas de 
Legendre de 2ª espécie exibem convergência lenta. Porém, se a 
densidade de corrente for calculada no sistema de coordenadas 
x´y´z´, onde o centro do patch se encontra sobre o eixo z´, 
apenas será necessário o cálculo da função associada de 
Legendre de 1ª espécie. Por isso, neste trabalho, optou-se por, 
primeiramente, calcular o campo elétrico distante irradiado pelo 
elemento da rede no sistema de coordenadas auxiliar x´y´z´, e, 
em seguida, estabelecer uma mudança de sistema de coordena-
das [4], para escrever esse campo com respeito ao sistema xyz. 
As equações (1) e (2) apresentam as expressões para as 
componentes do campo elétrico distante irradiado pela antena 
da Fig. 1, escritas em relação ao sistema xyz: 

( , ) ( , ) ( , )rot n nE A E B E′ ′θ θ φ′ ′ ′ ′θ φ = θ φ − θ φ , (1) 

( , ) ( , ) ( , )rot n nE B E A E′ ′φ θ φ′ ′ ′ ′θ φ = θ φ + θ φ , (2) 

onde  
[ cos sen cos( ) sen cos ] / senn n n nA ′= − θ α φ − β + θ α θ , (3) 

[sen sen( )] / senn n nB ′= α φ − β θ , (4) 

cos sen sen cos( ) cos cosn n′θ = α θ φ − β + α θn , (5) 

cos sen cos( ) sen cos
cotg

sen sen( )
n n

n

α θ φ − β − α′φ =
θ φ − β

n θ
, (6) 

e Eθ´ e Eφ´ são as componentes do campo elétrico avaliadas no 
sistema x´y´z´ e, portanto, independentes da função associada 
de Legendre de 2ª espécie. 

A abordagem proposta tem como principal vantagem a redução 
do tempo computacional para o cálculo do diagrama de irradiação a 
campo distante da antena. Como forma de verificar a validade do 
procedimento adotado, comparou-se os diagramas de irradiação 
obtidos pelo programa implementado no Mathematica®, que utiliza 
as componentes de campo (1) e (2), a aqueles fornecidos pelo 
software HFSS quando uma antena com a geometria da Fig. 1 é 
simulada. Para tanto, escolheu-se uma antena localizada em 
(αn = 30°, βn = 0°), projetada para operar em 3,1 GHz (modo 
TM11), com h = 0,762 mm, εr = 2,5, tg δ = 0,0022, a =100 mm, e 
alimentada em (θpn = 27,1°, φpn = 0°). Vale ressaltar que o projeto 
desta última antena foi executado com o auxílio do programa 
apresentado em [6] e [7]. Nas Figs. 2 e 3 são mostrados os 
resultados obtidos para os diagramas de irradiação nos planos xz e 
yz. Como observado, há uma ótima concordância entre as curvas 

geradas pelo programa e aquelas fornecidas pelo HFSS, o que 
valida a técnica de rotação empregada. 

Uma vez que na geometria das redes esféricas não há 
truncamento da esfera de terra, o campo elétrico distante 
irradiado pela rede pode ser calculado a partir da superposição 
dos campos irradiados pelos elementos que a compõem. Para 
verificar a validade dessa consideração, projetou-se uma rede 
esférica com duas antenas, para operar em 3,1 GHz (modo 
TM11, h = 0,762 mm, εr = 2,5, tg δ = 0,0022 e a =100 mm) con-
forme é ilustrado na Fig.4. 
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Figura 2.  Diagramas de irradiação da componente Erotθ: plano xz. 
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Figura 3.  Diagramas de irradiação da componente Erotφ: plano yz. 
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Figura 4.  Corte no plano xz de uma rede esférica com dois elementos. 
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Três valores distintos foram escolhidos para o espaçamento 
angular α: 15°, 45° e 90º, com o intuito de estabelecer uma 
verificação para um amplo intervalo de α. Nas Figs. 5 a 10 são 
mostrados os diagramas de irradiação das três configurações 
analisadas, traçados a partir das respostas do programa e do HFSS.  
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Figura 5.  Diagrama de irradiação da componente ERθ: plano xz – α = 15º. 
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Figura 6.  Diagrama de irradiação da componente ERφ: plano yz – α = 15º. 
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Figura 7.  Diagrama de irradiação da componente ERθ: plano xz – α = 45º. 

Das Figs. 5 a 10 vê-se que há uma ótima concordância entre 
as curvas geradas no programa e no HFSS, mesmo quando os 
patches estão bastante próximos (α = 15°), ou seja, o efeito de 
acoplamento mútuo entre as antenas para o diagrama é, de fato, 
pequeno e permite que o campo total da rede seja obtido pela 
soma vetorial dos campos irradiados pelas antenas individual-
mente. 
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Figura 8.  Diagrama de irradiação da componente ERφ: plano yz – α = 45º. 
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Figura 9.  Diagrama de irradiação da componente ERθ: plano xz – α = 90º. 
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Figura 10.  Diagrama de irradiação da componente ERφ: plano yz – α = 90º. 

III. APLICAÇÕES 
Nesta seção são estudadas duas configurações de redes 

esféricas de interesse, a rede meridional e a rede circunferencial. 
O cálculo do diagrama de irradiação a campo distante dessas 
redes é efetuado utilizando-se o procedimento de superposição 
de campos apresentado na Seção II. 

A. Rede Meridional 
A configuração de uma rede meridional é visualizada na 

Fig. 11. Nela, os centros dos elementos estão contidos num 
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plano φ constante (φ = β) e localizados segundo θ em αi, i = 1, 
2,...,N, onde N é função do raio da esfera de terra, da 
permissividade elétrica do substrato e da frequência de 
operação, de forma a evitar a sobreposição das antenas. 
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Figura 11.  Geometria da Rede Meridional. 

Utilizando a técnica adotada na seção anterior para determinar 
o campo elétrico distante irradiado pela rede da Fig. 11, somam-
se os campos elétricos de cada elemento que constitui a rede, 
desconsiderando o efeito de acoplamento mútuo entre os mes-
mos. Portanto, as componentes de campo são expressas por: 

1
( , ) ( , ) ( , )

N

R i i i ii i
i

E A E B Eθ θ φ
=

θ φ = θ φ − θ φ∑ i i

i i

, (7) 

1
( , ) ( , ) ( , )

N

R i i i ii i
i

E B E A Eφ θ φ
=

θ φ = θ φ + θ φ∑ , (8) 

onde as expressões para Ai e Bi são obtidas a partir de (3) e (4), 
substituindo βn por β, n por i e θ  ́por θ i. 

Como exemplo, uma rede meridional composta por cinco 
elementos, visualizada na Fig. 12, foi projetada para operar na 
frequência de 3,1 GHz (modo TM11, h = 0,762 mm, εr = 2,5, 
tg δ = 0,0022, a = 100 mm), sendo o espaçamento angular entre 
as antenas da rede α = 27,5°, e as mesmas alimentadas por 
correntes idênticas (mesma magnitude e fase). Os respectivos 
diagramas de irradiação, nos planos xz, yz e xy, avaliados no pro-
grama desenvolvido e no HFSS, são mostrados nas Figs. 13 a 15. 
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Figura 12.  Corte no plano xz da rede meridional com cinco elementos. 
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Figura 13.  Diagrama de irradiação da componente ERθ: plano xz. 
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Figura 14.  Diagrama de irradiação da componente ERφ: plano yz. 
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Figura 15.  Diagrama de irradiação da componente ERθ: plano xy. 

Nos diagramas anteriores vê-se uma excelente concordância 
entre as curvas fornecidas pelo programa e aquelas do HFSS, 
novamente validando o procedimento de rotação e superposição 
para o cálculo do campo elétrico distante da rede. 

B. Rede Circunferencial 
A geometria de uma rede circunferencial é vista na Fig. 16, 

onde os centros das antenas pertencem a um cone de θ 
constante (θ = α). 
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Figura 16.  Geometria da Rede Circunferencial. 

O cálculo do campo elétrico distante irradiado por esta rede 
vale-se das expressões (7) e (8), com os coeficientes Ai e Bi 
determinados através de (3) e (4), todavia, nesse caso, substitui-se 
αn por α, n por i e θ´ por θi. Na Fig. 17 é apresentado um 
exemplo de uma rede circunferencial com 4 elementos. Esta rede 
foi projetada para operar na frequência de 3,1 GHz (modo TM11, 
h = 0,762 mm, εr = 2,5, tg δ = 0,0022, a = 100 mm), com 
α = 35,0° e todas as antenas alimentadas por correntes iguais. 
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Figura 17.  Exemplo de uma rede circunferencial com quatro elementos. 

Nas Figs. 18 a 20 são traçados os diagramas de irradiação 
da rede circunferencial de quatro elementos, avaliados pelo 
nosso programa e pelo HFSS. Também aqui, nota-se uma 
ótima concordância entre as curvas. 

IV. COMENTÁRIOS FINAIS 
Neste trabalho foi descrita uma forma eficiente para a 

determinação do diagrama de irradiação a campo distante de 
redes esféricas com substrato dielétrico eletricamente fino. A 
técnica apresentada considera que, para o propósito do cálculo do 
campo elétrico distante irradiado pela rede, o efeito do 
acoplamento mútuo entre os elementos da mesma pode ser 
desconsiderado, ou seja, o campo irradiado pela rede é igual à 
soma dos campos irradiados pelas antenas que a constituem 
individualmente. Em particular, duas configurações de redes 
esféricas foram propostas, a saber: rede meridional e rede 
circunferencial. Foi desenvolvido um programa no Mathematica® 

para avaliar o diagrama de irradiação a campo distante dessas 
redes. Para o cálculo do campo irradiado pelos elementos, o 
programa emprega o método da corrente elétrica superficial, 
sendo esta estimada através do modelo da cavidade ressonante, 
uma vez que o escopo de antenas em estudo compreende apenas 
as eletricamente finas.  
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Figura 18.  Diagrama de irradiação da componente ERθ: plano yz. 
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Figura 19.  Diagrama de irradiação da componente ERφ: plano xz. 
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Figura 20.  Diagrama de irradiação da componente ERθ: plano xy. 

A validação do procedimento de cálculo proposto se deu a 
partir da comparação entre os diagramas gerados pelo programa e 
aqueles resultantes das simulações das respectivas redes esféricas 
no HFSS. Os exemplos descritos ao longo do artigo mostram 
excelente concordância entre os diagramas. Outro ponto impor-
tante a se destacar é que o tempo computacional requerido pelo 
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programa para calcular o diagrama de irradiação de uma rede é, 
em média, dez vezes menor que aquele demandado pelo HFSS 
para executar a mesma tarefa, supondo que ambos os programas 
sejam operados em computadores de configurações equivalentes. 
Além disso, o HFSS, por empregar o método numérico dos 
elementos finitos (FEM) em suas análises, requer grande 
capacidade de armazenamento diferentemente do programa de-
senvolvido. Assim, o programa construído neste trabalho tem 
grande potencial de aplicações, seja para geração da geometria 
inicial de uma rede esférica, seja para propósitos de ensino, já 
que permite analisar as redes em um curto intervalo de tempo 
sem requerer um computador com elevada capacidade de 
processamento, o que facilita demonstrar, por exemplo, os 
efeitos de variação dos parâmetros da rede no diagrama de 
irradiação. 
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Resumo—Nesse trabalho é apresentado um novo procedimento 
para o projeto da antena de microfita circularmente polarizada 
alimentada por ponta de prova coaxial. Essa nova estratégia 
proporciona, no caso de antena não muito espessa, um excelente 
casamento entre esta e o conector que a alimenta, atuando so-
mente nas dimensões do patch e na posição do alimentador, sem a 
necessidade do emprego de redes de casamento externas. Essa 
nova abordagem é validada via simulações realizadas com o pro-
grama HFSS e por meio de resultados experimentais de um 
protótipo de baixo custo. 

Palavras-chave; técnicas de projeto; antenas de microfita; pola-
rização circular; casamento de impedância  

I. INTRODUÇÃO 
Antenas de microfita circularmente polarizadas alimentadas 

por pontas de prova coaxiais têm recebido grande atenção da 
comunidade internacional por serem largamente utilizadas em 
receptores GPS, GLONASS, Globalstar entre outros sistemas 
de comunicações móveis [1]. Entretanto uma de suas principais 
limitações é a estreita faixa de passagem, da ordem de 1% da 
frequência de operação [2]. Para contornar essa limitação, 
normalmente emprega-se um substrato dielétrico mais espesso 
[3]. No entanto, essa solução faz com que a impedância de 
entrada do irradiador se torne mais indutiva devido à ponta de 
prova coaxial que a alimenta. Técnicas para compensar essa 
indesejável indutância têm sido largamente estudas [4]-[12]. 
Contudo, essas soluções agregam maior complexidade ao 
projeto e à construção da antena, dificultando a sua produção 
em escala industrial, onde o fator custo sinaliza na direção de 
projetos mais simples.  

Nesse artigo é proposta uma nova estratégia para o projeto 
da antena de microfita circularmente polarizada (CP) alimen-
tada por ponta de prova coaxial. Nessa nova estratégia, diferen-
temente das usuais redes de casamento externas e modificações 
na geometria física do alimentador, atua-se nas dimensões do 
patch e na posição da ponta de prova coaxial, com a finalidade 
de compensar a reatância indesejada. Embora essa técnica possa 
ser empregada em diferentes geometrias do patch, como a de 
canto truncado [13], optou-se por apresentá-la a partir da topo-

logia quase quadrada, pois esta pode ser analisada por meio de 
método analítico, como o da cavidade ressonante [14], a partir 
do qual a impedância de entrada da antena CP pode ser 
modelada por circuitos RLC equivalentes [2]. 

II. PROJETO CLÁSSICO: ANTENA QUASE QUADRADA 
Com o intuito de discutir os resultados obtidos via a con-

cepção clássica da antena de microfita circularmente polari-
zada, com topologia quase quadrada ( ), alimentada por 
uma ponta de prova coaxial, um irradiador foi projetado para 
operar em f

ba ≅

0 = 2,5 GHz. Empregando um substrato dielétrico 
(εr = 2,55 e tg δ = 0,0018) com 6,096 mm de espessura e um 
conector SMA de alimentação, com 1,3 mm de diâmetro e 50 Ω 
de impedância característica, as seguintes dimensões foram 
estabelecidas com o programa HFSS: a = 34,20 mm, b = 30,48 
mm, px = 12,50 mm e py = 10,31 mm, para polarização circular 
à esquerda (Fig. 1). Desejando-se uma antena com polarização 
circular à direita, a excitação deverá ser realizada ao longo da 
outra diagonal do patch [2]. 
 

a

b

yp

xp

x

y

 

Figura 1.  Antena quase quadrada circularmente polarizada para a esquerda. 

Gráficos para a impedância de entrada da antena projetada 
são mostrados na Fig. 2, dos quais é possível notar que na 
frequência de operação (f0) a antena exibe uma impedância 
altamente indutiva (Zin = 50 + j55 Ω). Observa-se também que 
a parte real da impedância passa por dois máximos, um em 

Esse trabalho foi parcialmente financiado pelos projetos FUNTTEL-RHODES 
n°: 01.05.0154.00 e FINEP – SINAV n°: 01.07.0540.00. 
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2,4 GHz e outro em 2,6 GHz, indicando que os modos TM01 e 
TM10 foram excitados com a mesma intensidade e igualmente 
afastados de f0 (em concordância com o projeto clássico) [2]. 
Na Fig. 3 são apresentadas curvas da razão axial na direção 
broadside e da magnitude do coeficiente de reflexão. Nota-se 
claramente destas curvas que na frequência de melhor razão 
axial (frequência de operação da antena), a magnitude do coe-
ficiente de reflexão é da ordem de -6,5 dB, indicando haver 
um descasamento inaceitável entre a antena e o conector SMA 
de alimentação. 
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Figura 2.  Impedância de entrada da antena quase quadrada. 
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Figura 3.  Magnitude do coeficiente de reflexão e razão axial. 

Os resultados obtidos mostram que a antena quase 
quadrada, projetada a partir do procedimento clássico, sempre 
apresentará uma reatância de entrada indutiva, que aumenta 
com a espessura do substrato dielétrico e diminui com o 
aumento de sua permissividade relativa (εr) [3]. Este compor-
tamento é melhor entendido analisando-se o circuito equivalente 
para a impedância de entrada da antena mostrado na Fig. 4 [2]. 
Esse circuito é composto por uma indutância série (Lp), que 
modela o efeito da ponta de prova coaxial, e por dois circuitos 
RLC paralelos, acoplados através de dois transformadores 
ideais, sendo esses os circuitos equivalentes dos modos TM10 e 
TM01 excitados na antena em questão. Na frequência de 
operação, a condição n1 = n2 = 1 deve ser satisfeita. Nessa 
situação, o circuito equivalente pode ser facilmente simplifi-
cado, obtendo-se as seguintes identidades: -Im[Zin1] = Im[Zin2] e 
Re[Zin1] = Re[Zin2]. As impedâncias de entrada dos modos TM10 

e TM01, quando operando de acordo com o procedimento 
clássico de projeto, são apresentadas na Fig. 5. De acordo com 
essas identidades, a reatância de entrada, na frequência de 
operação, deveria ser nula. Porém, a reatância gerada por (Lp) 
não permite que isto aconteça. Assim, desejando-se obter uma 
impedância de entrada puramente real, igual à impedância 
característica do conector de alimentação, uma reatância 
capacitiva deverá ser obtida da simplificação dos dois circuitos, 
de modo a anular a reatância indutiva da ponta de prova coaxial. 

1L 1C 1R

2C 2R2L

pL

2inZ

1:1n

1:2n

inZ
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Figura 4.  Circuito equivalente para impedância de entrada de uma antena 
circularmente polarizada excitada por uma única ponta de prova coaxial. 
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Figura 5.  Impedâncias de entrada dos circuitos RLC paralelos. 

III. NOVO PROCEDIMENTO DE PROJETO: ANTENA 
RETANGULAR 

Uma forma elegante de se anular a reatância indutiva da 
ponta de prova coaxial de alimentação consiste em deslocar a 
frequência de operação da antena, que no projeto clássico é 
posicionada de forma equidistante das duas ressonâncias dos 
modos TM01 e TM10, para as proximidades da ressonância de 
um desses modos, de tal forma que a impedância equivalente 
dos dois circuitos RLC paralelos seja capacitiva e anule a 
reatância indutiva da ponta de prova coaxial. Na Fig. 6 é 
apresentado o comportamento típico de cada um desses dois 
modos, onde se observa que a reatância capacitiva do primeiro 
modo é muito maior que a indutiva do segundo. Tal desempe-
nho é obtido aumentando-se as dimensões a e b do patch. 
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Como consequência, as ressonâncias dos modos TM01 e TM10 
são deslocadas para frequências mais baixa. Salienta-se que a 
frequência de operação da antena deve ser mantida sempre 
entre os dois máximos das resistências ao longo desse procedi-
mento. Além disso, é importante notar que, deslocando-se a 
posição px da ponta de prova de alimentação em direção à 
borda da antena, aumenta-se o nível da impedância do primeiro 
modo. Por outro lado, aumentando-se o valor de py, o segundo 
modo é excitado com menor intensidade. Esse comportamento 
é válido para a > b e px < a/2. 

-100

-60

-20

20

60

100

140

Frequência 

  Primeiro modo (Zin1)
  Segundo modo (Zin2)

Im
pe

dâ
nc

ia
 [Ω

]

Im[Zin]

Re[Zin]

f0

Re[Zin1] = Re[Zin2]

f1 f2

|Im[Zin1]| > |Im[Zin2]|

 

Figura 6.  Impedâncias de entrada dos circuitos RLC paralelos: novo projeto.  

Para avaliar se o procedimento anteriormente descrito é 
realmente capaz de criar uma antena circularmente polarizada, 
modificações foram introduzidas no procedimento padrão [15], 
para o qual , de modo a contemplar esta nova estratégia, 
que foi desenvolvida para . Assim, o lugar geométrico 
(LG) de alimentação dessa nova antena é obtido resolvendo-se 
a seguinte equação: 

ba ≅
ba ≠

               ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∆+−±∆
= −

2222
1

4

)/π(cos2
cos

π CBCC

apBbp x
y , (1) 

onde, 

                         ])2()(π[sinc a/ba
a
bC −= , (2) 

                                , (3) )(π 11 −− −=∆ ab

                                 , (4) )2/δ( efdkB =

                                rdk εεµ 00ω= , (5) 

e δef  é a tangente de perdas efetiva. 

Empregando (1) para determinar o LG do alimentador, de 
modo que a nova antena, agora maior e mais retangular 
(doravante denominada retangular) que a clássica, seja circu-
larmente polarizada para a esquerda (com a > b e px < a/2), 
reduz-se o valor de px e aumenta-se o valor de py, em 
comparação com os valores de px e py obtidos com o projeto 

clássico. Curva típica deste LG é mostrada na Fig. 7. 
Comparando-a com a da Fig. 1 nota-se que a da nova antena 
está mais afastada da diagonal do patch. Assim, quanto mais 
retangular for a antena, mais seu LG se afastará da referida 
diagonal. O limite é atingido quando o LG se tornar paralelo 
ao lado a, no caso da antena em consideração. Esse resultado 
está em concordância com a proposta para ajuste da impedân-
cia de entrada. Portanto, com a nova topologia para o patch, a 
antena circularmente polarizada pode ser casada ao conector 
SMA de alimentação, sem a necessidade redes de casamento 
externas ou modificações na geometria física do alimentador. 
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Figura 7.  Lugar geométrico da alimentação CP: novo projeto.  

Para exemplificar esse procedimento, refaz-se o projeto da 
antena apresentada na Seção II, casando-a com o conector 
SMA de 50 Ω de impedância característica. Neste caso, foram 
obtidas as seguintes dimensões: a = 36,40 mm, b = 31,30 mm, 
px = 7,35 mm e py = 10,90 mm. Gráficos para as partes real e 
imaginária da impedância de entrada dessa nova antena são 
mostrados na Fig. 8, dos quais se pode notar que na frequência de 
operação (2,5 GHz), Zin = 50 Ω, como desejado.  
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Figura 8.  Impedância de entrada da antena retangular. 

Resultados para a razão axial na direção broadside e 
magnitude do coeficiente de reflexão são apresentados na Fig. 9. 
Salienta-se que, para uma razão axial menor que 3 dB (faixa de 
operação), o coeficiente de reflexão é melhor que -25 dB, resul-
tando em um excelente casamento entre a antena e o conector 
SMA de alimentação, nesta faixa. 
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Figura 9. Razão axial e magnitude do coeficiente de reflexão.  

IV. ANÁLISE COMPARATIVA 
Completando a análise do novo procedimento de projeto, 

são realizadas comparações entre os diagramas de irradiação e 
razão axial obtidos com o procedimento clássico (quase qua-
drada ) e o novo (retangular ). As componentes 
Etheta e Ephi nos planos yz e xz são apresentadas nas Figs. 10-
13.  
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Figura 10.  Diagrama de irradiação no plano xz: componente Ephi.  
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Fig. 11  Diagrama de irradiação no plano xz: componente Etheta.  
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Figura 12.  Diagrama de irradiação no plano yz: componente Ephi.  
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Figura 13.  Diagrama de irradiação no plano yz: componente Etheta.  

Curvas para a razão axial na direção broadside são mostra-
das na Fig. 14.  
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Fig. 14  Razão axial na direção broadside. 

Analisando os diagramas de irradiação traçados nas Figs. 
10-13 para as antenas quase quadrada e retangular, nota-se que 
não há diferença substancial entre os referidos diagramas, 
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indicando que as duas antenas apresentam diretividades equiva-
lentes: 7,4 dB para a geometria quase quadrada e 7,6 dB para a 
retangular. A eficiência de irradiação de ambas é da ordem de 
97,4%. 

V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
Para validação experimental da estratégia proposta, um pro-

tótipo de baixo custo foi construído, tendo como substrato uma 
camada de FR4 (εr = 4,2 e tgδ = 0,02) com 6,6 mm de 
espessura, com o objetivo de se obter uma boa eficiência de 
irradiação [8]. A geometria da antena circularmente polarizada 
para esquerda, projetada para operar em 2,5 GHz, é apresentada 
na Fig. 15. Como alimentador utilizou-se um conector SMA de 
50 Ω de impedância característica, com o condutor central de 
1,3 mm diâmetro. 
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Figura 15. Dimensões do protótipo.  

Resultados para a impedância de entrada, o módulo do 
coeficiente de reflexão e a razão axial são mostrados nas Fig. 
16, 17 e 18, respectivamente. Todas as curvas experimentais, 
comparadas com as teóricas, obtidas de simulações no HFSS, 
estão em excelente concordância, validando, assim, a estraté-
gia proposta. Além destes parâmetros, simulações mostraram 
que o protótipo possui uma eficiência de irradiação da ordem 
de 79,7% e uma diretividade de 6,8 dB. 
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Figura 16.  Impedância de entrada. 
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Figura 17.  Magnitude do coeficiente de reflexão. 
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Figura 18.  Razão axial.  

VI. COMENTÁRIOS FINAIS 
Nesse trabalho foi apresentada uma nova estratégia para o 

projeto da antena de microfita circularmente polarizada alimen-
tada por ponta de prova coaxial. Como esta não requer o uso de 
redes externas de casamento, o processo de construção em 
escala industrial é simplificado e o custo é reduzido. Sendo essa 
nova estratégia baseada no circuito equivalente do irradiador, 
essa técnica pode ser empregada no projeto de antenas com 
patches de diferentes geometrias. Embora nos exemplos apre-
sentados os projetos tenham sido direcionados para o casamento 
da antena com um conector SMA de 50 Ω de impedância 
característica, esses podem ser modificados de modo a sinte-
tizar, por exemplo, impedâncias capacitavas ou indutivas, de 
modo a conectá-las diretamente a amplificadores de baixo ruído 
(LNA). Além disso, essa nova estratégia possibilita utilizar o 
método de Wheeler [16] para medir a eficiência de irradiação de 
antenas de microfita CP. Porém, o emprego dessa nova técnica 
tem limitações quanto à espessura do dielétrico. Em aplicações 
que exigem dielétricos extremamente espessos, a equação (1) 
descreve um LG que tende a ser paralelo ao eixo x do patch, se 
a > b, tornando a antena linearmente polarizada. Ademais, os 
resultados experimentais, comparados com os teóricos, valida-
ram esta nova maneira de se projetar antenas de microfita CP.  
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Abstract— In this work it was studied the dielectric properties of 
the BiREWO6 (RE= Y, Gd and Nd) dielectric material at radio 
and microwave frequency. These measurements were carried out 
in different sample geometries; thick films and cylindrical 
ceramic bulk dielectric resonator. The BiGdWO6 thick film was 
used as substrate for microstrip antenna device, where upper Ag 
electrode served as circular patch antenna and a microstrip line 
was used as feed line. The microstrip antenna operates in this 
configuration at 8.32GHz. A numerical study, together with the 
experimental, was done and the dielectric characteristics of the 
composite like εr’  and tgδ were obtained. 

Keywords- Microstrip antenna; Dielectric Resonator; Microwave 
devices; 

I. INTRODUCTION 

In the high-performance mobile radio and wireless 
communications, low-profile antennas may be used. Low-
profile dielectric resonator antennas [1] and microstrip 
antennas are the natural candidates for these applications [2], 
especially microstrip antennas. These are studied because of 
their conformal and simple planar structure. Thus, the 
microstrip antenna can be fabricated using printed circuit 
(photolithographic) techniques. This implies that the antenna 
can be made conformable, and potentially, at low cost. Other 
advantages include easy fabrication into linear or planar arrays 
and easy integration with microwave integrated circuits [3]. 
The development of the microstrip antenna has been expanded 
into three major program areas: mobile satellite (MSAT) 
communication, earth remote sensing, and deepspace 
exploration [4]. 

Recently, BiYWO6 was discovered to have the 
photocatalytic ability to completely split water into H2 and O2 
under visible light up to λ < 470 nm [5].This research has 
attracted much attention regarding its application to produce 
clean and recyclable hydrogen, which is one of the best ways to 
solve environmental pollutions and energy crisis. BiYWO6 has 
structure similar to the Bi2WO6 ferroelectric phase, and the 
simplest member of the Aurivillius family of layered 
perovskites. Watanabe and co-workers [6–8] have proposed an 
unusual variant of this family, Bi2-xLnxWO6 (approximate 
limits 0.3<X<1.3 for most lanthanides), comprised a layer of 
WO4 stoichiometry, analogous to Bi2WO6, but consisting of 

isolated WO4 tetrahedral units. However, Berdonosov and co-
workers [9] showed that the solid solutions Bi2-XLnXWO6 
(approx. 0.3<X<1.3) represent a novel structure type with the 
unusual feature of edge-sharing octahedral units, unique in this 
family. The authors synthesized this phase by solid state 
reaction at 1050°C for 12h and this same method was used to 
obtain Bi2WO6 at 850°C for 12h. Santha and co-workers [10] 
obtained BiREWO6 (where RE= rare earth) by calcination for 
4h until 1000°C and sintering temperature between 1025 and 
1150°C. 

In this work, we study the dielectric properties at radio 
frequency (RF) and microwave frequency of the BiREWO6 
(RE= Y, Gd and Nd) thick film obtained by screen-printed 
technique. Antenna experiments for microstrip antennas were 
performed. A numerical study of the antennas operation was 
realized in conjunction with the experimental measurements. 

II. EXPERIMENTAL METHOD 

A. Synthesis of the materials 

Stoichiometric amounts of Nd2O3 (99.9%, Aldrich), Gd2O3 
(99.0%, Aldrich), Y2O3 (99.9%, Aldrich), Bi2O3 (98%, Vetec) 
and WO3 (99%, Aldrich) were used in BiNdWO6, BiGdWO6 
and BiNdWO6 preparation. The material was ground on a 
Fritsch Pulverisette 6 planetary mill in sealed stainless-steel 
vials (221.69cm3) and balls (Ø 10mm) under air in weight ratio 
1/9 (wt. of mixture powder/wt. of balls). Mechanical alloying 
was performed for 30 min of milling with 370 rpm. In this 
case, the milling was used only to give a good homogeneity of 
the powder. After this, the BiGdWO6 and BiYWO6 powder 
was submitted to calcination by microwave radiation in air at 
1100°C for 10min. For BiNdWO6 was used 900°C for 10min. 
This step was conducted using an adapted domestic microwave 
oven (Panasonic Jr. Smart - NN-S55BK) operated at 2.45 GHz 
with 800 W. The sample powder had been placed inside of a 
crucible that was inside of another crucible with SiC (silicon 
carbide ceramic). The SiC was used to absorb microwave 
energy and transfer the heat to the sample powder in order to 
reach the sintering temperature. The reactions occurring during 
calcination can be summarised as 

Gd2O3 + Bi2O3 + WO3 → BiGdWO6 
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Y2O3 + Bi2O3 + WO3 → BiYWO6 

Nd2O3 + Bi2O3 + WO3 → BiNdWO6 

The bulk samples were prepared in cylindrical geometry by 
uniaxially pressed, where 5% of the suspension of organic 
material (99.5%, glycerol, bidestilade glycerin—O. Moreira & 
Cia Ltda) was added. This mixture was compacted in a 
cylindrical mold of 1.1 cm of diameter and subjected to a 
pressure of 111 MPa. After this, the green bodies of the 
BiGdWO6 and BiYWO6 were sintering at 1150°C for 2 h, 
while for BiNdWO6 was used 950°C for 2h. 

B. Preparation of the Thick Films 

A paste was prepared from the suspension of organic 
material (Epóxi, Vantico/Brascola LTDA) to improve 
rheological behavior of the paste and powders (BiRWO6), in 
the ratio of 30:70. For a better adhesion between the paste and 
the substrate, 5% of a mixture (71.82 mmol of B2O3 (99.0%, 
Aldrich) and 10.73 mmol of Bi2O3 (99.9%, Aldrich)) 
homogenized for 10 h by milling [11] was added to the paste. 
Alumina (Al2O3) substrates were used as a commercial 
product. The electrode material was produced by the screen-
printing technique (Joint Metal-PC200). 

The bottom electrode (Ag) was screen printed on the Al2O3 
substrate and fired at 850°C for 1 h. On the fired electrode, two 
film layers were screen printed and sintered by the firing 
process: 100°C for 1 h + 400°C for 1 h + 900°C for 1 h (for 
both layers). After firing the dielectric layer, the upper 
electrode (Ag) was deposited and dried. Three dielectric thick 
film composites were prepared. 

C. Preparation of the dielectric resonator 

Dielectric resonator was fabricated with geometry 
approximately 2:1 (2 diameter : 1 thickness) in the same 
process utilized to ceramic bulk (section 2.3). This dimension 
was desired to obtain a good electromagnetic match of the 
TE011 mode to be measurement by Hakki-Coleman 
experiment. Dielectric resonator was labeled with the same 
nomenclature used to the thick films and bulk samples. 

D. Electrical Measurements 

The Solartron—SI120 (material impedance material) was 
used for the dielectric measurements at RF. 

The resonant frequency of the microstrip antennas (thick 
films) was measured using a HP 8716ET network analyzer and 
measuring the return loss (in dB) through the S11 scattering 
parameter of the antenna being tested. The simulations of the 
microstrip antenna were performed using the Ansoft’s high-
frequency structure simulator (HFSS), a software package 
based on the finite element method. 

The dielectric properties at the microwave frequency, using 
the Hakki and Coleman´s method based in resonant TE011 
mode. A HP 8716ET network analyzer is employed to make 
the measurements [12-15]. From the resonant frequency of the 

TE011 mode, the dielectric permittivity rε  and loss tgδE are 
obtained. The values obtained in this experiment are used as a 
guide in the numerical simulation of the antennas, with the 

assumption that the variation of rε  with the frequency is not 
big between 7GHz (mean resonant frequency of the Hakki-
Coleman experiment) and 4 GHz (mean resonant frequency of 
the antenna experiment) 

E. Model of the Microstrip Antenna 

 
The configuration of the microstrip antenna is shown in 

Figure 1, where it had squares of dimensions 1.26cm X 1.26cm 
and thickness 4.80mm, commercial products from Engecer, 
Brazil. The upper Ag electrode served as circular patch antenna 
and a microstrip line was utilized as feed line, where one can 

see the radius a, dielectric constant rε  and height h (or 
thickness of the thick film, in this case). 

 
Figure 1.  Geometry of circular microstrip antenna on an Al2O3 substrate. 

The patch antenna is fed by a microstrip line in direct 
contact to the circular patch conductor of radius a (see Figure 
1). There are several models related to the planar patch antenna 
analysis. Among them are: transmission line model, cavity 
model and full-wave analysis [2]. Microstrip antennas resemble 
dielectric loaded cavities. A well accepted model detailed in [2, 
16]. The transmission line model approaches the microstrip 
antenna as two slots separated by a low impedance 
transmission line (the patch). For the circular patch one has to 
consider the fringe field: fringing makes the patch look 
electrically larger, so it is necessary to introduce a radial 
correction factor using an effective radius aeff instead of using 
the physical measured value of the radius r [17]. For the 
dominant mode TM110 which is the dominant mode with the 
lowest frequency, the resonant frequency is given by [17, 18]: 

rreff

r
a

c
f

µεπ2

.8412.1=    (1) 

where fr is the measured resonance frequency, c is the velocity 

of light in the vacuum, rε   is the dielectric constant and , aeff is 
the effective patch radius  given by [17]: 
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where r is the physical patch radius, h is the substrate 
thickness. After some mathematical manipulation the dielectric 
constant is given by [16]: 
















 +






−













= 7726.1

.2

.

..

.2

....2

.8412.1
2

h

a
Ln

a

h

fa

c

rrr

r

π
µπµπ

ε (3) 

For the measurements in this work we have used a circular 
microstrip antenna with a = 0.5mm and h= 378.1 µm (see 
Figure 1). 

The resonant frequency is precisely measured using a 
Network Analyser and measuring the return loss (in dB) 
through the S11 scattering parameter of the antenna under test. 
The very precise resonant frequency identification is done 
trough the lowermost point in the S11 curves. The S11 test is the 
main test for antennas. This parameter shows the reflections of 
the signal at the feeding point, the entrance of the antenna. 
High negative values (typically between – 12 dB to – 40 dB) in 
the dip indicate that the electromagnetic waves were not 
reflected. It means that the antenna is radiating. In the –10dB 
line, there is an antenna bandwidth, BW, (almost equal to 
VSWR: 2:1). The bandwidth of the antenna (which varies 
approximately as (K)-p, where p (p>1) depends upon the mode) 
also decreases with an increase of the dielectric constant. The 
bandwidth (%) is determined from (∆f/fR ).100% , where ∆f 
(BW) is the 10 dB bandwidth of the resonance. With this data 
the antenna personnel might be able to estimate the radiation 
performance to a certain degree. The εr value is extracted from 
numerical procedure using the HFSS. 

III.  RESULTS 

Fig. 2 shows the experimental measurements of the 
dielectric permittivity (εr’ ) and dielectric loss (tgδ), of the thick 
films (BiREWO6) at room temperature. The BiGdWO6 sample 
presented the highest εr’  value. This film has a density higher 
than BiNdWO6 and a BiYWO6, since the rare earth gadolinium 
is heavier than neodymium and yttrium (Gd>Nd>Y). εr’  of the 
BiRWO6 thick film varied from 14 to 43, and the tgδ values 
were small (0.025 – 0.051). Table I shows the εr’  and tgδ at 
1kHz and 1MHz of the films. It was also observed a small 
dielectric relaxation process close to 1MHz. 

TABLE I.  THICKNESS, DIELECTRIC PERMITTIVITY AND DIELECTRIC 
LOSS OF THE THICK FILMS AT ROOM TEMPERATURE. 

   εr’  tgδ 
Thick 
films 

 Thickness 
(µm) 

1 kHz 1 MHz 1 kHz 1 MHz 

BiGdWO6  147 42.38 39.67 0.051 0.026 
BiNdWO6  131 14.55 13.87 0.028 0.025 
BiYWO6  134 34.78 32.00 0.033 0.046 

 

In Table II one can observe the dielectric properties of 
BiREWO6 cylindrical dielectric resonator (DR) measurement 
at microwave frequency. Values of resonant frequency (f0) 
were attributed to TE011 mode and calculated by considering 
the transmission of the DR, where we considered µr equal 1. εr’ 
value increased with atomic weight of the rare earth in the film 
due to Gd has a higher density than the Nd and Y atom, i. e., 

the density of GdIG structure is higher than YIG, as we 
commented before. 

 

 

TABLE II.  MICROWAVE MEASUREMENTS OBTAINED FROM HAKKI-
COLEMAN PROCEDURE; THICKNESS, DIAMETER (D), DIELECTRIC RESONANT 

TE011 (f0), DIELECTRIC PERMITTIVITY (εr’ ) AND DIELECTRIC LOSS (tgδ). 

Dielectric 

resonator 

Thickness 

h(mm) 

D 

(mm) 

f0 

(GHz) 

 

εr’  

 

tgδ 

BiGdWO6 8.16 16.57 5.80 19.15 0.018 
BiNdWO6 11.03 17.24 5.70 13.71 0.079 
BiYWO6 9.12 16.67 6.16 14.85 0.046 

 

It was selected the BiGdWO6 thick film to study the 
dielectric behavior at microwave frequencies and observed it as 
an antenna device. In Fig. 3 is showed the experimental and 
simulated profile of the return loss (S11) for BiGdWO6 
microstrip antenna, where these values were -29.15dB and -
29.96dB at the resonance frequency (fr), respectively. The fr 
depends on εr’ value from insulator utilized to deposit the circle 
patch, see equation 1. In Table III on can see the experimental 
and simulated values obtained from the numerical simulation. 
The error of fr and bandwidth (measurement in -10 dB) was 
acceptable and it was also possible to calculated εr’  and tgδE 
through simulation procedure. 

 

Figure 2. Dielectric permittivity (εr’ ) and dielectric loss (tgδ) as a 
function of the frequency of BiREWO6 thick film. 
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TABLE III.  ANTENNA RESONANT FREQUENCY (fr), BANDWIDTH, εr’  AND 

tgδ OF THE MICROSTRIP ANTENNA (TM110 MODE) WITH EXPERIMENTAL (EXP.) 
AND SIMULATED (SIM.) VALUES. THE BiGdWO6 THICK FILM WAS UTILIZED AS 

SUBSTRATE IN MICROSTRIP ANTENNA. 

fr (GHz)  Bandwidth (%)    
Exp. Sim. Error 

(%) 
 Exp. Sim. Error  εr’  tgδδδδE 

8.32 8.33 0.01  5.84 5.38 0.46  18 0.078 
 

According to Balanis [2], the film used as substrates for the 
design of microstrip antennas must be thick and their εr’  values 
are usually moderate to promote a better efficiency, larger 
bandwidth and loosely bound fields for radiation into space. 
Both characteristics are present in BiGdWO6 dielectric used as 
substrate in our microstrip antenna studied in this work. 

IV.  CONCLUSIONS 

In this work it was studied the dielectric properties of the 
BiREWO6 dielectric material at radio and microwave 
frequency. These measurements were carried out in 2 different 
kinds of samples; thick films and cylindrical ceramic bulk 
dielectric resonator. In both kinds of samples we observed that 
εr’  and tgδ values depended on the rare earth. 

The BiGdWO6 thick film was utilized as substrate for 
microstrip antenna device, where upper Ag electrode served as 
circular patch antenna and a microstrip line was utilized as feed 
line. It was possible to make the microstrip antenna operated in 
this configuration. Its operational frequency was approximately 
8.32 GHz. Some differences happened due to dielectric 
properties, dimensions of de material and its microstructure. 
The εr’  and tgδ were also calculated by antenna experiments. 

The BiGdWO6 could be also used as substrate for microstip 
antenna due to thickness and its moderate εr’  value. 
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Figure 3. Experimental and simulated return losses of 
BiGdWO6 microstrip antenna. 
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Resumo — Esse artigo apresenta o projeto, a simulação e a 

construção de dois arranjos de antenas de microfita tipo patch 

para aplicações na tecnologia de Identificação por 

Radiofrequência (RFID) para operar em uma faixa de micro-

ondas (2.3 – 2.6 GHz). Esses arranjos foram projetados a partir 

de antenas com apenas um elemento. O objetivo central é 

melhorar as respostas em termos de perda de retorno dos 

elementos simples através do uso de arranjos. São apresentados 

detalhes dos projetos das antenas bem como resultados medidos e 

simulados em dois softwares comerciais: Ansoft Designer™ e 
Ansoft HFSS™. 

Palavras-chave — RFID; antenas de microfita; arranjo de 

antenas.  

I.  INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a tecnologia de Identificação por 
Radiofrequência (RFID) tem ganhado grande interesse tanto de 
comunidades industriais como de comunidades científicas. A 
sua capacidade de localizar e monitorar objetos e pessoas com 
etiquetas passivas ou ativas permite o desenvolvimento fácil e 
com uma boa relação custo-benefício e ainda apresenta 
inegáveis benefícios em aplicações que variam de logística a 
cuidados de saúde, robótica, segurança, automotiva e muitas 
outras [1-3].  

A tecnologia RFID é dividida, geralmente, em: sistemas 
ativos e sistemas passivos. Aqui são apresentadas estruturas 
para serem utilizadas em sistemas passivos. Em geral, as 
aplicações RFID requerem dispositivos de dimensões 
variáveis. Nos sistemas passivos essas dimensões necessitam 
ser menores e por esse motivo as antenas de microfita se 
tornam bem apropriadas para tais aplicações.  

O patch retangular é, sem dúvida, a configuração mais 
largamente utilizada de antena de microfita. Sua análise com os 
modelos de linha de transmissão e de cavidade, que são os mais 
precisos para substratos finos, é simples. Porém as antenas de 
microfita não são apenas utilizadas como elementos isolados, 
mas são muito populares em arranjos. Esses arranjos são muito 
versáteis e usados, entre outras aplicações, para melhorar as 
respostas em frequência, sintetizar um determinado diagrama, 
aumentar a diretividade, funções que seriam difíceis de realizar 
com um único elemento [4].   

O objetivo desse artigo é projetar, simular e construir dois 
arranjos de antenas de microfita tipo patch com dois elementos, 

baseados em antenas de um elemento em uma faixa de micro-
ondas (2.3 – 2.6 GHz) com a finalidade de melhorar as 
respostas em termos de perda de retorno. 

II. PROJETO DOS ARRANJOS 

As antenas de microfita consistem em uma fita metálica de 
pequena espessura (t << λ0 , onde λ0 é o comprimento de onda 
no espaço livre) colocada sobre um substrato também de 
pequena espessura (usualmente 0.003λ0 ≤ h ≤ 0.05λ0) tudo 
acima de um plano de terra [4].  

Para projetar uma antena de microfita são necessárias várias 
etapas de projeto, que passam pela determinação da largura do 
patch (W) e seu comprimento (L). Mas antes disso é preciso 
escolher qual material dielétrico será utilizado como substrato e 
também a frequência de operação desejada. 

Para esse trabalho foi escolhida uma faixa de operação em 
micro-ondas (2.3 – 2.6 GHz) e o substrato utilizado foi a fibra 
de vidro com εr = 4.4 e espessura h = 1.57 mm. A distância de 
separação entre o substrato e a placa condutora pode ser 
considerada desprezível, pois seu valor é muito pequeno. Na 
maioria dos casos o valor utilizado é 0.009 mm, não tendo 
qualquer influência nas propriedades da antena, como: fator de 
qualidade, ganho, largura de banda, etc. 

Inicialmente foi projetada uma antena patch retangular 
simples a partir da formulação teórica encontrada em [4]. Os 
seguintes valores foram obtidos: W = 3.6 cm e L = 2.8 cm, 
como pode ser visto na Fig. 1. 

 

Figura 1.  Primeira antena projetada 
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 A partir dessa estrutura foi então projetado o primeiro 
arranjo com dois elementos separados lateralmente por uma 
distância 0.2λ, como pode ser visto na Fig. 2. Para a 
alimentação foi utilizada a técnica de linha de microfita, 
casando elementos patches de 100 Ω a uma entrada de 50 Ω. 

 

Figura 2.   Primeiro arranjo de antenas proposto 

 
Na segunda etapa do trabalho foi projetada uma antena 

patch trapezoidal, que na verdade é o patch retangular com 
dois cortes laterais, obtendo assim uma largura W/2, mostrada 
na Fig. 3. 

 

Figura 3.  Segunda antena projetada 

 
Em seguida foi projetado o segundo arranjo com a mesma 

técnica utilizada no primeiro, como pode ser visto na Fig. 4. 

 

Figura 4.  Segundo arranjo de antenas proposto 

III. SIMULAÇÕES E MEDIÇÕES 

A análise das estruturas propostas foi realizada inicialmente 
através de simulações feitas em dois softwares comerciais: 
Ansoft Designer™ e Ansoft HFSS™. Posteriormente, elas 
foram construídas e medidas em um Analisador de Redes no 
LABTELE (Laboratório de Telecomunicações) do INCT-CSF 
da UFRN. A faixa de frequência utilizada foi de 1 – 3 GHz, 
tanto para as simulações quanto medições. A determinação das 
frequências de ressonância foi realizada a partir da simulação e 
medição do módulo coeficiente de reflexão, |S11|. 

A primeira antena analisada foi a antena patch retangular 
simples, como mostrada na Fig. 5. Para essa estrutura os 
resultados obtidos foram: no Ansoft Designer™, perda de 
retorno -8.95 dB em 2.48 GHz; no Ansoft HFSS™, perda de 
retorno -7.55 dB em 2.37 GHz; e na medição, perda de retorno 
-7.98 dB em 2.55 GHz.  

  

 

     Figura 5.  Protótipo da primeira antena 

 

Os resultados da primeira antena são mostrados em um 

gráfico gerado pelo MATLAB®, visto na Fig. 6. Esses 

resultados não se mostraram satisfatórios, pois para a perda de 

retorno são esperados valores menores ou iguais a -10 dB. 

 

 

Figura 6.  Resultados medidos e simulados para a primeira antena 
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Para melhorar os resultados da primeira antena foi proposto 
o primeiro arranjo, como mostrado na Fig. 7. Para esse arranjo, 
os resultados obtidos foram: no Ansoft Designer™, perda de 
retorno -20.41 dB em 2.47 GHz; no Ansoft HFSS™, perda de 
retorno -18.04 dB em 2.44 GHz; e na medição, perda de 
retorno -17.51 dB em 2.53 GHz.  

 

 

Figura 7.  Protótipo do primeiro arranjo de antenas 

 
Os resultados do primeiro arranjo são mostrados em um 

gráfico, visto na Fig. 8. Esses resultados se mostraram 
altamente satisfatórios, atendendo ao padrão esperado de 
valores de perda de retorno menores ou iguais a -10 dB. Essa 
melhora na perda de retorno se deve ao fato da inserção de um 
novo patch gerar um melhor casamento de impedância, visto 
que os patches estão em paralelo. 

 

 

Figura 8.  Resultados medidos e simulados para o primeiro arranjo 

 
 A segunda antena analisada foi a antena patch trapezoidal 

simples, como mostrada na Fig. 9. Para essa estrutura os 
resultados obtidos foram: no Ansoft Designer™, perda de 
retorno -9.64 dB em 2.51 GHz; no Ansoft HFSS™, perda de 
retorno -7.23 dB em 2.26 GHz; e na medição, perda de retorno 
-9.02 dB em 2.56 GHz. Tais resultados são mostrados em um 
gráfico visto na Fig. 10. Assim como na primeira antena, os 
resultados não se mostraram satisfatórios. 

 

Figura 9.  Protótipo da segunda antena 

 

 

Figura 10.  Resultados medidos e simulados para a segunda antena 

 
Para melhorar os resultados da segunda antena foi proposto 

o segundo arranjo, como mostrado na Fig. 11. Para esse 
arranjo, os resultados obtidos foram: no Ansoft Designer™, 
perda de retorno -23.60 dB em 2.50 GHz; no Ansoft HFSS™, 
perda de retorno -22.39 dB em 2.47 GHz; e na medição, perda 
de retorno -18.93 dB em 2.55 GHz. Tais resultados são 
mostrados em um gráfico visto na Fig. 12. Assim como no 
primeiro arranjo, os resultados se mostraram altamente 
satisfatórios. 

 

 

Figura 11.  Protótipo do segundo arranjo de antenas 
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Figura 12.  Resultados medidos e simulados para o segundo arranjo 

 
Para uma melhor visualização dos dados obtidos é 

mostrada na Tabela 1 uma comparação dos resultados 
simulados e medidos.  

TABELA I.           COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

Estrutura 

Ansoft 

Designer™ 
Ansoft HFSS™ Medições 

Freq. 

(GHz) 

|S11| 

(dB) 

Freq. 

(GHz) 

|S11| 

(dB) 

Freq. 

(GHz) 

|S11| 

(dB) 

1ª antena 2.48 - 8.95 2.37 -7.55 2.55 -7.98 

1º arranjo 2.47 -20.41 2.44 -18.04 2.53 -17.51 

2ª antena 2.51 -9.64 2.26 -7.23 2.56 -9.02 

2º arranjo 2.50 -23.60 2.47 -22.39 2.55 -18.93 

 

      A perda de retorno está relacionada ao coeficiente de 

reflexão. O coeficiente de reflexão, por sua vez, está 

relacionado ao casamento de impedâncias entre a linha de 
microfita de alimentação e a antena tipo patch. Em relação ao 

formato retangular, a antena trapezoidal apresenta menor 

perda de retorno, pois o afilamento feito no patch retangular 

produziu um melhor casamento de impedância entre ele e a 

linha de alimentação. 
 

IV. CONCLUSÕES 

Dois arranjos de antenas de microfita tipo patch para 
aplicações RFID na faixa de micro-ondas foram projetados, 
simulados e construídos com êxito. Tanto nas simulações 
quanto nas medições as frequências ficaram dentro da faixa 
desejada (2.3 – 2.6 GHz). É possível observar uma boa 
concordância entre os resultados simulados e medidos. Os 
resultados obtidos mostram que, para os arranjos, houve uma 
melhora significativa na resposta em termos de perda de 
retorno, em comparação com as antenas simples. Como 
propostas à continuidade do trabalho, novas investigações 
devem ser realizadas, como a utilização de mais elementos na 
construção dos arranjos, bem como o uso de outros substratos 
dielétricos.   
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Abstract—The electromagnetic structure of the proposed 
induction planar actuator (IPA) comprehends a static 
ferromagnetic core with an aluminium slab called secondary, and 
a primary moving part, namely the mover. The latter 
comprehends two three-phase windings that are orthogonal to 
each other, and a ferromagnetic core. When excited, the windings 
can produce a linearly moving magnetic field. The interaction 
between the magnetic field and the induced currents on the 
secondary, due to the travelling magnetic field, results in a 
traction force on the mover that pushes it over the working plan, 
defined by the secondary of the actuator, accordingly. Also, a 
normal force, that is the attraction force between primary and 
secondary, is investigated. The 3D flux density distribution of the 
actuator suggests the employment of an isotropic grain-insulated 
soft magnetic composite by the mover´s core to reduce eddy 
current. Magnetic flux density, traction and normal forces are 
studied by means of a proposed analytical model, with the aid of 
a finite element model and of the experimental results. The 
figures present good agreement and corroborate the feasibility of 
such actuator. 

Keywords- induction planar actuator; linear travelling 
magnetic field; induced current; planar traction force.  

I.  INTRODUCTION  

Nowadays, many industrial manufacturing processes require 
bidirectional motion over a working plan. Usually, it can be 
achieved by an assembly that employs two motors: one is 
responsible for handling the x-axis, and other, for the y-axis in 
an orthogonal coordinate system; and instead of rotary motors, 
linear motors can be employed, but again, at least two 
independent motion devices are required [1, 2].  

The induction planar actuator as proposed in this study can 
produce bidirectional motion based on a single traction device 
over an area called working plan. It relies on a car or mover, 
i.e. the primary, with two three-phase orthogonal armature 
coils and on a 3D distribution of magnetic flux density. The 
use of materials such as the soft magnetic composite has 
enabled such design and its implementation [3, 4]. The 
actuator presents no cogging force. Its working plan is defined 
solely by the secondary dimensions, and that can have any 
larger size than the mover. 

The primary is a core formed by an isotropic grain-insulated 
soft magnetic composite (SMC) block with nine slots where 
eighteen coils are placed and divided in two sets of nine. The 
two sets of coils are placed in a way that they are orthogonal 

in relation to each other: one set corresponds to the x-axis, and 
the other, to the y-axis. Each set of coil is fed by its proper 
three-phase AC source [5]. The static secondary comprehends 
a slab of aluminium placed on the top of a soft ferromagnetic 
material slab, e.g. massive steel. Figure 1 shows the described 
structure, while in figure 2 there is a cut-view showing some 

relevant quantities: the planar traction force FF , the air gap 
flux density Bg , and the stator induced current JyF  [4, 6, 7]. 

The primary is the moving part, while the secondary is the 
static one; the two are separated from each other by a uniform 
air gap.  

 
Figure 1.  View of the actuator and its parts. 

 

 
Figure 2. Cut-view of the actuator and some quantities. 

 

II. PRINCIPLE OF OPERATION 

The electromagnetic actuator is based on the same principle 
as the linear induction motor: a travelling magnetic field is 
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produced by the primary three-phase coils, and induces a 
current on the secondary whose associated magnetic field lags 
behind the primary one. In the case of IPA, the primary 
produces two orthogonal magnetic fields that travel parallel to 
the plane of movement, one on the x–axis direction and other 
along the y–axis direction [8, 9]. That results in a force also 
parallel to that plane and allows for a relative movement 
between primary and secondary accordingly; that is the planar 
traction force which has two orthogonal components, i.e. 
along the x and y directions. The use of a steel slab would 
increase the air-gap flux density as well as the planar traction 
force. However, it will also result in an increased normal force 
on the z-direction. The resulting planar force will determine 
the direction of movement of the mover.  The travelling 
magnetic field also causes magnetic losses in the 
ferromagnetic materials [10, 11].  

The use of an isotropic grain-insulated SMC material, e.g. 
1P Somaloy 500, by the primary core limits the losses 
produced by eddy currents at the same time it allows a 3D flux 
density distribution. It has a high electrical resistivity, but a 
lower magnetic permeability when compared to steel. 
Nevertheless, it should not be a cause of major concern since a 
1-mm long air gap is present and will set the flux density 
mainly. A steel slab was employed as back iron by the stator. 
Table I shows the characteristics of those two materials. 

TABLE I.  THE MATERIALS EMPLOYED BY THE IPA [11] 

Quantity AISI 1020 Steel Somaloy 500 

Maximum relative permeability 3,800 500 
Resistivity (µΩm) 0.1862 70 
Density (g/mm3) 7.85 7.53 

III.  ANALYTICAL MODEL 

    The three-dimensional distribution of magnetic flux density 
in the air gap of the IPA is closely connected with the 
production of electromagnetic forces acting on the device. The 
behaviour of that flux density depends directly on the 
constructive features of the machine, and on how the primary 
excitation is produced.  

Based on a three-dimensional model, developed in 
rectangular coordinates (x,y,z) and on the time domain (t), the 
distribution of the magnetic flux density can be determined 
using an analytical framework. Although it is possible to 
model the whole structure, the focus of the analysis is on the 
region of the air gap [12, 13]. Figure 3 shows the region where 
the magnetic flux density is analysed at one instant of the time 
when the results are computed. It also shows the conditions 
taken into account by the modelling. 
 
A. Magnetic Field 

 
It must be underlined that in the air gap of the IPA there are 

the effect of two sources of magnetic flux: the first one is a 
result of the travelling magnetic field produced by the primary 
excitation; the second results from the eddy currents induced 
in the secondary. The effects of those magnetic fields are 

considered together in order to obtain a resulting magnetic 
field and the traction force. 
    The equation that allows us to model the distribution of 
magnetic flux density in the air gap when eddy currents are 
not considered is obtained by solving (1). Also, the equation 
used to model the influence of the field produced by those 
currents in the secondary is the solution of the differential 
equation as given by (2) [13, 14]. 
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gΨ  is the magnetic scalar potential in the air gap,A  is the 

magnetic vector potential associated with the magnetic flux 

density  through AB ×∇=  [15, 16].  
     For the analytical modelling, the boundary conditions are 
defined in a way that the magnetic scalar potential was equal to 
zero on planes x=0, y=0, z=0, x=lt/2, y=lt/2, z=lg+la, x=lt, y=lt, 

z=lg+la. Figure 3 helps to understand that. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure. 3.  Region where the air-gap magnetic flux density is analysed: (a) 
frontal view; (b) top view and; (c) instant of time considered. 
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    According to [14] and [16], the effect of the alternating 
magnetic field that produces the resulting magnetic flux 
density in the air gap is possible to obtain as a function of 
time. Then, from the combination of the sources of magnetic 
field, the resulting magnetic flux density in the air gap can be 
expressed by (3). 
 

)(),,(),,,( tBzyxBtzyxB =                    (3) 

 
B. Development of Modelling Equations 
 
    As the forces involved in the IPA depend primarily on the z- 
component of the magnetic flux density vector in the air gap, 

DgB 1  is calculated by (4), where the sub index D represents 

the direction of magnetic flux density as calculated; if it is the 
x-axis, the D=x; if in y-axis direction, D=y. The development 
of the equation comes as the solution from the Poisson’s 
equation in terms of magnetic scalar potential, considering the 
boundary conditions, by (1). 
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+= πγ . When both windings are excited, the 

magnetic flux density produced by the primary excitation can 
be written as in (5). 
 

ygxgg BBB 111 +=                                 (5) 

 

That formulation of 1gB  refers to a static magnetic field and 

considers a source of magnetic potential 0A  as if it were 

under a DC excitation. 0A is given by (6) [1, 4].  
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    The group of equations (6) till (15), that can be used in this 
study, are obtained from the [13] through a mathematical 
formulation proposed by the author for modelling the 
magnetic behaviour of a linear induction driver, where s  is 

the slip, Alσ  is the electrical conductivity of the aluminium, 

Feσ  is the conductivity of the ferromagnetic material of the 

secondary; Feh and Alh  are the thickness of the steel and 

aluminium in the secondary, respectively; 0µ  is the magnetic 

permeability of the vacuum; Feµ  is the permeability of the 

ferromagnetic material in the secondary and rFeµ is the 

relative permeability  of the same material, 
τ
πβ = , andτ  is 

the polar pitch, M J  is the magnitude of the primary line 

current density,  I is the RMS value of current applied to the 
primary winding per phase, N is the number of turns of one 
coil, p is the number of pair of poles, and f is the primary 
frequency of excitation [5, 8]. 
    The solution for the magnetic flux density produced by the 

eddy currents in the stator, DgB 2 , represented by the (16), is 

possible through the development of the (2), comes as the 
solution from Laplace’s equation in terms of magnetic vector 
potential, considering the boundary conditions. 
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    Again, when both windings are excited, the magnetic flux 
density produced by the induced currents can be written as in 
(17). 

ygxgg BBB 222 +=                          (17) 
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0J  is the eddy current density on the secondary, obtained 

through (18) [12]. 
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f is the frequency of primary excitation, mDB  is the average of 

magnetic flux density in the air gap, and δ is the depth 
penetration of flux in the secondary [1, 4]. 
    Also, the equation of magnetic flux density in the air gap 

can be expressed by the (19), through the sum of 1gB  and 

2gB . 

21),,( gg BBzyxB +=                      (19) 

 
    The equation related to the magnetic flux density, in spatial 
terms, as presented in (19), is related the excitation in the both 
three-phase windings. 
    According to [14] and [16], the equation that represents the 
alternating effect of the magnetic flux density in the air gap 
can be given by (20), 
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with ε , µ andσ  being the electrical permissivity, magnetic 

permeability, and electrical conductivity of the aluminium 
present in the secondary, respectively.  
  
C. Planar Traction Force  
 
    The planar traction force, responsible for the operation of 
the device, can be analytically obtained by the volumetric 
integration of the vector product between the magnetic flux 
density and the induced current density in the secondary, 

equation (23).     
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V
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                                (23) 

 
V is the volume of integration defined by the boundary 
conditions, as a function of  x, y, and z, figure 3. Here the 
boundary conditions are the same as the ones defined for the 
analytical model of the magnetic flux density.  Once (24) is 

computed, a more detailed expression for the planar traction 
force is obtained.  
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  In (24), the sub index D represents the direction of planar 
traction force; if it is the x-axis, the D=x; if in y-axis direction, 

D=y. The resulting traction force RF  is given by  (25). 
 

yxR FFF +=                             (25)  

 
D. Results  
 
    In order to verify the results of the analytical modelling, two 
cases are proposed:  

• Case #1 - it is considered that the secondary is formed 
by one slab of aluminium with and one plate of 
massive steel beneath the former; 

•  Case #2 - the secondary is formed just by the massive 
steel plate.  

    Appling (3) and using figures 3 and 5 as references, figure 6 
shows the two graphs for the magnetic flux density 
distribution in the both cases, considering the z-axis in the 
sampling line. These curves are presented together with the 
numerical analysis results.      
   The planar traction force can also be expressed as a function 
of the voltage applied to the primary, and its curves are shown 
with the numerical and experimental results in figures 10 and 
11. 

IV.  NUMERICAL ANALYSIS  

    Numerical analysis of planar actuator is carried out by 
means of the finite element method using a commercial 
package.  A three-dimensional model or virtual prototype was 
developed, since the distribution of magnetic flux occurs in 
space, and the topology of the actuator does not present 
symmetries to allow an analysis in two dimensions. Planar 
forces were computed using the Maxwell Stress tensor, 
defining a surface of integration around the mobile stage of 
the actuator [2, 5]. A view of the virtual model of IPA is 
shown by figure 4. The total number of finite elements in the 
virtual model is 682.240, with rectangular and triangular 
elements divided in 41 levels forming 933.863 differential 
equations, 
    To make a comparative analysis between the analytical and 
the numerical methods, the magnetic flux density is computed 
along the sampling line as the one in figure 5, considering the 
conditions given by figure 3. The results are presented in 
figure 6. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 4. Virtual prototype of the induction planar actuator: (a) 2D view and; 
(b) 3D view. 

     

   
                                     (a)                                                        (b) 
Figure 5. Region where the sampling line is placed: (a) frontal view and; (b) 

top view. 
 

   
(a) 

 
(b) 

Figure 6.  Magnetic flux density distribution along the sampling line: (a) Case 
1 and; (b) Case 2. 

 
    The second part of the study focuses on the planar traction 
force and on the normal force of the device for various values 
of applied RMS currents and voltages in the three-phase 
windings. In this analysis, two situations are considered: the 
first, when just the set coils on the x-axis is excited; and in the 
second, the both set coils, i.e. on the x-axis and on y-axis, are 
fed with currents. The results for the normal force are 
presented in figures 7, while for the planar traction force in 
figures 10 and 11 together with the analytical and 
experimental results. 

 

 
Figure 7. Normal attraction force simulated by the finite element model. 

 

V. EXPERIMENTAL RESULTS  

    To obtain experimental results in order to validate the 
theoretical ones, a prototype of the IPA was built, figure 9. 
That would allow one to verify the principle of operation 
under real conditions and to quantify the planar traction planar 
forces according to the excitation applied. The test setup relies 
on load cells, figure 10, so it will be run as a static test. 
    The experimental results are obtained under the same 
conditions as the analytical and numerical ones as far as the 
static condition is considered. They are presented in figures 11 
and 12. 
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Figure 8. Assembled prototype of the Induction Planar Actuator. 

 

 
Figure 9. Test setup to measure the static planar traction force. 

 

 
Figure 10. Planar traction force when the coils on x-axis are on. 

 

 
Figure 11. Planar traction force when the both orthogonal sets of coils are on. 

VI.  CONCLUSIONS  

    The numerical, theoretical and experimental results 
presented have a good agreement with respect to each other as 
far as the comparisons presented by this work are considered. 
That aids to validate the analysis models, and also demonstrate 
the operation and features of the proposed actuator. Moreover, 
the designed structure is promising, and its tests demonstrate 
that. 
    The use of ferromagnetic materials with high electrical 
resistivity and magnetic permeability, namely Somaloy 500, 
besides contributing to the minimization of eddy-current 
losses, offers a path of low reluctance  for the magnetic circuit, 
contributing positively to the increased magnetic flux density 
in the air gap and consequently to increase the planar traction 
force. 
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Abstract—This work presents a methodology to estimate
the value of Carter’s factor using a numerical evaluation of
Schwarz-Christoffel transformation. The transformation has its
parameters optimized by the use of genetic algorithms. A new
methodology is produced for calculating the of Carter factor
and the results of the developed methodology are compared with
those found by Carter’s.

I. INTRODUÇÃO

A presença das ranhuras no entreferro de uma máquina
elétrica influencia na forma de onda da indução magnética
nesta região, produzindo uma redução na indução magnética
média, ou de forma equivalente, um aumento do comprimento
efetivo do entreferro. Por esta razão, no estágio de projeto
de máquinas elétricas, a indução média no entreferro deve
ser corrigida para levar em conta o efeito da presença das
ranhuras [1].

O primeiro autor a estudar esta influência foi F. W. Carter
[2], utilizando transformação conformes. O uso das transfor-
mações conformes permitiu a criação do chamado fator de
Carter [3], que representa uma ferramenta de projeto e análise
de máquinas elétricas. Este fator determina a maneira pela
qual o entreferro ranhurado influencia no desempenho de uma
máquina elétrica.

Descreve-se na Seção II a metodologia utilizada por Carter
para encontrar o coeficiente de correção para o efeito da
ranhura no entreferro. Na Seção III é analisada a forma
direta da transformação de Schwarz-Christoffel e sua inversão
utilizando as funções elípticas de Jacobi. É apresentado na
Seção IV uma breve descrição do algoritmo genético utilizado
e na Seção V, a metodologia proposta e finalmente, na Seção
VI apresenta-se os resultados obtidos.

II. FATOR DE CARTER

A metodologia de Carter consiste em uma transformação
geométrica de domínios, utilizando variáveis complexas. Esta
transformação, denominada de transformação de Schwarz-
Christoffel é baseada na teoria das transformações conformes.

A idéia de Carter foi calcular a redução de fluxo devido
à presença de ranhuras no entreferro das máquinas elétricas.
Carter partiu do pressuposto que as ranhuras eram retangulares
com profundidade e largura dos dentes infinitos. Chamando a
abertura da ranhura de Sc (m) e o comprimento do entreferro

Fig. 1. Geometria utilizada por Carter (plano w).

Fig. 2. Geometria Transformada (plano z).

de δ (m), tem-se o desenho da geometria utilizada por Carter
na Fig. 1.

Através da transformação de Schwarz-Christoffel, a geome-
tria da Fig. 1, no plano w, é levada na geometria da Fig. 2,
no plano z, pela metodologia de Carter [2].

Os pontos z3, z4, z7, z8, no plano z, Fig. 2, correspondem
aos pontos w2, E, F , w5, respectivamente no plano w, Fig. 1.
Os pontos A1 e A2 são levados em z −→ ∞ e z −→ −∞,
respectivamente. Ao ponto w = 0 corresponde o ponto z = 0.
A simetria z3 = −z8, z4 = −z7 permite estabelecer a relação
entre pontos no plano complexo z e pontos no plano complexo
w. Esta relação é obtida através da transformação de Schwarz-
Christoffel e é dada por (1).

dw

dz
= A+ C ·

(
z2 − z2

8

) 1
2

(z + z7) · (z − z7)
(1)

A taxa de variação da função de fluxo ao longo do eixo
das abscissas do plano w representa a redução de fluxo por
unidade de comprimento devido à presença da ranhura [4],
[5]. Carter chega à conclusão que a redução de fluxo devido
a presença das ranhuras é proporcional a Sc

δ , [6] podendo ser
expresso por (2).
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σ · Sc =
2
π

Sc · arctan
Sc
2δ
− 2δ · log

√1 +
(
Sc
2δ

)2


(2)
Na qual σ < 1 é o valor do coeficiente de correção para o

efeito da ranhura no entreferro.
Utiliza-se o valor do coeficiente de correção σ no cálculo

do fator de Carter. Desta forma define-se o fator de Carter kc,
[7], [8], pela expressão (3).

kc =
Pt

Pt − σ · δ
(3)

Um entreferro liso representa kc = 1. Assim, a presença das
ranhuras no entreferro tem como efeito produzir um aumento
no comprimento do mesmo. Desta forma escreve-se (4).

δf = kc · δ (4)

Onde δf (m) é o comprimento efetivo do entreferro. Isto
representa um acréscimo equivalente na força magnetomotriz
do entreferro e consequentemente, um aumento da corrente
de magnetização da máquina [9]. Se ambas as superfícies do
entreferro da máquina elétrica estiverem dotadas de ranhuras,
o fator de Carter é considerado como o produto entre o fator
de Carter do rotor kcr e o fator de Carter do estator kce, [3],
[10], [11], assim pode-se escrever (5).

kc = kcr · kce (5)

III. MAPEAMENTO CONFORME

A transformação de Schwarz-Christoffel é uma transfor-
mação conforme do plano complexo C em C que leva o eixo
real na fronteira de um polígono e a metade superior do plano
complexo no interior deste polígono [12].

Considerando um polígono em C, com N lados, com
vértices em w1, w2, ...,wN , ordenados no sentido anti-horário,
com correspondentes ângulos internos denotados por β1,
β2, ..., βN e ângulos externos denotados por αnπ, n =
1, 2, ..., N , 0 ≤ αn ≤ 1, [13], [14].

A transformação de Schwarz-Christoffel na forma integral
é definida por (6).

w = f(z) = A+ C

∫ N∏
n=1

1
(z − xn)αn

dz, (6)

Onde A e C são constantes complexas. Os pontos x1,
x2, ..., xN sobre o eixo real, denominados de pré-vértices, são
levados nos vértices w1, w2, ...,wN . É conveniente assumir
que z0 = f−1(w0) = ∞, pois se infinito não é um pré-
vértice, introduz-se sua imagem como um novo vértice com
correspondente ângulo interno igual a π [15].

Nas aplicações pode ser conveniente escrever a Equação (6)
na forma diferencial em (7).

dw

dz
= C

N∏
n=1

1
(z − xn)αn

. (7)

A Fig. 3 ilustra um exemplo da transformação de Schwarz-
Christoffel para um polígono de oito lados. Os segmentos
xixi+1, i = 1, 2, ..., 7 sobre o eixo real do plano complexo,
são levados respectivamente, nos lados wiwi+1 do polígono.
O semi-intervalo (−∞, x1] é levado no segmento w0w1 e o
semi-intervalo [x8,+∞) é levado no segmento w8w0.

Fig. 3. Transformação direta de Schwarz-Christoffel.

A transformação de Schwarz-Christoffel é uma transfor-
mação conforme no semiplano y ≥ 0, excetos nos pontos
críticos xn. Observa-se que f não é contínua nos pontos xn.
Pois, quando z move-se sobre o eixo real, da esquerda para a
direita de xn, o argumento do número z− xn salta de π para
zero, os outros argumentos de z − xi, i 6= n, não se alteram,
e o argumento de f(z)− f(xn) salta de π · αn−1 para π · αn
[16], [17].

Portanto, dado um polígono com N lados como o da Fig. 3,
os vértices w1, w2, ...,wN , e os parâmetros αn que definem os
ângulos externos, são conhecidos. Utilizando (6) ou (7) com
A = 0 e C = 1, as pré-imagens x1, x2, ...,xN podem ser
determinadas.

A solução para o mapeamento do polígono de quatro lados é
feita de forma direta, utilizando as funções Elípticas de Jacobi.
Para encontrar as pré-imagens i.e. os pontos sobre o eixo das
abscissas do plano z de um polígono com mais de 4 (quatro)
vértices conhecido, não existe uma metodologia analítica. No
caso do entreferro das máquinas elétricas, geralmente é dada
a geometria das ranhuras de estator e de rotor. A partir desta
geometria, calcula-se o fator de Carter kc, individualmente,
para o estator e para o rotor. Considerando a geometria do
entreferro como um polígono, a solução para o problema do
cálculo do fator de Carter exige o mapeamento deste polígono
em um semiplano.

O problema da transformação de Schwarz-Christoffel é um
problema inverso e passa a ser encontrar os parâmetros x1,
x2, ...,xN para um polígono dado, cujos vértices são w1,
w2, ...,wN e os coeficientes angulares são α1, α2, ...,αN [18].

Neste trabalho foi utilizado o método estocástico de busca
aleatória conhecido como algoritmo genético no cálculo da
transformação inversa de Schwarz-Christoffel.

IV. ALGORITMO GENÉTICO

Entre os quatro paradigmas da Computação Evolutiva, os
Algoritmos Genéticos ocupam o lugar principal, pois con-
stituem o paradigma mais completo, isto é, reúnem de modo
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natural todas as idéias fundamentais da Computação Evolutiva
[19]. Os algoritmos genéticos são métodos estocásticos de
busca aleatória para soluções otimizadas. Nela se mantém
uma população de indivíduos (cromossomos) que representa
possíveis soluções, onde esta população é submetida a certas
transformações, obtendo-se novos candidatos melhores e ten-
dendo a melhorar o desempenho de algo em direção de algum
ponto ou pontos otimizados [20].

O algoritmo genético desenvolvido neste trabalho utiliza
da seguinte estrutura: operador de Crossover Dirigido [19],
operador de Seleção por Torneio [21], Elitismo [22], operador
de Crossover de Múltiplos Descendentes [23], operador de
Mutação Variável [21] e operador de Evolução Orientada [19].

V. MÉTODO PROPOSTO

A metodologia proposta consiste em calcular numerica-
mente os valores de kc. Supondo um entreferro ranhurado
com geometria constituída por um polígono de vértices w1,
w2, ...,w12 como ilustrado na Fig. 4.

Fig. 4. Polígono representando a superfície rotórica e estatórica (ranhura no
plano w).

Considera-se que as pré-imagens dos vértices do polígono
são os pontos x1, x2, ...,x12 respectivamente, no eixo real do
plano complexo z, como mostra a Fig. 5.

Fig. 5. Pre-imagens dos vértices do polígono (plano z).

Para encontrar as pré-imagens no plano z, utiliza-se o
algoritmo genético. Entretanto, diferentemente da metodologia
de Carter, propõe-se mapear o plano z em um novo domínio
com geometria retangular, de forma a simplificar a solução do
problema. Este novo domínio no plano complexo t é obtido
por uma transformação direta de Schwarz-Christoffel.

Fig. 6. Mapeamento do semi-plano superior no retângulo (plano t).

Fig. 7. Procedimento para o cálculo do Fator de Carter pelo método proposto.

Desta forma deve-se ter o cuidado de fazer corresponder os
vértices do retângulo no plano t com os vértices que definem
o entreferro no plano w. Para a geometria dada na Fig. 4,
ilustra-se na Fig. 6 um possível retângulo no plano t, no qual
os vértices t5, t6, t7 e t8, Fig. 6, correspondem aos vértices
w5, w6, w7 e w8, Fig. 4, respectivamente.

No processo de mapeamento, desenha-se linhas de fluxo e
linhas equipotenciais no plano t e, mapeiam-se estas linhas
no plano z. Em seguida, com os parâmetros obtidos pelo
algoritmo genético, mapeiam-se as linhas no plano w. As
linhas equipotenciais num estudo magnético representam valo-
res para os quais o potencial escalar magnético é constante. No
plano t, as linhas equipotenciais são proporcionais à indução
magnética.

A forma da onda de indução na linha média do entreferro no
caso sem ranhura não apresenta distorção. Com a presença da
ranhura, a forma da onda de indução fica distorcida. Propõe-
se, desta forma, que o fator de Carter kc seja calculado pela
relação entre os comprimentos da curva que define a forma
de onda da indução no caso ranhurado e no caso liso. Assim,
tomando a forma de onda da indução média no entreferro,
subdivide-se esta linha em tantos segmentos quantos forem as
linhas de fluxo do plano t. Cada segmento tem comprimento
drn. Este procedimento é ilustrado na Fig. 7.

Considera-se o valor de W (m) como sendo o comprimento
do estudo. Entende-se que o fator de Carter altera o entreferro
de acordo com (4). Portanto, propõe-se que o valor de kc seja
calculado numericamente por (8).

kc =

∑
n

drn

W
(8)
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VI. RESULTADOS

A. Estudo 1.
As geometrias e dimensões adotadas para o Estudo 1 são

apresentadas na Fig. 8 de (a) até (d). Os casos representam
geometrias com mesmo passo de ranhura, mesma abertura
de ranhura e mesmo entreferro. Contudo, cada geometria
apresenta formato particular.

Fig. 8. Geometrias e dimensões de ranhuras para o cálculo do Fator de
Carter (Estudo 1) valores em milímetros.

B. Estudo 2.
Neste caso comparam-se as mesmas dimensões adotadas

para o Estudo 1, com exceção da profundidade da ranhura
que é decrescida de uma unidade de medida. As dimensões
para este caso são apresentadas na Fig. 9 de (a) até (d).

Os resultados dos cálculos de kc para os Estudos 1 e 2,
utilizando o método de Carter e a metodologia proposta no
Item V, são mostrados na Tab. I.

C. Estudo 3.
A suposição utilizada por Carter é que uma ranhura na

superfície do entreferro da máquina elétrica não interfere na

Fig. 9. Geometrias e dimensões de ranhuras para o cálculo do Fator de
Carter (Estudo 2) valores em milímetros.

TABLE I
RESULTADOS COMPARATIVOS DOS ESTUDO 1 E 2.

Método de Método Diferença
Figuras Carter Proposto entre as

kc (3) kc (8) Metodologia (%)
a 1.0411 −0.55

b 1.0445 −0.22

Fig. 8 c 1.0469 1.0425 −0.42

d 1.0415 −0.51

a 1.0419 −0.47

Fig. 9 b 1.0469 1.0446 −0.22

c 1.0456 −0.12

d 1.0449 −0.19

Fig. 10. Geometrias e dimensões de ranhuras para o cálculo do Fator de
Carter (Estudo 3) valores em milímetros.

distribuição de fluxo de outra ranhura nesta mesma superfície.
As dimensões adotadas para este caso são apresentadas na
Fig. 10 de (a) até (e). Os casos mostrados representam geome-
tria com mesmo passo de ranhura, mesma abertura de ranhura,
mesmo entreferro, porém com número de ranhuras diferente
- Fig. 10 (a) até (c). Comparam-se, também, geometrias com
mesmo passo de ranhura, mesma abertura, mesmo entreferro,
porém com formatos diferentes - Fig. 10 (b), (d) e (e).

Os resultados encontrados para o fator de Carter das geo-
metrias de ranhura sucessivas da Fig. 10 estão dispostos na
Tab. II.

D. Estudo 4.

Apresenta-se aqui um estudo de superfícies duplamente
ranhuradas, como ilustrado na Fig. 11.

Na Tab. III são apresentados os valores encontrados para o
fator de Carter das geometrias de entreferros das superfícies
duplamente ranhuradas da Fig. 11. Os valores de kc obtidos
pelo método de Carter (coluna 4) são calculados por (5).
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TABLE II
RESULTADO DO ESTUDO 3.

Método de Método Diferença
Fig. 11 Carter Proposto entre as

kc (3) kc (8) Metodologia (%)
a 1.1273 0.59

b 1.1647 3.93

c 1.1206 1.1801 5.31

d 1.1661 4.06

e 1.1678 4.21

Fig. 11. Geometrias e dimensões de ranhuras para o cálculo do Fator de
Carter (Estudo 4) valores em milímetros.

TABLE III
RESULTADO DO ESTUDO 4.

Método Método Método Método Diferença
Fig. Carter Carter Carter Proposto
13 kcs (3) kcr (3) kc (5) kc (8) (%)
a 1.1098 1.2984 1.4144 8.94

b 1.0999 1.2868 1.4383 11.78

c 1.0999 1.1699 1.2868 1.1678 −9.25

d 1.0999 1.2868 1.1839 −7.99

E. Estudo 5.

Como o método desenvolvido permite mapear linhas de
fluxo e linhas de equipotenciais, propõe-se neste estudo fazer
uma comparação entre as linhas intermediárias de indução da
geometria duplamente ranhurada com as linhas intermediárias
de indução para uma geometria com ranhura oposta a uma
superfície lisa.

Por meio desta análise pode-se visualizar a influência das
ranhuras sobre a forma de onda da indução a partir da linha
intermediária de indução do plano t, que é proporcional ao

valor da indução média B. Esta linha, quando mapeada no
plano w, produz a forma de onda da indução na linha média
do entreferro ranhurado.

A Fig. 12 apresenta duas geometrias de entreferro com as
mesmas dimensões de ranhuras nas superfícies superiores e
o mesmo comprimento de entreferro. Estas geometrias são
mapeadas em um retângulo do plano complexo t. A linha de
indução média do retângulo do plano t é mapeada de volta
na geometria do plano complexo w, utilizando os parâmetros
da transformação inversa de Schwarz-Christoffel obtidos pelo
algoritmo genético. Portanto, é desenhada em cada geometria
da Fig. 12, a forma de onda de indução na linha média do
entreferro.

Fig. 12. Comparação entre a forma da onda de indução. (a) Ranhura oposta
a uma superfície lisa. (b) Superfície duplamente ranhurada.

Na Fig. 13 é ilustrada a sobreposição das formas de onda
de indução obtidas na Fig. 12, podendo ser observado a
interferência da ranhura existente na superfície inferior da
Fig. 12 (b).

Fig. 13. Sobreposição das formas de ondas de Indução no entreferro.

Ilustra-se na Fig. 14 um caso de geometria de entreferro
duplamente ranhurado onde são traçadas linhas de fluxo e
linhas de indução ou equipotenciais.

Tanto a modelagem de Carter quanto a modelagem proposta,
utiliza o entreferro estático para mensurar o fator de Carter.
No entanto, para o entreferro com superfície duplamente
ranhurada, este fato, pode levar a uma pequena imprecisão.
Isto ocorre devido a efeitos não lineares e a saturação dos
dentes. Trabalhos futuros utilizando o método de elementos
finitos (MEF) em conjunto com as transformações conforme
serão produzidos na tentativa de quantificar o fator de Carter
levando em conta a posição rotórica e estatórica [24] e as
estruturas saturadas.
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Fig. 14. Linhas equipotenciais e de fluxo mapeadas no plano complexo w.

VII. CONCLUSÃO

Em seus estudos, Carter, como a maioria dos autores,
desconsidera o fluxo que atravessa o fundo da ranhura e
a proximidade de outra ranhura. Utilizando a metodologia
proposta no item V, observa-se na Tab. I que, quando se
trata de uma única ranhura, os resultados são semelhantes aos
resultados obtidos pela metodologia de Carter. Ainda na Tab. I,
observa-se que a profundidade da ranhura modifica os valores
do fator de Carter.

Na Tab. II, verifica-se que a proximidade de outra ranhura
influencia nos valores de kc quando utilizada a metodologia
proposta. Na Tab. III, verifica-se que, apesar de utilizar o
mesmo conceito de Carter para a perda de fluxo, a metodologia
proposta difere bastante em seus resultados. Isto é evidenciado
pelas ondas de indução na linha média do entreferro, ilustradas
na Fig. 12 e Fig. 13.

O mapeamento obtido pela metodologia proposta e
mostrado na Fig. 14, onde é ilustrado linhas de fluxo que pen-
etram o fundo da ranhura. Nesta figura, observa-se que linhas
equipotenciais próximas às superfícies do rotor ou do estator
não sofrem influência da geometria da superfície oposta. O
mesmo não se dá com a linha de indução intermediária do
entreferro, que é influenciada tanto pela superfície rotórica,
quanto pela superfície estatórica.
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Resumo – Este artigo mostra aspectos relacionados ao projeto de 

máquinas elétricas, em especial os geradores síncronos, que 

utilizam a tecnologia de ímãs permanentes (GSIP) para 

aplicações em sistemas de conversão de energia eólica em energia 

elétrica. O objetivo é comparar os desempenhos dos geradores 

com e sem caixa multiplicadora. Então inicialmente uma 

abordagem global sobre a estrutura física do projeto será vista, 

passando-se em seguida para o dimensionamento.  O projeto de 

isolação dos componentes seguido pelo cálculo de perdas também 

estão disponíveis. Simulações utilizando um CAD de Método de 

Elementos Finitos (EFCAD) são utilizadas para comparar 

variáveis de desempenho das máquinas. O resultado principal 

mostra que com caixa de velocidades o rendimento global do 

gerador fica em torno de 91% e sem caixa, próximo de 95%. A 

principal contribuição deste artigo refere-se aos métodos 

utilizados para dimensionar um gerador eólico na condição de 

protótipo de 150 kW a ser ligado em média tensão, 2300 V, 

considerando a influência de uma caixa de engrenagens. 
Palavras-chave: projeto; geradores síncronos; ímãs 

permanentes; elementos finitos. 

I.  INTRODUÇÃO 

 As necessidades industriais da sociedade contemporânea 
vêm promovendo a busca por novas fontes de energia, de 
maneira que estas possam substituir os derivados dos 
combustíveis fósseis. Engenheiros das mais diversas áreas 
estão se aperfeiçoando em processos alternativos que resultem 
no que se convencionou referenciar “energia limpa”, uma das 
quais a energia proveniente dos ventos – ou eólica – vem 
ganhando um papel de destaque crescente. 

A pesquisa apresentada neste artigo mostra aspectos 
inerentes ao projeto de geradores eólicos que utilizam ímãs 
permanentes de NdFeB na configuração superficial, de maneira 
que tais geradores possam ser empregados em turbinas para 
geração de potência elétrica. Por se tratar de geradores 
inicialmente projetados para operar com velocidade variável, 
lança-se mão de uma caixa de engrenagens, cuja função é 
conectar o eixo de baixa velocidade do aerogerador, 
normalmente fixado aos rolamentos que dão acesso às pás da 
turbina, com o eixo de maior velocidade do gerador síncrono. 

Simulações utilizando o software EFCAD [1] são 
mostradas considerando as restrições de projeto. A idéia é 
comparar os valores de torque e tensão com os valores 
nominais. Posteriormente, considerações sobre a isolação das 
bobinas da máquina são feitas com o intuito de complementar o 

trabalho. A Fig. 1 abaixo mostra uma típica turbina eólica de 
eixo horizontal utilizada em projetos para aplicações eólicas. 

 

Figura 1 – Vista interior da nacela de um aerogerador de eixo horizontal 
utilizando uma máquina multipolos. 

II. MODELAGEM DO GERADOR 

Uma das principais frentes de trabalho no projeto de 

máquinas elétricas é a definição do tipo de fluxo com o qual 

irá se trabalhar. É possível encontrar as seguintes 

configurações apresentadas em [2]: 

 Fluxo radial 

 Fluxo axial 

 Fluxo transversal 

Para a máquina projetada, optou-se pelo fluxo de natureza 

radial, basicamente pela facilidade de construção e pela 

natureza constante do fluxo. Em aplicações de sistemas 

eólicos, a refrigeração é uma dos problemas fundamentais a 

serem resolvidos e a escolha de uma máquina que possa 

proporcionar baixos valores de perdas no ferro (como é o caso 

do fluxo radial) torna-se interessante. 

Com relação às configurações do rotor, é comum, com 

geradores de fluxo radial, encontrar rotores internos e ímãs 
permanentes nas configurações mostradas em [3] e [4]. A 

Fig.2 mostra a configuração escolhida. 

     
Figura 2 - Rotor de Ímãs Superficiais. [3] e [4] 
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A escolha feita para o gerador modelado é a de ímãs 

superficiais. Segundo [4] e [5], a construção das máquinas de 
ímãs superficiais é mais simples em relação a outras 
configurações. Além disso, o entreferro efetivo (formado pelo 
entreferro físico e o entreferro do ímã) normalmente é maior, o 
que resulta em um fluxo de reação de armadura relativamente 
pequeno. 

O gerador modelado é projetado para ser ligado em Y, 
sendo cada fase composta por uma resistência (Rs), uma 
indutância própria (Ls) e uma tensão interna (e), além das 
indutâncias mútuas (M) entre as fases. Tal modelo é mostrado 
na Fig. 3 [6]. 

 

 

Figura 3 – Circuito Equivalente de uma máquina síncrona ligada em Y. 

A partir das equações de tensão do circuito pode-se definir 

a potência gerada pelo gerador, dada por (1), sendo a 

resistência do estator praticamente nula. 
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Sendo V1 a tensão eficaz entre fase e neutro, Ef a tensão 

induzida sem considerar a tensão de armadura, δ o ângulo 
entre V1 e Ef,  Xsd e Xsq as reatâncias de eixo direto e em 

quadratura, respectivamente. No rotor com ímãs superficiais, 

essas reatâncias são iguais em módulo à reatância síncrona da 

máquina Xs . 

A primeira parcela de (1) corresponde à potência que gera 

torque síncrono e a segunda ao torque de relutância, 

inexistente em uma máquina de ímãs superficiais porque as 

reatâncias de eixo direito e de eixo em quadratura são iguais. 

A equação mecânica do sistema é dada por (2): 

dt

d
JBTT r

raLe


   

Sendo TL o torque de carga da máquina, BA o coeficiente de 

atrito e J o coeficiente de inércia. 

Os cálculos em elementos finitos para o torque são 

baseados no princípio da banda de movimento [7], via Tensor 

de Maxwell. 

III. DIMENSIONAMENTO 

 Por se tratar de uma máquina especial – aerogerador de 

média tensão – o seu dimensionamento apresenta um número 

considerável de parâmetros. O problema se torna bastante 

difícil quando se considera todas as possíveis variáveis de 

projeto. Como alguns desses parâmetros variam muito pouco 

em comparação com outros, como o diâmetro do entreferro ou 

o comprimento do pacote, é natural que alguns deles possam 

ser assumidos como constantes por simplicidade. A Tabela I 

mostra 7 das 16 dimensões que determinam o projeto do 

gerador . Junto com as propriedades magnéticas do ferro e dos 
ímãs tem-se o projeto completo da máquina. Informações mais 

detalhadas podem ser encontradas em [8]. 

O diâmetro do entreferro d e comprimento ativo do pacote 

l são determinados com base em curvas apresentadas em [8]. 

Tecnicamente trata-se de uma questão importante, pois a base 

para a aproximação desses valores é empírica, ou seja, baseada 

em máquinas já existentes [15], conforme explicado a seguir. 

Para a correta escolha do diâmetro do entreferro e do 

comprimento do pacote, recorre-se a curvas levantadas com a 

experiência de projetos do passado. Uma delas pode ser 

encontrada em [8] e é reproduzida na Fig. 4. 

TABELA I – VARIÁVEIS USADAS NO DIMENSIONAMENTO 

Variáveis de Projeto 

d Diâmetro do Entreferro JS Densidade de Corrente 

l Comprimento do Pacote Bδ0 Indução de Pico no Entreferro 

hS Altura da Ranhura Bd0 Indução de Pico no Dente 

τP Passo Polar   

 

 
 

Figura 4 – Diâmetro do Entreferro e Comprimento do Pacote 

 em função da Potência ativa. 
Considerando a potência ativa igual a 150 kW, é possível 

encontrar na curva acima os valores para o diâmetro e o 

comprimento do estator. Esta curva foi obtida para o caso do 

dimensionamento otimizado de geradores com acionamento 

direto (sem caixa de engrenagens), portanto os valores 

correspondentes na Tabela IV são um pouco inferiores aos 

vistos na Fig.4, pois a inserção da caixa de velocidade produz 

torques menores (pois a velocidade do gerador nesse caso é 

maior), e como se sabe a dimensão do diâmetro do entreferro 

depende dos valores de torque a serem alcançados. 
A altura da ranhura hs vem da aplicação do carregamento 

elétrico, normalmente variando de 30 a 80 kA/m para 

geradores refrigerados a ar. O passo polar é dado em função 

do número de pólos e do diâmetro do entreferro. 

Para os valores de Bδ0 e Bd0, devido aos valores limitados 
de indução remanente (1.2T para ímãs de NdFeB), escolhe-se 

valores mostrados nas Tabelas II e III [15]. A Fig. 5 mostra as 

principais dimensões de projeto esquematicamente. 

(1) 

(2) 
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TABELA II – DENSIDADE DE FLUXO EM REGIÕES CRÍTICAS DE PROJETO [T] 

 Máquinas Síncronas de Pólos Não Salientes 

Entreferro 0.8 – 1.05 T 

Dente do Estator 

(máximo) 
1.1 – 1.5 T 

Coroa do Rotor 1.3 – 1.6 T 

Pólos 1.1 – 1.7 T 

TABELA III – VALORES RMS PERMITIDOS PARA DENSIDADE DE CORRENTE J 

E CARREGAMENTO ELÉTRICO. 

 Máquinas Síncronas de Pólos Não Salientes 

 Refrigeração Indireta a Ar 

A (kA/m) 30-80 

J (A/mm
2
) 1-5 

 

 
Figura 5 – Variáveis de projeto. 

 Abaixo são apresentados os dados de projeto com e sem 
caixa. 

A. Com Caixa de Engrenagem 

Com o uso de uma caixa de engrenagem com um estágio 

1:10 entre o gerador e o eixo de baixa velocidade da turbina, 

temos as seguintes variáveis de projeto mostradas na Tabela 

IV. 
Os dados nominais para esta máquina são mostrados na 

Tabela VI. 

B. Sem Caixa de Engrenagem 

A Tabela V mostra as dimensões do gerador com 

acionamento direto.  Os dados nominais para essa máquina 

são idênticos aos mostrados na Tabela VI, com exceção de que 

o torque deve ser multiplicado por 10, pois a velocidade 

mecânica sem caixa de engrenagens é 15 rpm. 

C. Sistema de Transmissão 

A conexão entre as pás da turbina e o gerador é feita como 

base no sistema de transmissão, que é composto pelo cubo do 

rotor mecânico (que dá acesso às pás), a caixa de engrenagens 

e o sistema de acoplamento. Neste artigo enfoca-se a 

discussão na caixa de engrenagens, que é um dos componentes 

mais importantes da turbina. 

De maneira simplificada pode-se entender a caixa de 

engrenagens como um dispositivo que tem uma taxa de 

variação de velocidade constante. Muito embora se saiba da 
existência de uma variedade relativamente grande de tipos de 

engrenagens, será utilizada, para os estudos do gerador, a 

engrenagem do tipo planetária helicoidal. A Fig. 6 mostra uma 

visão geral do sistema planetário. 

 
Figura 6 – Caixa de Engrenagem com Sistema de Transmissão Planetário. 

1- Volante Externo. 2- Volante Planetário. 3 – Alavanca. 4 - Volante Solar. 
Fonte: Catálogo BONUS S/A, com alterações. 

 
TABELA IV – VARIÁVEIS DE PROJETO PARA GERADOR COM CAIXA DE 

VELOCIDADE 

Principais Dimensões 

Diâmetro do Entreferro d = 730 mm 

Comprimento do Pacote l = 450 mm 

Altura da Ranhura hS = 67.4 mm 

Passo Polar  τP  = 114.668 mm 

Densidade de Corrente Js = 1.2618 A/mm
2 

Indução de Pico no Entreferro Bδ0 = 0.9 T 

Indução de Pico no Dente Bd0 = 1.2 T 

Número de pares de pólos p = 10 

Freqüência de Saída f = 25 
 

TABELA V – VARIÁVEIS DE PROJETO PARA GERADOR SEM CAIXA DE 

VELOCIDADE 

Principais Dimensões 

Diâmetro do Entreferro d = 2.360 m 

Comprimento do Pacote l = 469.16 mm 

Altura da Ranhura hS = 48.716 mm 

Passo Polar  τP  = 242.231 mm 

Densidade de Corrente Js = 2.5 A/mm
2 

Indução de Pico no Entreferro Bδ0 = 0.9 T 

Indução de Pico no Dente Bd0 = 1.2 T 

Número de pares de pólos p = 15 

Freqüência de Saída f = 3.75 Hz 

TABELA VI – DADOS NOMINAIS MÁQUINA COM CAIXA DE VELOCIDADE 

Potência de Saída P = 150 kW 

Tensão RMS Linha a Linha VL-L = 2300 V 

Corrente Nominal Inom = 39.635 A 

Fator de Potência cosφ = 0.95 indutivo 

Velocidade Mecânica do Rotor Ω = 150 rpm
 

Torque Nominal Te = 9.549 kNm 

 
O sistema de engrenagem do tipo planetário torna-se 

interessante quando se percebe a quantidade de combinações 
possíveis de velocidade para se ter um sistema de transmissão 
em particular. Quando utilizado em turbinas eólicas, o sistema 
comumente utiliza três discos planetários, todos conectados ao 
volante solar pela alavanca. Devido à sua construção, com três 
discos dentados orbitando uma engrenagem central comum, 
tem-se o nome “sistema planetário”. 

  A lógica de engrenagem é concebida de maneira que se 
consiga um estágio 1:10,  o que é o desejável para o gerador 
eólico 150kW/2300V. O volante solar é fixado em um eixo que 
dá acesso ao gerador. A engrenagem é dita helicoidal porque os 
dentes dos volantes planetários estão inclinados em relação ao 
volante solar, garantindo baixos níveis de ruído em relação a 
uma engrenagem comum. 
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Existem algumas possibilidades para a escolha do sistema de 

transmissão de uma turbina eólica, com tipos de engrenagens 
diversas, cada uma das quais com as suas vantagens e 
desvantagens. Neste artigo, será dado enfoque à análise 
eletromagnética resultante da inserção da caixa de engrenagens 
no gerador. 

IV. MATERIAIS MAGNÉTICOS 

 Os últimos avanços em pesquisas em engenharia têm 

permitido aliar preço com rendimento dos ímãs, o que vem 

impulsionando a indústria de fabricação de máquinas de alto 

desempenho [9]. 

Embora aços elétricos de baixa perda normalmente sejam 

lâminas de 0.2 mm ou 0.35mm [10], no projeto do gerador 

adotou-se 0.5 mm de espessura para a laminação por questões 

de custo. 

Com relação às perdas no ferro, Steinmetz propôs um 

modelo analítico para calculá-las, maiores detalhes 

encontrados em [11] e [12]. 

 Os ímãs são feitos de NdFeB. A Tabela VII mostra 

algumas características deste material. 

TABELA VII – PROPRIEDADES  DE ÍMAS NDFEB SINTERIZADOS A 20 
0
C. 

Indução Remanente BR 1.0 a 1.3 T Resistividade 150 μΩcm 

Campo Coercitivo 

Intrínseco MHc 

800 a 1900 

kA/m 

Máx. Temp. 

de Serviço 
80 a 200 

0
C 

Permeabilidade de 

Recuo μrec 
1.04 a 1.1 BHMax 180 a 320 kA/m 

V. PROJETO DO ENROLAMENTO E DA ISOLAÇÃO 

A. Esquema do Enrolamento 

O enrolamento de uma máquina elétrica tem como 

finalidade obter melhores e mais bem distribuídos níveis de 

fluxos magnéticos entre as três fases (A, B e C), além de 

possibilitar um filtro mais eficiente contra as harmônicas de 

ordem ímpar (especialmente as de ordem 5 e 7) da onda de 

densidade de fluxo magnético no entreferro, pois o gerador é 

conectado em Y, e sabe-se que tal ligação é um filtro natural 
contra as harmônicas de 3

a
 ordem.  

Quando se deseja reduzir uma harmônica em particular, 

recorre-se ao coeficiente de encurtamento do enrolamento, 

dado por (3) [13]: 

 


















2
..1212,


 nsennr

     (3) 

Em (3), n é um número tal que 2n+1 resulta na ordem da 

harmônica. A Equação (3.a) mostra quando o coeficiente de 

encurtamento se anula: 




 kn 
2

.).12(   (3.a) 

Sendo k é um número inteiro não-nulo. Os valores de β 
para anular a harmônica de ordem 2n+1 são mostrados em (4). 
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tentar anular ambas as harmônicas (no caso 5 e 7) utilizado um 

fator de encurtamento intermediário a β5 e β7, qual seja, 5/6 ou 
0.8333. Tal fator foi utilizado na concepção do enrolamento e 

é mostrado na Fig. 7. Nessa mesma figura, a primeira linha 

corresponde à primeira camada da isolação, a segunda linha à 

segunda camada e a terceira linha está seguindo o número das 

ranhuras no domínio de cálculo especificado. A’, B’ e C’ são 

os caminhos de volta das bobinas das fases A, B e C 

respectivamente. 

Para o projeto, considera-se um enrolamento imbricado, 
em camada dupla, de maneira que o RPF, número de ranhuras 

por pólo por fase, é igual a 1.6. Um RPF fracionário garante 

um esquema de enrolamento irregular, o que é interessante 

quando não é possível desenvolver um enrolamento em 

camada simples. Normalmente um RPF fracionário também é 

desejável para amenizar a amplitude do cogging torque [5]. 

 

 

Figura 7 – Esquema do Enrolamento em Camada Dupla. 

B. Isolação  

O projeto de isolação do aerogerador tem várias funções, 

como auxiliar a refrigeração, e manter a vida útil dos materiais 

isolantes da ranhura. A Fig. 8 mostra um projeto 

desenvolvido, no qual é possível visualizar a natureza “pré-

formada” das bobinas a serem inseridas no gerador, pois é 

comum este tipo de bobina para máquinas ligadas acima de 

1000 V [14]. Após todas as bobinas serem isoladas, estas são 

inseridas no pacote do estator e as ranhuras são fechadas com 
a esteca, cujo material pode ser magnético ou não magnético. 

A fixação destas estecas é garantida pela utilização de um 

laminado expansível à base de manta de vidro. 

Para a configuração do protótipo, foram empregados dois 
fios em paralelo na base, para proporcionar uma melhor 
distribuição de fluxo magnético entre as fases da máquina. As 
dimensões da isolação entre bobinas e o fundo da ranhura, bem 
como os valores para os calços de topo, separador de camada e 
calço de topo, a esteca e a largura do pescoço de ranhura 
podem ser vistos na Fig.8. Tais valores foram obtidos 
respeitando-se as possíveis restrições para a fabricação do 
protótipo. 

Figura 8 – Isolação proposta para o gerador. 13 espiras por bobina distribuídas 
em 2 caminhos paralelos. 
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VI. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

Para a configuração com caixa multiplicadora de 

velocidade, a Fig. 9 mostra a tensão fase-fase e a Fig.10 

mostra a tensões fase - neutro sob carga nominal. 

 

 
Figura 9 – Tensão entre fases. Valor de pico = 2628.2 V. 

 

Figura 10 – Tensões Fase Neutro.Valor RMS = 1190.126 V (fase A). 

Na Fig. 11, tem-se o Torque Eletromagnético obtido com 
corrente senoidal. Na Figura 12, tem-se a carta de campo sob 
carga nominal. A Fig. 13 mostra o domínio de cálculo dividido 
em elementos finitos para estimativa de perdas no ferro e 
algumas variáveis de desempenho, mostradas na Tabela VIII.  

 

Figura 11 – Torque Eletromagnético – gerador com Caixa de velocidade. Valor 
Médio = 10.924 kNm. 

 

 

Figura 12 – Carta de Campo sob carga nominal. Gerador com Caixa de 
Velocidade. Regiões em Vermelho variando de 1.4 a 1.6 T. 

 

 

 

Figura 13 - Carta de Perdas no Ferro. Gerador com Caixa de Velocidade. 
Regiões em Amarelo entre 0.5 *10

5 
W/m

3 
e 0.25 *10

5 
W/m

3
. Regiões em Azul 

< 0.25*10
5
 W/m

3
. 

TABELA VIII – DESEMPENHO ELETROMAGNÉTICO DO GERADOR 

150KW/2300V COM CAIXA DE ENGRENAGENS. 

Indutância 

Cíclica 

75.065 mH Torque/Massa 4.451Nm/kg 

Resistência por 

Fase 

1.5 Ω 
Velocidade 

Nominal 

150 rpm 

Perdas no Ferro  491.74 W 
Corrente 

Nominal 
39.634 Arms 

Massa Total de 

Ferro  

1.08 ton 

Rendimento em 

Carga Nominal 

(gerador 

somente) 

94% 

Massa Total de 

Ímãs 
32.8 kg 

Rendimento 

(Gerador + Caixa 

de Engrenagens) 

91.36% 

 

Na Tabela VIII, o rendimento - que leva em conta gerador 

e caixa de engrenagens - considera que a eficiência típica do 

multiplicador é 0.972. Sem a caixa de engrenagem 

(acionamento direto), considerando as dimensões da Tabela V, 

o Torque Eletromagnético é mostrado na Fig.13. 

Na Fig. 14, mostra-se a carta de campo com os valores de 

densidade de fluxo magnético na condição de carga nominal. 

Para avaliar as perdas, o domínio é discretizado, 

semelhantemente ao caso do gerador com caixa de 

engrenagem. Os resultados são vistos na Fig.15, que, 

juntamente como outras variáveis de interesse, compõem o 

quadro de desempenho da Tabela IX. 
Uma análise comparativa de desempenho pode ser vista na 

Tabela X, considerando a inserção da caixa de engrenagem 

nos geradores. 

 

Figura 13 – Torque Eletromagnético. Acionamento Direto. 
Valor Médio = 90.081 kNm. 
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Figura 14 – Carta de Campo – Gerador Eólico com Acionamento Direto. 

Regiões em Vermelho variando de 1.4 a 1.5 T. 
 

 
Figura 15 - Carta de Perdas no Ferro. Gerador com Acionamento Direto. 

Regiões em Vermelho entre > 0.75*10
5 

W/m
3
. Regiões em Rosa entre 0.75 e 

0.50*10
5
 W/m

3
. Regiões em Amarelo entre 0.50 e 0.25*10

5
 W/m

3
. 

Regiões em Azul < 0.25*10
5
 W/m

3
. 

TABELA IX – DESEMPENHO ELETROMAGNÉTICO DO GERADOR  COM 

ACIONAMENTO DIRETO 150KW/2300V. 

Perdas no Ferro  932.50 W 
Velocidade 

Nominal 

15 rpm 

Massa Total de 

Ferro  

4.43 ton 
Corrente 

Nominal 
39.634 Arms 

Massa Total de 

Ímãs 
 81.854 kg 

Rendimento em 

Carga Nominal 
94.7% 

Torque/Massa 21.16 Nm/kg   

TABELA X – QUADRO COMPARATIVO DE DESEMPENHO DOS GERADORES 

 
Com Caixa de 

Engrenagem 

Sem Caixa de 

Engrenagem 

Variação 

Percentual 

Relação Torque 

Médio/Torque 

Nominal 

1.143 0.943 -17.46 % 

Indução de Pico sob 

Carga Nominal 
1.6 T 1.5 T - 6.25 % 

Rendimento sob 

Carga Nominal 
94 % 94.7% 0.744 % 

Com relação às perdas no ferro, pode-se dizer, pelos 

resultados apresentados, que o rendimento do gerador com 

acionamento direto foi um pouco superior em relação ao 

gerador com caixa de engrenagem.  

 Muitos fabricantes hoje defendem a retirada da caixa de 

engrenagem sob o argumento que, entre outras vantagens, o 

rendimento total – incluindo performances mecânicas e 
eletromagnéticas – seria mais interessante. O estudo feito 

neste artigo considerou uma abordagem eletromagnética das 

máquinas e o rendimento correspondente.  

VII. CONCLUSÕES 

A área de projeto de máquinas envolve conhecimentos em 
diversas áreas da engenharia.  Neste artigo foram apresentadas 

possíveis abordagens para o desenvolvimento de projetos de 

geradores eólicos, enfocando a discussão na influência da 

caixa de engrenagens no desempenho da máquina. Os 

resultados mostraram um rendimento um pouco maior quando 

o acionamento é feito de maneira direta, com induções de pico 

atingindo valores maiores em relação à situação em que se 

considera a caixa de velocidades (Tabela X). 

Os valores médios de torque em comparação com os 

respectivos valores nominais podem ser considerados bons, 

pois houve uma proximidade satisfatória. 

É interessante reforçar que os resultados obtidos estão de 
acordo com a metodologia adotada. O rendimento de um 

gerador sem caixa de engrenagens não pode ser visto sempre 

como inferior em relação ao caso com caixa. Basicamente 

porque se faz necessária uma análise global de desempenho da 

máquina, incluindo cálculos mecânicos, e térmicos. 

  Existem vantagens e desvantagens ao adotar ou não uma 

caixa de engrenagens, como manutenção, peso e eficiência 

global. A inserção depende basicamente da filosofia de cada 

fabricante. 
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Resumo – Este trabalho analisa os efeitos sobre o campo 

magnético de motores de indução lineares conhecidos como 
“efeitos de extremidades” quando estes são acionados 
conversores de frequência que  produzem um sinal de tensão 
modulado por largura de pulso(PWM). Além do tratamento 
matemático também são apresentados resultados de ensaios com 
o motor em laboratório. 

Palavras-Chave – motor de indução linear, efeitos de 

extremidades, efeito longitudinal, inversores, perdas. 

 

Abstract— This paper analyzes the effects on the magnetic field of 

linear induction motors known as "end effects" when they are 
driven by frequency converters that produce a pulse width 
modulated (PWM) voltage signal. Besides the mathematical 
treatment are also presented test results. 

Keywords-component – linear induction motor, end effects, 

longitudinal end effect, inverter, loss. 

I.  INTRODUÇÃO 

 
Os motores de indução rotativos (MIRs) são máquinas 

elétricas amplamente utilizadas em todos os ambientes, 
principalmente, os industriais. São máquinas robustas, de 
construção simples, manutenção mínima, com baixo custo de 
operação e grande confiabilidade. Com estas características, os 
MIRs são aplicados até mesmo em situações onde é exigido o 
movimento de translação, com o auxílio de sistemas 
mecânicos de conversão de movimento rotativo em 
movimento linear. Qualquer sistema utilizado na conversão de 
movimento pode introduzir perdas de transmissão, ruídos 
mecânicos, vibrações, aumento da manutenção e perda de 
confiabilidade.  

Como alternativa ao conjunto motor rotativo mais sistema de 
conversão podem ser utilizados os Motores de Indução 
Lineares (MILs), que produzem movimento de translação 
diretamente. Esta característica torna-os muito interessantes 
para aplicações como transportadores, portões, guilhotinas, 
empacotadores e sistemas de tração. A figura 01 mostra a 
chapa de aço utilizada em um motor rotativo e em um motor 
linear. 

 
                       (a)                                       (b) 

Figura 1. Chapas de aço de um motor rotativo (a) e de um motor linear (b) 

Outro exemplo significativo é a substituição dos tradicionais 
atuadores pneumáticos industriais por motores lineares, com 
grande ganho em confiabilidade do sistema. Os atuadores 
pneumáticos produzem ruídos intensos e tornam o ambiente 
insalubre, obrigando o uso de equipamento de proteção e 
reduzindo a produtividade. 

A figura 2 mostra esquematicamente a vista Lateral de um 
motor linear plano, composto de dois indutores trifásicos fixos 
(peças externas) e um induzido (ou “linor”) de alumínio na 
forma lâmina que se desloca para direita com velocidade Vrx. 
O motor da figura 02 é do tipo estator curto e indutor longo. 

 
 

 
 

Figura 2. Vista lateral de um MIL com dois indutores dotados de 
enrolamento e linor em forma de lâmina 

 
Apesar das inúmeras vantagens que pode introduzir nos 

processos fabris, os MILs apresentam alterações na 
distribuição de campo magnético produzidas pelas regiões 
onde o linor (secundário) adentra e abandona a região de 
entreferro, indicadas na figura 2 como E e S, respectivamente. 
Os efeitos dessas alterações de campo magnético são 
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conhecidos como efeitos longitudinais de extremidades 
(ELEs), sendo que o da região de entrada produz muito mais 
alterações no desempenho do motor que o da região de saída. 
Entre as alterações produzidas pelo ELE de entrada está a 
redução da força propulsora e consequente redução do 
rendimento do motor. 

Quando os efeitos de extremidades são considerados na fase 
de projeto do motor eles podem ser atenuados e, em muitos 
casos, sua influência fica em valores adequados à aplicação. 
Quando o contrário acontece, o motor fica completamente 
inadequado para sua utilização final.  

Pesquisas (Yamamura, 1972; Gieras, 1994; Zhao, 2008) 
mostram que, a influência do efeito de extremidade de entrada 
deve ser considerado de forma cuidadosa, através de um 
modelo matemático próprio para o motor, uma vez que a 
utilização do modelo matemático desenvolvido para  motores 
rotativos pode levar a erros grosseiros.  

Além disso, nas aplicações industriais, é muito comum a 
utilização de inversores tipo PWM para o acionamento dos 
motores de uma forma geral. Contudo a influência da 
aplicação de tensões não senoidais sobre o efeito ainda não é 
bem conhecida e necessita ser melhor analisada. 

Este trabalho apresenta uma análise dos efeitos de 
extremidades para aplicação em motores acionados por 
inversores PWM. 

II. MODELO MATEMÁTICO 

 
Os Efeitos Longitudinais de Extremidade de Entrada (ELE) 

e de Saída (ELS) diferem em muito do efeito anterior uma vez 
que estes dependem da velocidade de operação 
(escorregamento), da frequência de alimentação, da geometria 
da máquina e das características dos materiais utilizados na 
construção das máquinas lineares. Como estes efeitos são de 
difícil análise matemática uma observação cuidadosa da 
distribuição de campo magnético ao longo do eixo 
longitudinal (eixo x) deve ser realizada. Esta distribuição de 
campo, função da posição e do tempo, caracteriza uma onda 
que viaja pelo entreferro com velocidade linear síncrona Vsx 
dada por: 

 
    Vsx = 2.tp.f   (1) 

 
onde f é a frequência (Hz) da sinal de alimentação e tp o 

passo polar (m).  
O escorregamento da máquina é dado pela diferença entre a 

velocidade linear síncrona e a velocidade do linor (Vrx). 
Em uma condição normal de operação, o motor é 

alimentado, em seu enrolamento primário, por uma densidade 
linear de corrente senoidal j1 como mostra a  expressão (2). A 
densidade linear de corrente é uma forma utilizada no estudo 
de máquinas elétricas para se representar as correntes 
circulantes em condutores dispostos discretamente em 
ranhuras.  

 

( )tpxtJj M /..cos.11 πω −=    (A/m)               (2) 

 
Onde ω é a freqüência angular das correntes e t o tempo.  

Através da Análise Unidimensional (Yamamura, 1972) é 
possível determinar-se a expressão da densidade de campo no 
entreferro dos MILs como sendo a composição de três ondas 
principais, como mostra a expressão (3): 

 

),(),(),(),( 21 txbtxbtxbtxb s ++=             (3) 

 
As componentes de densidade de campo mostradas na 

expressão (3) podem ser explicitadas como: 
 
 

)/..cos(.),( stpxtBtxb ss δπω +−=             (4) 

 

   1/
111 )./..cos(.),( αδπω x

etpextBtxb
−+−=       (5) 

 
2/

222 )./..cos(.),( αδπω x
etpextBtxb ++=      (6) 

 
 

onde δs, δ1, δ2 são  ângulos de fase das ondas. 
A primeira onda (bs) refere-se componente fundamental de 

densidade de campo magnético, semelhante a onda de campo 
girante existente nas máquinas rotativas de corrente alternada. 
As duas últimas (b1 e b2), são ondas de densidade de campo 
originadas nas extremidades longitudinais da máquina. A 
figura 3 mostra, esquematicamente, o comportamento das três 
ondas de densidade de campo para um MIL. 

As ondas, originadas pela existência de extremidades na 
máquina linear, que não se manifestam nas máquinas 
rotativas, apresentam comportamento distinto ao da 
fundamental e, também, entre si.  

a) Onda Principal -  bs(x,t)

b) Onda Extremidade de Entrada - b1(x,t)

c) Onda Extremidade de Saída -  b2(x,t)

 
 

Figura 3 - Composição da onda de campo b(x,t) 

A onda b1, chamada de onda de extremidade de entrada, 
viaja no sentido positivo do eixo x e apresenta, além de um 
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valor máximo próprio, um passo polar diferente da onda 
fundamental, dado por tpe, sendo atenuada em seu 
deslocamento pelo entreferro (eixo x) por uma constante dada 
por α 1. Por sua vez, a onda b2 , chamada de onda de 
extremidade de saída, viaja no sentido negativo do eixo x, com 
passo polar também definido por tpe, sendo atenuada no seu 
deslocamento pelo entreferro por uma constante α2 que produz 
um decaimento muito mais acentuado em relação à anterior. 

 Uma análise destas ondas em MILs de diferentes 
características mostra que, a onda de extremidade de entrada 
atua em todo o comprimento longitudinal do entreferro, 
enquanto que a atuação da onda de extremidade de saída fica 
restrita a um pequeno trecho próximo ao ponto onde o linor 
abandona o entreferro, produzindo alterações muito menos 
sensíveis que a onda de extremidade de entrada. Este fato 
permite afirmar que, com um pequeno erro, a densidade de 
campo no entreferro dos MILs pode ser analisada como sendo 
composto de duas ondas, a fundamental e a onda de 
extremidade de entrada, como mostrado pela expressão (7). 

 
 

1/
1 )./..cos(.

)/..cos(.),(
απω

πω
x

etpextB

tpxtBstxb

−−+

+−≅
     (7) 

 
 
 Considerando-se a alimentação do motor como sendo 

senoidal de densidade j1 e o complexo conjugado da onda de 
densidade de campo expresso por b(x,t)*, é possível calcular 
(Hirasa, 1980) a força propulsora no MIL, através da 
expressão: 

[ ]
xe

p

fx

tp

xr fdxtxbj
c

f +== ∫ .*),(.Re
2

.

0

1       (8) 

 
 A força propulsora obtida apresenta, à semelhança da 

densidade de campo, duas componentes, denominadas de 
força propulsora e força de efeito de extremidade de entrada, 
fx e fxe, respectivamente. A primeira componente é a esperada 
em qualquer máquina de indução e é responsável pelo 
movimento relativo primário-secundário. A segunda 
componente, existente somente nas máquinas lineares, 
apresenta comportamento complexo e pode, em um mesmo 
motor, contribuir ou ser contrária à força fx, dependendo da 
velocidade de operação. Assim, a força de extremidade pode 
gerar comportamentos singulares nos MILs como a existência 
de forças diferentes de zero mesmo em velocidade síncrona, 
principalmente nos motores considerados como de baixa 
velocidade. De uma forma geral, a força de extremidade atua 
como força frenante, especialmente nos motores de elevadas 
velocidades, conduzindo a rendimentos  menores que o das 
máquinas rotativas. 

 O efeito da força de extremidade pode ser previsto no 
comportamento do MIL, e levado em consideração nos 
modelos matemáticos de simulação, através de um fator obtido 
da relação entre ambas as forças: 
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onde µo é a permeabilidade do vácuo. 
 O fator de extremidade - kf - mostrado nas 

expressões (9) e (10) é função somente de parâmetros de 
projeto da máquina linear como: entreferro (g), resistividade 
linear de secundário (ρr), passos polares da onda fundamental 
e da onda de extremidade (tp1), número de pólos (p) e funções 
destes mesmos parâmetros (A1, A2 e α1). Este fator, portanto, 
pode determinar a influência da força de extremidade na 
desempenho do MIL. O gráfico da figura 4 mostra a variação 
de kf em função da velocidade para um MIL de elevada 
velocidade. Neste gráfico é possível observar-se que o efeito 
de extremidades apresenta pouca influência para baixas 
velocidades (kf≈1). Na região de média velocidade a força 
começa a sofrer oscilações (kf varia em torno da unidade). Na 
região de elevada velocidade, ou seja, próxima à velocidade 
síncrona, a força de extremidade torna-se intensa e contrária 
ao movimento, reduzindo a força propulsora (kf < 1). 

 De forma semelhante às correntes induzidas nas 
gaiolas de esquilo tradicionais,  são induzidas nos linores 
correntes que apresentam frequências menores que a 
frequência do sinal de alimentação e dependentes do 
escorregamento da máquina. Como as máquinas lineares 
operam com escorregamentos muito maiores que os 
observados nos motores rotativos o Efeito Pelicular pode 
apresentar um substancial aumento na resistividade da lâmina 
secundária. 
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Fig. 4 - kf em função da velocidade 
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De forma semelhante ao Efeito Trasnversal de Borda (ETB) 
o  Efeito Pelicular (EP) pode ser incluído nos modelos 
matemáticos através de um fator que modifica a resistividade 
(resistência) de secundário. O fator para a determinação do EP 
(Simone, 1992) pode ser expresso por: 
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onde hr é a espessura do linor, s o escorregamento.  
A figura 5 mostra o gráfico da variação do fator kp em 

função da velocidade do linor para um motor hipotético. Os 
valores deste gráfico mostram que a influência do EP é maior 
para as menores velocidades (maiores frequências de correntes 
induzidas).  

 A resistividade de linor considerando o EP e o ETB, 
mostrado anteriormente, fica modificada e seu valor é 
calculado pela relação: 

 

ρρ ⋅=
ks

kp
v   (14) 

 
É interessante ressaltar que no estudo e no projeto das 

máquinas lineares é muito utilizado o conceito  de 
resistividade linear que nada mais é do que a relação entre 
resistividade volumétrica do secundário sua espessura. 
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Figure 5 - kp em função da velocidade do linor (60 Hz). 

A resistividade linear mostrada na expressão (15) deve pode 
ou não estar corrigida pelos fatores ks e kp e outros fatores 
necessários para o modelo matemático. 

 
3   Conversores Eletrônicos 

  
Assim como seus semelhantes rotativos os MILs necessitam 

de conversores eletrônicos para controle da partida e controle 
da velocidade entre outras tarefas.  

Normalmente, os conversores mais utilizados aplicam um 
sinal de tensão produzido por transistores IGBTs no padrão 
PWM, conforme mostra a figura 6.  Neste tipo de acionamento 
o sinal de tensão apresenta baixo conteúdo harmônico de 
tensão e corrente, porém, suficientes para aumentar as perdas 
no motor e influir nos efeitos de extremidades do motor linear. 

 
 
 
 
 
Tensão 

 
          tempo 

        Fig. 6 – Sinal de tensão PWM 

O sinal de tensão produzido apresenta harmônicas que 
dependem da freqüência de chaveamento do conversor 
(carrier) e, para os motores de uma forma geral, ocorre um 
aumento das perdas e temperatura, redução da potência útil e 
aumento dos ruídos. Para os MILs o efeito destas harmônicas 
ainda altera o comportamento dos efeitos de extremidades, de 
forma  a produzir uma alteração extra em seu desempenho. 

 As alterações de desempenho são produzidas pelo 
aumento do: 

  
• efeito pelicular, notadamente nos MILs com 

secundário em forma de lâmina condutora; 
• efeito transversal de borda 
• efeito longitudinal de entrada 

 
 
No efeito longitudinal de extremidade de entrada o sinal de 

tensão não senoidal pode ser considerado como a superposição 
de diversas ondas de fluxo, cada uma induzindo tensão em 
freqüência própria e resultando em diferentes fatores de 
extremidades, um para cada freqüência importante para o 
estudo. 

De acordo com o freqüência de chaveamento do inverso, as 
harmônicas mais importantes podem ser determinadas bem 
como suas respectivas freqüências: fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg,... Para 
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cada uma das freqüências será determinado um fator kf(f), que 
será utilizado para corrigir a força propulsora, conforme 
mostrado na expressão (16): 
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 A atuação do fator de extremidade mostrado em (16) 

é realizada para cada freqüência e cada velocidade do motor, 
desde o repouso até a velocidade máxima, que ocorre quando 
o motor está em vazio. 

5   Ensaios com motor em laboratório 

Para as observações experimentais do modelo desenvolvido, 
foi construído um motor de indução linear plano formado por 
dois indutores trifásicos bilaterais e um secundário em forma 
de disco de alumínio. A figura 7 mostra uma foto do motor em 
vista frontal. 

 

 

Fig. 7 – Foto do motor de indução linear para ensaios 

 
Como característica marcante desta construção está a 

ausência de material ferromagnético no secundário. Além 
deste fato, o motor apresenta, como todos os MILs, um 
entreferro de largura mais expressiva que o dos motores de 
indução rotativos.  

O formato de disco do secundário (móvel) foi determinado 
pelas limitações de custo e volume  para sua utilização em 
laboratório, além de permitir observar todos os efeitos 
importantes dos motores lineares de maneira muito eficiente. 

Os blocos indutores que formam o estator são laminados e 
ranhurados. As principais características do motor estão 
mostradas na tabela I. 

 
Tabela I 

Parâmetro Valor  Tensão de linha 220 V 

Frequência de 
projeto 

60 Hz 

Número de pólos 2 

Passo Polar 0,125 m 

Diâmetro do disco  0,45 m 

Resistividade de 
linor 

7,5 µΩm 

 
 

O motor foi submetido a ensaios com carga com alimentação 
senoidal confrontada com a alimentação oriunda de um 
inversor PWM (ABB modelo ACS300). Para carga foi 
utilizado gerador síncrono acoplado ao eixo do motor com os 
terminais de sua armadura em curto.  Os valores de força 
propulsora foram adquiridos com uma célula de carga (0-2kgf) 
acoplada à carcaça móvel do gerador síncrono. 

Os ensaios realizados podem ser resumidos nos gráficos de 
força em escorregamento de 20% para diversas frequências 
com alimentação senoidal, conforme mostra a figura 8 e com 
tensão PWM, conforme mostra a figura 9. 

 As freqüências de operação do motor foram 
escolhidas na faixa de 40Hz até 70 Hz o que propicia uma 
variação de velocidade na faixa de 67% a 117% da velocidade 
de base do motor de laboratório. Em ensaios futuros espera-se 
aumentar a faixa de análise. 

 

 
        Fig. 8 – Valores de força com alimentação senoidal  

e escorregamento de 20%. 
 

Os valores de força propulsora (na direção do movimento) 
foram avaliados para as frequências de 40,  50, 60 e 70 Hz e 
um escorregamento de 20%.  Apesar de elevado para os 
padrões normais de um motor rotativo, o escorregamento de 
20% foi escolhido por ser o ponto de operação nominal do 
motor, ou seja, onde pode-se observar sua máxima força sem 
exceder a temperatura limite de operação. Para obtenção do 
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sinal de tensão em frequências diferentes de 60 Hz, foi 
utilizado um gerador síncrono de 4 pólos, 2 kVA. 

 

 
        Fig. 9 – Valores de força com alimentação PWM  

e escorregamento de 20%. 
 

6   Conclusão 

Os motores de indução lineares são uma ótima alternativa 
para aplicação industrial quando o movimento desejado é o de 
translação. Apesar de sua simplicidade construtiva e 
semelhança com os motores de indução rotativos, seus 
modelos matemáticos precisam ser construídos considerando-
se as suas especificidades, principalmente aquela referente ao 
efeito longitudinal de extremidades. Apesar de preliminares os 
resultados mostram que o modelo aplicado para analisar o 
motor mostra valores razoavelmente próximos mas, ainda, um 
pouco menores que os valores reais. Uma das explicações para 
tal fato, que deverá ser explorada para a realização de 
trabalhos futuros está na correção da resistividade de 
secundário. Também, para trabalhos futuros espera-se poder 
considerar melhor a variação do efeito transversal de  borda no 
modelo com múltiplas freqüências.  
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Abstract— Offshore wind turbines are in the infancy, however, by 
2020, more than 40 GW of offshore wind power is planned to be 
installed in Europe. Wind turbines installed offshore must 
require, at least, less maintenance and less weight of the nacelle 
than conventional onshore versions. From this viewpoint 
transverse flux permanent magnet machines have become an 
interesting possibility since it has the highest relation between 
electrical torque and weight of active materials. Moreover, the 
modular construction of the pole pairs could eliminate or lower 
the gear ratio used in conventional wind turbines.  This paper 
presents a dynamic model of a wind turbine equipped with a 
transverse flux permanent magnet generator connected to a 
direct-current power system using a combination of 3D finite 
element generator model and an aerodynamic model. The results 
indicate that the model can give accurate response for steady-
state operation and for wind speed variation. 

Keywords- electrical machines, finite element analysis,  
permanent magnet, transverse flux generator, wind turbines. 

I.  INTRODUCTION 
FFSHORE wind power is a very prominent research theme. 
Most of the European countries with high amount of wind 

power (like Germany, United Kingdom, Ireland, Denmark, 
Netherlands, Sweden) are planning to build a huge number of 
offshore wind farms in the next years [1]-[2]. Some of them 
will be installed up to 100 km from the land with 1 GW of 
capacity. The Europe’s installed offshore wind power is 
expect to reach 40 GW by 2020. By the end of 2009, the total 
installed offshore wind power in Europe has reached more 
than 2 GW in 830 grid connected wind turbines [1]. These 
wind turbines are grouped in 39 wind farms in nine countries. 
The largest wind farm is placed in Denmark (209 MW, Horns 
Rev 2). The most effective transmission system to connect the 
wind farms to the shore is not already defined, however, there 
is a tendency to use a direct-current offshore grid in order to 
collect the generated power produced by a group of wind 
farms in a common offshore substation [2]. The initial cost of 
an offshore wind farms can be twice as much as the equivalent 
onshore [3].  

In the last 10 years, the use of permanent magnet materials 
has been increasing considerably. This fact has contributed to 
the development of new concepts of electrical machines   for 
new application [4]. Comparative studies about wind 

generator have shown that permanent magnet generators 
(PMG) has many advantages when compared to the 
conventional doubly-fed induction generator (DFIG) or even 
with the synchronous generator with electrical excitation [5]. 
As a general rule, PMG can be divided according to the 
direction of the magnetic flux in relation to their shafts as: 
radial (conventional), axial and transversal. Since the 
transverse flux permanent magnetic machine (TFPM) has the 
highest relation between electrical torque and mass (their size 
is even smaller than conventional PMG for the same nominal 
torque), this concept deserves special attention [4]-[7].  

The dynamic behavior of most electrical machines can be 
studied by the use of analytical equation, however, it is not the 
case of the TFPM (shown in Fig. 1). The constructive 
geometry of the TFG is very complex and has no 2D 
symmetry. The intuitive solution to model its dynamic is the 
approach which connects the dynamic model of the electrical 
power system and the controllers step-by-step to the TFG 3D 
finite element model. On the other hand, the required 
simulation time to process this analysis is impractical. For this 
reason, a hybrid model was developed allowing fast dynamic 
analysis of wind turbines equipped with TFG. 

 

 
Fig. 1   The 3D view of the TFPM built at IEM - RWTH Aachen University. 

 
This paper is organized as follows. Section II presents a 

brief description of the TFG. The 3D finite element analysis 
(FEA) of this generator is described in Section III. The wind 
turbine dynamic model is presented in Section IV. The 
dynamic analysis of the TFG is presented in Section V. In 
Section VI, the main conclusions are summarized. 

O
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II. TRANSVERSE FLUX PERMANENT MAGNET MACHINE  
The transversal flux permanent magnet machine was first 

developed to operate as a motor in the 80’s by H. Weh 
[4],[6],[7]. More than 11 geometries of transverse flux 
permanent magnet machines (TFPM) have been described in 
the literature [8]. Among them is also highlighted that flux-
concentrating TFPM provide higher force density compared to 
surface-mounted TFPM [8]. More research has been done in 
the motor operation, however, the operation as generator is 
very similar. 

At the Institute of Electrical Machines (IEM), RWTH 
Aachen University, a three-phase configuration of TFPM with 
flux-concentrating was developed. This machine was 
previously designed for traction and has a water-cooled stator, 
an external rotor and U-shaped soft iron parts, as shown in 
Fig. 2. The operation of TFPM is very similar to the 
conventional synchronous machine allowing similar control 
strategies [7]. The nominal characteristics of the TFPM 
prototype developed in Aachen are: 

 
• power: 25 kW 
• speed: 600 rpm 
• torque: 400 Nm 
• line voltage: 205 V 
• phase current: 70 A 

 
The eddy currents losses of the Aachen TFPM prototype 

were calculate using three dimensional finite element analysis 
and it was presented in [9]. The complex construction of the 
TFPM requires expensive soft magnetic composites and is 
justified for special and critical applications [10].   

III. DYNAMIC ANALYSIS METHOD FOR TFPM 
The dynamic analysis of conventional electrical machines is 

performed using dynamic analytical equation for each phase 
winding. In the case of the TFPM, the most appropriate form 
to analyze its dynamic behavior is with the use of the finite 
element modeling. Duo to the complex constructive geometry, 
there is no symmetry considering two-dimensional axis (2D 
symmetry). By consequence, the analysis must be in the three-
dimensional axis, some simplifications may be done.  

Due to its construction, the phase windings are exactly the 
same and the flux linkage between each other can be 
neglected. This fact allows the analysis of only one phase to 
determine the flux linkage (λ) and the electromagnetic torque 
(Te). The modular configuration of the TFPM enables the 
finite element method to be performed in only one pole pitch 
(Fig. 2). The saturation effect is take into account considering 
the non-linear characteristic of the core material. The flux 
linkage in phase A can be determined by the finite element 
method applied to the mesh geometry shown in Fig. 3. In 
addition, the general electrical machine theory can be used to 
determine the induced voltage in each winding by 
implementing the equation (1). 

 
Fig. 2   Linearized pole pitch of the phase A (permanent magnets in rotor). 
 

 
Fig. 3   Three dimensional finite element mesh of the TFPM. 

 

A. Determination of the Flux Linkage (λ) 
The terminal voltage of the TFG can be determined 

differentiating the flux linkage of the stator windings, as 
shown in equation (1).  

 
( ),

( ) ( )
d i

v t R i t
dt

λ θ
= − ⋅ +  (1) 

 
This equation is a general form of stator voltage for 

alternating current generators [7]. The flux linkage is 
computed as function of rotor position and armature currents 
by 3D static finite element analysis [7]. The form of equation 
(1) must be expanded to implement the look-up table data: 

 
( ) ( ), ,

( ) ( )
d i d idi dv t R i t

di dt d dt
λ θ λ θ θ

θ
⎛ ⎞

= − ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2) 

 
Finally, the current differential term of the equation is 

isolated and implemented in Matlab/Simulink: 
 

( )
( )

,
( ) ( )

,m

d idi div t R i t
dt d d i

λ θ
ω

θ λ θ
⎛ ⎞

= + ⋅ − ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3) 
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where v(t) is the terminal voltage; R is the phase resistance; 
i(t) is the phase current; t is time; θ is the rotor angular 
position of the electric system; ωm is the rotor velocity. 

With the flux linkage determined by the 3D static FEA, the 
two differential terms of the right side of the equation (3) can 
be calculated. The first term of equation (3), the values of flux 
linkage obtained from the static analysis are derived in relation 
to the current, for example, the rotor position is fixed in 10º 
and two values of flux linkage related to consecutive current 
are derived. For the second term, the values are derived in 
relation to the rotor position, for example, current is fixed in 1 
A and two values of flux linkage related to consecutive rotor 
positions are derived. These values are interpolated and 
showed in Fig. 4 and Fig. 5, respectively. Using this approach 
one can simulate the transient and the static behavior of the 
TFG by combining the analytical equations and the look-up 
tables. This approach facilitates the implementation of the 
generator dynamic of equation (3) via two look-up tables. 
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Fig. 4   Interpolation of the first differential term. 
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Fig. 5   Interpolation of the second differential term. 
 

B. Determination of the Electromagnetic Torque (Te) 
During the computation of the flux linkage of the TFG 

phase A, the values of the respective electromagnetic torque 

were also calculated as function of rotor position and armature 
currents using the equation (4) [7]:  

 
( ),

( ) A A AA
e A

A

d i
T i t p

d
λ θ

θ
= ⋅ ⋅  (4) 

 
where p is the number of pole pairs.  
The interpolation of these values is shown in Fig. 6. They 

are also implemented as a look-up table in the 
Matlab/Simulink model. The rotor position of the values 
related to phase B and phase C is dislocated by – 120º and 
+120º respectively. The magnetic decoupling between phases 
makes possible the individual phase simulation. Equation (5) 
shows the total electromagnetic torque (TE) produced by the 
superposition of the stator phases (A, B and C) of the TFG. 

 
A B C

E e e eT T T T= + +  (5) 

 

IV. WIND TURBINE MODELING 
The TFG requires a full converter in order to operate in 

variable speed. This fact enables the wind turbine to maximize 
the generated power.  
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Fig. 7   Schematic diagram of the wind turbine modeling. 

 
The aerodynamic model, the generator model and the 

converter control model are described in the following topics. 
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Fig. 6   Electromagnetic torque of the phase A. 
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A. Aerodynamic Model 
For all kinds of wind turbine technologies the energy 

conversion principle is the same. The mechanical power (Pm) 
capture from the wind by a wind turbine and its related 
mechanical torque (Tm) can be calculated using the well-
known aerodynamic equations [2]-[5],[11]: 

( )31 ,
2m wt P wtP A V Cρ λ β= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (6) 

m
m

wt

P
T

ω
=  (7) 

 
where A is the turbine rotor area, ρ is the air density, Vwt is the 
wind speed, Cp is the performance coefficient, β is the blade 
pitch angle, λwt = ωwtRwt /Vwt is the tip speed ratio, Rwt is the 
radius of the turbine rotor and ωwt is turbine angular speed.  

The performance coefficient depends on the blade pitch 
angle and the tip speed ratio (λwt). Usually, a group of curves 
are experimentally obtained by the manufacture of the wind 
turbine. However, for these studies we have used the 
analytical equation proposed in [2],[11]. The pitch angle 
control diminishes mechanically the Cp of the wind turbine in 
order to limit the generated power for wind speed higher than 
the nominal. The adopted pitch angle control operates as 
electric power regulator [11] and is activated only when the 
velocity of the wind turbine reaches its nominal value (21,8 
rpm). The adopted 2 MW wind turbine [11] requires a gear 
box (GB) ratio 1:27,5 to match the nominal generator speed. 

B. Generator Model 
The analytical dynamic equations of generators are 

sufficient for most of the studies. Therefore, there are no well-
know dynamic equations for TFG and the approach using 
look-up tables is required, as described in section III. 
Additionally, the mechanical equations were implemented: 

 

( )1m
E m

d
T T

dt J
ω

= ⋅ −  (8) 

 
m

m
d
dt
θ

ω=  (9) 

 
where TE is the sum of the electromagnetic torque of the 3 
phases, J is the combined inertia coefficient (sum of the 
turbine rotor and the generator rotor) and θm is the mechanical 
rotor angular position.  

The nominal mechanical characteristics of the adopted wind 
turbine do not match to the nominal characteristics of the 
TFPM prototype, hence the concept of per unit systems (p.u. 
systems) must be used as suggested in [2]. The operation of 
the generator must follow the best rotor speed in order to 
maximize the mechanical power. In Fig. 8, the optimized 
power tracking is obtained by adjusting the turbine-generator 
angular speed for each wind velocity.  

C. Converter Control Model 
In order to maximize the generated power by the wind 

turbine the optimal speeds was calculated considering also the 
performance coefficient and the blade pitch control (Fig. 8). 
The more appropriate offshore transmission system to bring 
the electrical power to the land is not already defined, 
however, there is a tendency to use the HVDC transmission 
system in some far locations. For this reason, the converter 
model used in this study represents only an ideal IGBT-based 
machine side converter connected to an internal direct-current 
(dc) network of the wind farm. 
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Fig. 8   Output power for different values of wind speed (m/s). 

 
The PWM (Pulse-width modulation) converter control 

(show in Fig. 9) employs dq0 rotating reference frame to vary 
the applied voltage and frequency to active optimal speed.  
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Fig. 9   Block diagram of the converter control.  

 
The terms with the mark (*) are the reference values. In this 

figure, Iabc are the phase currents injected by the generator into 
the dc network. The symbol θm is the rotor position reference 
to the dq0-to-abc transformation. The speed controller is 
implemented with a proportional and integral regulator (PI), it 
is responsible for providing the quadrature current reference 
(Iq

*). The direct-axis reference current (Id
*) is 0 (zero) in order 

to maximize the electromagnetic torque (TE) [12],[13]. After a 
dq0-to-abc transformation, the three-phase reference currents 
are compared at the current controller which gives the 
converter output reference voltages (V*

abc). The reference 
voltages are sent to the PWM signal generator and then 
applied to the machine by the converter.  
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V. DYNAMIC ANALYSIS OF THE WIND TURBINE 
The dynamic studies were performed in order to check the 

behavior of the model presented in sections III and IV. The 
steady-state characteristics of the wind turbine based on TFG 
during constant wind speed was performed. One dynamic 
simulation was performed for each wind speed value in the 
range from 0,5 m/s to 20 m/s. The values of the steady-state 
operation point for optimal mechanical power (shown in Fig. 
8) are compared to the electric power effectively injected into 
the DC grid. One can see in Fig. 10 the agreement of the 
mechanical power and the generated electric power.  
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Fig. 10   Estimation of the wind turbine power curve. 

 
 
The blade pitch angle position is shown in Fig. 11, one can 

see the different steady-state values assumed by the control to 
diminishes the power captured when the wind speed is over 
the nominal speed (11,8 m/s) to guarantee that the generator is 
not overloaded.  
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Fig. 11   Position of the blade pitch angle for different wind speed. 

 
 
For wind speed belong 11,8 m/s, the rotor speed assumes 

different values in order to achieve the optimal speed to 
maximize the power capture from the wind (Fig. 12). Above 
the nominal speed in steady-state operation, the rotor is 
controlled in fixed velocity. The blade pitch angle control and 
the rotor speed control are complementary, as can be seen in 
Fig. 11 and in Fig. 12.   
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Fig. 12   Generator optimized speed for different wind speed. 

 

VI. CONCLUSION 
The methodology presented in this paper combines a three 

dimensional finite element model and an aerodynamic model 
of a wind turbine. Using this methodology the dynamic 
simulations of the TFG can be performed with accuracy 
avoiding the critical full 3D model. The dynamic simulations 
have showed appropriate and accurate results for steady-state 
and dynamic characteristics of the wind turbine based on TFG.  

The development of a full wind farm model to analyze the 
impact on the offshore transmission systems would give basis 
to compare its performance with other technologies.   
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Abstract—Several methods have been proposed to evaluate 
theoretically and experimentally the performance of optically 
amplified direct-detection orthogonal frequency division 
multiplexing systems. In this paper, we review those methods, 
and highlight their main advantages and disadvantages. 
 
Keywords- orthogonal frequency-division multiplexing, direct-
detection, performance evaluation. 

 

I. INTRODUCTION 
In recent years, orthogonal frequency division 

multiplexing (OFDM) modulation has been proposed in 
optical communications due to its capabilities to compensate 
for linear fibre impairments. Direct-detection (DD) OFDM 
systems have been proposed for optical networks of different 
kinds, such as radio over access networks [1], [2], metro [3] 
and long-haul networks [4]. The performance of such 
networks is usually assessed using the bit error ratio (BER). 
Different methods have been used to evaluate the BER of DD-
OFDM systems both theoretically and experimentally, for 
instances Monte Carlo (MC) simulation with direct error 
counting (DEC) [5], [6] and semi-analytical simulation [7].  

In this paper, several methods of performance evaluation of 
optically amplified DD-OFDM systems are reviewed, and the 
main features and limitations of each method are highlighted.  

The paper is organized as follows. In section II, two types of 
DD-OFDM optical communication systems are described and 
their main features and parameters are presented. In section 
III, the methods of performance evaluation of optically 
amplified DD-OFDM systems are presented and, in section 
IV, analysis of accuracy of those methods is presented and 
discussed. Section V summarizes the main conclusions. 
 

II. DD-OFDM SYSTEM MODELING 
The assessment of the methods presented in section III is 

performed for two types of DD-OFDM optical communication 
systems: transmission of OFDM ultra wideband (UWB) radio 

signals over long reach passive optical networks (LR-PON) 
and transmission of OFDM signals recently proposed for long 
haul networks. In this section, both DD-OFDM systems under 
analysis are described and their main parameters are 
presented.  

A. Transmission of OFDM-UWB Radio Signals over Long 
Reach PONs 
The transmission of OFDM-UWB radio signals considers 

quadrature phase-shift keying (QPSK) symbol mapping. The 
OFDM-UWB signal is composed by 128 subcarriers from 
which 100 subcarriers carry data information, 12 are pilots 
subcarriers, 10 are guard subcarriers and 6 are null subcarriers 
used in the edges of the OFDM spectrum to relax the filter 
requirements [8]. The bit rate of the QPSK-OFDM-UWB 
radio signal is 640 Mbit/s and the signal bandwidth is 528 
MHz. 

Fig. 1 depicts the system setup considered to describe the 
transmission of OFDM-UWB radio signals over LR-PONs. In 
the OFDM-UWB transmitter, the OFDM signal is filtered by 
sixth order Bessel low-pass filters (LPF) and up-converted to 
the desired UWB sub-band. In the optical link, the electro-
optic conversion is performed by a standard Mach-Zehnder 
modulator (MZM) biased at the quadrature point. Standard 
single-mode fiber (SSMF) with a dispersion parameter of 
17 ps/nm/km is considered for transmission purposes. The 
noise loading circuit is used to adjust the optical signal-to-
noise ratio (OSNR) to the desired level (in a reference optical 
bandwidth of 0.1 nm). At the optical receiver side, a second 
order super-Gaussian optical filter is used to reduce the optical 
noise power and a PIN photodetector with responsivity of 
1 A/W is considered. In the electrical OFDM-UWB receiver, 
the I and Q components of the OFDM-UWB signal are 
recovered by using ideal local oscillators and filtered by sixth 
order Bessel LPF. The equalizer transfer function is estimated 
from the information provided by the pilot subcarriers.  
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Fig. 1 - Block diagram of the OFDM-UWB system setup. 
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Fig. 2 - Block diagram of the OFDM system proposed for long-haul networks. Abbreviations are introduced in the text and in Fig. 1. 

B. Transmission of OFDM Signals over Long-Haul 
Networks 
Fig. 2 shows the system setup considered for the 

transmission of OFDM signals in long-haul networks. 10 
Gbit/s OFDM electrical signals using QPSK symbol mapping 
are transmitted by using 512 information subcarriers with 2-
times oversampling. In order to overcome the degradation 
induced by the fiber dispersion, optical single side-band 
signals are generated by using an I/Q modulator to perform the 
electro-optic conversion [9]. In addition, the three MZM that 
comprise the I/Q modulator are properly biased to generate a 
signal with optical carrier suppression. 

An optical average power of 3 dBm for the optical CW 
signal at the I/Q modulator input is considered. As a carrier-
suppressed signal at the modulator output is obtained, a 
second laser is introduced in the system to allow for a DD 
optical receiver by adding an optical carrier to the OFDM 
optical signal. The optical carrier frequency is shifted by 7.5 
GHz from the center frequency of the optical OFDM 
spectrum. Rather than adding an optical carrier frequency at 

the modulator output in order to use the DD receiver, an RF 
electrical carrier might be added to the I and Q electrical 
OFDM signal components before electro-optic conversion. 
However, the approach followed in this work ensures that, in 
the analysis of the performance degradation imposed by the 
external modulator nonlinearity, the degradation is only due to 
distortion induced on the OFDM signal and not on the carrier. 
The performance study accomplished for this DD-OFDM 
system configuration considers only back-to-back operation. 
At the PIN output, the OFDM signal bandwidth is 5 GHz 
bandwidth (centered around 7.5 GHz). The 5 GHz gap 
between DC and 5 GHz is used to accommodate the distortion 
induced by the subcarriers/subcarriers beat term. The equalizer 
transfer function is estimated using training symbols.  

 

III. PERFORMANCE EVALUATION METHODS 
The methods presented in this work to evaluate the 

system performance of DD-OFDM optical communications 
using optical amplification are based on two main figures of 
merit commonly used by the international scientific 
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community: the error vector magnitude (EVM) and the bit 
error ratio (BER). Particularly, the relation between the EVM 
and the signal-to-noise ratio (SNR) of the received OFDM 
signal is described and several approaches that allow obtaining 
BER estimates are presented.  
 

A. Error Vector Magnitude 
The EVM provides information on the magnitude of the 

symbols error of the received constellation of the OFDM 
signal when compared with the original non-distorted 
constellation. The RMS of the EVM (usually, the system 
performance is evaluated from the RMS of the EVM rather 
than from the EVM) is given by [10]:   
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where sN  is the number of transmitted OFDM symbols, iN  is 
the number of information OFDM subcarriers and ( ) [ ]l

is k  and 
( ) [ ]l
os k  are the signal corresponding to the k-th subcarrier of 

the l-th OFDM symbol of the ideal constellation and of the 
constellation obtained at the equalizer output, respectively. 
The error quantified by the EVM can arise from two different 
effects: noise and distortion of the received signal. Thus, if the 
distortion is negligible when compared with the noise, the 
information provided by the EVM is similar to the one 
provided by the SNR of each OFDM subcarrier. The SNR of 
the OFDM signal can be written as: 
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where ( ) [ ]l
on k  is the noise that is affecting the k-th subcarrier 

of the l-th OFDM symbol at the equalizer output (the noise is 
evaluated along the subcarrier bandwidth). Notice that, in the 
case of negligible distortion, equations (1) and (2) show that 

( ) 2
RMSSNR EVM −= . 

 

B. BER Evaluated from the EVM 
Considering that the error of the received symbols is well 

described by a Gaussian distribution, the BER of each OFDM 
subcarrier can be evaluated from the EVM of each subcarrier 
by using standard expressions used to evaluate the 
performance of M-ary quadrature amplitude modulation 
(QAM) formats. In actual systems, the SNR and distortion of 
the different OFDM subcarriers is not the same due to the non-
ideal response of the devices used along the system setup. In 
order to consider the different SNR levels of each subcarrier, 
the BER can be evaluated from the EVM of each OFDM sub-
carrier. For a QAM symbol mapping with 22 nM = , where n is 

an integer, the BER of k-th subcarrier can be written as [11], 
[12]:  
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where [ ]RMSEVM k  is the EVM RMS of subcarrier k given by: 
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Equation (3) has been derived considering that the error vector 
magnitude is dominantly impaired by noise. Therefore, the 
validity of using (3) to estimate the BER of systems where the 
degradation caused by distortion cannot be neglected must be 
carefully assessed. 
 

C. BER Evaluated from the Q-factor 
In order to consider the different SNR levels of each 

subcarrier as it occurs in real systems, the BER can be 
evaluated from the Q-factor of each OFDM sub-carrier. In this 
approach, it is assumed that QPSK mapping is used, and it is 
considered that the distortion of the I and Q components of the 
received symbols is similar, being the threshold levels located 
at half-distance between adjacent points in the ideal 
constellation. The Q-factor of each OFDM sub-carrier can be 
evaluated as:  
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where ( ) [ ],I Qm k  and ( ) [ ],I Q kσ  are the mean and the standard 

deviation of the I or Q component of the received symbols of 
the k-th subcarrier, respectively, given by: 
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Using eq. (5), the BER of each subcarrier is given by: 
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The BER of the entire OFDM system can then be computed 
by averaging the BER of each subcarrier over all the 
information subcarriers: 

 1
[ ]

Ni
ik

BER BER k N
=

=∑            (9) 

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

704



D. BER Evaluated from the SAGA 
The semi-analytical Gaussian approach (SAGA) allows 

evaluating the BER of each OFDM subcarrier in DD 
communication systems through numerical simulation. Such 
approach takes into account numerically the distortion induced 
along the system by the different devices and considers a 
Gaussian distribution for the noise affecting each subcarrier at 
the equalizer output. In addition, it takes into account the 
bandwidth limitations imposed by the FFT block of the 
OFDM receiver, by the optical and the electrical filters, and 
uses an exhaustive Gaussian approach to correctly characterize 
the distribution of the distortion. Further details regarding this 
approach can be found in [7], where lengthy expressions for 
the variance of each subcarrier at the equalizer output are 
derived and presented. 
 

E. BER Evaluation of Experimental DD-OFDM Setups 
The estimation of the BER of DD-OFDM experimental 

setups considers a Gaussian distribution for each (I or Q) 
component of each OFDM subcarrier of each OFDM symbol 
and uses an exhaustive Gaussian approach (EGA) in order to 
correctly characterize the statistical distribution of the 
distortion: 
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where ( )
( , )[ ]I Qm kγ  is the mean and ( )

( , )[ ]I Q kγσ  is the standard 
deviation (STD) of the I or Q component of the k-th subcarrier 
of the γ-th OFDM symbol at the system output, respectively. 
In eq. (10), ( , )[ ]I QF k  is the decision threshold level and sN  is 
the number of OFDM symbols in each run. Though eq. (10) 
considers binary phase shift keying (BPSK) or quadrature 
phase shift keying (QPSK), it can be easily generalized to 
other more spectrally efficient mappings.  

The overall BER is evaluated using eq. (9), with  

[ ] [ ]( ) [ ]( )0.5 1 1 1I QBER k BER k BER k= − − − 
  

        (11) 

for QPSK and  

     [ ] [ ]BER k BER kI=          (12) 
for BPSK mapping (considering the information transmitted in 
the real axis). 

The mean and the STD of each subcarrier of each OFDM 
symbol can be easily evaluated from a set of experimental 
runs as: 
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where ( )
( , ), [ ]I Q ny kγ  is the I or Q component of the subcarrier 

transmitted in the n-th run and rN  is the number of runs. 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 
In this section, the performance of OFDM signals 

employing optical amplification and DD receivers is evaluated 
from the different approaches presented in section III. The 
accuracy of each approach is analyzed by comparison with 
results obtained by Monte Carlo (MC) simulation and the 
main advantages/disadvantages of the different approaches are 
discussed for different system conditions and for the two types 
of DD-OFDM systems described in section II. The evaluation 
of the RMS of the EVM, of the SNR and of the Q-factor is 
performed considering 50 noise runs (each run is composed by 
32 OFDM-UWB symbols) whilst the BER obtained by direct 
error counting from MC simulation is evaluated when 100 
errors occur in the subcarrier with worst performance.  

By the end of this section, the accuracy of the BER 
evaluated from the EGA presented in section III for 
experimental setups is also analyzed. In this case, a similar 
setup to the one presented in Fig. 1 has been implemented in 
the laboratory and the BER of the received OFDM-UWB 
radio signal estimated from DEC has been compared by the 
one provided by the EGA. 

A. OFDM-UWB Radio Signals 
In this section, the EVM and the BER of the OFDM-

UWB signal is evaluated as a function of the modulation index 
of the MZM. The modulation index is defined as RMS bm V V= , 
with RMSV  the RMS voltage of the OFDM signal applied to the 
MZM arms and bV  the MZM bias voltage.  
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Fig. 3 - RMS of the EVM and 1 / 2SNR − as a function of the modulation 
index for different OSNR levels. OSNR=11 dB (continuous lines) and 
OSNR=15 dB (dotted lines). 

 
Fig. 3 shows the RMS of the EVM of the received OFDM 

signal, in decibel, as a function of the modulation index for 
different OSNR levels. Back-to-back operation and a RF 
frequency, RFf , of 3.4 GHz are considered. Fig. 3 depicts also 

1 / 2SNR − , and RMSEVM  obtained by neglecting the noise of 
the received OFDM subcarriers. These figures of merit are 
presented to show the contributions of the noise and of the 
distortion effects to the error vector magnitude of the received 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

705



constellation. When low modulation indexes are employed, 
the distortion induced by the MZM nonlinearity is negligible 
and the information of the system quality provided by the 
EVM is equivalent to the one obtained from the SNR. Instead, 
for high modulation indexes, the MZM induced distortion 
dominates and the relation between the SNR and the RMS of 
the EVM indicated in section III is no longer valid.  
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Fig. 4 - BER as a function of the modulation index considering an OSNR of 
13 dB from SAGA (lines), from the Q-factor (circles) and from the EVM 
(triangles). Empty marks correspond to fRF =10.3 GHz and 80 km of SSMF, 
and filled marks correspond to fRF = 6.1 GHz and 50 km of SSMF. BER 
estimates obtained using DEC are shown by squares. 
 

Fig. 4 depicts the BER as function of the modulation 
index considering the transmission of two OFDM-UWB 
signals located in two different UWB sub-bands and for two 
different lengths of SSMF (indicated for LR-PONs). The BER 
is evaluated from the Q-factor, from the RMS of the EVM of 
each subcarrier and using SAGA. In order to analyze their 
validity range, the BER obtained by using the DEC method is 
also shown.  

The analysis of the validity range of the BER estimates 
given by the different approaches shown in Fig. 4 should be 
accomplished in three steps: i) for low modulation indexes, i. 
e., the MZM is operating in the linear regime; ii) for high 
modulation indexes where the MZM regime is operated in a 
strong nonlinear regime; and iii) around the optimum 
modulation index. 

When the MZM is operating in the linear regime, the 
distortion induced by the MZM on the OFDM-UWB signal is 
negligible and the noise is the main performance impairment. 
In addition, as wide optical and electrical filters are used, the 
amplitude reduction between the OFDM subcarriers is 
identical leading to similar SNR levels between the different 
subcarriers. Hence, the BER estimates provided by all the 
approaches show very good agreement independently of the 
system parameters. 

When high modulation index levels are considered, the 
MZM is operating in the nonlinear regime and the system 
performance is imposed mainly by the MZM-induced 
distortion. The results of Fig. 4 show that, in this situation, 
only the SAGA presents excellent agreement with DEC in the 
estimation of the BER due to the exhaustive Gaussian 
approach used to characterize the statistical distribution of the 
subcarriers distortion. Among the other approaches, the worse 

BER estimation is obtained using the EVM, as this approach 
considers a Gaussian distribution for the distortion. 

Similar conclusions to the ones obtained for high 
modulation indexes regarding the accuracy of using the SAGA 
or the EVM to estimate the BER are obtained when the 
modulation index leads to similar noise and distortion 
contributions (around the optimum modulation index).  

It should be stressed that when fiber transmission is 
considered, the performance degradation of the received 
OFDM subcarriers is induced not only by the MZM 
nonlinearity but also by the fiber dispersion-induced power 
fading on the OFDM signal. The power fading can be viewed 
as a reduction on the amplitude of the subcarriers and it is 
strongly dependent on the fiber transmission length and on the 
subcarrier frequency [13]. When some subcarriers suffer from 
a severe power fading, the SNR of those subcarriers is further 
reduced leading to significantly different BER levels between 
the subcarriers. 
 

B. OFDM  Signals for Long-Haul Networks 
In this section, the BER estimates are obtained by all the 

approaches presented in section II as a function of the carrier-
to-signal power ratio, c OFDMCSPR P P= , where cP  is the 
average optical power of the carrier added at the I/Q 
modulator output and OFDMP  is the optical power of the 
OFDM signal. 
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Fig. 5 - BER as a function of the CSPR considering (a) rectangular optical and 
electrical filters and (b) 2-nd order super-Gaussian optical and 6-th order 
Bessel electrical filters. Results obtained by DEC (squares), by the SAGA 
method (continuous lines), from the Q-factor (circles) and from the EVM 
(triangles).  
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Fig. 5 (a) depicts the BER estimates obtained using the 
different approaches as function of the CSPR. Rectangular 
optical and electrical filters and an OSNR of 14 dB are 
considered. The results are obtained for different average 
optical carrier power levels. Fig. 5 (a) indicates that the 
suitable estimation of the BER by the different approaches 
should be assessed separately over two different CSPR ranges. 
In fact, when the power of the optical carrier is higher than the 
optical power of the OFDM signal, the system performance is 
mainly imposed by the carrier-noise beat term introduced by 
the PIN detection square law. In this case, the distortion 
induced by the modulator nonlinearity on the OFDM signal 
does not affect the performance and an excellent accuracy of 
the BER estimates provided by all the approaches is achieved. 
When the optical power of the OFDM signal increases, the 
OFDM signal-noise beat term also contributes for the system 
performance and the distortion induced by the I/Q modulator 
on the OFDM signal leads to performance degradation. In this 
situation, only the BER estimates given by SAGA present 
excellent agreement with BER estimates provided by DEC 
due to the correct statistical characterization of the subcarriers 
distortion. The results of Fig. 5 (a) show also that the optimum 
CSPR increases considerably when the average carrier power 
level increases. Notice that an optimum CSPR of 0 dB is 
usually indicated for the transmission of DD OFDM signals in 
long-haul networks. Further investigation has shown that this 
optimum CSPR level is valid only for ideal I/Q modulators 
and rectangular filters. In the case of Fig. 5 (a), the system 
performance is controlled by the average carrier power level 
and also by the ratio between the optical power levels of the 
CW signal at the modulator input and of the OFDM signal, as 
they impose the operation regime of the modulator. Fig. 5 (a) 
shows a BER degradation when Pc increases. This effect is 
attributed to the distortion induced by the modulator caused by 
the increase of the OFDM signal power for the same CSPR 
level. 

Despite rectangular filters lead to similar SNR levels 
along the different OFDM subcarriers, in actual systems the 
non-ideal frequency response of the different devices may lead 
to significant SNR variations along the different OFDM 
subcarriers. Fig. 5 (b) shows results similar to Fig. 5 (a) but 
considering second order Gaussian optical filters (-3 dB 
bandwidth of 15 GHz) and sixth order Bessel electrical filters 
(-3 dB bandwidth of 2.5 GHz). Altohugh an excellent 
agreement between the BER estimates given by the SAGA 
and DEC is observed, there is a significant mismatch on the 
BER estimates provided by Q-factor.  

Further analysis showed that, for lower BER levels, 
discrepancies higher than 3 orders of BER magnitude between 
the estimates given by the SAGA and the EVM or the Q-factor 
approaches can be observed. 
 

C. BER of DD-OFDM experimental setups 
The experimental assessment of the accuracy of the EGA 

is accomplished for OFDM-UWB radio signal transmission. 
In this case, a similar setup to the one presented in Fig. 1 has 
been implemented in the laboratory, and the BER of the 

received OFDM-UWB radio signal estimated from DEC has 
been compared to the one obtained by EGA. In addition, the 
BER of the experimental setup provided by the Q-factor and 
EVM approaches has been also evaluated. 

In order to validate the Gaussian distribution used in the 
EGA, the actual probability density function (PDF) of each 
subcarrier at the system output has been obtained 
experimentally and compared with the Gaussian PDF with 
mean and STD estimated by (13) and (14), respectively. Both 
PDFs are evaluated over 5104× noise runs with each run 
composed by 32 OFDM-UWB symbols.  
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Fig. 6 - PDF of the subcarriers at the system output for OSNR = 27.3 dB and 
considering the subcarriers located in the edges of the OFDM-UWB spectrum. 
Gaussian PDF (lines) and actual PDF (marks). 
 

Fig. 6 shows the PDFs of the Q component of two 
subcarriers (those ones of the edges of the OFDM-UWB 
spectrum) for OSNR =27.3dB. The results show that the PDF 
of each subcarrier is accurately described by the Gaussian 
distribution evaluated using the mean and the STD of the 
OFDM-UWB signal acquired experimentally. Further 
inspection showed that the other OFDM subcarriers are also 
well described by Gaussian distributions. 
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Fig. 7 - BER as a function of the subcarrier index. BER obtained from EGA 
(continuous line) and DEC (squares). 
 

One of the main advantages of the EGA is the possibility 
of quickly estimating correctly the BER of each subcarrier 
using eq. (10). Fig. 7 depicts the BER for each subcarrier 
obtained from the EGA and from DEC. The subcarriers with 
higher indexes correspond to subcarriers transmitted at higher 
frequencies. In order to have reasonable BER estimation for 
the subcarriers with lower BER levels, the BER obtained by 
DEC is evaluated when at least 100 errors occur in the 
subcarrier with better performance. Additionally, 1000 noise 
runs and 32 OFDM-UWB symbols have been considered for 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

707



the BER estimation using EGA, as these values lead to 
stabilized estimates. Fig. 7 shows excellent agreement 
between the BER obtained by DEC and the BER estimated by 
the EGA. The worse BER achieved for the subcarriers with 
low/high indexes is due to the non-rectangular amplitude of 
the electrical devices, namely the LPFs used.  
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Fig. 8 - BER as a function of the OSNR. 
 

Fig. 8 depicts the BER of the OFDM-UWB system as a 
function of the OSNR. Fig. 8 shows the BER estimates given 
by DEC (evaluated when 100 errors occur at the worst 
subcarrier), EGA, EVM and Q factor approaches. Fig. 8 shows 
an excellent agreement between the BER estimates given by 
EGA and DEC. Instead, the estimation of the BER from the Q 
factor or the EVM show significant discrepancies when 
compared with the BER estimates obtained through DEC as 
the different SNR levels and distortion distribution of each 
subcarrier are not correctly taken into account. 

The computation or the experimental time required to 
obtain the BER through DEC method increases remarkably 
with the OSNR increase. Instead, the other methods allow 
obtaining BER estimates within acceptable time interval 
(within a few minutes), and the time required does not usually 
depend on BER level. From these methods, SAGA and EGA 
are preferable: the former allows evaluating the BER through 
simulation with excellent accuracy for a wide range of system 
conditions; the later also presents excellent accuracy and it is a 
very useful alternative to the conventional DEC approach. 
Notice that, with a 3 GHz Core2Duo PC with 8 GB of RAM, 
the time required by SAGA to compute the BER is about 5 
minutes for a signal with 32 OFDM symbols (EVM takes 
approximately the same time), and the time required by EGA 
to assess experimentally the BER is about 15 minutes. 
 

V. CONCLUSION 
Different methods of performance evaluation of optically 

amplified DD-OFDM systems have been reviewed. The main 
features and limitations of each method have been highlighted. 
It has been shown that, under general conditions of signal 

distortion and signal to noise ratio, the semi-analytical 
Gaussian approach (SAGA) provides quite accurate bit error 
probability estimates in excellent agreement with the ones 
obtained by Monte Carlo simulation. On the other hand, the 
exhaustive Gaussian approach (EGA) allows experimental 
evaluation of the bit error ratio in excellent agreement with the 
ones obtained by direct error counting. Both SAGA and EGA 
approaches have the advantage of much shorter times to 
provide performance estimates than using the error counting 
approach.  
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Abstract — In this article, a set of digital filtering algorithms for 

application in coherent optical transmission based on dual-

polarization quadrature phase-shift keying modulation scheme is 

presented. By considering degradation effects in optical fibers, 

digital filtering algorithms were developed and evaluated to 

provide adequate recovery of transmitted data via off-line 

processing. Consequently, phase estimation was possible in 

electrical domain since chromatic dispersion and polarization 

mode dispersion had previously been compensated by the 

algorithms, allowing for long-haul optical transmissions consisted 

of high-order modulation formats (2b/s/Hz of spectral efficiency) 

with coherent detection. 

Keywords- Coherent detection; high speed optical systems; 

polarization multiplexing; digital filtering. 

 

I.  INTRODUCTION 

Traffic loading of long-haul transport networks currently 

approaches the maximum link capacity of 1 Tb/s, when based 

on a system with up to 100 optical channels at 10 Gb/s data 

rates [1]. Furthermore, network operators have consistently 

reported annual traffic growth at rates of around 50 percent 

per year, which increases the demand more than 10 times over 

a period of six years [2]. In face of that, to boost the network 

capacity infrastructure, carrier companies have considered 

increasing channel rates from 10 to 40 or 100 Gb/s. However, 

moving from a 10 to a 100-Gb/s channel rate is only beneficial 

in terms of total capacity when the information spectral 

density is also increased within the 50-GHz DWDM ITU grid. 

By considering the spectral density, advanced modulation 

formats with high spectral efficiency (e.g., high-order phase 

shift modulation) and innovative detection techniques, such as 

differential and coherent detection, must be considered. A 

spectral efficiency comparison among on-off keying (OOK), 

differential quadrature phase-shift keying (DQPSK), and dual-

polarization QPSK (DP-QPSK) modulation formats at 112 

Gb/s is illustrated in Fig. 1. The simulation results show that 

DP-QPSK improves significantly the spectral efficiency in 

comparison to those of the other two modulation formats. 

After some years of studies and scientific contributions, 

international organizations, such as ITU, IEEE, and OIF, are 

standardizing the framework for 100G transmissions based on 

Ethernet with optical transport network (OTN) and forward 

error correction (FEC) capabilities. For optical transmission 

and reception, OIF proposes the use of DP-QPSK transmission 

with coherent detection and a 2 b/s/Hz of spectral efficiency, 

keeping the ITU DWDM grid of 50 GHz for transmission at 

100 Gb/s based on four lines of 28G. As a result of coherent 

detection, the beating between local oscillator and transmitted 

channels produces a signal in electrical domain that carries a 

complete description of the optical field (frequency, phase, 

polarization and amplitude), enabling, after analog to digital 

conversion, the compensation of optical physical impairments 

in digital domain. To do that, several algorithms have being 

proposed to reconstruct this signal free of the influence of 

chromatic dispersion, polarization mode dispersion, and non-

linear effects in 100G DP-QPSK transmissions with coherent 

detection [3,4,5].  

 
Figure 1.  Spectral efficiency comparisson among DP-QPSK, DQPSK, and 

NRZ-OOK modulation formats, simulated at 112Gb/s. 

In this work, a set of digital filtering algorithms were 

developed and evaluated to enable a 112-Gb/s coherent DP-

QPSK (Co-DP-QPSK) long-haul optical transmission free of 

physical layer impairments, such as chromatic dispersion (CD) 

and polarization mode dispersion (PMD). Also, by considering 

coherent detection, other algorithms were employed to avoid 

phase error imposed by optical propagation and detection. The 

analyses carried out in the work were based on the data 

provided by the OptiSystem™ optical simulation tool and 

Matlab™, the latter for offline digital signal processing.  

II. 112G CO-DP-QPSK OPTICAL TRANSMISSION 

Dual polarization quadrature phase shift keying is obtained by 

encoding information over four phase levels and over two 

orthogonal polarization states resulting from polarization 

division multiplexing (PDM) [1]. To recover information from 

this modulation format, a coherent receiver including digital 

signal processing (DSP) presents significant advantages. In 
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this section, DP-QPSK transmitter and receiver structures are 

presented and discussed. 

A. DP-QPSK Transmitter 

In Fig. 2 a schematic diagram of a DP-QPSK transmitter is 

showed. The optical power from an input fiber is divided into 

two parts and each part is independently modulated by a 

quadrature modulator (IQ modulator). The resulting two 

modulated signals are combined with their polarizations 

orthogonal to each other (one IQ modulator output suffers a 

90° polarization rotation) and launched into an optical fiber.  

 

Figure 2.  DP-QPSK transmitter (inset: signal constellation diagrams). 

By using a DP-QPSK transmitter structure, four lines of 28 

Gb/s feed the inputs of two IQ modulators, resulting, after 

each modulator, in a 56-Gb/s signal at 28 GBd in each arm of 

the transmitter. After a 90°-polarization rotation of one of the 

arms, both signals are superimposed in a polarization beam 

combiner, resulting in a 112 Gb/s optical signal with 28 GBd 

and a spectral occupation of 28 GHz. 

B. Polarization Diversity Coherent Receiver  

The coherent receiver of Fig. 3 can generate in-phase and 
in-quadrature components from a received signal for both 
orthogonal states of polarization of the incoming light. The 
coherent receiver combines the light from the received signal 
with that of a local oscillator, which acts as a pure reference 
phase signal. The local oscillator usually consists of a 
continuous wave laser oscillating at a frequency very close to 
that of the optical carrier of the received signal. A key 
component used within a coherent receiver is the optical 
hybrid, which produces interference between the local 
oscillator and the incoming signals [1].  

 

Figure 3.  Schematic diagram of a Co-DP-QPSK receiver. 

To generate in-phase and in-quadrature components of the 
product between signal and local oscillator, the local oscillator 
signal is divided into two parts with a 90° relative phase shift. 
To recover the full electrical field of the incoming optical 
signal, a polarization diversity scheme is used, as shown in 
Fig. 3. The light from the incoming signal is first divided into 
two parts by a polarization beam splitter (PBS), and each part 
is sent to a distinct coherent mixer followed by photodetection 
to generate the in-phase and quadrature components of the 
signal along the two received states of polarization. The four 

optical interference waveforms generated by photodetection 
are then sampled, digitized by analog-to-digital converters 
(ADCs), and post-processed. 

III. SIMULATION SETUP 

By considering both the DP-QPSK transmitter and coherent 

receiver structures of the previous section, the OptiSystem™ 

simulation tool was used to build a 112-Gb/s Co-DP-QPSK 

system comprising a DP-QPSK transmitter, a G.652 standard 

fiber transmission loop, an erbium-doped fiber amplifier 

(EDFA), and a coherent receiver (Fig. 4). During simulations, 

FEC overhead was considered in the generation of the 28-Gb/s 

lines that resulted in the 112 Gb/s signal.  

 

 

Figure 4.  112-Gb/s Co-DP-QPSK system considered for simulations. 

In Fig. 4, four pseudo-random bit sequence generators 

(PRBS) were used to create four decorrelated sequences of 28 

Gb/s. Then, these four sequences passed through NRZ pulse 

generators to be transformed into electrical signals. At the 

modulator, these electrical signals were responsible for 

modulating both orthogonal polarizations in-phase and in-

quadrature via Mach-Zehnder based IQ modulators. A 1550-

nm CW transmission laser was used, with 7-dBm optical 

power and 150-kHz linewidth. After a 90°-polarization 

rotation of one of the arms of the transmitter, the signals from 

both IQ modulators were combined in a polarization combiner 

and then launched into the propagation loop. The parameters 

considered for the G.652 standard fiber are listed in Table I.  

TABLE I.  FIBER PARAMETERS 

Parameter Value Unit 

length 100 per loop km 

reference wavelength 1550 nm 
attenuation 0.2 dB/km 

dispersion 16.75 ps/(nm.km) 

dispersion Slope 0.075 ps/(nm².km) 
PMD coefficient 0.5 ps/sqrt(km) 

 

The fiber PMD was set to be of a stochastic nature to 

represent a more realistic approach of the PMD effect. The 

optical amplifier was a gain controlled EDFA with 20-dB gain 

and 6-dB noise figure. After the loop, the signal was coupled 

into the Co-DP-QPSK receiver, divided in a polarization beam 

splitter, and then combined with the local oscillator signal at 

90° hybrids. The local oscillator laser was considered to be of 

the same type as that of the transmission laser and operating 

with the same parameters. The receiver outputs are 28 Gb/s 

four electrical signals, equivalent to the four input electrical 

signals, but deteriorated by the impairments of fiber and 
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amplifier. To represent oscilloscope bandwidth limitations, 

four low-pass gaussian filters with cut-off frequencies of 16 

GHz were considered.  

After the coherent receiver, to recover the transmitted data, 

the four electrical signals were digitally filtered by a digital 

signal processing (DSP) unit. At this unit, ―offline‖ digital 

filtering was performed to compensate physical impairments 

and others limitations imposed by the considered transmitter 

and receiver. Fig. 5 illustrates schematically the digital 

filtering blocks designed for adequate signal recovery. Firstly, 

the signals were sampled and quantized to simulate a realistic 

analog to digital conversion. After that, chromatic dispersion 

compensation through a fixed finite impulse response (FIR) 

filter was performed. PMD effects were compensated by using 

an adaptive filtering algorithm and carrier phase estimation 

carried out. The recovered data is then compared to the four 

original transmitted sequences generated by the PRBSs for 

BER measuring purposes.  

 
Figure 5.  Digital signal processing sequence adopted. 

IV. DIGITAL FILTERING TECHNIQUES 

In this section, a brief discussion of the main analytic 

expressions used for CD and PMD digital filtering and for 

phase estimation purposes of the considered 112-Gb/s Co-DP-

QPSK system is presented. 

A. Chromatic Dispersion Compensation (FIR filter) 

By ignoring attenuation effects, an approach for the optical 

fiber transfer function G(z,ω) can be written as: 
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where ω is the angular frequency, D is the dispersion 

parameter and S is the dispersion slope. To design the 

dispersion compensating FIR filter, the inverse Fourier 

transform (IFT) of  ,1 zG  is necessary [3]. Since this 

operation is analytically difficult to be performed and the filter 

acts on only one channel, the fiber dispersion slope can be 

discarded and (1) becomes: 
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During the design of the all-pass FIR filter, [1] obtained 

the tap weights using the IFT of  ,1 zG , now calculated 

without fiber dispersion slope: 
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where B is the symbol rate. The necessary filter order N given 

in (4) increases linearly as dispersion and fiber length 

increases and increases quadratically as the symbol rate 

increases. Because of the need of tap index negative values, 

this filter introduces a delay of  2N  in the output signal. 

B. Constant Modulus Algorithm for PMD compensation 

The received signal available for the constant modulus 

algorithm (CMA) can be modeled as [3,4,5]: 
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where 
ksx  and 

ksy  are the transmitted symbols, 
kIF is the 

carrier phase, 
kxn  and 

kyn  and are the shot-noise and 

amplifier noise, respectively (k is the discrete time index). To 

ease polarization impairments, the received signal must be 

multiplied by the estimated inverse Jones matrix (
1

kJ ). By 

taking into consideration that the frequency offset is perfectly 

corrected, the transmitted symbols can be estimated by: 
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In a non data aided (NDA) approach and considering that, 
for a DP-QPSK signal, the equalizer must minimize the 

magnitude of 
kx  and 

ky , where: 
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where  is the algorithm control gain. 
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To improve phase-noise tolerance and allow common 
carrier recovery (CCR) in comparison to standard CMA, 
differential phase compensated CMA (DPC-CMA) was 
proposed in [4,5]. The difference lies when updating Mk 
because the phase difference between the two polarization 
states is take into consideration, and, therefore, corrected. In 
this situation, Mk should be updated as: 
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where k is given by: 
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C. Joint Phase Estimation using a flat filter 

A widely used algorithm for carrier recovery is the joint phase 
estimation using a flat filter [6]. The estimated phase error is: 

































































2

)()(

arg
4

1ˆ 0

4

0

4

N

i

ik

N

i

ik

k

yy

PU
 

where y’ is the signal after the PMD compensation in the X 
polarization and y” is the signal in the Y polarization. The 
function  PU

 

is known as the phase unwrapper and is given 

by [6]: 
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The phase unwrapper considers the previous symbol phase 
error and then allows the estimated phase mismatch to evolve 
from -∞ to +∞ instead of –π/4 to + π/4. It allows for correction 
of a small frequency offset. For larger frequency offsets, there 
are other specific algorithms [7], not considered in this work. 

During the implementation of this algorithm, it was 
observed a huge computational effort if the phase error 
compensation were calculated for every received symbol. To 
reduce computational effort, phase error was calculated with N 
samples in blocks of M received symbols (in this case, M = 
64). After per block phase error calculation, all symbols inside 
the block were corrected using the calculated error. 

V. RESULTS 

After the implementation of the digital filtering algorithms, 

they were used to recover the information transmitted by the 

proposed 112-Gb/s Co-DP-QPSK system in two situations: 

standard optical fiber considering only chromatic dispersion; 

standard optical fiber with impairments (PMD, non-linear 

effects). All the results presented assume a 1000-km 

transmission system whose optical signal-to-noise ratio 

(OSNR) limitations are incapable of penalizing the 

simulations. In this way, all digital filtering techniques 

implemented and evaluated consider a system penalized by 

CD, PMD, and random phase.  

A. Scenario 1: Received signal with CD but without PMD 

To validate the CD algorithm implemented in Section IV.A, 

10 loops with 100 km of fiber in each loop (totalizing 1000 

km) were used during the simulations without presence of 

PMD. The laser and local oscillator linewidths were assumed 

to be zero, to avoid phase errors due to linewidth. The results 

are shown in Fig. 6. Dispersion compensation of the order of 

16750 ps/nm was achieved with considerably low bit error 

ratio (BER < 10
-6

). In this case, the filter order was N = 421. 

 
Figure 6.  Constellation diagrams of a 1000-km 112-Gb/s Co-DP-QPSK 

system considering only chromatic dispersion for the (a) received 

constellation at pol. X, (b) received constellation at pol. Y, (c) compensated 
CD constellation at pol. X, and (d) compensated CD constellation at pol. Y. 

B. Scenario 2: Received signal with CD and PMD 

Now, to validate all the algorithms of Section IV, a G.652 

standard fiber with the specifications of Table I was used 

during the simulations and arranged in 10 loops with 100 km 

of fiber in each loop. Now, all the propagations effects were 

considered, including CD, PMD and phase noise. Firstly, by 

using only CD compensation, Fig. 7 (a) and (b) illustrate the 

constellation diagrams for both polarizations before CD 

compensation and Fig. 7 (c) and (d) the same but after CD 

compensation. As it can be seen, the PMD severely penalizes 

the signals in the two polarizations axes in such a way that is 

impossible to recover any information from the signal without 

PMD compensation. 

 

Figure 7.  Constellation diagrams of a 1000-km 112-Gb/s Co-DP-QPSK 

system considering all fiber impairments for the (a) received constellation at 
pol. X, (b) received constellation at pol. Y, (c) compensated CD constellation 

at pol. X, and (d) compensated CD constellation at pol. Y.  
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In Fig. 8, the results for the PMD compensation (after CD 

compensation) using the DPC-CMA algorithm of section IV.B 

are presented. As it can be observed, the compensated signal 

exhibits circular constellation as a result of phase error and 

little random frequency offset due to laser linewidths. As 

shown in Section IV.C, phase estimation was implemented 

using equation (11). For each 64-symbol block, phase error 

was estimated using equally spaced samples per block; after 

this, all symbols were corrected in a block with the estimated 

phase error. 

 
Figure 8.  Constellation diagrams after PMD compensation of a CD 

compensated system (Fig. 7) for the(a) PMD compensated constellation from 
pol. X and (b) pol. Y. 

The results obtained for the phase estimation algorithm are 

illustrated in Fig 9, using one (a1 to d1), six (a2 to d2), and 

sixteen (a3 to d3), samples per block. By using one sample per 

block, Fig 9 (a1) and (b1), it is possible to verify after a 

comparison with Fig. 9 (a2) and (b2), and (a3) and (b3) a 

small constellation penalty (BER of 10
-5

). In relation to the 

phase error estimation, it can be seen that, after comparing 

Fig. 9 (c1) and (d1), (c2) and (d2), and (c3) and (d3), a larger 

number of samples per block leads to a better uniformity in 

phase error estimation. The constellations obtained to six and 

sixteen samples presented very similar behavior, with BER 

better than 10
-6

.  

VI. CONCLUSIONS 

In this work, the implementation and evaluation of algorithms 

set for digital filtering purposes and suitable for next 

generation optical systems based on high order modulation 

formats, coherent detection and digital signal processing were 

presented. As a result, by considering standard optical fiber 

specifications with several physical impairments, the 

algorithms demonstrated good performance, enabling a 1000-

km optical transmission based on 112 Gb/s Co-DP-QPSK with 

BER better than 10
-6

. 
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Figure 9.  Constellation diagrams after joint phase estimation with 1 sample 

per the block (_1), with 6 samples per block (_2), and with 16 samples per 

block (_3), for the (a_) phase estimated constellation at pol. X and (b_) Y, and 

the estimated phase error (c_) without and (d_) with phase unwrapper.  
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Resumo— Este trabalho apresenta uma t́ecnica de equalizaç̃ao
de canal para sistemas OFDMÓpticos baseada na utilizaç̃ao
de tons piloto. Toda a compensaç̃ao de dispers̃ao cromática é
realizada eletronicamente atrav́es desta equalizaç̃ao. Os resul-
tados obtidos tornam esta t́ecnica atrativa principalmente para
sistemasópticos onde deseja-se aumentar a taxa de transmissão,
mantendo-se a infraestrutura do canal existente. Os resultados
de simulaç̃ao computacional demonstraram a possibilidade de
transmiss̃ao de sinais em banda lateral dupla DSB (Double-
Side Band) a 35.6 Gbps atrav́es de um sistema OOFDM com
modulação de intensidade e detecção direta IMDD ( Intensity-
Modulation and Direct-Detection) em um canal de 20 km de
fibra monomodo padrão SSMF (Standard Single-Mode Fiber) sem
compensaç̃ao de dispers̃ao óptica.

Palavras-Chave— Multiplexação por divisão de freqûencias
ortogonais óptica, portadoras piloto, equalizaç̃ao, máscara de
modulação

Abstract— This paper presents an optical channel equalization
technique based on pilot tones for optical orthogonal frequency
division multiplexing (OOFDM) systems, which electronically
compensates all inserted chromatic dispersion. The results shown
that the proposed technique is attractive especially in systems
where the intention is to increase transmission rate while main-
taining the existing channel infrastructure. Computer simulation
results showed the possibility of transmission of double side band
(DSB) signals in an intensity modulated and direct detection
(IMDD) OOFDM system at 35.6 Gbps in 20 km of standard single
mode fiber (SMF) without optical dispersion compensation.

Keywords— Optical Orthogonal frequency division multiple-
xing (OOFDM), pilote tones, equalization, modulation mask

I. I NTRODUÇÃO

Como padrão de transmissão nas tecnologias de radiodi-
fusão digital de audio e vı́deo, redes locais sem fio, IEEE
802.16 (WiMAX), entre outros, a técnica OFDM é preco-
nizada como solução efetiva à interferência intersimbólica
em canais dispersivos [1]. A tolerância ao espalhamento
por atraso multipercurso, eficiência espectral, combate à ICI
(inter-channel interference) e simplicidade na equalização, são
algumas das vantagens inerentes ao uso desta técnica para a
transmissão de dados a altas taxas de transferência [2]. Entre-
tanto apesar de ser a solução dominante para as comunicações
com fio e sem fio, apenas nos últimos anos iniciou-se o
estudo da aplicação desta em sistemas ópticos [3], [4]. As
comunicações ópticas em grandes distâncias e altı́ssimas taxas
tiveram como grandes avanços a implementação da técnica
WDM (Wavelength Division Multiplex) e o desenvolvimento
dos amplificadores ópticos [5]. Buscando unir as vantagens
das comunicações óptica com as funiconalidades da técnica
OFDM surgiu a OOFDM (Optical OFDM) [6].

O presente artigo tem por objetivo principal apresentar os
resultados da simulação de um sistema OOFDM DSB com
detecção direta (DDO-OFDM) que utiliza a equalização por
portadoras piloto para compensação eletrônica de dispersão de
fibras SSMF. Apresentam-se também os resultados oriundos
da adesão ao sistema DDO-OFDM da funcionalidade de uma
máscara de modulação, com o objetivo de melhor alocar as
informações nas subportadoras desta transmissão.

II. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

A comunicação OFDM tem como princı́pio básico a trans-
missão paralela de informações em várias subportadoras orto-
gonais espectralmente sobrepostas. Para isso, a técnica divide
o espectro de frequências do canal de transmissão emNs

subcanais, de tal forma que a duraçãoTs de um sı́mbolo
OFDM seja maior que o retardo ou atraso de propagação
do canalτmax, minimizando assim os efeitos da interferência
entre sı́mbolos subsequentes, ISI (inter-symbol interference).
Para eliminar os efeitos da interferência entre subcanais,
aplica-se uma extensão cı́clica no sı́mbolo em um intervalo de
guarda, o qual simplifica o processo de equalização do canal.
A Figura 1, mostra a configuração básica de um sistema de
transmissão digital OFDM. A sequência de dados digitais de
entrada é dividida emN subsequências através do conversor
serial para paralelo dem bits, sendo cada uma mapeada
em um subsı́mbolo complexoX = Xi + jXQ em uma
constelação deM = 2m nı́veis. Após preenchimento com
Nz = Ns − N zeros pelo blocozero padding, efetua-se a
multiplexação e/ou a modulação digital com a transformada
inversa de Fourier, IFFT (inverse fast Fourier transform)
em um conjunto deL = 2Ns + 2 subsı́mbolos,Xk =
[

0, X0, X1, · · ·, XNs−1, 0, X∗

Ns−1
, ..., X∗

1 , X∗

0

]T
com simetria

hermitiana para a geração de um sı́mbolo OFDM com coefi-
cientes reais, onde∗ representa o complexo conjugado. Após
conversão paralelo para serial, ao sinal OFDM no domı́nio
do tempo é aplicado a extensão cı́clica pelo bloco prefixo
cı́clico, CP (cyclic prefix) obtendo-se finalmente a seqüência
xn = [xL−G, · · ·, xN−1, x0, x1, · · ·, xL−1], paraG a quanti-
dade de amostras do intervalo de guarda. A remoção do CP,
a demodulação via FFT (fast Fourier transform), remoção da
simetria hermitiana e das subportadoras inativas (zero padding)
e o demapeamento fazem parte da recepção do sinal OFDM
transmitido. Salienta-se que operações adicionais relativos à
equalização de canal e sincronismo são por conveniência aqui
omitidos.

Matematicamente, a forma de onda de um sı́mbolo OFDM
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Fig. 1. Sistema OFDM simulado.

de tempo contı́nuo é dado por

xn =
∑L−1

k=0
Xk · ej2πfkt −Tg ≤ t < Ts, (1)

onde {Xk}
L−1

k=0
são os sı́mbolos complexos,

{exp(j2πfkt)}L−1

k=0
as subportadoras,fk = k/Ts a frequência

da subportadorak e Tg a duração do intervalo de guarda.

A. Equalizaç̃ao por Portadoras Piloto

Sistemas OFDM utilizam tanto a estimação cega quanto a
estimação com sequência de treinamento para a estimação
de canal, sendo esta última a mais usada. Na transmissão
uniportadora é necessário parar o envio de dados para a
transmissão das tais sequências, o que compromete a taxa
efetiva de transmissão. Já nos sistemas OFDM, dependendo da
aplicação, isto não acontece pois a transmissão em múltiplas
portadoras facilita a alocação e transmissão de tons pilotos
para a estimação e posterior equalização de canal [7]. O envio
de sequências de treinamento em determinadas subportadoras
fundamentam técnicas frequentemente encontradas na litera-
tura, tais como Interpolação Linear, Interpolação Cúbica, Filtro
Passa-Baixas, Mı́ýnimos Quadrados (LS - Least Squares) e
MMSE (Minimun Mean Square Error) [1], [8].

B. Arranjo das Portadoras Piloto

Das técnicas citadas anteriormente a mais simples de ser
implementada é a Interpolação Linear, pois utiliza menos
recursos do receptor para gerar a estimação do canal de
comunicação. Desde de que seja respeitado o critério de
amostragem de Nyquist a estimação terá uma boa quali-
dade, principalmente em canais bem comportados sem muitas
oscilações na banda passante. Entretanto surge uma questão

(a) Block-type(Arranjo em Bloco). (b) Comb-type (Arranjo em
Combinação).

Fig. 2. Tipos de arranjos de tons piloto emframesOFDM.

de compromisso entre quais portadoras deverão ser alocadas
como pilotos e em quais sı́mbolos existirão estas portadoras
piloto. Existem várias formas de se alocar estas portadoras
piloto ao longo da transmissão OFDM. Para canais bem com-
portados, sem muitas oscilações na banda passante, e variações
lentas no tempo é aconselhável utilizar o Arranjo em Bloco
(Block-Type). Por outro lado caso seja de interesse reduzir
a relação entre as portadoras de informação e as portadoras
piloto é interessante utilizar o Arranjo em Combinação (Comb-
Type). Outra vantagem do Arranjo em Combinação é que em
todos os sı́mbolos o canal será amostrado. A Figura 2 ilustra
a comparação destes dois principais arranjos de portadoras
piloto.

C. Máscara de Modulaç̃ao OFDM

Uma grande vantagem que a modulação multiportadora traz
consigo é a possibilidade de modular individualmente cada
portadora envolvida na transmissão. Isso facilita a alocação
dinâmica das portadoras no canal visando evitar que seja
enviada informação por uma faixa de frequência em que o
canal não possui uma boa resposta.

Um exemplo desta técnica é ilustrado na Figura 3 onde as
portadoras em cinza escuro, que estão localizadas acima da
linha verdeA, sofrem menor atenuação do canal possuindo
assim uma melhor relação sinal ruı́do (SNR - Signal Noise
Ratio). Estas portadoras receberão mais bits para transmissão
que serão alocados através da modulação digital. As portoras
cinza claro encontram-se entre a linha verdeA e a linha verde
B, logo já possuem uma menorSNR e deverão transmitir
um número menor de bits. Por fim as portadoras com uma
atenuação muito acentuada, abaixo da linha verdeB, não
devem transmitir nenhum bit pois não será possı́vel recuperar
a informação enviada através desta região do canal.

III. S ISTEMAS ÓPTICOS

A. T́ecnica de Modulaç̃ao RF

A técnica de modulação RF permite medir a resposta
em frequência elétrica da fibra óptica para um determinado
comprimento de onda. A possibilidade de se obter a resposta
em frequência de uma fibra óptica permite aplicar toda a
análise utilizada pela transmissão de dados elétrica para as
comunicações ópticas. Inicialmente esta técnica de modulação
RF foi utilizada para realizar medidas de dispersão em fibras
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Fig. 3. Máscara de Modulação OFDM.

ópticas [9], [10]. Para se obter esta resposta em frequência
é utilizado um laser modulado por uma portadora elétrica.
Esta portadora realizará uma varredura em frequência na faixa
de sintonia do laser utilizado. A Figura 4 ilustra a resposta
em frequência elétrica de uma fibra óptica com 20km,
desta resposta em frequência podemos chegar à duração da
resposta impulsiva deste canal, que é de 1,5ns. A transmissão,
realizada por uma portadora óptica, está sendo modulada por
um sinal elétrico em ODSB (Optical Dual Side Band). As
bandas de transmissão, por sofrerem distorção de fase distin-
tas, chegam ao destino formando uma interferência destrutiva.
Conclui-se então, que os nulos em frequência surgem como
efeito da dispersão atuando sobre a fase do sinal transmitido.
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Fig. 4. Resposta em Frequência Elétrica de 20km de Fibra Óptica.

A potência recebida do sinal ao final da fibra pode ser
determinada através da equação (2), onde é possı́vel levantar
a curva de potência por frequência de uma fibra ou seja a
resposta em frequência da mesma [11].

PRF = AeαL.cos2

(

πDLλ2f2

RF

c

)

(2)

Como dito anteriormente a técnica de modulação RF já
tem sido utilizada para determinar o valor do fator de dis-
persão “D”, desde que seja medida a frequência em que o
primeiro nulo ocorre. Esta determinação fica evidente através
da equação (3) em que os nulos são mapeados através do
comprimento da fibra [11], [9].

Sendo:

• A - Constante que contabiliza perdas e ganhos do
sinal;

• D - Dispersão da fibra;

• L - Comprimento da fibra;
• λ - Comprimento de onda utilizado no laser;
• fRF - Frequência do sinal da portadora de RF;
• c - Velocidade da luz no vácuo;
• α - Atenuação da fibra.

L =
Nc

2π2f2

RF D
, N = 1, 3, 5, ... (3)

B. OFDM Óptico

Dentro do cenário das comunicações ópticas a aplicação da
técnica OFDM em canais ópticos tem concentrado as atenções
recentemente. A técnica OOFDM aplica os conhecimentos
adquiridos pela aplicação da multiplexação OFDM para trans-
missão em canais com e sem fio nas comunicações ópticas.
Como opções para a implementação de um sistema OOFDM
existem basicamente duas vertentes: Detecção Coerente (CO-
OFDM - Coherent OFDM) e a detecção direta (DDO-OFDM -
Direct Detection OFDM). Uma visão geral das possibilidades
de implementação de sistemas OOFDM pode ser encontrada
em [6].

Implementou-se neste trabalho um sistema de detecção
direta IMDD devido à simplicidade e baixo custo inerentes,
uma vez que a detecção é realizada por um único fotodetector.
A Figura 5 ilustra o sistema DDO-OFDM simulado. Neste
sistema é contemplada a transmissão em banda base, pois por
ser utilizada a simetria hermitiana na saı́da do modulador IFFT
só existem valores reais. Desta forma a conversão do domı́nio
elétrico para o domı́nio óptico é simplificada. A Figura 5
ilustra também a equalização através de tons pilotos além
de destacar o número de subportadoras em cada etapa do
processo. Inicialmente obitstream é divido em N subporta-
doras, que após a adição das portadoras piloto (p) passa a
possuirN + p portadoras. Posteriormente é aplicado ao sinal
a simetria hermitiana que aumenta o número de subportadoras
para2(N + p) + 2. Este número só é alterado pela inserção
do prefixo cı́clico (v), pois a IFFT não altera o número de
subportadoras. Logo o número de pontos que é enviado para
o conversor D/A é2(N + p) + 2 + v.

A Figura 5 ilustra que o sinal OFDM gerado modula dire-
tamente a intensidade da luz de um Laser e, um fotodetector
detecta a potência do sinal óptico pós propagação pela fibra. O
receptor OFDM basicamente desfaz o processamento realizado
no transmissor, sendo a equalização de sinal realizada pelos
tons pilotos. Ressalta-se que no bloco “Aquisição dos Tons
Pilotos para estimação” as portadoras piloto não são retiradas
do sı́mbolo, mas sim copiadas para a estimação de canal. Estas
são removidas após à equalização e a remoção da simetria
hermitiana.

Cabe ressaltar que no sistema da Figura 5 toda a correção
da sinal recebido é realizada pela equalização através dos
tons pilotos. Outra verificação importante é a simplicidade
do sistema óptico utilizado neste sistema, é possı́vel perceber
que infra estruturas já instaladas de redes ópticas poderão ter
sua capacidade ampliada através da troca do hardware elétrico
associado ao transmissor.
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Fig. 5. Sistema OOFDM Simulado.

IV. ANÁLISE DE DESEMPENHO

A primeira etapa realizada na simulação envolveu o cálculo
de parâmetros como projeto de sistema. Parâmetros como
duração do intervalo de guarda, quantidade de pontos da
IFFT/FFT e a modulação por subportadora entre outros,
tiveram como ponto de partida a resposta impulsiva do
canal óptico. Ao equacionamento apresentado na Tabela I
denominou-se “calculadora OFDM”.

Cada bloco do Modulador e do Demodulador OFDM, sucin-
tamente descritos na seção II foram implementados a partir do
projeto de parâmetros. Um laser DFB (Distributed Feed-Back)
operando em 1550nm, uma fibra monomodo padrão com
atenuação e dispersão iguais a 0.2dB/km e 16ps/nm/km,
e um fotodetector constituem o enlace óptico do sistema,
conforme ilustra o diagrama da Figura 5. Como ferramentas
de avaliação de desempenho utilizou-se a taxa de erro de bit
BER (Bit Error Rate), obtida a partir da relação entre os bits
errados recebidos e a totalidade de bits transmitidos, além da
métrica EVM (Error Vector Magnitude), medida diretamente
das constelações transmitida e recebida [12].

A Interpolação Linear foi a escolhida para a estimação do
canal devido à sua simplicidade, e o processo de equalização
empregado foi obtido pela multiplicação do sinal recebido pela
função inversa do canal estimado pelos tons pilotos.

A. Valor dos Tons Pilotos

Os tons pilotos inseridos na entrada do modulado IFFT
são distribuı́dos com igual espaçamento o longo do sı́mbolo,

TABELA I

Calculadora OFDM.

τ Resposta Impulsiva
BW Largura de Banda Disponı́vel

Tg = 3.τ Intervalo de Guarda
Ts = 10.Tg; Duração do sı́mbolo

Tu = Ts - Tg DuraçãoÚtil

∆ f =
1

Tu

Espaçamento em Frequência

Ni =
BW

∆f
Número de Pontos da IFFT

Ns = ⌈

„„

Ni

2

«

− 1

«

⌉ Correção para Simetria Herm.

Nf = 2.Ns + 2 Correção para Simetria Hermitiana
Nifft = 2⌈(log2Nf )⌉ Potência de 2 para IFFT

sendo que um é inserido no inı́cio e outro inserido no final
do mesmo para a realização da interpolação das portado-
ras de informação. Ressalta-se que os valores alocados na
transmissão às portadoras piloto e conhecidos pelo receptor
são possı́veis valores da constelação 16-QAM adotada nas
simulações. Recomenda-se que estes valores escolhidos dentro
de um universo, tal que I = [-3,-1, 1, 3] e Q = [-3,-1, 1, 3]
não devem afetar a potência do sinal transmitido.

Para a conveniente escolha dos valores dos tons piloto,
algumas combinações (I,Q) foram testadas via simulação em
softwareMATLAB mediante a transmissão de 500 sı́mbolos
OFDM em 20 km de fibra monomodo padrão, largura de banda
igual a 22,5 GHz, 5 portadoras piloto em cada lóbulo do sinal
transmitido e SNR de 30 dB. As combinações testadas foram:
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a) valor dos pilotos fixos em (1,0); b) valor dos pilotos fixos
em (1,1); c) valor dos pilotos fixos em (3,3); d) valor dos
pilotos de forma aleatória entre as combinações (-1,0) e (1,0);
e) valor dos pilotos de forma aleatória entre as combinações
(2,2),(2,-2),(-2,-2),(-2,2). A Tabela II dispõe os resultados das
simulações

TABELA II

Resultados das Combinações de tons pilotos.

Combinação BER EVM

a) 0,005956 -18,25 dB
b) 0,000884 -21,11 dB
c) 0,000000 -26,90 dB
d) 0,004844 -18,36 dB
e) 0,000000 -25,24 dB

Percebe-se pela tabela 1 que os melhores resultados foram
alcançados pelas combinações c) e e). A combinação adotada
pelo sistema aqui proposto é a e) uma vez que a c) aumenta
a potência do sı́mbolo OFDM pois os pilotos enviam sempre
o mesmo valor e de alta potência.

B. Número de Tons Pilotos

Para determinar a quantidade de tons necessária à estimação
correta do canal, realizou-se uma simulação do sistema nas
mesmas condições apresentadas na seção IV-A, mas para uma
SNR = 25 dB. Os resultados da Figura 6 asseguram a escolha
de 5 pilotos uma vez que uma quantidade de tons acima de
3 permite estimar um canal bem comportado de largura de
banda em torno de 10 GHz.

Fig. 6. Análise da BER com a variação do número de portadoraspiloto.

C. Simulaç̃ao com Ḿascara de Modulaç̃ao

Ainda é possı́vel aumentar a taxa de transmissão aprovei-
tando de melhor forma o espectro. A proposta é aumentar a
largura de banda utilizável aplicando a máscara de modulação
OFDM para saltar o nulo da resposta em frequência elétrica
da fibra. Desta forma ao invés de utilizar uma largura de
banda de 22,5GHz, passamos a ter disponı́vel 30GHz. Estes
valores de 22,5GHz e 30 GHz foram adotados pois, nos
testes realizados, foram os limites mais próximos dos nulos
de frequência em que ainda é possı́vel comunicar com uma
BER de aproximadamente10−4.

V. RESULTADOS

O desempenho do sistema DDO-OFDM implementado foi
então analisado mediante a transmissão de 500 sinais OFDM

(a) Espectro de frequência do sinal
OOFDM transmitido (em azul) e re-
cebido (em vermelho).

(b) Espectro de frequência do sinal
OOFDM com máscara de modulação
transmitido (em azul) e recebido (em
vermelho).

Fig. 7. Espectro de frequência do sinal OOFDM para 20km de fibra.

de lagura de banda igual a 12,5 e 3,25GHz (22,5 e 6,5GHz
considerando-se as duas bandas) em 20 e 200km respecti-
vamente. Uma amostra dos espectros dos sinais transmitidos
e recebidos para um enlace de 20km é mostrada na Figura
8(a). Os resultados da simulação são mostrados na Tabela III.

TABELA III

Resultados da simulação do sistema OOFDM.

20 km 200 km

EVM -20,598dB -21,035dB

BER 6,53 10−4 1,31 10−4

Taxa de Transmissão 40444,44Mbps 11697,78Mbps
Taxa de Transmissão Efetiva ≈ 35,6 Gbps ≈ 10 Gbps

Observa-se que as taxas de erro de bit iguais a 6,5310−4 e
1,31 10−4 para 20 e 200km respectivamente denunciam um
desempenho satisfatório do sistema simulado com 5 portadoras
pilotos combinadas de acordo com a opção “e)” da Tabela II.
Este desempenho é confirmado tanto pelos valores da EVM
contidas na Tabela III quanto pelas contelações mostradas na
Figura 9(a) e 9(b). Conforme esperado a taxa de transmissão
efetiva diminuiu de 35,6 para 10Gbps devido à consequente
redução da largura de banda. Ressalta-se que a taxa de
transmissão efetiva é calculada segundo [13].

Para aumentar a taxa de transmissão e consequente-
mente melhorar o aproveitamento do espectro foi proposta a
utilização de uma máscara de modulação OFDM. Conforme
ilustra a Figura 8 esta máscara aumentou a largura de banda
de 22,5 para 30GHz evitando transmitir informação nos
nulos da resposta em frequência elétrica de 20km de fibra.
Os resultados da simulação do sistema para 20 e 200km
utilizando a máscara são mostrados na Tabela IV.

TABELA IV

Resultados da simulação do sistema OOFDM com máscara de modulação.

20 km 200 km

EVM -21,785dB -21,995dB

BER 5,36 10−5 8,94 10−5

Taxa de Transmissão 53955,56Mbps 17991,11Mbps
Taxa de Transmissão Efetiva ≈ 47 Gbps ≈ 16 Gbps

Nota-se pela Tabela IV que as taxas de transmissão efetiva
em ambos os comprimentos de fibra aumentaram em 11,4 e
6 Gbps respectivamente quando comparados com o sistema
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(a) Espectro de frequência do sinal
OOFDM transmitido (em azul) e re-
cebido (em vermelho).

(b) Espectro de frequência do sinal
OOFDM com máscara de modulação
transmitido (em azul) e recebido (em
vermelho).

Fig. 8. Espectro de frequência do sinal OOFDM para 20km de fibra.

sem máscara. Observa-se também uma sensı́vel melhora nas
taxas de erro de bit e nos valores de EVM conforme ilustram
as constelações das Figuras 9(c) e 9(d).

A tı́tulo de comparação considere os comprimentos de
enlace obitdas para diferentes tipos de modulações ópticas
uniportadoras no trabalho [14], dipostos na Tabela V.

TABELA V

Distâncias de transmissão máxima para 40 Gbps de transmissão em uma

fibra SSMF, segundo [14].

NRZ-OOK RZ-OOK NRZ-DPSK

Distância em Km 4,45 3,25 1,30

RZ-DPSK NRZ-DQPSK RZ-DQPSK

Distância em Km 5,48 4,30 14,15

O sistema DDO-OFDM com máscara de modulação pro-
posto detém consideráveis melhorias nos quesitos compri-
mento de enlace e taxa de transmissão efetiva. Enquanto que
o sistema aqui proposto alcança 20km de fibra a 47Gbps a
proposta de [14] alcança 14,15km para 40Gbps e modulação
RZ-DQPSK.

VI. CONCLUSÃO

O presente artigo apresentou resultados de simulação de um
sistema OFDM óptico de banda lateral dupla com modulação
de intensidade e detecção direta. Foi possı́vel transmitir sinais
DDO-OFDM à taxa efetiva de 47Gbps (16 Gbps) em um
enlace de 20km (200 km) utilizando-se uma máscara de
modulação como artifı́cio de aproveitamento de espectro dado
pela não transmissão de informação em nulos da resposta em
frequência da fibra. Os resultados demonstraram um ótimo
desempenho da estimação de um canal de 20km (200 km)
e largura de banda de 30GHz (10 GHz) através de 5
tons pilotos; de combinação aleatória; por lóbulo de canal.
A dispersão cromática foi compensada eletronicamente via
equalização de canal graças à perfeita estimação obtida pelos
tons pilotos.
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Abstract—This paper evaluates two digital polarization de-
multiplexing techniques for 112 Gb/s optical dual-polarization
quadrature phase-shift keying (DP-QPSK) coherent receivers,
using offline post-processing of experimental data. In particular,
we investigate two distinct architectures:

1) Constant modulus algorithm (CMA) equalization followed
by feedforward phase recovery.

2) Decision-directed least mean square (DD-LMS) equaliza-
tion combined with decision-directed phase recovery.

The interplay of both architectures with the carrier recovery
algorithm is also analyzed.

I. INTRODUCTION

The increasing demand for data traffic in optical networks
has been pushing the development of spectrally-efficient sys-
tems using polarization multiplexing and multilevel modu-
lation formats. In this context, dual-polarization quadrature
phase-shift keying (DP-QPSK) transmission emerged as an
attractive alternative. Such systems convey four bits per sym-
bol (considering both polarization orientations), consequently
reducing the symbol rate by the same factor in comparison to
a binary system at the same bit rate. In addition to relaxing
hardware requirements, the reduced symbol rate also accounts
for an increased tolerance to inter-symbol interference (ISI).
If coherently detected, polarization multiplexed QPSK signals
can be separated at the receiver by signal processing algo-
rithms, and linear effects, such as chromatic dispersion (CD)
and polarization mode dispersion (PMD), can be compensated
by standard equalization techniques. Indeed, DP-QPSK with
coherent detection has been considered a viable alternative
for future 100 GbE transmission (at a data rate of 112 Gb/s,
or 28 Gbaud). While real-time 100 GbE transceivers are not
yet commercially available, research on the signal processing
algorithms for the receiver has been relying on the offline
post-processing of experimentally captured data, using fast
oscilloscopes.

This paper evaluates two polarization demultiplexing tech-
niques for optical dual-polarization quadrature phase-shift

keying (DP-QPSK) coherent receivers, using offline post-
processing. In particular, we investigate two distinct archi-
tectures – constant modulus algorithm (CMA) equalization
followed by feedforward phase recovery; and decision-directed
least mean square algorithm (DD-LMS) equalization com-
bined with decision-directed phase recovery. The interplay of
both architectures with the frequency recovery algorithm is
also analyzed. The paper is structured as follows: Section II
describes the signal processing algorithms investigated in the
paper; Section III presents the experimental results obtained by
offline post-processing; lastly, Section IV concludes the paper.

II. SIGNAL PROCESSING ALGORITHMS

A. Resampling, Normalization and Orthogonalization

Figure 1 shows the canonic chain of signal processing al-
gorithms commonly employed for polarization demultiplexing
in DP-QPSK receivers. The first block is an experimental
artifice used to adapt the sampling rate of fast oscilloscopes to
the data rate of the consecutive signal processing algorithms.
The subsequent orthogonalization and normalization block
counteracts eventual quadrature imbalances generated at the
receiver frontend [1]. Digital polarization demultiplexing is
carried out in the butterfly adaptive equalizer. Lastly, phase
noise effects are mitigated in the phase-recovery module. An
additional frequency recovery algorithm may be placed in
several positions, and therefore was omitted from the figure.
In this work, the system operates at 28 Gbaud, and data is
sampled at 50 GSamples/s. Since equalization is accomplished
by Ts/2-spaced equalizers, the input data is resampled at a
56/50 rate.

B. Butterfly Equalizer and Phase Recovery

The adaptive butterfly equalizer separates the two polariza-
tion multiplexed signals. The M-taps FIR filters Hxx, Hyx,
Hxy and Hyy may be updated according to a stochastic
gradient algorithm [2][3]:
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Fig. 1. Chain of signal processing algorithms for a coherent DP-QPSK receiver.

Hxx → Hxx + µεx(k)X(k)H ,

Hyx → Hyx + µεx(k)Y(k)H ,

Hxy → Hxy + µεy(k)X(k)H ,

Hyy → Hyy + µεy(k)Y(k)H ,

where µ is the step-size, and εx(k) and εy(k) are the error
signals that drive the equalization process. Terms X(k)H and
Y(k)H are transpose and complex conjugates of X(k) =
[X(k) X(k−1) ... X(k−M +1)]T and Y(k) = [Y (k) Y (k−
1) ... Y (k −M + 1)]T , respectively.

The equalizer outputs X ′(k) and Y ′(k) are obtained as:

X ′(k) = HxxX(k) + HyxY(k), (1)

Y ′(k) = HxyX(k) + HyyY(k). (2)

The next sections particularize the error signal used in the
butterfly equalizers.

1) System 1: uses the constant-modulus algorithm (CMA)
for signal equalization, so the error signal is computed as:

εx(k + 1) = (1− |X ′(k)|2)X ′(k), (3)

εy(k + 1) = (1− |Y ′(k)|2)Y ′(k). (4)

Since the CMA attempts to minimize variations of |X ′(k)|
or |Y ′(k)| with respect to a constant value [4][5], the equal-
ization process is immune to phase-noise or frequency offsets.
Accordingly, phase noise may be subsequently mitigated by
the Viterbi&Viterbi feedforward phase-recovery algorithm, as
depicted in Figure 2. The first step of the algorithm is to
remove the data dependency by raising the complex signal to
the fourth power. Afterwards, the sequence is filtered in order
to minimize the influence of additive noise in the estimation
process [6], and the signal argument is divided by four. The
resulting argument sequence is then submitted to a phase
unwrapper (PU) [7], to allow the resulting phase to vary
between −∞ to +∞, instead of being limited between −π

4

( . )
LPF 

weighed

4
    arg( . ) PU( . )     e

-j( . )

X

1_
4

X'(k) Xr(k)

Fig. 2. The Viterbi&Viterbi phase-recovery algorithm.

Fig. 3. DD-LMS equalization for the X signal.

and +π
4 . Note that the filters corresponding to the “X” and

“Y” outputs are updated independently, so singularities may
occur (the same input being produced in both outputs). Several
singularity-avoidance techniques have been recently proposed,
exhibiting no penalty when compared to the standard CMA
[8]. In this paper, we limited ourselves to verifying that
the standard CMA equalizer converged to a singularity-free
solution.

2) System 2: is based on a CMA startup followed by the
decision-directed least mean square algorithm (DD-LMS) filter
tracking, as shown in Figure 3. The DD-LMS filter error signal
is given by [3]:

εx(k + 1) = ejθ̂x(k)(Ŝx(k)−Xr(k)), (5)

εy(k + 1) = ejθ̂y(k)(Ŝy(k)− Yr(k)), (6)

where Ŝx(k) and Ŝy(k) are the resulting symbols after
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Fig. 4. Experimental setup.

(a) OSNR=17 dB (b) OSNR=18 dB (c) OSNR=19 dB

(d) OSNR=20 dB (e) OSNR=21 dB (f) OSNR=22 dB

Fig. 5. Constellations of the received and CMA-demultiplexed signals for the investigated OSNRs after normalization (10,000 symbols). The circle-like
upper curves indicate a strong mixture of the vertical and horizontal polarization orientations.

minimum distance decision. Note in this case that the phase
recovery process occurs along with the equalization process:

Xr(k) = X ′(k)e−jθ̂x(k), (7)

Yr(k) = Y ′(k)e−jθ̂y(k), (8)

where the estimated phases θ̂x(k) and θ̂y(k) are given by:

θ̂x(k) = arg

[
N∑

i=1

Ŝx

∗
(k − i)X ′(k − i)

]
, (9)

θ̂y(k) = arg

[
N∑

i=1

Ŝy

∗
(k − i)Y ′(k − i)

]
. (10)

C. Frequency Recovery
Frequency recovery algorithms compensate for a possible

frequency offset between transmitter and local oscillator lasers.
Once this frequency offset ∆f is estimated, frequency recov-
ery may be easily implemented by multiplying the equalized
symbols X ′(k) by the accumulated phase-shift PS(k) =
e−2π∆fTsk = PS(1)k, where Ts is the symbol period. In
this paper, we consider the phase-difference algorithm, which
estimates the phase-shift PS(1) from the equalized samples
X ′(k) or Y ′(k):

P̂S(1) ≈ 1
4
arg

[
1
N

N∑

i=1

X ′∗(i)4X ′(i− 1)4
]

, (11)

where N is the number of samples used in the estimation
process.
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Fig. 6. Performance curves for the CMA and DD-LMS systems under
amplified spontaneous emission noise.

III. EXPERIMENTAL RESULTS FROM OFFLINE
POST-PROCESSING

Figure 4 shows the experimental setup for the 112 Gb/s
DP-QPSK system. At the transmitter, a pseudorandom binary
sequence (PRBS) is generated at 28 Gb/s. The original se-
quence drives the in-phase component of an I/Q Mach-Zehnder
modulator (nested structure), while a 51-bits delayed version
drives the quadrature component. The resulting optical signal
is subsequently RZ-modulated by a pulse carver. Lastly, the
polarization multiplexed signal is generated by splitting the
optical signal into two orthogonal polarization orientations
(using a polarization beam splitter (PBS)), decorrelating the
vertical and horizontal components by a 2 meters polarization
maintaining fiber (PMF), and recombining the two components
in a polarization beam combiner (PBC). The receiver is
composed of the traditional polarization diversity front-end
architecture followed by a high performance oscilloscope, at
50 Gsamples/s, which stores the sampled sequence for offline
post-processing. All investigated cases used the single-spike
initialization for the butterfly filters. BER values were obtained
by comparing the decoded sequence with 550,000 transmitted
symbols. The initial 10,000 training symbols were not used
for BER computation. The investigated scenario consists of
a fiber-free setup with a noise-loading amplifier. In Figure
5, the circle-like constellations of the received signals after
normalization indicate a strong mixture of the vertical and
horizontal polarization orientations for the investigated OSNRs
(at 0.1 nm).

Figure 6 shows the BER versus OSNR curves for the two
investigated systems (CMA or DD-LMS filter tracking) for the
butterfly equalizer with 5 T/2 spaced taps and frequency recov-
ery using the phase-difference algorithm. The Viterbi&Viterbi
phase recovery used a 81-taps (40 past and 40 future samples)
maximum likelihood weighed filter, and the decision-directed
phase recovery algorithm used a 8-taps flat filter with past
samples. Both systems achieved error-free transmission for
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Fig. 7. Performance curves for the CMA and DD-LMS systems under
amplified spontaneous emission noise and a residual frequency offset.

OSNR values higher than 22 dB, and the CMA exhibited
a slightly lower BER than the DD-LMS algorithm for low
OSNR values. This may be explained by the fact that the
DD-LMS algorithm depends on correct decisions, and symbol
errors degrade the overall DD equalizer performance.

In general CMA equalization is preferred because of its
immunity to phase noise and residual frequency offset. The
performance of the equalization process, for a given residual
frequency offset (at OSNR of 19 dB), can be observed in
Figure 7. Even though CMA has the advantage of being
immune to the residual frequency offset, the carrier recovery
process is still affected. As expected, the DD-LMS algorithm
exhibited a lower tolerance to the residual frequency offset,
because the equalization and the carrier recovery processes
are interdependent.

IV. CONCLUSION

We analyzed the performance of two digital polarization
demultiplexing algorithms for optical 112 Gb/s DP-QPSK
coherent receivers using the offline post-processing of exper-
imental data. In particular, two systems based on CMA and
DD-LMS equalization were investigated. Both systems per-
formed similarly in the separation of polarization multiplexed
data, provided that a possible frequency offset between trans-
mitter and local oscillator lasers was properly compensated.
Otherwise, as expected, the CMA equalizer exhibited a higher
tolerance to residual frequency offsets.
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Abstract— In view of optical systems with transmitters operating 

in quadrature phase-shift keying and using two orthogonal 

polarizations (DP-QPSK), as well as coherent (Co) detection 

receivers with offline digital signal processing (DSP), this work 

analyzes important digital filtering schemes based on non-data 

aided constant modulus algorithms (CMA) for polarization 

tracking and linear effects mitigation with and without 

differential phase compensation and forward linear prediction.  

Simulation results for a Co-DP-QPSK 112-Gb/s link revealed 

that the algorithm with taps and differential phase compensation 

presented better performance than those of other standard 

algorithms. 

Keywords- Optical fiber communication; Constant modulus 

algorithm; Polarization tracking; Digital signal processing. 

I.  INTRODUCTION 

Internet continuous traffic growth has been caused by the 

impact of broadband access networks. The number of Internet 

subscribers around the globe has escalated fast in the last 

decade. Extensive broadband deployment has led to incredible 

improvement in applications such as peer-to-peer and video 

streaming; and incredible boost in the bandwidth consumed 

per user. To fulfill the increasing high bandwidth needs, 

optical networks shall evolve from fixed point-to-point 

networks at bit rates up to 10 Gb/s, direct detected on-off 

keying (OOK) transmission scenario, to reconfigurable optical 

networks based on multi-degree ROADMs and bit rates 

starting in 40 Gb/s using high-order modulation formats with 

differential or coherent detection. Nowadays, ROADMs of 

degree N are largely deployed at 10 and 40 Gb/s rates, and still 

in a development processes that look forward to colorless and 

directionless ROADMs applications based on high port count 

wavelength selectable switches in near future [1].  

Reconfigurability evolution enabled by ROADMs is only 

one step in the way of continuous traffic evolution; in 

addition, by considering bandwidth requirements, optical 

systems operating at 100 Gb/s represents the next significant 

step for fulfilling bandwidth demands [2]. After some years of 

studies and scientific contributions, international 

organizations, such as ITU, IEEE, and OIF, are standardizing 

the framework for 100G transmissions based on Ethernet with 

optical transport network (OTN) and forward error correction 

(FEC) capabilities. For optical transmission and reception, 

OIF proposes the use of DP-QPSK transmission with coherent 

detection and a 2 b/s/Hz of spectral efficiency, keeping the 

ITU DWDM grid of 50 GHz for transmission at 100 Gb/s 

based on four lines of 28G. As a result of coherent detection, 

the beating between local oscillator and transmitted channels 

produces a signal in electrical domain that carries a complete 

description of the optical field, enabling, after analog to digital 

conversion, the compensation of optical physical impairments 

in digital domain. For that, several algorithms have being 

proposed to reconstruct this signal free of the influence of 

chromatic dispersion, polarization mode dispersion, and non-

linear effects in 100G DP-QPSK transmissions with coherent 

detection [3]. Here, the linear effects mitigation in a 100G Co-

DP-QPSK link is analyzed by using some of the main reported 

approaches of the constant modulus algorithms applied to 

optical systems [3-5].  

 

II. POLARIZATION MODE DISPERSION 

PMD is an effect where polarization-dependent propagation 

delays of optical pulses in fiber lead to distorted signals at the 

end of an optical link. Perturbations in the ideal cylindrical 

symmetry of a homogeneous fiber generate two preferred 

polarization states (“fast” and “slow” eigenstates), such that a 

wave with an arbitrary state of polarization (SOP) can be 

decomposed into components along these two orthogonal 

states. The velocity difference for these polarizations, the 

birefringence, creates different delays and the arrival times of 

the two components, after propagating a distance L over the 

fiber are the differential phase delay and the differential group 

delay (DGD), respectively; and can be modeled as [6]: 

 

∆𝜏𝑝 =
𝛽

𝜔
∙ 𝐿                                  (1) 

 

∆𝜏𝑔 =
𝑑𝛽

𝑑𝜔
∙ 𝐿 = 𝛽 𝐿                           (2) 

Moreover, PMD cause the SOP to rotate arbitrary along the 

fiber with a stochastic behavior. The polarization linear effects 

suffered by the optical signal while propagating over the fiber 

may be represented using the Jones formalism, the Jones 

Matrix (J) [7]. To compensate those impairments, it is 

necessary to estimate the inverse Jones Matrix and track its 
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change in time. The Jones method provides a mathematical 

model for the SOP of light and permit to represent the linear 

effects on the input SOP by optical devices. The technique is 

unique in the sense that it allows to deal with the instantaneous 

electric field; that characteristic makes it suitable to work with 

coherent light sources such as lasers [7]. The light wave can 

be modeled as a Jones vector by: 

 

𝑬   =   
𝐸𝑥

𝐸𝑦
                                          (3) 

 

where 𝐸𝑥  and 𝐸𝑦  are the complex electrical field in each 

polarization axis. By considering 𝐸𝑖
     as the incident vector in 

an optical device and 𝐸𝑜
      the output light after interacting with 

the device; the new SOP can be represented by: 

 

𝐸𝑜𝑥
= 𝑗

𝑥𝑥
𝐸𝑖 𝑥

+  𝑗
𝑥𝑦
𝐸𝑖𝑦

                            (4) 

𝐸𝑜𝑦
= 𝑗

𝑦𝑥
𝐸𝑖 𝑥

+ 𝑗
𝑦𝑦
𝐸𝑖𝑦

                            (5) 

 

Writing the equations in matrix notation 

 

𝑬𝑜
     = 𝐉 ∙ 𝑬𝑖

                                             (6) 

 

𝐉 =   
𝑗
𝑥𝑥

𝑗
𝑥𝑦

𝑗
𝑦𝑥

𝑗
𝑦𝑦

                                     (7) 

 

𝐉 is the Jones matrix of the optical device. For a lossless fiber 

transmission the Jones matrix can be represented by 

 

𝐉 =  eiϕ cos θ −e−iψ sin θ
eiψ sin θ e−iϕ cos θ

                         (8) 

 

where θ  is the crosstalk between polarizations, ϕ  and ψ  are 

the phase differences. 

III. CONSTANT-MODULUS ALGORITHM DEVELOPMENTS 

Several efforts have been made to compensate PMD and other 

linear impairments in ultra high speed optical systems 

(≥100Gb/s). Most of these systems are based on coherent 

detection enabling the complete signal recovery [8] with 

digital signal processing (DSP). For PMD compensation, 

polarization tracking and other time changing impairments, 

adaptive algorithms have been studied [3-5, 9]. In this section, 

we briefly review standard CMA, differential phase 

compensated CMA and CMA with forward linear prediction. 

A. Standard CMA 

The received signal available to CMA algorithm, may be 

represented by [4]: 

 

 
𝑥𝑖𝑘
𝑦𝑖𝑘

 ∝ 𝑱𝑘 ∙  
𝑥𝑠𝑘
𝑦𝑠𝑘

 𝑒𝑗𝜓 𝐼𝐹 𝑘 +  
𝑛𝑥𝑘
𝑛𝑦𝑘

                       (9) 

where 𝑥𝑠𝑘
 and  𝑦𝑠𝑘

 are the transmitted symbols, 𝜓𝐼𝐹𝑘
 the 

carrier phase, 𝑛𝑥𝑘
, 𝑛𝑦𝑘

 are the shot-noise/amplifier noise and 𝑘 

is the discrete time index. To ease fiber propagation 

impairments the received signal must be multiplied against the 

estimated inverse Jones matrix. By taking into consideration 

that the frequency offset is perfectly corrected the transmitted 

symbols can be estimated by: 

 

 
𝑥𝑜𝑘
𝑦𝑜𝑘

 = 𝑱𝑘
−1 ∙  

𝑥𝑖𝑘
𝑦𝑖𝑘

 = 𝑴𝑘 ∙  
𝑥𝑖𝑘
𝑦𝑖𝑘

                          (10) 

 

where  xo k
 and yo k

 represent the estimated symbols. In a non 

data aided (NDA) approach and considering that, for a DP-
QPSK signal, the equalizer must minimize the magnitude of, 
𝜀𝑥𝑘

 and 𝜀𝑦𝑘
, where: 

  𝜀𝑥𝑘 = 1 −   𝑥𝑜𝑘  
2

   𝜀𝑦𝑘
= 1 −   𝑦𝑜𝑘

 
2
               (11) 

𝑴𝑘  can be updated by 

 

𝑴𝑘+1 = 𝑴𝑘 + 𝜇 ∙  
𝜀𝑥𝑘 ∙ 𝑥𝑜𝑘
𝜀𝑦𝑘

∙ 𝑦𝑜𝑘
 ∙  𝑥𝑖𝑘 𝑦𝑖𝑘             (12) 

 

where 𝜇  is the algorithm control gain. Phase noise is a key 

distortion in coherent optical transmission links; system 

performance can be improved by common carrier recovery 

(CCR) for both polarizations [4,10,11]. However the use of 

CCR can only be achieved if the phase offset between 

polarizations, if present, can be corrected. With standard 

CMA, PMD and other linear impairments are compensated 

and tracked in time, yet the phase between polarizations are 

not taken into consideration and only separated carrier 

recoveries can be used. 

B. Differential phase compensated CMA (DPC-CMA) 

To improve phase-noise tolerance and allow common 
carrier recovery (CCR) in comparison to standard CMA, 
differential phase compensated CMA (DPC-CMA) was 
proposed in [4,5]. The difference lies when updating 
𝑴𝑘  because the phase difference between the two polarization 
states is take into consideration, and, therefore, corrected. In 
this situation, 𝑴𝑘  should be updated as: 

 

𝑴𝑘+1 = 𝑴𝑘 + 𝜇 ∙   
𝜀𝑥𝑘

∙ 𝑥𝑜𝑘
𝜀𝑦𝑘

∙ 𝑦𝑜𝑘
 ∙  𝑥𝑖 𝑘

𝑦𝑖 𝑘 +  
−𝑗 0
0 𝑗

 ∙  𝑴𝑘 ∙
1

2
∙ ∆𝜑𝑘  (13) 

 

where ∆𝜑𝑘  is given by: 

 

∆𝜑𝑘 =     𝑎𝑟𝑔 𝑥𝑜𝑘 − 𝑎𝑟𝑔 𝑦𝑜𝑘
  −

𝜋

4
 𝑚𝑜𝑑  

𝜋

2
  −

𝜋

4
     (14) 

 

and ∆𝜑𝑘  denotes the phase difference between two 

polarizations. With DPC-CMA, an improvement in phase-

noise tolerance or sensitivity is obtained since it allows for 

CCR. 

C. CMA with forward linear prediction  

One of the most prominent problems in time-series 

analysis is to estimate a future value of a stationary discrete-

time stochastic process for a given set of past samples of the 

process. By considering the past time-series 𝑥𝑖 𝑘 − 1 , 𝑥𝑖 𝑘 −

2 , 𝑥𝑖 𝑘 − 3 … 𝑥𝑖 𝑘 − 𝑁  ; the estimation uses those samples to 

predict  𝑥𝑖 𝑘 . A forward predictor consists of a linear 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

726



transversal filter with N tap weights  𝑚 1 , 𝑚 2 , 𝑚 3 …𝑚 𝑁  

and tap inputs 𝑥𝑖  as shown above. Basically, the prediction 

relies on the presence of correlation between adjacent samples 

of the input process. This implies that, as the order of the filter 

is increased, the correlation between adjacent samples of the 

input process is successively reduced, until it reaches a point 

that the filter has such a high order to produce an output that 

consists of a sequence of uncorrelated samples [12]. 
Digital compensation of linear fiber propagation effects 

using adaptive algorithms with FLP or taps was demonstrated 
in [9], using the least-mean square (LMS) algorithm, and in 
[3], using CMA. The output in each polarization is related with 
the input by: 

 
𝑥𝑜

𝑦𝑜
 
𝑘

=  
𝒎𝑥𝑥

𝑇 𝒎𝑥𝑦
𝑇

𝒎𝑦𝑥
𝑇 𝒎𝑦𝑦

𝑇  
𝑘

.  
𝒙𝑖

𝒚𝑖
 
𝑘

  

            =  
  𝑚𝑥𝑥  𝑛 ∙ 𝑥𝑖 𝑘 − 𝑛 + 𝑚𝑥𝑦  𝑛 ∙ 𝑦𝑖 𝑘 − 𝑛  𝑁−1

𝑛=0

  𝑚𝑦𝑥  𝑛 ∙ 𝑥𝑖 𝑘 − 𝑛 + 𝑚𝑦𝑦  𝑛 ∙ 𝑦𝑖 𝑘 − 𝑛  𝑁−1
𝑛=0

    (15) 

Where𝒎𝑥𝑥 ,  𝒎𝑥𝑦 , 𝒎𝑦𝑥 , 𝒎𝑦𝑦 are the coefficients of the 

adaptive filters with length of N taps each. In order to update 
the filters coefficients, stochastic gradient algorithms are used: 

 

  
𝒎𝑥𝑥 𝒎𝑥𝑦

𝒎𝑦𝑥 𝒎𝑦𝑦
 
𝑘+1

=  
𝒎𝑥𝑥 𝒎𝑥𝑦

𝒎𝑦𝑥 𝒎𝑦𝑦
 
𝑘

+ 𝜇 ∙  
𝜀𝑥 0
0 𝜀𝑦

 
𝑘

∙   
𝑥𝑜

𝑦𝑜
 
𝑘
 𝒙 𝑖 𝒚 𝑖 𝑘   (16)                                                        

 

𝒙 𝑖 , 𝒚 𝑖  are the complex conjugate of 𝒙𝑖 , 𝒚𝑖  respectively. By 
using this method, as the number of taps is increased, the 
algorithm exhibits an even better tracking performance and 
convergence [3,12]. However, it is important to point out that 
the phase difference between the polarization terms is not 
eliminated. 

D. DPC-CMA with forward linear prediction 

The two last CMA approaches presented in the previous 

section, DPC-CMA and CMA with taps, bring improvements 

in polarization tracking issues when compared to standard 

CMA. Combining the two CMA approaches by making use of 

tap gain and the advantages brought by the phase difference 

correction between polarizations. In (17), an analytical 

expression derived from (13) and (16) is presented as the base 

of the differential phase compensated CMA with taps. For the 

DPC-CMA with taps, the output in each polarization is related 

to the input as in (15). However, the filter coefficients shall be 

updated as described in (17). 

 

 
𝒎𝑥𝑥 𝒎𝑥𝑦

𝒎𝑦𝑥 𝒎𝑦𝑦
 
𝑘+1

=  
𝒎𝑥𝑥 𝒎𝑥𝑦

𝒎𝑦𝑥 𝒎𝑦𝑦
 
𝑘

+ 𝜇  ∙  
𝜀𝑥 0
0 𝜀𝑦

 
𝑘

∙   
𝑥𝑜

𝑦𝑜
 
𝑘
∙

 𝒙 𝑖 𝒚 𝑖 𝑘 +   
−𝑗 0
0 𝑗

 ∙  
𝒎𝑥𝑥 𝒎𝑥𝑦

𝒎𝑦𝑥 𝒎𝑦𝑦
 
𝑘
∙

1

2
∙ ∆𝜑

𝑘         (17) 

 

where ∆φk  is calculated by 14. 

IV. SIMULATION SETUP 

The generation, optical propagation, and reception of a 112-

Gb/s Co-DP-QPSK system were performed via OptiSystem™ 

simulation tool. To achieve digital compensation of physical 

impairments, the signal after propagation over fiber was stored 

and offline equalized by using Matlab. 

 

A. Simulation Setup 

Fig. 1 exhibits the schematic diagram of simulation setup 

used in this work. The transmitter is composed by four lines of 

28 Gb/s as input for a DP-QPSK modulator that composes a 

112 Gb/s optical signal for fiber propagation. The optical 

propagation is performed through a 100-km long recirculation 

loop using the G.652 optical fiber and an erbium-doped fiber 

amplifier with 20 dB of gain and 6 dB of noise figure. At 

reception, a Co-DP-QPSK demodulator based on 2 x 90° 

optical hybrids and four balanced receivers was used for O/E 

conversion of the 112-Gb/s optical signal in 4 x 28G electrical 

signals. At the end of the setup, a digital signal processor unit 

was used to store and apply the digital filtering algorithms to 

the electrical signals and compensate for optical propagation 

effects. 

During simulations, algorithm evaluation was performed 

by using 32768 DP-QPSK symbols transmitted at 112 Gbit/s. 

The transmission and the local oscillator laser were assumed 

to have 150-kHz linewidths and operate at 1550 nm (no 

frequency offset). All the fiber effects were taken into account, 

but the transmission was designed to avoid non-linearities; the 

PMD was simulated with stochastic birefringence of 0.5ps/sqrt 

(km). The evaluated system was considered to be limited only 

by fiber attenuation, chromatic dispersion, PMD, and the noise 

from the EDFA, since the modulator and demodulator were 

conceived with quasi-ideal characteristics. 

 

 
Figure 1.  DP-QPSK, 112Gbit/s simulation setup.  

 

V. DIGITAL SIGNAL PROCESSING UNIT 

The DSP was performed in the sequence presented by Fig. 

2. The analog to digital conversion was simulated by a down 

sampling of 2 samples per symbol and, after, by a 6 bit 

quantization. The sampled signal is then compensated for 

chromatic dispersion (CD) with a time domain filter [3], 

whose coefficients values 𝑎𝑘  and length M are calculated by: 

 

 𝑎𝑘 =  
𝑗𝑐 𝑇2

𝐷𝜆2𝑧
∙ 𝑒

 −𝑗
𝜋𝑐𝑇2

𝐷𝜆2𝑧
𝑘2 

;   − 
𝑀

2
 ≤ 𝑘 ≤  

𝑀

2
 ;  𝑀 = 2 ∙  

 𝐷 𝜆2𝑧

2𝑐𝑇2
 + 1     (18) 
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where c, D, z are the optical fiber light propagation velocity, 

dispersion coefficient, and length, respectively, T is the 

sampling period and  is the laser wavelength. In relation to 

digital signal equalization and fiber propagation linear effects 

mitigation we evaluate the algorithms present at section 3. 

After that carrier phase estimation for the CMA was 

performed by using feedforward carrier recovery (FFCR), as 

proposed by Viterbi e Viterbi [13] and studied in [14]; each 

polarization component was estimated independently. The 

sequence was then linearly averaged with L samples to reduce 

the amount of shot-noise and amplifier noise and find an 

accurate estimation of phase error. The modulation 

information is removed by taking 𝑥𝑜 , 𝑦𝑜  to the 4
th

 power. The 

phase error estimation for the X polarization is:  

  

𝜓𝑥𝑘
=

1

4
𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒    𝑥𝑜𝑘−𝑖

 
4𝑖=𝐿

𝑖=0                       (19) 

 

To allow the phase to fluctuate between −∞ to +∞ instead 

of – 𝜋/4  to +𝜋/4  a phase unwrapping (PU) criterion was 

applied: 

 

𝜙𝑥𝑘
=  𝜓𝑥𝑘

+   
1

2
+

𝜙𝑥𝑘−1
−𝜓𝑥𝑘

2𝜋/4
  ∙

2𝜋

4
                (20) 

 

The DPC-CMA algorithm allows for a common 

feedforward carrier recovery so that the phase error estimate is 

calculated with both polarizations by: 

 

𝜓 =
1

4
𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒  

  𝑥𝑜𝑘−𝑖
 

4
𝑖=𝐿
𝑖=0 +  𝑦𝑜𝑘−𝑖

 
4

𝑖=𝐿
𝑖=0

2
              (21) 

 

and the PU calculation remains the one of equation (20). 

 

Figure 2.  Digital signal processing sequence. 
 

 

After this procedure, the resultant signal is finally evaluated 

by measuring the bit error rate (BER). In the BER calculation, 

the 2500 first symbols are discarded in such a way that the 

CMA can perform closer to a permanent regime. 

VI. RESULTS 

To contrast fiber propagation linear effects mitigation 

performances among DPC-CMA, CMA with taps and DPC-

CMA with taps, the evaluation of the 112-Gb/s Co-DP-QPSK 

system of Fig. 1 was carried out for different transmission 

distances and number of taps of the adaptive algorithm. Fig. 3 

exhibits constellation diagram and measured BER for a 2500-

km optical transmission link using the standard CMA (a-b) 

and DPC-CMA (c-d), both without taps. In this scenario, both 

algorithms were not able to track polarization and compensate 

for residual CD, ISI and DGD perfectly and BER was close to 

the maximum possible value of 0.5 resulting in a completely 

limited system. For the same system conditions, but using 

CMA and DPC-CMA, both with 3 taps, the received 

constellations diagrams in Fig. 4 show that the CMA with 

three taps, Fig. 4 (a-b), presents a slightly better performance 

if compared to that of the standard CMA algorithms (BER = 

0.16291). Moreover, when using DPC-CMA, also with 3 taps, 

Fig. 4 (c-d); further enhancement in performance is possible, 

improving the BER from 0.482 to 1.29710
-4

, clearly 

minimizing fiber propagation effects.  

Figure 3.  2500km transmission constellation diagram for (a) standard CMA, 
(b) standard CMA after phase estimation, (c) standard DPC-CMA, (d) 

standard  DPC-CMA after phase estimation. 
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Figure 4.  2500km transmission constellation diagram for (a) CMA with 3 

taps taps, (b) CMA with 3 taps taps after phase estimation, (c) DPC-CMA 
with 3 taps taps, (d) DPC-CMA with 3 taps taps after phase estimation. 

 

 
Figure 5.  2500km transmission constellation diagram for (a) CMA with 13 

taps taps, (b) CMA with 13 taps taps after phase estimation, (c) DPC-CMA 

with 13 taps taps, (d) DPC-CMA with 13 taps taps after phase estimation. 
 

Since the increase in the number of taps enhances CMA 

performance, several tap lengths were the evaluated for the 

same system conditions as those of the previous analyses (Fig. 

3 and 4). A tap length of 13 offered the better results, in 

accordance with [3] and [15]. The constellation diagrams for 

the CMA and DPC-CMA with 13 taps are shown in Fig. 5 (a-

b) and Fig. 5 (c-d), respectively. By using a 13
th

 order FLP, 

polarization tracking was suitably performed for both CMA 

approaches and no bit errors occurred (BER < 10
-6

) in 30268 

symbols (121072 bits).  

By considering forward error correction (FEC) with 

codification gain of around 9.6 dB, 100G optical systems 

evaluated for BER better than 410
-3

 [16] could be considered 

as error free. The simulations carried out kept the number of 

131072 bits and because of that minimum BER other than 

zero would not be inferior to 10
-6

. 

Table 1 summarizes the analysis performed in this work, 

where all algorithms were evaluated in terms of BER for 

several transmission distances. For distances up to 2500 km 

the optical signal to noise ratio (OSNR), shrank by the EDFA, 

did no limit the system; however for 3000 km the OSNR is not 

sufficient for optical reception, independently of digital 

filtering performed.  

 
Table 1.  BER comparison for various transmission distances, using standard 
CMA and DPC-CMA, and CMA and DPC-CMA with 3 and 13 taps. 

Distance 
(km) 

BER 

CMA DP-CMA 
CMA 
with 3 
taps 

DP-CMA 
with 3 
taps 

CMA 
with 13 

taps 

DP-CMA 
with 13 

taps 

100 3.6E-06 <1E-06 <1E-06 <1E-06 <1E-06 <1E-06 

500 1.81E-05 <1E-06 <1E-06 <1E-06 <1E-06 <1E-06 

1000 2.21E-01 1.35E-03 <1E-06 <1E-06 <1E-06 <1E-06 

2000 4.75E-01 4.76E-01 5.53E-05 9.21E-06 <1E-06 <1E-06 

2500 4.83E-01 4.82E-01 1.63E-01 1.30E-04 <1E-06 <1E-06 

3000 4.87E-01 4.87E-01 3.54E-01 2.80E-01 2.46E-01 1.61E-01 

 

As it can be seen in Table 1, for distances between 100 km 

and 2500 km, better performance was always obtained by 

algorithms using taps. By considering the optimal number of 

taps (13), CMA and DP-CMA had similar performances; 

however, for lower number of taps (3 taps) that DPC-CMA 

with taps presents always better response than that of the 

CMA. Therefore, the phase difference correction between 

polarizations performed by DPC-CMA with taps enables an 

improvement in sensibility. 

 
 

VII. CONCLUSIONS 

For a 112-Gb/s Co-DP-QPSK optical system, it was 
verified that both the differential phase compensation and taps 
improve the standard CMA performance. Moreover, the digital 
filtering algorithm DPC-CMA with taps, exhibits a 
performance improvement when compared with individual 
algorithms. Based on simulation results, it was demonstrated 
that DPC-CMA with taps represents a better alternative for 
polarization tracking in ultra high-speed systems with high-
order modulation formats and coherent detection. 
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Resumo—In the integrated system of data trans-
mission, coding, modulation and channel blocks are
projected in dependent ways with the purpose of get-
ting an integrated action from those elements, and the
elimination of additional devices with incompatibility
treatment, caused by inadequate choice of some of those
components. In that system, the modulation and coding
projects are realizable on topological spaces (Ωi, di),
where Ωi is Riemannian manifolds and di is a metric on
Ω which discreet memoryless channel Cm, as a graph, is
embedded. For every embedding Cm →֒ Ω, it’s possible
to determine precisely a topological modulation project
on Ω, in the sense to knowing the decision regions (or
Voronoi’s regions) of each signal of constellation. The
purpose this work is to identify topological projects of
modulation on surfaces for large constellations, mainly
the regular modulations. The procedures to obtain
these projects are based on method of current graph
developed by Gustin and Youngs [7] and used in the
proof of Color Graph Conjecture by Heawood.

I. Introdução

No modelo de blocos do sistema integrado (SI) apresen-
tado na Fig. 1, a combinação entrada m-ária no modu-
lador, o canal f́ısico, e a sáıda n-ária no demodulador são
modeladas como um canal discreto sem memória (DMC),
denotado por Cm,n, o qual é associado ao grafo completo
Km na forma estabelecida em [3], e possui mergulhos de
2-células na superf́ıcie Ωi, i = 1, 2, 3, 4.

Figura 1. Modelo de blocos do sistema integrado

Para efeito de simplificação, todos os espaços métricos
em SI são considerados iguais. Tal medida visa obter um
sistema mais eficiente do que os usados na atualidade,
com os principais blocos atuando de forma compat́ıveis
e ofertar uma grande quantidade de opções de modelos de
modulações para um mesmo canal.

A Fig. 2 mostra que os parâmetros topológicos de efi-
ciência do SI, dependem do gênero e grau de regularidade
α da partição (número regiões do mesmo tipo). Além
destes, é mostrado em [3] e [2], que a eficiência depende
ainda do números de lados das regiões e componentes de
bordos da superf́ıcie. A identificação desses parâmetros é
de extrema importância para o desempenho do SI.

Figura 2. Ponto de vista da proposta (Adapatado de [4])

O processo de identificação consiste em: mapear cada
região do mergulho a partir do estudo local da rotação de
cada vértice do grafo, representando-a por uma seqüência,
chamada de seqüência orbital, que descreve a ordem dos
vértices pertencentes à curva fechada que define a fronteira
da região; e identificar o tipo de partição e a superf́ıcie em
que se encontra.

O objetivo é desenvolver métodos de identificação de
mergulhos orientados do grafo completo Kn para valores
de n relativamente grandes, e modelos regulares de mergu-
lhos que atinjam ou aproximem-se do modelo máximo de
regularidade local, segundo os parâmetros topológicos de
eficiência de modulação relacionados anteriormente. Estes
mergulhos serão considerados como projetos topológicos
de modulações sobre uma superf́ıcie, o que significa que
os mesmos serão chamados de modulações quando for
conveniente.

Este trabalho tem a seguinte estrutura: considerações
sobre o método do grafo corrente e exemplos de Leis
Corrente de Kirchhoff; a descrição do método do grafo
corrente e sua aplicação no processo de identificação de
mergulhos de Kn seguido de exemplos através de um
sistema de engrenagens, método descrito na forma de um
algoritmo; uma proposta de gerar mergulhos máximos e
regulares através de perturbações na rotação de Kn; os
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resultados; e conclusões.

II. O Grafo Corrente

Será apresentada uma breve descrição do grafo corrente,
definido os seus principais elementos, analisado a sua
existência e dado exemplos de como obtê-lo.
Um grafo com p-vértices v1, · · · , vp e q-lados e1, · · · , eq

será denotado por G (p, q). Os arcos incidentes a vi ∈ G

serão indicados por ei1 , · · · , eih , onde h é o grau de vi, in-
dicado por ◦ (vi) = h. Se cada lado contém uma orientação
(uma seta indicando o sentido positivo), G (p, q) é dito um
grafo orientado.
A caracteŕıstica de Eüler-Poincaré de uma superf́ıcie Ω

é dada por:

χ(Ω) = 2− 2g se Ω ≡ gT. (1)

Um grafo corrente consiste de um grupo Γ, um grafo G

desenhado (não necessariamente mergulhado) no plano, e
uma função de rotulamento ϕ, que associa cada lado direto
de G a um elemento de Γ. A única exigência feita é que
os arcos inversos sejam associados aos elementos inversos
de Γ.
Diz-se que existe uma Lei Corrente de Kirchhoff (LCK)

sobre G (p, q) se a soma das correntes em cada vértice de
G é igual a zero, ou seja, para cada vi ∈ G devemos ter
∑n

j=1 eij = 0. G(p, q) é um grafo corrente quando possui
uma LCK com valores dois a dois distintos nos elementos
não nulos do grupo aditivo Zq+1\{0}.
Se ek = (vi, vj) é um lado de G, as intensidades de

correntes relativas a vi e vj , através de ek, serão indicadas
por eih e ejt , respectivamente.
Embora valores de Zq+1\{0} representem intensidades

de correntes, a orientação sobre G induz, necessariamente,
para toda corrente ek, a correspondente negativa −ek; com
isto, o conjunto dos rótulos referentes as intensidades de
correntes para a LCK é dado por

Λ = {−q,−q + 1, · · · ,−2,−1, 1, 2, · · · , q − 1, q} . (2)

Do exposto acima, deduz-se que para existir uma LCK
sobre G (p, q) , deve-se ter

∑◦(pi)

j=1
ξ
(

eij
)

eij = 0, ∀i ∈ {1, 2, · · · , p} (3)

onde ξ : Λij → {−1, 1} é a função sinal de ek, definida
através das igualdades

ξ (ek) =

{

1, se ek é relativo a vi
−1, se ek é relativo a vj ,

sempre que i < j e

Λij = {ek ∈ Λek = (vi, vj) , i < j e i, j ∈ {1, . . . p}} .

Se existe uma 2q-úpla S = (a1, a2, · · · , a2q) com ele-
mentos em Λ, distintos dois-a-dois, solução do sistema
(3), como mostram os exemplos de LCK’s sobre tetraedro
(1a) e prisma triangular (2a) da Fig. 3, obtidas através do
sistema (3).

Figura 3. Grafos correntes sobre tetraedros e prisma triangular

III. O Grafo Corrente e a Identificação do

Mergulho

A meta é usar o grafo corrente para construir parte
de SI, o projeto topológico de modulação (ver descrição
completa do método em [5]).
Dado um grafo G, uma rotação de um vértice A de G é

uma ordem ćıclica orientada (ou uma permutação ćıclica)
de todos os arcos incidentes com A. Uma rotação (G, σ) é
uma rotação para cada vértice de G.

Costuma-se representar, no plano, um grafo G com
rotação de tal maneira que a leitura no sentido horário (ou
anti-horário) dos arcos incidentes com um vértice forneça a
rotação deste vértice. A leitura é feita no sentido horário
(anti-horário) o vértice é representado por um pequeno
ćırculo preenchido de preto (vazio) tal como • (◦) (observe
as rotações na Fig. 3).

A. Rotação correspondente a um mergulho mı́nimo

Os mergulhos mı́nimos são utilizados neste trabalho
para gerar mergulhos regulares. A seguir será descrito o
processo de obtenção de mergulhos mı́nimos.
Para efeito de simplificação, um circuito de uma rotação

será representado com a mesma notação da seqüência
orbital.
A rotação induzindo exatamente um circuito é chamada

de rotação circular. Por exemplo, a rotação σ4 da Fig.
3(4c) é circular. Uma rotação circular é certamente mi-
nimal. Os mergulhos mı́nimos correspondem às rotações
circulares.
Em uma rotação correspondente a uma mergulho mı́-

nimo de Kn, quase todas as regiões são triangulares.
Quando são todas, diz-se que é uma rotação triangular.
O esquema de rotação do mergulho mı́nimo do grafo

completo Kn é constrúıdo a partir de uma permutação dos
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elementos não nulos de Zn denominada de P0, constrúıda
percorrendo-se uma única vez os n arcos de um circuito de
um grafo com rotação circular, iniciando o processo com
o arco 1, (c0 = 1), ou seja,

P0 = (c0 = 1, c1, c2, · · · , cn), (4)

é considerada a permutação do vértice 0 de Kn e, para
todo i = 1, 2, · · · , n−1, a permutação do vértice i é obtida
somando, em Zn, i a cada elemento de P0, isto é:

Pi = P0+i = (c0+i, c1+i, c2+i, · · · , cn+i). (5)

Se P0 é um circuito maximal sobre um grafo Kn, o
mergulho de (Kn, σ) constrúıdo através da igualdade (5) é
uma rotação maximal [5], portanto, um mergulho mı́nimo.

IV. Processo de Identificação via Esquema de

Engrenagens

O processo de identificação pode ser realizado a par-
tir dos exemplos da Fig. 3 do seguinte modo: o es-
quema (2b) contém o grafo corrente obtido da rotação
σ2 sobre o tetraedro em (1b); (3c) mostra os circuitos
γ1 = (2, 5, 12, 3, 11, 7, 8, 10, 9) e γ2 = (4, 1, 6), portanto,
a partição é da forma R3R9; e da caracteŕıstica de Eüler
em (1), resulta que χ(Ω) = 4 − 6 + 2 = 0, assim, o grafo
(2a) com a rotação σ2 está mergulhado no toro, isto é,
Ω ≡ T . Na forma simplificada este mergulho é indicado
por G(σ2) →֒ T ≡ R3R9. De modo análogo, conclui-se
que os demais mergulhos são: 1) G(σ1) →֒ S ≡ 4R3; 3)
G(σ3) →֒ T ≡ R4R8; 4) e o mergulho sobre o prisma
triangular é da forma G(σ) →֒ 2T ≡ R12.

Em grafos complexos, a construção no plano torna-
se confusa e a identificação dos circutos é extremamente
árdua. A observação seguinte é importante porque define
uma partição na superf́ıcie sobre a qual o projeto de
modulação está bem definido.

Observação 1: Sejam R1 e R2 regiões de G(σ) →֒ Ω. Se
a rotação σ possue orientação igual em todo os vértices de
G, então R1 ∩R2 = ∅.

A parte fundamental do processo de identificação é o
mapeamento das regiões. A partição e a superf́ıcie é dada
pela caracteŕıstica de Eüler. O mapeamento de uma região
depende somente do comportamento local da rotação dos
vértices. O mergulho que interessa é aquele que causa uma
partição na superf́ıcie do tipo espaço de Hausdorff (não há
interseções entre duas regiões do mergulho), ou seja, o que
atende as condições da Observação 1. Então deve-se tomar
a mesma orientação para todos os vértices, em particular,
os mergulhos são identificados usando a rotação horária • .

O mapeamento das regiões de um mergulho será rea-
lizada sobre um esquema denominado de esquema de
engrenagens do grafo, representando a rotação • local de
cada vértice, como mostra o esquema da Fig. 5 para o
grafo completo K13.

A. O processo de identificação sobre K13

Um mergulho topológico do grafo completo K13 é muito
complexo. A rotação de um vértice de K13 contém 12
elementos, mesmo número de elemento de Γ da rotação
(G, σ1) da Fig. 3(2b). Como o tetraedro não tem ro-
tação circular, tomemos os circuitos γ1 e γ2 da rotação
(G, σ2), para compor o único circuito γ = γ1γ2 =
(2, 5, 12, 3, 11, 7, 8, 10, 9, 4, 1, 6) (operação conhecida por
produto amalgamado) e usá-lo como P0 para obter, via
fórmula (5), a rotação σ de K13:

0. 2 5 12 3 11 7 8 10 9 4 1 6
1. 3 6 0 4 12 8 9 11 10 5 2 7
2. 4 7 1 5 0 9 10 12 11 6 3 8
3. 5 8 2 6 1 10 11 0 12 7 4 9
4. 6 9 3 7 2 11 12 1 0 8 5 10
5. 7 10 4 8 3 12 0 2 1 9 6 11
6. 8 11 5 9 4 0 1 3 2 10 7 12
7. 9 12 6 10 5 1 2 4 3 11 8 0
8. 10 0 7 11 6 2 3 5 4 12 9 1
9. 11 1 8 12 7 3 4 6 5 0 10 2

10. 12 2 9 0 8 4 5 7 6 1 11 3
11. 0 3 10 1 9 5 6 8 7 2 12 4
12. 1 4 11 2 10 6 7 9 8 3 0 5

O esquema de engrenagens correspondente à rotação σ

acima é dado na Fig. 5.

Figura 4. Esquema de engrenagens da rotação (K13, σ)

No esquema de engrenagem da Fig. 5, têm-se que: o
inteiro i ∈ Γ, no centro, corresponde ao ı́ndice do vértice
vi de K13; j ∈ Γ sobre a seta próximo a circunferência,
indica o ı́ndice do vértice vj incidente a vi, na rotação
de vi; e o par k, s define o s-ésimo elemento da k-ésima
seqüência orbital. Através do esquema de engrenagem o
mergulho G →֒ Ω é identificado através do seguinte:
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Algoritmo 1: Se E(σ) é o esquema de engrenagem da
rotação (G(p, q), σ), então a i-ésima seqüência orbital do
mergulho G →֒ Ω é obtida através dos seguintes passos:

E1 escolha um vértice adjacente vj1 na rotação de vi e
anote, entre os vértices adajacentes consecutivos vj1
e vj1+1 de vi, o par i, 1;

E2 encontre o vértice adjacente vj2 de vj1+1 igual a vi
e escreva, entre os vértices adajacentes consecutivos
vj2 e vj2+1 de vj1+1, o par i, 2;

E3 na m-ésima etapa, encontre o vértice adjacente vjm
de vjm−1+1 igual a vjm−2+1 e escreva, entre os
vértices adajacentes consecutivos vjm e vjm+1 de
vjm−1+1, o par i, k;

E4 continuando o processo construa, concomitante-
mente, a seqüência de comprimento d1+2 tal que os
últimos dois termos sejão iguais aos dois primeiros:

τ = (i, j1 + 1, j2 + 1, j3 + 1, · · · , jd1−1, i, j1 + 1),

neste caso, a seqüência orbital γ1 = (i, j1 + 1, j2 +
1, j3 +1, · · · , jd1−1) define a fronteira de uma região
de d1-lados, Rd1

, do mergulho orientado G(σ) →֒ Ω;
E5 escolha um vértice adjacente vt a vu de tal maneira

que (t, u) não seja uma subseqüência de γ − 1 e
repita as etapas E1-E4 para obter a seqüência orbital
γ2 de comprimento d2. O processo termina quando
∑k

i di = 2q, e obtém-se um mergulho G(σ) →֒ Ω ≡
Rd1

Rd2
· · ·Rdk

.

Todos os mergulhos deste trabalho são identificados a
partir do esquema de engrenagem via Algoŕıtmo 1. Por
exemplo, aplicando-se o Algoŕıtmo 1 na rotação (K13, σ)
de (IV-A), obtém-se as seguinte seqüência orbitais:

1(0,1,4), 3(0,2,9,11,5,7,1,3,10,12,6, 8, 2, 4, 11, 7, 9, 3, 5, 12, 1,8,10,4,6),

2(0,6,1), 4(0,5,2), 5(0,12,5),6(0,3,12),11(0,4,8,12,3,7,11,2,6,10,1,5,9),

7(0,11,3),8(0,8,7),9(0,10,8),10(0,9,10),12(1,6,3),13(1,12,4),14(1,9,8),

15(1, 11, 9), 16(1, 10, 11), 17(1, 2, 5), 18(1, 7, 2), 19(2,10,9), 20(3, 9, 4),

21(2, 12, 10), 22(2, 11, 12), 23(2, 3, 6), 24(2, 8, 3), 25(2, 7, 4),26(3,4, 7),

27(3, 8, 5), 28(3, 11, 10), 29(4, 12, 11), 30(4,5, 8), 31(4,10, 5),32(4,9,6),

33(5, 6, 9), 34(5, 11, 6), 35(5, 10, 7), 36(6, 7, 10).

Escrevevos acima, por exemplo, 29(4, 12, 11), para si-
gnificar que a vigésima nona seqüência identificada no
esquema de rotações é a região triangular cuja fronteira
passa pelos vértices v4, v12 e v11 do grafo K13. Uma
inspeção nas demais seqüências mostra que o mergulho
de (K13, σ) é composto por 39 regiões triangulares, uma
região de 26 e outra de 13 lados, num total de 42 regiões
e, portanto, um mergulho da forma K13(σ) →֒ 13T ≡
39R3R13R26.

O mergulho de (K13, σ) não está tão distante do mı́nimo,
uma vez que este ocorre em 8T . Além disso, por [1],
(K13, σ) produz um mergulho regular na superf́ıcie com
três componentes de bordo K13(σ) →֒ 13T2 ≡ 39R3, um

projeto de modulação para uma constelação de 39 sinais do
tipo e.s.g.u. (espaço de sinais geometricamente uniformes).

Tabela I
Mergulhos vindos das rotações σ1 e σ3 do tetraedro

Rotação P0 Irregular Regular

σ1 (7,12,9,11,4,3,2,5,6,8,10,1) 26T ≡ 14R3R104 26T1 ≡ 14R3

σ3 (2,5,6,4,1,8,10,9,11,7,12,3) 19T ≡ 26R313R6 19T13 ≡ 26R3

As permutações de vértices constrúıdas com os demais
circuitos do tetraedro forneceram, via Algoritmo 1, os dois
mergulhos relacionados na Tabela I. São mergulhos sobre
superf́ıcies de gêneros 19 e 26, bem maior do que 13, o
que mostra que σ1 é a rotação do tetraedro, cujo produto
amalgamado de seus circuitos gera a rotação σ que mais
se aproxima do mergulho mı́nimo de K13.

B. Mergulho Mı́nimo de K19

A rotação de um vértice de K19 possui 18 vértices
adjacentes, número igual ao dobro de lados do prisma
triangular Π3. Usando a rotação circular γ1 de σ4 da
Fig. 3(4c) como a rotação do vértice v0 de K19, isto é,
P0 = (1, 15, 12, 14, 18, 10, 16, 4, 5, 17, 6, 9, 8, 2, 7, 3, 13, 11),
obtemos, via fórmula (5), uma rotação σ′ de um mergulho
mı́nimo de K19. Identificado através do esquema de en-
grenagem, via Algoritmo 1, este é da forma K19(σ

′) →֒
20T ≡ 114R3, um exemplo de circuito triangular e também
de modulação regular para uma constelação de 113 sinais
do tipo e.s.g.u. sobre o 20-toro. Este exemplo, obtido
de uma rotação circular inédita, prova a existência de
triangulações e mostra que é posśıvel identicar projetos
de grandes constelações regulares do tipo e.s.g.u. sobre
superf́ıcies topológicas, vindos de mergulhos orientados do
grafo completo.

V. Perturbações em Mergulhos de Kn

O objetivo é investigar o efeito de alterações em uma ro-
tação de um mergulho mı́nimo de Kn. A ideia é, conhecido
o comportamento de uma permutação, aplicá-la sucessivas
vezes para obter um mergulho com o máximo de regiões
idênticas, e aplicar a operação de exérese [3] para obter
uma modulação regular numa superf́ıcie com bordos.
Definição 1: Uma perturbação no sistema (Kn, σ) é uma

permutação em k vértices adjacentes ao vértice j de Kn

com 1 ≤ k ≤ n− 1.
Por exemplo, uma perturbação de três vértices conse-

cutivos adjacentes ao vértice j de Kn será indicada por
j (· · · aji aj,i+1 aj,i+2 · · · ) → j (· · · aj,i+2 aj,i+1 aji, · · · ).
Serão considerada as duas seguintes permutações para

um conjunto com n elementos:

P1 de dois elementos isolados adjacentes a j

j (· · · aih · · · aik · · · ) → j (· · · aik · · · aih · · · ) ;

P2 de k pares de elementos consecutivos adjacentes a j

j (· · · aihai,h+1ai,h+2ai,h+3 · · · ai,h+k-1ai,h+k · · · ) →
j(· · · ai,h+1aihai,h+3ai,h+2 · · · ai,h+kai,h+k-1 · · · ).
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Em relação as perturbações, foi enunciado e demons-
trado em [3] os seguintes resultados.
Proposição 1: Se (Kn, σ) é uma rotação de um mer-

gulho mı́nimo com órbitas triangulares então a pertur-
bação P1 em (Kn, σ) produz as duas seguintes órbitas
hexagonais: γ1 = (j, aik, ai,h+1, j, aih, ai,h−1) e γ2 =
(j, ai,k−1, aih, j, ai,k+1, aik) .

Proposição 2: Se (Kn, σ) é um mergulho mı́nimo com
órbitas triangulares, então a perturbação P2 produz a
órbita com 3 + 6k arcos

R3+6k = (j,ai,h+1,aih,j,ai,h+3, ai,h+2, · · · , ai,h+k, ai,h+k−1,

j, ai,h+k+1, ai,h+k−3, ai,h+k, j, · · · , j, aih, ai,h+3, j, ai,h−1).

As Proposições 1 e 2 descrevem o comportamento de
dois tipos de permutações da rotação maximal, são casos
particulares dos dois próximos teoremas.
Teorema 1: Sejam Rs, Rt, Ru e Rv as regiões vizinhas

ao vértices aih e aik não consecutivos adjacentes ao vértice
j de Kn. Então a permutação P1 produz duas regiões com
R

′

i+u e R′′

j+v com i+ u e j + v lados, respectivamente.

Teorema 2: A perturbação P2 tranforma as 2k + 1
regiões afetadas Rs1 , Rs2 , · · · , Rs2k+1

, em uma única região

com um número de lados igual a
∑2k+1

i=1 si.

A. Perturbações de colunas da rotação circular

O objetivo é mostrar que perturbações de colunas de
uma rotação geram mergulhos máximos e próximos desses.
Na Tabela II identificamos, através do Algoritmo

1, mergulhos de K13 obtidos de permutações de co-
lunas da rotação (K13, τ), onde τ é constrúıda, via
fórmula (5), a partir da permutação de v0, P0 =
(7, 12, 9, 11, 4, 3, 2, 5, 6, 8, 10, 1), do produto amalgamado
dos circuitos em Fig. 3(1c).

Tabela II
Mergulhos regulares de K13 próximos do maximal

Superf́ıcie Partição
Permutação

S/bordo C/bordo Irregular Regular

− 27T 27T2 R104R1313R3 13R3

[2-5] , [8-11] 31T 31T3 R782R262R13 2R26

[2-8] , [5-11] 31T 31T2 R78R653R13 3R13

[2-11] , [5-8] 32T 32T1 R1302R13 2R13

[0-2]
4
, [0-12]

8
32T − R115R28R13 ∅

[9-8]
4
,[0-3]

8
,[0-1]

12
32T − R104R39R13 ∅

[

3,4,5,6,7,10,11
11,7,2,10,4,6,3

]

33T − − R156

Na Tabela II a permutação das colunas i e j da rotação
τ é indicada por [i-j], a permutação de dois elementos r

e s da rotação do vértice vk de τ é indicada por [r-s]k e
[

3,4,5,6,7,10,11
11,7,2,10,4,6,3

]

representa as permutações de colunas: 3a

com 11a, 7a com 4a e assim por diante. Observe que,
com exceção do primeiro, a maioria dos mergulhos estão
próximos do maximal e este é conseguido exatamente com
as permutações de colunas indicada na última linha da
Tabela II.

VI. Modulações regulares via Perturbações

As perturbações P1 e P2 serão aplicadas adequada-
mente sobre o mergulho mı́nimo de (K13, φ) da forma
K13 →֒ 8T ≡ 51R3 + R6 (identificado via Algoritmo 1),
extráıdo de [5], onde φ é a rotação:

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. 5 3 1 13 7 11 8 12 9 4 10 6
3. 4 1 2 5 11 10 7 13 9 6 12 8
4. 1 3 8 6 9 12 7 10 2 11 13 5
5. 11 3 2 6 1 4 13 12 10 8 7 9
6. 12 3 9 4 8 13 11 7 1 5 2 10
7. 4 12 9 5 8 1 6 11 2 13 3 10
8. 2 11 9 1 7 5 10 13 6 4 3 12
9. 10 1 8 11 5 7 2 12 4 6 3 13

10. 3 11 1 9 13 8 5 12 6 2 4 7
11. 10 3 5 9 8 2 7 6 13 4 12 1
12. 7 4 9 2 8 3 6 10 5 13 1 11
13. 6 8 10 9 3 7 2 1 12 5 4 11

No resultado seguinte, as Proposições 1 e 2 são usadas
para produzirem determinados tipos de regiões.

Proposição 3: [3] Se (K13, φ é uma partição maximal,
isto é, um mergulho mı́nimo de K13, então P1 e P2
produzem regiões de 3k lados quando são devidamente
combinadas.

As perturbações P1 e P2 , quando aplicadas segundo
as condições da Proposição 3, tem como objetivo obter
modelo de modulação com alto grau de regularidade em
relação ao número de sinais, regiões, lados das regiões e
componente de bordo. Veja o resultado na Tabela III.

Tabela III
Modulações regulares de K13 com regiões R3k, k = 1, 2, · · · , 8

Superf́ıcie sem bordo Superf́ıcie com bordo
Ω Irregular Ωr U.G.
8T 50R3R6 8T1 50R3

22T 17R62R32R92R15 23T6, 23T21 17R6,2R3,2R9,2R15

19T 23R66R3 19T6, 19T23 23R6, 6R3

23T 13R95R32R6R12 19T8,19T16,19T19 13R9, 5R3, 2R6

23T 15R95R3R6 23T6, 23T16 15R9, 5R3

24T 15R9R123R3 24T4, 24T16 15R9, 3R3

24T 11R128R3 24T8, 24T11 11R12, 8R3

26T 9R155R3R6 26T6, 26T10 9R15, 5R3

28T 7R18R213R3 28T4, 28T8 7R18, 3R3

28T 6R21R10R113R3 28T5, 28T8 6R21, 3R3

29T 5R24R22R82R3 29T4, 29T7 5R24, 2R3

Na Tabela III, a coluna Ωr indica as superf́ıcies com
bordos nas quais encontram-se as respectivas modulações
regulares relacionados na coluna U.G. Observe que 29T
tem gênero máximo, 50R3 apresenta o maior grau de
regularidade em relação ao número de sinais (regiões) e
5R24 maximiza o número de lados da região e 6R3 está na
superf́ıcie com o maior número de componentes de bordos
19T23. Estes são os modelos que maximizam os elementos
topológicos que influenciam no desempenho da modulação,
segundo as relações de parâmetros da Fig. 2.
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A. Mergulhos regulares sobre K19

Na Subseção IV-B foi constrúıdo um mergulho mı́nimo
de (K19, ̺) vindo de uma rotação circular inédita do
prisma triangular da Fig. 3(4b). Este é um exemplo de
rotação triangular que tem a propriedade de gerar mo-
delos topológicos de modulações com graus elevados de
regularidades. Apesar dos modelos de modulações de K19

levarem mais tempo para serem identificados, a dificuldade
de manipulação do Algoritmo 1 é a mesma para qualquer
tipo de grafo. Devido a questão de tempo foram identifica-
dos somente os três tipos de modulações relacionadas na
Tabela IV, no entanto, toda rotação de K19 ou de outro
grafo qualquer, pode ser identificado através do Algoritmo
1.

Tabela IV
Modulações regulares de K19 com regiões R3k, k = 1, 2, 3

Regularidade Sup. sem bordo Superf́ıcie com bordo

máxima Ω Partição Ωr G.U.

114R3 →֒ 20T 20T 114R3 (G.U.) − −

56R62R3 →֒ 48T 46T 52R610R3 46T10, 46T52 52R10, 10R3

38R9 →֒ 58T 56T 34R94R64R3 56T8,56T38 34R9,4R6,4R3

Na primeira coluna da Tabela IV inclúımos, para efeito
de comparação, o modelo de regularidade máxima de cada
caso. Os gêneros das superf́ıcies para modelos de regular-
idades máximas foram atingidos, a regularidade máxima
vem do mergulho mı́nimo e os outros diferem muito pouco
da regularidade máxima. O esquema de engrenagens da
rotação (K19, ̺) usado para gerar os mergulhos da Tabela
IV encontram-se na Fig. 5.

Figura 5. Esquema de engrenagens da rotação (K19, ̺)

VII. Conclusões

O objetivo visado neste trabalho é desenvolver métodos
de identificação de mergulhos orientados do grafo completo
Kn para valores de n relativamente grandes. O propósito
é tratar cada mergulho como um projeto de modulação
sobre uma superf́ıcie e identicar os regulares, segundo os
parâmetros geométricos de eficiência de modulação, dados
pelas relações do esquema de desempenho da Fig. 2.
O método do grafo corrente usado no processo de iden-

tificação mostrou ser muito eficiente. Apesar dos cálculos
e construções do processo de identificação terem sido
efetuados manualmente, sem o uso de rotinas de progra-
mação, os resultados obtidos já são de uma complexidade
muito grande. Pode-se perfeitamente identificar, usando
o esquema de engrenagens e Algoritmo 1, mergulhos
de complexidades superior aos existentes neste trabalho,
como também construir mergulhos regulares. Com isso, o
sistema integrado ganha um grande aliado no processo de
identificão de modulações. Identificar modulações vindas
de mergulhos do grafo completo ou de outro qualquer,
pelo esquema de engrenagens, é uma questão apenas de
tempo. Lembramos que este método de identificação tem
o suporte do Algoŕıtmo 1, o qual pode ser implementado
numa rotina de programação para gerar resultados quase
que imediatos.
Os resultado deste trabalho fornecem respostas precisas

quanto à forma e existência de projetos topológicos de
modulações, etapa fundamental do projeto de um sistema
integrado de transmissão de dados. São informações que
valida e recompensa o esforço por parte do projetista,
na busca e elaboração de projetos de modulações mais
eficientes no campo da superf́ıcies de Riemann.
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Resumo — Este trabalho descreve uma técnica passiva de 
interrogação de redes de Bragg em fibra óptica, que utiliza um 
filtro óptico de filmes finos com perfil linear como elemento 
demodulador. São apresentados resultados experimentais e de 
simulação, que demonstram a viabilidade do sistema proposto.  

Palavras-chaves: Redes de Bragg, Filtros Ópticos, Sistemas de 
Interrogação. 

I.  INTRODUÇÃO 

 
Redes de Bragg em Fibra (FBG – Fiber Bragg Grating) 

têm sido utilizadas em diversas aplicações na área de 
sensoriamento [1], de comunicações ópticas [2] e no 
desenvolvimento de equipamentos ópticos [3]. Seu emprego 
como elemento sensor ou como elemento atuador requer o 
emprego de um sistema de interrogação, ou seja, a medida do 
comprimento de onda em que a rede está centrada, chamado de 
comprimento de onda de Bragg. Sendo uma tarefa de extrema 
importância diversas técnicas de interrogação foram 
desenvolvidas. Em [4] e [5] é apresentada uma técnica baseada 
em filtragem linear, em [6] emprega-se uma técnica 
interferométrica e em [7] foi implementado um interrogador 
utilizando detecção através de um CCD (charge-coupled 
device).  

O sucesso do emprego prático de dispositivos que utilizam 
FBG é definido pela técnica utilizada na interrogação da rede. 
A complexidade do esquema de interrogação, a taxa de 
amostragem e o custo do sistema são características que devem 
ser avaliadas em relação à resolução do comprimento de onda, 
a fim de verificar a viabilidade do uso da FBG para uma 
determinada aplicação.  

Este trabalho descreve e demonstra uma técnica de baixa 
complexidade, utilizando elementos passivos e de baixo custo e 
com alta velocidade de resposta para demodulação de uma 
FBG.  

A diferença em relação aos sistemas de interrogação [4] e 
[5] é que neste trabalho se empregou um filtro de baixo custo 
construído com a tecnologia de filmes finos.  Em [4] é utilizado 
um filtro óptico construído em material vítreo, a faixa espectral 
de trabalho do sistema de interrogação é de 815nm até 838nm. 
Em [5] a faixa espectral de trabalho do sistema de interrogação 
é de 1530nm até 1550nm e o filtro óptico é constituído por uma 
TFBG (Tilted Fiber Bragg Grating) imersa em gel casador de 
índice de refração. 

II. DESENVOLVIMENTO 

 

A. Esquema de interrogação 

 
O esquema de interrogação descrito se baseia no emprego 

de um filtro óptico linear, cuja resposta é sensível ao 
comprimento de onda. A Fig. 1 apresenta um esquema do 
sistema de interrogação proposto. Ele é composto por uma 
fonte de luz banda larga, um circulador óptico, uma FBG, um 
divisor de potência, um filtro óptico com perfil de resposta 
linear e dois fotodetectores. Na configuração mostrada, a FBG 
é um componente sintonizável que pode fazer parte, por 
exemplo, de um seletor de canais em um sistema de 
comunicação óptico WDM (Wavelength Division 
Multiplexing). Para realizar a sintonização utilizou-se um 
dispositivo mecânico acoplado a um elemento piezoelétrico 
(PZT), cuja tarefa é provocar a tração ou compressão da fibra 
óptica, na qual a FBG foi escrita. A tensão e/ou compressão da 
rede provoca o deslocamento do comprimento de onda de 
Bragg, possibilitando, assim, a seleção de um canal óptico em 
um sistema WDM.  

 
Figura 1.  Diagrama de blocos do sistema de interrogação proposto. 

Para efetuar a interrogação do comprimento de onda de 
Bragg, segundo a configuração mostrada na Fig. 1, utiliza-se 
uma fonte ASE para iluminar a FBG através de um circulador 
óptico cuja perda de inserção é menor que 0.4 dB. O sinal 
refletido pela FBG é então dividido em duas partes com auxílio 
de um divisor de potência. O sinal de uma das saídas do 
acoplador é enviado diretamente ao fotodetetor P1, enquanto o 
sinal da outra porta de saída do acoplador atravessa um filtro 
óptico linear, cuja saída é então direcionada para o fotodetetor 
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P2. As correntes elétricas geradas pelos fotodetetores P1 e P2 
são convertidas em sinais de tensão por um amplificador de 
transimpedância e processadas por um microcontrolador.  

O processamento consiste basicamente em dividir a 
potência óptica recebida no fotodetector P2 pela potência 
óptica recebida no fotodetector P1, eliminando, assim, 
possíveis flutuações de potência existentes na fonte. Com 
auxílio da resposta do filtro linear, essa razão é capaz de 
identificar o comprimento de onda de Bragg, da mesma forma 
como descrito em [4] e [5].  

Para demonstrar o funcionamento desse esquema de 
interrogação, a configuração apresentada na Fig. 1 foi simulada 
utilizando-se um software comercial apropriado [8]. 
Primeiramente, foram obtidos os espectros de diversas FBGs, 
em diferentes comprimentos de onda na região de interesse do 
sistema de interrogação. Essa situação, apresentada na Fig. 2, 
mostra a resposta de diversas redes sobrepostas no mesmo 
gráfico como se a rede utilizada nos ensaios tivesse sido 
sintonizada em diversos comprimentos de onda. Os sinais 
ópticos provenientes das FBG podem ser filtrados por um filtro 
linear e o resultado é mostrado na Fig. 3. 

 
Figura 2.  Resposta espectral de diversas FBGs na região de interesse antes 

da filtragem. 

Ao atravessar o filtro linear a resposta espectral da FBG 
sofrerá uma redução em sua potência de acordo com a resposta 
em comprimento de onda do filtro. Assim, uma vez medida a 
potência óptica total refletida por uma rede, pode-se determinar 
o respectivo comprimento de onda, conhecida a resposta 
espectral do filtro. A inclinação do filtro linear utilizado na 
simulação foi de aproximadamente 25%, equivalente ao filtro 
usado nos ensaios. Ou seja, em 1520 nm a transmissividade do 
filtro é 0% enquanto que em 1580 nm é de 25%. O resultado da 
simulação para este caso é mostrado na Fig. 3. Na simulação 
foi empregado um fotodetetor, que apresenta uma 
responsividade de 0.9A/W com 1nA de corrente de escuro. 

 

 

Figura 3.  Resposta espectral da FBG após atravessar o filtro linear. 

A inclinação do filtro é uma característica determinante no 
projeto de sistemas de interrogação que fazem uso dessa 
técnica. Como visto na resposta espectral da Fig. 4, quanto 
maior for a inclinação do filtro linear no comprimento de onda 
de interesse, maior será a capacidade de resolução do sistema 
de interrogação. Nessa figura são apresentados resultados de 
simulação para inclinação do filtro de 10%, 25% e 50% em 
relação à mesma faixa de comprimento de onda. O objetivo da 
simulação foi identificar quanto a angulação do filtro poderia 
melhorar a resposta do sistema, além de verificar o impacto da 
refletividade da FBG no desempenho do mesmo. As 
simulações utilizaram uma FBG com largura FWHM de 2nm e 
uma fonte de luz, cuja resposta espectral é similar à utilizada 
nos experimentos. Verifica-se que para um sistema que utilize 
uma FBG e um filtro óptico linear com angulação de 50%, há 
uma melhora considerável na resolução do sistema de 
interrogação. Nota-se também que mesmo um sistema que 
contenha a FBG de mesma largura espectral, porém com 10% 
de angulação do filtro óptico linear, terá ainda uma boa 
sensibilidade em relação à faixa de comprimento de onda de 
interesse. 

 

 
Figura 4.  Simulação e comparação do sistema de interrogação para 

diferentes inclinações do filtro linear. 

Além das características do filtro óptico linear, as 
características da FBG utilizada têm papel fundamental na 
resolução do sistema. Dois aspectos devem ser analisados: a 
largura de banda da FBG (ou sua FWHM – Full Width at Half 
Maximum) e a refletividade de pico da rede. Apesar dessas 
características não alterarem a angulação da função do filtro, 
elas podem tornar a medição da potência óptica uma tarefa 

Este trabalhado foi executado com recursos provenientes do projeto 
CNPq  473690/2007-1. 
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mais complexa, pois devido à baixa potência óptica recebida 
pelos fotodetetores P1 e P2, as correntes geradas podem se 
aproximar da corrente de escuro. Vale lembrar que a potência 
óptica refletida pela FBG é função da área do seu perfil 
espectral. Em [9] é mostrado um sistema de interrogação que 
faz uso de um amplificador óptico, juntamente com uma 
análise estatística do ruído, para contornar o problema das 
baixas potências, encarecendo, porém, o sistema.  

Para a demonstração do sistema de interrogação proposto, 
foram realizados ensaios laboratoriais, descritos a seguir.  

 

III.  ENSAIO DO INTERROGADOR 

 
Inicialmente foi levantada a curva de resposta do filtro 

linear adquirido. Nos ensaios foi utilizado um filtro comercial 
da marca Iridian, modelo LTF080, construído com a tecnologia 
de filmes finos. A Fig. 5 mostra a curva medida do filtro, cuja 
função de transferência é aproximadamente linear entre os 
comprimentos de onda de 1520nm e 1580nm, sendo a 
transmissão em 1520nm aproximadamente 0% e 
aproximadamente 25% em 1580nm.   

 
Figura 5.  Perfil espectral do filtro linear empregado. 

Como mecanismo de sintonização foi utilizado um 
dispositivo mecânico baseado na técnica de compressão da 
rede de Bragg, como mostrado no diagrama da Fig. 6. O 
dispositivo é movido por um atuador piezoelétrico, após a 
aplicação de uma tensão contínua em seus terminais. O valor 
da tensão aplicada determina a compressão sofrida pela rede. 
Por sua vez, a compressão, através do efeito elasto-óptico, 
provoca o deslocamento do comprimento de onda de Bragg.   

 
Figura 6.  Diagrama do mecanismo de sintonização da FBG. 

O intervalo de sintonização da FBG com emprego do 
mecanismo de compressão foi levantado experimentalmente. A 
Fig. 7 mostra o espectro de refletividade da FBG sintonizada 
de acordo com diversos valores de tensão contínua aplicada no 
PZT. O deslocamento total do dispositivo foi de 5 nm. Tal 
deslocamento é função do dispositivo empregado e da técnica 
de fixação da rede no mesmo. A fibra óptica foi fixada 
utilizando-se supercola comum (SuperBonder®), que 
demonstrou ser pouco efetiva quando da aplicação de tensões 
maiores no elemento atuador. Entretanto, a técnica de 
compressão pode provocar deslocamentos muito maiores, 
segundo a literatura [10], o que pode ampliar 
significativamente a faixa de trabalho do interrogador proposto. 
Vale ressaltar ainda que a rede de Bragg utilizada nos ensaios 
apresenta refletividade reduzida, cujo valor, entretanto, pode 
ser aumentado com a fabricação de uma rede com melhores 
características.  

 

 
Figura 7.  Intervalo de sintonização da FBG usando o dispositivo de 

compressão. 

O ensaio da configuração de interrogação mostrada na Fig. 
1 foi realizado e a resposta espectral do sistema mostrada nas 
Fig. 8 e 9. A Fig. 8 mostra os espectros ópticos refletidos pela 
FBG sem passar pelo filtro óptico linear, enquanto que a Fig. 9 
mostra tais espectros após o sinal atravessar o filtro óptico 
linear. 

 
Figura 8.  Resposta espectral da FBG sem passar pelo filtro. 

As pequenas variações no pico de potência mostrados na 
Fig. 8 são causados pelas irregularidades da faixa espectral da 
fonte óptica (ASE) utilizada. Essas variações, entretanto, são 
irrelevantes para o sistema de interrogação, devido ao 
processamento simultâneo de sinal utilizando o conjunto de 
fotodetetores.  
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Figura 9.  Resposta espectral da FBG após atravessar o filtro linear. 

Pela análise da Fig. 9 verifica-se que o perfil da rede de 
Bragg (Fig. 8) é alterado pelo filtro óptico linear, de modo a 
reduzir a refletividade do pico de transmissão da FBG.  

Através do módulo de processamento, as potências ópticas 
oriundas dos fotodetetores são integralizadas, o que contribui 
para aumentar a precisão do sistema. Contudo, é importante 
notar que devido ao perfil de refletividade reduzido da FBG 
utilizada, os valores de potência óptica medidos e observados 
na Fig. 9, para as várias tensões aplicadas, também são 
pequenos. Portanto, a distinção entre comprimentos de onda de 
Bragg utilizando a técnica descrita, quando o perfil da FBG 
apresenta baixa refletividade, não é uma tarefa trivial. 

A Tabela I mostra as potências ópticas que chegam a cada 
um dos fotodetectores no experimento realizado. A coluna P1 
refere-se ao fotodetetor P1 e P2 ao fotodetetor P2. A 
responsividade do fotodetetor tipo PIN empregado é de 0,9 
A/W. 

TABELA I.  MEDIÇÃO DE POTÊNCIA ÓPTICA 

Sintonia P1 (Watt) P2 (Watt) 
5V 3,82573E-06 3,656E-07 
10V 3,81318E-06 3,645E-07 
15V 3,76629E-06 3,603E-07 
20V 3,75249E-06 3,577E-07 
25V 3,73554E-06 3,552E-07 
30V 3,71047E-06 3,529E-07 
35V 3,70791E-06 3,514E-07 

 

Observa-se que os valores de potência óptica, para 
diferentes intervalos de sintonização, que chegam ao 
fotodetetor P2 é da ordem de nW, mas ainda acima da corrente 
de escuro dos fotodetetores utilizados, que é de 1nA. Contudo, 
a potência óptica em P2 pode ser aumentada se uma rede de 
Bragg com maior refletividade for usada ou se a inclinação do 
filtro óptico for aumentada.  

A curva de transferência entre potência óptica e 
comprimento de onda do sistema de interrogação é mostrada na 
Fig. 10. Pela análise da figura pode-se ver que há uma variação 
linear em relação à razão das potências medidas no 
fotodetector P1 e fotodetector P2 pelo comprimento de onda de 
Bragg. Considerando os componentes utilizados, a resolução 
do sistema de medição é de 1,6E-4 unidades de medida para 
cada nanômetro de deslocamento.  

 

 
Figura 10.  Função transferência característica do sistema de interrogação. 

A sensibilidade de resposta do sistema simulado em relação 
à inclinação do filtro linear (Fig. 4) pode ser comparada com os 
resultados experimentais da Fig. 10 para o filtro com inclinação 
de 25%. A baixa resolução de comprimento de onda obtida nos 
ensaios é devido à baixa refletividade da FBG utilizada, cujo 
valor é de aproximadamente 0,13%, como pode ser inferido da 
Fig. 7.  

Para um estudo mais completo, outras simulações foram 
realizadas alterando-se a largura espectral da FBG. Contudo, 
não foram observadas variações significativas no resultado da 
Fig. 4. Por outro lado, simulações onde a refletividade da FBG 
foi alterada, com variações de 100% até 0,01% do valor de 
pico, mostram que a característica de refletividade dificulta 
severamente a detecção do sinal. Portanto, o emprego de FBG 
com baixa refletividade implica necessariamente na utilização 
de sistemas mais robustos de medição de potência óptica. Por 
último, vale ressaltar que a angulação do filtro óptico linear 
pode ser tanto positiva, como a mostrada na Fig. 5, como 
negativa. Porém, tanto os resultados simulados como os 
obtidos experimentalmente (mas não apresentados neste 
trabalho) não apresentam variações em relação ao filtro de 
inclinação positiva. 

Vale ressaltar que o sistema de interrogação proposto pode 
ser empregado para medir várias FBG multiplexadas em 
comprimento de onda empregando-se, por exemplo, um laser 
sintonizável ao invés da fonte ASE. 

 

IV.  CONCLUSÃO 

 
Este trabalho descreveu um sistema de interrogação de 

comprimento de onda de Bragg para ser utilizado juntamente 
com um seletor de canais em um sistema de comunicação 
óptica WDM. O sistema utiliza como princípio de interrogação 
um filtro óptico linear e elementos passivos, que possibilita a 
interrogação entre 1520nm e 1580nm. O mecanismo de 
chaveamento faz uso de um dispositivo PZT multicamadas, 
que comprime uma FBG colada em uma peça metálica. O 
acionamento do PZT é feito através de uma fonte chaveada. 

Tal sistema de interrogação apresenta diversas vantagens 
em relação a outras técnicas, tais como aquelas apresentadas 
em [6] e [7]. As principais vantagens são: a simplicidade de 
implementação, baixo custo e capacidade de operar com altas 
taxas de amostragem, desde que o circuito de fotodetecção seja 
apropriadamente projetado. Ao mesmo tempo, a FBG deve 
apresentar alta refletividade a fim de evitar a degradação da 
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resolução em comprimento de onda do sistema. A angulação 
do filtro óptico linear, em torno de 25%, se mostrou adequada 
para a aplicação de interrogação de comprimentos de onda de 
Bragg, comprovado através de simulações. Com o emprego de 
um conversor analógico/digital de 12bits, pode-se obter uma 
resolução de comprimento de onda de Bragg de até 15pm. 

Espera-se que com as modificações sugeridas no perfil 
espectral da FBG, a resposta do sistema de interrogação de 
FBG tenha uma melhora significativa, como indicado pelas 
simulações executadas. 
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Resumo — Um sistema para interrogar centenas de sensores 
utilizando redes de Bragg em fibra óptica (RBF) foi desenvolvido. 
O sistema utiliza um laser sintonizável e sua luz é pulsada para 
discriminar, no espaço ou no tempo, a posição dos sensores. Este 
fato aumenta a capacidade de sistemas de interrogação que 
utilizam laser sintonizável, podendo interrogar 1000 sensores em 
uma mesma fibra, e não dezenas de sensores como é feito 
atualmente. Somente um fotodetector é utilizado para medir o 
sinal, o que faz a detecção menos dependente de eventuais 
variações de intensidade e minimiza influências externas no 
circuito, como variações de temperatura. Uma bancada de teste 
foi montada para interrogar 16 sensores, onde 8 têm o mesmo 
comprimento de onda nominal, e com refletividades variando de 
0,8% a 1,6%. 

 
Palavras-chaves; Sensores a rede de Bragg em fibra; Laser 

sintonizável pulsado; Multiplexação por divisão de tempo (TDM); 
Multiplexação por comprimento de onda (WDM). 

I.  INTRODUÇÃO 
A multiplexação de sensores é utilizada para aumentar o 

número de sensores e reduzir o custo do sistema de 
interrogação por canal, pois o custo do principal componente é 
dividido pelo número de sensores. 

Multiplexação por comprimento de onda (Wavelength-
division multiplexing - WDM) é a técnica mais utilizada para 
aferir sensores a Redes de Bragg em Fibra (RBF) e muitos 
resultados têm sido apresentados para várias aplicações [1-4]. 
Atualmente há equipamentos comerciais que utilizam essa 
técnica e a capacidade de RBF em uma mesma fibra pode 
chegar a dezenas (~80 sensores). Esta quantidade depende 
principalmente da fonte de luz, a qual pode ser um laser 
sintonizável ou uma fonte ASE (Amplified spontaneous 
emission). Nestes casos o comprimento de onda da RBF não 
pode ser reutilizado por causar interferência direta entre os 
sensores de mesmo comprimento de onda.  

Outra técnica de multiplexação bastante utilizada para 
interrogar RBF é a multiplexação por divisão de tempo (Time-
division multiplexing - TDM) [5-7]. Nesta técnica, uma fonte 
de luz pulsada é necessária e os sensores no conjunto é 
identificado pelo tempo que o pulso leva para ser refletido por 

cada RBF. A largura do pulso e sua taxa de repetição 
determinam a distância mínima entre os sensores e o tamanho 
total da fibra, respectivamente. Apesar da grande capacidade 
desta técnica, ela é mais utilizada em laboratórios, sendo difícil 
encontrar um equipamento comercial. 

O número de sensores em uma mesma fibra pode ser ainda 
maior usando a combinação das técnicas WDM e TDM. Por 
isso, há muito esforços para investigar a performance destes 
sistemas [8-10]. Outra vantagem deste método é o aumento do 
número de fornecedores de DTG – Draw Tower Gratings , ou 
seja, redes de Bragg escritas durante a fabricação da fibra. Isso 
garante que várias RBF sejam feitas na mesma fibra sem a 
necessidade de emendas. Além disso, os sensores RBF podem 
ser instalados em estruturas sem remover a proteção primária, o 
que os tornam mais robustos. 

O presente trabalho avalia um sistema com laser 
sintonizável e pulsado para combinar as técnicas de 
multiplexação WDM e TDM. A associação do laser 
sintonizável com pulsos permite a interrogação de centenas de 
sensores em uma mesma fibra com o mesmo comprimento de 
onda e um mesmo sistema de fotodetecção. Esta combinação 
pode ser utilizada em ambientes onde há necessidade de 
monitorar várias grandezas, vários pontos e com limitações de 
peso e espaço, como, por exemplo, pontes, dutos de petróleo, 
trilhos de trem e aviões. 

II. PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 
Fig. 1 mostra um diagrama esquemático simplificado do 

sistema, o qual se encontra um laser sintonizável, um 
modulador, um fotodetector, um circulador, um módulo de 
aquisição e processamento e dois grupos de sensores, G1 e G2. 
Cada grupo apresenta três RBF com baixa refletividade (<5%). 
Cada RBF do mesmo grupo tem diferentes comprimentos de 
onda nominais (λ1, λ2, λ3). Estes comprimentos de onda são 
repetidos nos grupos. As RBF do mesmo grupo podem ser 
próximas espacialmente, porém a separação entre os grupos G1 
e G2 deve ser proporcional à largura do pulso provido pelo 
modulador, τ. Esta configuração está desenhada na Fig. 1 com 
o intuito de ilustrar a técnica proposta, mas outra configuração 
de sensores será demonstrada na seção de resultados 
experimentais. 
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Figura 1.  Diagrama Esquemático do sistema 

Considerando o diagrama esquemático apresentado na Fig. 
1, a Fig. 2 apresenta gráficos esquemáticos do sinal de sintonia 
do laser sintonizável (a), espectro refletido de cada RBF (b), 
pulsos do modulador (c), pulsos refletido de cada RBF em 
instantes diferentes (d), e os espectros recuperados de todos os 
sensores do grupo G1 (e) e do grupo G2 (f). Estes gráficos 
apresentam dois ciclos consecutivos de sintonia do laser. No 
primeiro ciclo não há deformação, enquanto que no segundo 
ciclo, a segunda RBF do grupo G2 é deformada. A Fig. 2a 
representa a variação do laser de λo a λf, a qual corresponde ao 
tempo de to a tf. O espectro recuperado dos sensores sem a 
modulação do laser é mostrado na Fig. 2b. No primeiro ciclo, 
os dois grupos de RBF estão sobrepostos e com isso não é 
possível distinguir a qual grupo cada sinal pertence. Quando o 
segundo sensor do grupo G2 é deformado, seu espectro é 
deslocado e então é possível observar dois picos. No entanto, 
esta mudança no sinal não proporciona informação suficiente 
para identificar a qual grupo o sensor pertence.  

 

Figura 2.  Gráficos de sinais: a) sinal de sintonia do laser sintonizáver; b) 
espectro de reflexão das RBFs sem modulação pulsada; c) sinal de modulação 
do modulador; d) sinal detectado pelo Fotodetector; e) espectros recuperados 

das RBFs do grupo G1; f) espectros recuperados das RBFs do grupo G2. 

Ao proporcionar o sinal pulsado representado na Fig. 2c ao 
modulador, a luz do laser será modulado e cada pulso 
corresponderá a um certo comprimento de onda, como uma 
amostragem. Este sinal tem um período de T e largura τ. O 

período T precisa ser maior que a trajetória do pulso até o 
último sensor (tempo de percurso do pulso da fonte até o 
sensor, do sensor até o fotodetector). E este período T deve ser 
menor que o período de sintonia do laser. Conseqüentemente,  
conforme T diminui, a amostragem do resultado melhora. 
Enquanto isso, a separação entre os sensores com o mesmo 
comprimento de onda nominal está relacionada à largura do 
pulso τ. 

Os pulsos refletidos pelos sensores dos grupos G1 e G2 
estão representados respectivamente pelos pulsos pretos e 
cinzas em Fig. 2d. Estes pulsos simulam o sinal detectado pelo 
fotodetector. Quando o sinal da Fig. 2d é sincronizado aos 
sinais da Fig. 2a e Fig. 2c, é possível obter a informação da 
posição do sensor e o comprimento de onda. O parâmetro td na 
Fig. 2d depende da distância d entre os grupos G1 e G2, como 
mencionado anteriormente, e este tempo deve ser maior que τ. 
Através de um processamento de sinal adequado, a envoltória 
do sinal refletido de cada RBF pode ser recuperada, como 
mostra a Fig. 2e e 2f. Para melhor visualização, no segundo 
ciclo de sintonia do laser é possível observar a variação do 
segundo sensor de λ2 para λ2’. 

Apesar das vantagens apresentadas por esta técnica, 
também há inconvenientes que devem ser considerados, como 
interferência e cross-talk, que podem limitar a implementação 
da técnica. A interferência pode fazer com que a relação sinal-
ruído piore a fotodetecção e o range dinâmico diminua. O 
cross-talk pode mudar a detecção do espectro da RBF e pode 
aumentar a incerteza na estimativa do comprimento de onda 
[10]. Estes inconvenientes podem se minimizados utilizando 
RBF com baixa refletividade, pequenos desvios no 
comprimento de onda nominal [11] e escolhendo corretamente 
a separação entre os sensores. 

Conseqüentemente, projetar o conjunto de sensores é muito 
importante para o sistema. Equação (1) mostra uma estimativa 
inicial da relação entre a refletividade das RBFs e o número 
máximo permitido de sensores com o mesmo comprimento de 
onda nominal [10]: 

      (1) 

onde N é o número total de RBF e r é a refletividade da RBF. 
 

III. EXPERIMENTO E RESULTADO 
Na montagem experimental, o sinal de sintonia do laser é 

uma rampa como mostrada na Fig. 2a. Seu período é 5 
segundos e o range espectral de sintonia foi suficiente para 
observar as RBFs. O sinal de modulação proporciona pulsos 
com taxa de repetição de 100 kHz e largura de pulso de 30 ns 
para o modulador. O circuito de detecção é composto por um 
fotodetector PINFET seguido por um módulo de aquisição e 
processamento de dados. Os sensores estão distribuídos em 
oito grupos que estão separados por 20 metros de fibra entre 
eles, o que corresponde a atrasos de aproximadamente 200 ns. 
Os quatro primeiros grupos apresentam 4 comprimentos de 
onda nominais e os outros quatro grupos repetem o terceiro 
comprimento de onda. As refletividades das RBFs variam de 
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0,8% a 1,6%. A Fig. 3 mostra o conjunto de sensores utilizado 
na montagem experimental.  

 

Figura 3.  Conjunto de sensores experimental 

Fig. 4 mostra a tela do programa desenvolvido para avaliar 
o sistema com duas situações A e B. Os pulsos refletidos pelos 
sensores são observados na Waveform 1. Neste caso, é possível 
observar 8 pulsos, os quais correspondem ao comprimento de 
onda λ3. A janela Spectrum mostra as envoltórias dos sinais 
refletidos por cada RBF reconstruído através dos picos dos 
pulsos detectados. Cada grupo é representado por uma linha de 
cor diferente. No caso A as RBFs não foram deformadas e os 
espectros recuperados são correspondentes aos comprimentos 
de onda em repouso a temperatura ambiente. Já no caso B, as 
RBFs correspondentes à λ1, λ2 e λ3 de G1 foram deformadas 
tornando possível observar a variação no espectro. 

 

 

Figura 4.  Tela do programa com pulsos e especro para duas situações, A e B. 

IV. CONCLUSÃO 
Um sistema de interrogação para conjunto de sensores RBF 

semi-distribuídos em uma mesma fibra foi montado e testado. 
A reconstrução do sinal do sensor depende da sincronização do 
sinal de sintonia do laser para indicar o comprimento de onda e 
o sinal de modulação é necessário para obter o posicionamento 
do sensor. Conseqüentemente, o desenvolvimento de um 
software capaz de fazer a sincronização destes sinais torna-se 
importante, por que o tempo de resposta de cada sensor 
depende do processamento e do numero de RBF no conjunto 
de sensores. O projeto do conjunto de sensores é um ponto 
muito importante, e é associado a diferentes parâmetros dos 
componentes como, por exemplo, relação sinal-ruído, range 
dinâmico e largura de banda. 

Atualmente não existe um sistema comercial capaz de 
monitorar centenas de RBF em uma mesma fibra óptica. Com 
os resultados obtidos neste trabalho para 16 RBFs em uma 
mesma fibra, é estimado que ao usar um trem de pulso de 30ns 
e taxa de repetição de 100 kHz para modular o laser 
sintonizável com banda espectral de 60 nm, e RBFs com 
refletividade de 0,5% e faixa de operação de 6 nm cada uma, é 
possível interrogar um conjunto com 700 sensores distribuídos 
em 1 km de fibra. Mostrando assim, ser uma técnica 
promissora para interrogação de centenas de RBF em uma 
mesma fibra. 
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Abstract—An alternative to the technique that uses a flame-
brush at high temperature to enhance photosensitivity to UV
light in an optical fiber is described. An extreme low-cost air
aspirated propane-butane mini-torch is used, which produces a
lower temperature flame than the one in the flame-brush original
technique. It is shown that this change in the previous technique
is also capable of improving photosensitivity and allowing the
fiber Bragg grating imprinting process to be accelerated. Since
the flame-brush photosensitivity enhancement process is designed
to operate in an automated fiber taper rig, the process was
evaluated in fiber optic tapers with different diameters. In this
case, changes in photosensitivity are observed in the fiber optic
tapers in addition to the intrinsic photosensitivity occurring in
the pristine fiber without being tapered.

I. INTRODUCTION

Fiber Bragg Grating (FBG) imprinting processes form al-
ready a mature science [1], [2] and there are several types of
fibers to be used in the fabrication of such devices. A preferred
choice for the fabrication of FBG would be a standard single-
mode optical fiber compatible with many devices used in fiber
optic communications. Any germania-doped silica fiber optic
core demonstrate some photosensitivity to UV light at different
degrees [3] and could be used for the FBG fabrication, for
example, when using an excimer laser at 248 nm in the
imprinting process. There are several well established methods
to improve this photosensitivity in order to enhance the FBG
writing process, and consequently requiring shorter exposure
times to the UV light and causing the reliability and spec-
tral characteristics of the fabricated devices to be differently
affected. A class of the photosensitization techniques are
based on the diffusion of Hydrogen via different methods into
the fiber, like the hot hydrogenation and high-pressure cold
hydrogenation, or the exposure of the bare fiber to a Hydrogen-
Oxygen flame for 20 minutes [1], [4]. In this last case, the
photosensitization is simple, requiring a scanning torch along
the fiber at a temperature of approximately 1700◦C. The flame-
brushing in the photosensitization process is similar to the one
used in the fabrication of fused biconical fiber optic tapers
with the flame-brush technique [5], [6]. For the fabrication
of fiber optic tapers, the heat-source is not required to be a
Hydrogen-Oxygen flame, and even a commercial air-aspirated
propane-butane mini-torch may allow the manufacture of the
tapers [7]. The observation of photosensitivity enhancement

along the flame-brushed fiber section is noticed in this work
at a much lower temperature (approximately 1000◦C) even
when using a non-Hydrogen-Oxygen flame. In addition, the
commercial mini-torch photosensitization process may be used
in the fiber taper rig requiring only slight changes in the control
of the machine such as to only flame-brush the fiber and not
to manufacture tapers. Considering that such an enhancement
in photosensitivity when imprinting the FBG with an excimer
laser was first observed by the authors in a fiber optic taper,
tapers with different diameters were analyzed with respect to
the imprinting efficiency and its photosensitivity was compared
to the intrinsic photosensitivity observed in pristine fibers.

II. METHODOLOGY

The alternative flame-brush technique for the photosensiti-
zation of an optical fiber was implemented in a fiber taper rig
system to manufacture fused biconical fiber optic tapers [7].
The system operates by slowly stretching the optical fiber
while a flame-brush moves in a zigzag movement along a
hot-zone section of the fiber. If the photosensitization is the
goal in the system, the taper rig can be programmed to
move only the flame-brush, allowing the uniform heating of
the fiber during a specific time interval. The time duration
of the flame-brushing process in the original technique is
usually set to 20 min with a Hydrogen-Oxygen flame [4]. The
flame-brush is based on a commercial mini-torch, that after
being refueled is able to maintain a flame for 40 minutes
at a temperature of approximately 1000◦C with a propane-
butane (30%/70%) mixture. Therefore, the fiber is not directly
loaded with Hydrogen through the heating process. A standard
single-mode optical fiber was used (Draktel G.652.C/D) into
which tapers were manufactured and FBG imprinted. A set of
three fiber tapers were fabricated, having exponential profile
up to the waist region, which had constant diameters of
70µ m, 90µ m and 110µ m. All taper waists were processed
along a length of 20 mm, equal to the taper length, with the
flame at a speed of 4 mm/s. After being heated, these fiber
sections were exposed to the beam of a pulsed KrF excimer
laser (Xantos XS-500, Coherent) with center wavelength at
248 nm, 8 mJ pulse energy and 5 ns pulse width at a rate
of up to 500 Hz. The excimer laser beam traversed a phase-
mask (with pitch of 1066.5 nm) positioned close to the fiber,
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Fig. 1: Diagram illustrating the FBG fabrication: excimer laser, optical circuit and interrogating system.

before hitting the taper waist region and resulting in the
modulation of the refractive index in the core of the fiber.
In fig. 1, a diagram illustrating this FBG imprinting process
is depicted. This pattern of UV light on the fiber produced
an FBG with Bragg wavelength at approximately 1540.5 nm.
Therefore, the optical spectrum of the light reflected by the
FBG is centered at approximately this wavelength. The flame-
brushed region of the fiber was the section into which the FBG
should be imprinted. The number of excimer laser pulses were
recorded during the process together with the record of the
reflectivity spectrum of the fabricated FBG by an interrogating
unit (Micron Optics, Optical Sensung Interrogator SM 125).
The reflectivity peak in the data set was measured to indicate
how the refractive index in the core of the fiber is changing in
an indirect manner, characterizing the FBG imprinting process
through reflectivity peak changes. The refractive index change
in an FBG is related to the peak reflectivity through [8]:

R = tanh2

(
L

πvδneff

λ

)
(1)

where L = 3 mm is the length of the imprinted FBG, δneff

is the mean effective index variation caused during the FBG
fabrication, λ is the wavelength and v is the fringe visibility of
the index change which was not available to calculate δneff .
The acquired spectrum data was processed using a radial basis
function neural network to detect the correct position of the
reflectivity peak and its wavelength [9].

III. RESULTS

During the FBG imprinting process in tapers, the peak re-
flectivity behavior was recorded as a function of t’;he number
of excimer laser pulses, and is shown in fig. 2. An FBG
was written in the pristine fiber without the flame-brushing
process and its reflectivity behavior is used as a reference. At
a number of N = 1250 pulses from the excimer laser the peak
reflectivity of each FBG was registered and is shown in table I,
before any erasure process could happen in the imprinted FBG

due to the flame-brush treatment. Since the 8 mJ energy pulses
from the excimer laser are below the threshold of 30 mJ, the
written FBG were all in the type I regime of fabrication [1]
and the fabrication process was analyzed before the FBG in
the tapers had a decrease in the reflectivity. A further study on
the behavior of the FBG fabrication process in the taper for a
larger number of laser pulses is to be developed elsewhere,
where the dependence of the photosensitivity on the taper
diameter as well as its relation to the erasure of the FBG
will be evaluated. In the case of the flame-brushing process,
its time duration in the manufacture of tapers with diameter
110µ m, 90µ m and 70µ m is shown in table I.
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Fig. 2: Reflectivity of tapers and not flame-brushed (NFB) fiber
as a function of the number of excimer laser pulses during
FBG writing process.

IV. DISCUSSION

From the results plotted in fig. 2, one may observe a relative
improvement in photosensitivity that allows an accelerated
FBG imprinting process in the fiber tapers. An illustration of
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TABLE I: Time duration of flame-brushing process in tapers
and not flame-brushed (NFB) fibers and their corresponding
reflectivities for 1250 excimer laser pulses in the FBG writing.

Fiber Diameter Duration Reflectivity N = 1250
1 125µ m Not flame-brushed 61.9%
1 110µ m 2.77 min 79.7%
1 90µ m 5.95 min 78.1%
1 70µ m 10 min 77.6%

Fig. 3: Spectrum of the light reflected by the FBG in a taper
with 110µ m ocurring at a number of pulses of N=200 (solid
line) and N=11200 (dotted line) from the excimer laser.

the acquired FBG spectrum during the FBG writing is depicted
in fig. 3 for the taper with 110µ m. The peak reflectivity
behavior in any fiber taper shows a smooth increase in its mean
value along the process, which remains above the pristine
fiber reflectivity. The pristine fiber had an FBG imprinted
using its intrinsic photosensitivity based on a low germanium
core. It was also possible to notice that fiber tapers with
smaller diameters tend to demonstrate a sudden decrease in the
reflectivity, earlier than in tapers with larger diameters. This
may be a predictable result since the fiber was subjected to
a duration of the flame-brush longer than in tapers fabricated
with larger diameters. The literature reports such an earlier
erasure of the FBG written in annealed fibers and setting
a threshold between the type I and type IIA FBG writing
regime [10]. For the single-mode tapered fibers, the point at
which a taper with 70µ m starts the erasure happens with
N = 1250 pulses in the excimer laser writing process.
However the relation of this erasure with the number of pulses
requires a further study. A tendency to decrease the peak
reflectivity is also partly noticed in the taper with 90µ m which
starts to decrease with N = 1750. Since this is a phenomenon
with probably additional causes which the authors have not
yet studied in the process, the explanation for this abnormal
behavior will be deferred until more data be produced.

A flame-brushed fiber taper during 2.77 min shows also
an increase in the reflectivity, and it follows the other FBG
tapers reflectivity until N = 1250, that is a threshold for
comparison with tapers subjected to a longer flame-brushing.

This also indicates that the propane-butane flame allows the
improvement of photosensitivity, while the process may be
implemented with a simpler flame-brushing system in an
automated taper rig.

V. CONCLUSION

The automated flame-brushing of fiber optic tapers was
demonstrated in a modified operation of a fiber taper rig. In
addition, the used flame-brush is based on a commercial air
aspirated propane-butane mini-torch, showing that there will
be an increase in photosensitivity if the Hydrogen-Oxygen
flame is not the used flame-brush. Other results about the
increased photosensitivity in fiber optic tapers are reported, as
the erasure of the FBG and its behavior with different tapers,
or equivalently with different time interval exposures to the
flame-brushing process. A further study is required in order
to evaluate the FBG writing process in other flame-brushed
fibers different from the standard single-mode fiber used in
this work, as well as a more complete characterization of the
FBG imprinted in the tapers and a comparison between their
behavior and the FBG in pristine flame-brushed optical fibers.
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Resumo — Neste trabalho é apresentado um estudo da 
aplicabilidade de uma rede de período longo modificada para 
atuar como um interferômetro de Michelson em medidas 
refratométricas de substâncias líquidas que possuem índices de 
refração iguais ou maiores que o da casca da fibra ótica em 
temperatura ambiente. Tais substâncias foram analisadas em 
temperaturas variando entre 20,0 ºC e 120,0 ºC. Os resultados 
obtidos demonstram que é possível visualizar as franjas de 
interferência do dispositivo somente quando as substâncias são 
submetidas a temperaturas maiores que a temperatura ambiente 
(20,0 ºC). Dessa forma, a associação entre a resposta espectral do 
interferômetro em fibra e o aumento sistemático da temperatura 
do mensurando líquido constitui uma promissora ferramenta 
para análise de substâncias que possuem coeficientes termo-
óticos negativos e índices de refração iguais ou maiores que o da 
casca da fibra ótica.  

Palavras-chaves – Redes de período longo, interferômetro de 

Michelson em fibra, índice de refração. 

I. INTRODUÇÃO 

 
As redes de período longo (LPG – Long Period Gratings) 

são dispositivos intrínsecos produzidos em fibras óticas que se 
tornaram importantes ferramentas nas áreas de 
telecomunicação e sensoriamento. Possuem características 
ímpares, tais como baixo tempo de resposta, baixa reatividade 
química, passividade elétrica, imunidade eletromagnética, 
reduzidas dimensões físicas e alta sensibilidade ao índice de 
refração, as quais propiciam a aplicabilidade desses 
dispositivos como sensores químicos aptos a analisar as 
propriedades de diferentes substâncias [1]. A LPG consiste em 
uma modulação periódica do índice de refração do núcleo de 
uma fibra ótica, produzida ao longo de seu comprimento [2]. 
Esse dispositivo permite que a potência ótica que se propaga 
no modo fundamental de núcleo seja acoplada para modos de 
casca copropagantes. Esse acoplamento ocorre para os 
comprimentos de onda que satisfazem a seguinte condição de 
casamento de fase: 

λ
m = (nm

eff_ca – neff_nu)Λ (1) 

onde λm é o comprimento de onda no qual o acoplamento 
ocorre, nm

eff_ca refere-se ao índice de refração efetivo do modo 
de casca de ordem m, neff_nu é o índice de refração efetivo do 
modo de núcleo e Λ é o período da rede. 

A potência ótica que se propaga nos modos de casca é 
rapidamente atenuada devido a perdas na interface casca-meio 
externo. Como resultado, bandas de atenuação em 
comprimentos de onda que satisfazem a equação (1) podem 
ser observadas no espectro de transmissão do dispositivo. O 
comprimento de onda no qual o acoplamento ocorre depende 
do índice de refração efetivo do modo de casca, que, por sua 
vez, depende do índice de refração do meio externo à fibra. 
Portanto, variações no índice de refração do meio externo 
ocasionam mudanças no comprimento de onda de 
acoplamento, possibilitando que o dispositivo seja usado como 
transdutor de índice de refração. Entretanto, a alta 
sensibilidade ao índice de refração do transdutor somente é 
verificada na avaliação de substâncias cujos índices de 
refração sejam menores que o índice de refração da casca da 
fibra ótica que contém a LPG. Nos casos em que o índice de 
refração da substância é igual ou maior que o índice de 
refração da casca da fibra, as condições de guiamento dos 
modos são modificadas como resultado das alterações das 
condições de contorno na interface casca-meio externo [2,3]. 
Nesses casos, os deslocamentos em comprimento de onda 
devido a variações no índice de refração do meio externo são 
menores, limitando as aplicações do dispositivo como 
transdutor. 

O aumento da sensibilidade da LPG na medição do índice 
de refração do meio externo é de grande interesse para 
aplicações na área de sensoriamento. Algumas técnicas já 
relatadas na literatura para o aumento dessa sensibilidade são a 
redução do diâmetro da casca da fibra [4], o recobrimento da 
casca da fibra com filmes metálicos [5] ou, ainda, a produção 
de estruturas de LPG de maneira a constituir um 
interferômetro de Michelson [6,7]. Um interferômetro de 
Michelson baseado em LPG é construído por meio da 
gravação de uma LPG, preferencialmente com eficiência de 
3 dB, em um segmento de fibra com extremidade espelhada a 
alguns centímetros do local onde a rede foi gravada. Nessa 
configuração, parte da potência ótica que se propaga no modo 
fundamental de núcleo da fibra é acoplada pela LPG para 
modos de casca copropagantes. A potência ótica que se 
propaga nos modos de casca apresenta um atraso de fase em 
relação àquela que se propaga no núcleo, devido as diferentes 
constantes de propagação nos meios. Dessa forma, o núcleo e 
a casca da fibra constituem os braços do interferômetro. Após 
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a reflexão na extremidade espelhada, o sinal ótico atinge 
novamente a LPG e a potência ótica propagada na casca é 
reacoplada para o modo fundamental de núcleo, onde se 
recombina com a porção remanescente confinada no núcleo, a 
qual também é refletida na extremidade espelhada. A 
recombinação das duas componentes resulta em uma série de 
franjas de interferência no espectro de reflexão do dispositivo. 
O atraso de fase depende do índice de refração efetivo dos 
modos de casca da fibra e, consequentemente, a posição das 
franjas está relacionada com o índice de refração do meio 
externo à fibra. Além disso, alterações no índice de refração 
do meio externo modificam a condição de casamento de fase 
entre os modos de casca e o modo fundamental de núcleo, o 
que também resulta em deslocamentos das franjas [8,9,10]. 

Além de ser sensível ao índice de refração, a LPG também 
é sensível a mudanças de temperatura. Kamikawachi et al. 
apresentaram um estudo da influência do meio externo à fibra 
ótica na sensibilidade térmica de uma LPG [11]. Foi mostrado 
que o deslocamento do comprimento de onda ressonante, que 
caracteriza a sensibilidade térmica do dispositivo, resulta da 
combinação do efeito termo-ótico da amostra em análise e do 
efeito termo-ótico de acoplamento do guia de onda. 

Neste trabalho são avaliadas as características de um 
interferômetro de Michelson baseado em uma LPG para a 
análise de substâncias líquidas que apresentam, na temperatura 
ambiente, índice de refração igual ou maior que o da casca da 
fibra ótica que contém o dispositivo. As substâncias foram 
submetidas a temperaturas variando entre 20,0 ºC e 120,0 ºC. 
A mudança sistemática da temperatura induziu alterações nos 
índices de refração envolvidos, por conta do efeito termo-ótico 
[12]. Com isso, as substâncias, que inicialmente possuíam 
índice de refração igual ou maior que o da casca da fibra, 
tiveram seus índices de refração reduzidos de forma que os 
mesmos ficassem menores que àquele da casca da fibra. Nessa 
condição, os líquidos passaram a ser avaliados dentro da faixa 
de maior sensibilidade ao índice de refração do transdutor. 

 

II. METODOLOGIA 

 
Para a produção do interferômetro de Michelson em fibra 

foi, inicialmente, efetuado o espelhamento da extremidade de 
um segmento de fibra ótica fotossensível (Nufern). Para 
tanto, uma solução de nitrato de prata foi adicionada a uma 
solução de glicose, em meio básico, sendo a extremidade da 
fibra ótica mergulhada na solução resultante por 
aproximadamente 10 minutos. Em seguida, uma LPG com 
período de 390 µm e 24 mm de comprimento total, foi gravada 
nesse mesmo segmento de fibra, deixando um espaçamento de 
aproximadamente 4,0 cm entre a rede gravada e a extremidade 
espelhada. Para a escrita da rede foi empregado o método de 
exposição ponto-a-ponto ao feixe UV emitido em 248 nm por 
um laser de KrF (Coherent Xantos XS). Após, o transdutor foi 
posicionado verticalmente em um suporte metálico, de tal 
forma que ficasse firme e que tanto a LPG quanto a cavidade 
do interferômetro ficassem livres para imersão em substâncias 

líquidas. Um LED superluminescente (MRV 
Communications, centrado em 1547,1 nm e com 54,8 nm de 
largura de banda a meia altura), um analisador de espectros 
óticos (OSA, Anritsu-MS9710B, com resolução de 0,1 nm e 
estabilidade mínima em comprimento de onda de ± 5 pm) e 
um circulador com 3 portas foram utilizados para efetuar a 
leitura do espectro de reflexão do dispositivo ótico, o qual foi 
adquirido e processado por um computador. A Figura 1(a) 
ilustra esse sistema de caracterização. Preliminarmente, 
avaliou-se o comportamento das franjas de interferência do 
dispositivo quando em contato com o ar e com seis 
substâncias líquidas com diferentes índices de refração e 
coeficientes termo-óticos negativos. Essas medidas foram 
realizadas a fim de caracterizar e avaliar a sensibilidade do 
dispositivo quanto ao índice de refração em temperatura 
ambiente, sobretudo quando em contato com líquidos cujos 
índices de refração são iguais ou maiores que o índice de 
refração da casca da fibra à temperatura ambiente. 

Os índices de refração das substâncias utilizadas, os quais 
são apresentados na Tabela 1, foram determinados com o 
auxílio de um refratômetro de Abbe (Bausch & Lomb, 
operando em 589,3 nm e com resolução de ± 0,0001). Essas 
medições foram efetuadas a (20,0 ± 0,5) ºC, em um ambiente 
climatizado.  

 
 
 

TABELA 1. VALORES DOS ÍNDICES DE REFRAÇÃO DAS AMOSTRAS 
LÍQUIDAS A (20,0 ± 0,5) ºC. 

 

Substâncias Índice de Refração  

Ar 1,0000 

A 1,3330 ± 0,0002 

B 1,3630 ± 0,0002 

C 1,4125 ± 0,0002 

D 1,4347 ± 0,0001 

E 1,4389 ± 0,0002 

F 1,4562 ± 0,0003 

G 1,4733 ± 0,0002 

 
 

Na sequência, foram avaliadas as respostas espectrais do 
interferômetro em fibra quando individualmente imerso nas 
substâncias F e G, porém em temperaturas maiores que a 
temperatura ambiente. Para tanto, foram adicionados ao 
sistema ilustrado na Figura 1(a) um banho térmico e um 
termopar (Minipa, tipo K, com resolução de 0,1 ºC). O 
termopar foi posicionado no suporte metálico, ao lado do 
dispositivo em fibra. Os líquidos com índices de refração igual 
(substância F) ou maior (substância G) que o da casca da fibra 
ótica à temperatura ambiente foram devidamente 
acondicionados em um recipiente de vidro com volume de 
aproximadamente 20 mL e, na sequência, foram submetidos a 
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temperaturas variando entre 20,0 ºC e 120,0 ºC. As aquisições 
dos espectros de resposta do dispositivo foram realizadas em 
intervalos de 2,0 ºC. A Figura 1(b) ilustra o arranjo 
experimental que permitiu aquecer e medir a temperatura dos 
líquidos sob análise. Após a avaliação de cada substância, foi 
utilizado etanol para efetuar a limpeza do dispositivo. 

 
 

(a) 

 
 

(b) 

Figura 1.  Sistema de caracterização das substâncias líquidas (a) à 
temperatura ambiente (20,0 ºC) e (b) a temperaturas entre 20,0 ºC e 120,0 ºC. 

 
Uma LPG simples operando no modo de transmissão, 

fabricada com a mesma fibra (Nufern) que constitui o 
interferômetro de Michelson foi utilizada para determinar o 
valor do índice de refração da casca da fibra à temperatura 
ambiente. Para tanto, foi utilizada a metodologia proposta em 
trabalhos anteriores de caracterização de LPGs [13,14]. A 
medida da posição do comprimento de onda central da banda 
de atenuação mais pronunciada dessa LPG como função do 
índice de refração do meio externo permitiu a determinação 
empírica do índice de refração da casca da fibra ótica que a 
contém  em temperatura ambiente [13], sendo esse valor igual 
a 1,4558 ± 0,0027. 

 
 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A Figura 2 apresenta os espectros de resposta do 

dispositivo interferométrico a 20,0 ºC, para a faixa espectral 
compreendida entre 1500 nm e 1600 nm, quando em contato 
com o ar, com a substância F e com a substância G. Nota-se 
que, quando o dispositivo está imerso no ar (índice de refração 
menor que o índice de refração da casca da fibra ótica), o 
espectro apresenta as franjas de interferência características da 
recombinação da potência ótica no interferômetro. Entretanto, 
os espectros referentes à resposta do dispositivo quando 
totalmente imerso nas substâncias F e G não apresentam o 
padrão de interferência. Isso ocorre porque o índice de refração 
desses líquidos a 20,0 ºC é aproximadamente igual ou maior 
que o índice de refração da casca da fibra ótica, 
proporcionando uma condição de guiamento diferenciada [3,9]. 
O resultado dessa nova condição de guiamento é a perda da 
potência ótica que se propaga na casca para o meio externo à 
fibra, extinguindo a visibilidade das franjas de interferência e 
descaracterizando o funcionamento do dispositivo como sensor 
interferométrico [9].  
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Figura 2.  Espectros obtidos com o dispositivo interferométrico quando em 
contato com o ar e com as substâncias F e G em temperatura ambiente 

(20,0 ºC). 

A Figura 3 mostra as curvas de resposta e de sensibilidade 
ao índice de refração do transdutor imerso no ar e quando em 
contato com os líquidos com índices de refração menores que o 
da casca da fibra ótica à temperatura ambiente. Os círculos 
abertos (�) e suas respectivas barras de erros estão associados 
aos dados experimentais. A linha vermelha representa o ajuste 
empírico de uma função racional aos pontos experimentais. O 
coeficiente de determinação desse ajuste é 0,9541. A linha azul 
pontilhada representa a sensibilidade (em nm/UIR, unidades de 
índice de refração) do transdutor ao índice de refração à 
temperatura ambiente.  A sensibilidade foi calculada por meio 
da derivada numérica do ajuste empírico. 
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Figura 3.  Curvas de resposta e sensibilidade do transdutor ao índice de 
refração à temperatura ambiente (20,0 ºC).    

 

Para obter os valores dos dados experimentais (�) foi 
escolhido como referência um vale do espectro de resposta do 
dispositivo (ver Figura 2). Assim, determinou-se o valor do 
comprimento de onda central desse vale para cada substância. 
Nota-se que o vale de referência sofre um deslocamento para 
menores comprimentos de onda à medida que o valor do índice 
de refração da substância aproxima-se do valor do índice de 
refração da casca da fibra. Pode-se observar, ainda, que a 
sensibilidade do dispositivo ao índice de refração externo 
aumenta quando os valores do índice de refração das 
substâncias aproximam-se do valor do índice da casca da fibra 
(n = 1,4558 ± 0,0027), podendo atingir valores de até 
−1000 nm/UIR. Para todas as substâncias com índices de 
refração menores que o índice de refração da casca da fibra à 
temperatura ambiente evidenciou-se o padrão interferométrico 
no espectro de resposta do transdutor. No entanto, para as 
substâncias F e G, as quais possuem, respectivamente, índices 
de refração igual e maior que aquele da casca da fibra à 
temperatura ambiente, o padrão interferométrico foi 
descaracterizado, conforme apresentado na Figura 2. Contudo, 
quando essas substâncias foram submetidas a temperaturas 
maiores que a temperatura ambiente, os espectros de resposta 
do transdutor passaram a ser caracterizados por padrões 
interferométricos semelhantes àqueles observados para as 
substâncias com índices de refração menores que o da casca da 
fibra à temperatura ambiente. 

A Figura 4(a) ilustra a evolução do espectro de resposta do 
interferômetro quando imerso na substância F durante seu 
aquecimento. Essa substância possui índice de refração 
(n = 1,4562 ± 0,0003) aproximadamente igual ao índice de 
refração da casca da fibra. Portanto não foi necessário atingir 
temperaturas muito maiores que a temperatura ambiente para 
que, devido ao efeito termo-ótico, seu índice de refração 
atingisse valores menores que àquele da casca da fibra. Pode-se 
observar que a 20,0 °C as franjas de interferência estão 
ausentes (Figura 2). No entanto, quando a temperatura da 
substância F atinge 28,0 °C, é possível verificar a existência do 
padrão interferométrico (Figura 4(a)). 

Na Figura 4(b) são apresentados os espectros de resposta do 
dispositivo imerso na substância G (n = 1,4733 ± 0,0002) em 
diferentes temperaturas. Como o índice de refração dessa 
substância é maior que o da substância F, foi necessária uma 
temperatura mais elevada, cerca de 74,0 °C, para se iniciar a 
visualização das franjas de interferência. Os índices de refração 
das substâncias F e G diminuem com o aumento da 
temperatura, uma vez que as substâncias possuem coeficientes 
termo-óticos negativos. Esse efeito, além da influência da 
temperatura sobre o coeficiente termo-ótico do guia de onda e 
sobre a diferença de caminho ótico entre os braços do 
interferômetro causam o deslocamento das franjas de 
interferência para maiores comprimentos de onda. 

 

 

 

Figura 4.  Espectros de resposta do transdutor imerso nas substâncias F (a) e 
G (b) em temperaturas maiores que a temperatura ambiente.    

 

  

 

 

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

751



IV. CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados nesse trabalho indicam que um 
interferômetro de Michelson a fibra ótica baseado em LPG 
pode ser utilizado na análise refratométrica de amostras 
líquidas que apresentam índices de refração iguais ou maiores 
que o da casca da fibra na temperatura ambiente, desde que 
associado com um sistema capaz de manter a temperatura da 
amostra em um valor adequado. Portanto, o dispositivo 
constitui uma ferramenta capaz de determinar a concentração 
de cada substância presente em misturas de substâncias 
conhecidas, independente dos índices de refração dessas 
substâncias serem iguais ou maiores que o índice de refração 
da casca da fibra. Nesses casos, é necessário fixar uma 
temperatura adequada e realizar o levantamento prévio de uma 
curva de calibração. A escolha da temperatura da amostra 
durante a medição depende, principalmente, do seu índice de 
refração, dos coeficientes termo-óticos das substâncias que a 
constituem e da faixa dinâmica do dispositivo empregado. Uma 
vez encontrada a temperatura adequada de medição, o 
dispositivo é capaz de medir o índice de refração das amostras 
com sensibilidades de até −1000 nm/UIR, dependendo da faixa 
de operação. 
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Abstract— the design and simulation of a GTEM - Gigahertz 

Transverse Electromagnetic chamber   employed in pre-

compliance tests and electromagnetic compatibility for 

automotive, electronic boards and integrated circuits are 

presented on this work. The physical conception of the chamber 

projected for a range from 500 MHz – 18 GHz.  The APEX 

(match between RF excitation and the body of the chamber ) 

design is minutely shown. This chamber has significant 

advantages over equivalent systems: TEM cell, Near Field Test 

Setup, Open Area Test Site (OATS) and others, due to the 

extended frequency range and mainly in economic terms 

compared to the commercial available chambers. 

 

Keyword - GTEM;Integrated Circuits; EMC;EMI. 

I.  INTRODUCTION  

 
Electrical and electronics devices are constantly present in 

human lives, as providing communication, entertainment and 
transportation. In many cases, integrated circuits are the mainly 
causes of interference in electronics equipments [1]. The 
Electromagnetic Compatibility (EMC) of an electrical device is 
its capability to operate safely in an electromagnetic 
environment without interfering [2]. In this context, the control 
of EMC is an increasing necessity. 

 Electromagnetic compatibility test setups at electronic 
system levels are defined in standards such as CIPR 25 (CIPR, 
2002) for parasitic emissions and ISO-11452 for susceptibility 
to electromagnetic interference. The international electro-
technical commission (IEC) by its responsible group in 
measurements researches in integrated circuit has defined two 
mainly standards: radio frequency radiated (TEM/GTEM, 
Magnetic Loop, Magnetic probe) and conducted emissions 
(1Ω/150Ω, Workbench Faraday Cage); and RF immunity. 
Open Area Test Site (OATS) is another useful kind of test 
setup, which is characterized by a large ground screen and the 
absence of another conducting surface surrounding the 
integrated circuit. In this setup antennas are used to generate 
and to measure the fields.  

In this work is shown the concept and design of a Gigahertz 
Transverse Electromagnetic Chamber (GTEM) projected to 
operate from 500 MHz – 18GHz. The GTEM chamber has 
some advantages over the others test setups, mainly in 
economic terms and the operational frequency range. Figure 1 
shows the operational frequency range for the most useful test 
setups. 

 

 

Figure 1: Frequency range for different methods. 

 

II. MODEL 

A. TEM cell 

 
The creation of transverse electromagnetic cells (TEM) was 

inspired basically on the concept of a planar expanded 
transmission line operating on TEM mode to simulate a free 
space planar wave. This expanded wave guide with a flat and 
wide center conductor and coated by electromagnetic waves 
absorbers, is commonly used in analyses of products that are 
physically small and compacts, especially components. 

Similar to a rectangular coaxial transmission line with outer 
conductors closed and joined together, the TEM cell has 
tapered ends acting as transitions to adapt to the standard 50 Ω 
coaxial connectors. The central conductor of the cell provides 
the electromagnetic propagation in TEM mode. 
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The electromagnetic field is uniform only in a certain 
region of the chamber normally in the middle, part where the 
EUT should be located. So this part is called testing volume, 
which is restricted to one third of the height of the chamber. 
The electromagnetic waves propagate spherically along the 
tapered extremities whereas in the main volume the wave 
becomes planar. Only on the testing volume the field strength 
is constant along the longitudinal extension. Fig. 2(a) shows the 
cross section of a TEM cell. 

In low frequencies just the TEM mode propagates on the 
chamber. However, with the increase of the operational 
frequency, TE and TM modes can be excited inside the cell. 
The maximum frequency is calculated from the first lower 
resonant of the up modes, which depends on the chamber size 
and shape. 

The mainly advantages of the TEM cell is the small size 
and low cost, and further it’s not necessary any additional 
external shielding. However, the TEM chamber is restricted in 
frequency, according to IEC 1000-4-3 [3], up to 200 MHz. 
There are some ways to increase the maximal frequency, since 
placing absorbing materials on chamber walls, until expand it’s 
the total size. However, the upper frequency limit still below 1 
GHz. 

 

50 Ω current 

termination
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input

EUT

Septum

 

(a) 

 

Septum

Absorbers

input
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termination

EUT
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Figure 2:  (a) TEM cell side view; (b) GTEM cell side view. 

    

 

B. GTEM cell 

 
From the necessity of make EMC measurements on upper 

frequencies, in [4] Hansen et al proposed a new concept of 
TEM cells. The idea behind the new chamber was in avoiding 
the tapered corners which are the main reason for the TEM cell 
frequency limitations. So, it becomes a new chamber called 
GTEM (Gigahertz Transverse Electromagnetic) in which is 
possible make measurements from some hertz through 18 GHz. 
The restriction on upper frequency limit is eliminated by 
tapering the transmission line continuously outward from the 
feed point to a termination system. The tapered point and the 
absorbers at the end of the chamber are what allow this 
chamber to operate in high frequency. 

This cell consist basically in a tapered section of a 
rectangular transmission line, RF absorbers at the end of the 
cell, and a tapered Septum which is a metallic plate constructed 
by brass or aluminum. The larger extremity ends with a 50 Ω 
resistive load, and has RF absorbers, while the close extremity 
has a 50 Ω coaxial adapter. Fig. 2(b) shows the cross section of 
a GTEM cell. 

The absorbers are basically polyurethane foams with low 
density in pyramidal shape, filled by a dielectric with high 
losses. The RF absorbers terminate the waves at a range 
starting from a frequency that depends mainly on the length of 
the pyramids. So, the lowest frequency attenuated by the 
absorbers, is defined by the following expression: 

min

abs

c
f =

2h
                                         (1) 

Where fmin is the lowest frequency attenuated by the 
absorbers, c is the speed of light and habs is the height of the 
absorbers. In this work, the GTEM chamber is design with a 
Broadband Pyramidal Absorber - BPA-12, with h = 30 cm. 
Table 1 shows the typical specifications of the chosen absorber. 

TABLE I.  BPA-12 ABSORBER  SPECIFICATIONS 

Part 

Number 

Typical Reflectivity (dB) 

1GHz 3GHz 6GHz 10GHZ 15GHZ 18GHz 

BPA-12 30 35 40 45 50 50 

 

The field uniformity depends on the level of the reflections 
at the end of the chamber. The field strength at the position of 
the EUT is obtained by the following expression: 

P.Z
E=

d
                                       (2) 

Where P is the input power, d the distance from the bottom 
outer to the center conductor, and Z is the characteristic 
impedance of the line. Field strength around 10 V/m in the 
testing area satisfies the requirements for EMC measurements. 
So, from (2) the optimal input power and distance h can be 
easily calculated. Fig. 3 shows electric field curves in the 
middle of the chamber with input power varying from 0.1 W to 
3 W. Therefore, for a small chamber with a distance h around 
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40 cm, between the septum and the bottom of the chamber, a 
nominal electrical field can be obtained with an input power 
around 0.4W. Even the design was for a larger chamber, with a 
distance h around 1 m, the input power (~3W) to satisfy the 
desired electrical field for susceptibility measurements is less 
than the required for an anechoic room, for example. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3:  Field Strength in the center of the chamber for different input power. 

 

A crucial challenge on the design of the GTEM chamber is 
establish the correct sizing of the Apex, which works in the 
transition from the 50 Ω coaxial cable (input power) to the 
body chamber. The apex is carefully discussed in the next 
section. 

As an expanded transmission line operating on TEM mode, 
the characteristic impedance of 50 Ω should be ensured to 
avoid reflections inside the chamber. To define the right 
position of the center conductor in function of the characteristic 
impedance, the following expressions for line capacitance per 
unit length from [5] are used. 

 

2

0

2
2

1n 2n n
2

n=1

1
2ε 1+

K
C=

a
(V +KV ) g

w



 
 
 


,                       (3) 

 

Where K, V1n, V2n and gn are: 
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                 (7) 

 

   Where a, w, h and d are the rectangular transmission line 

dimensions, K, gn, n, V1n, V2n are auxiliary variables to 

obtain the trial function to the charge distribution applied to 

the Green’s function and then a Fourier’s Transform 

expansion (see reference [6] for detailed discussion). 
So, the characteristic impedance can be calculated in 

function of the capacitance obtained by (3) and speed of light 
(c0), as shown in the following expression. 

0

1
Z=

c C
                                          (8) 

To verify the characteristic impedance along the 
transmission line, the prototype will be evaluated using 
conventional RF and microwave VNA.  

III. GTEM DESIGN  

 
The target of this work is to show to the reader the basics 

concepts of design and construction of a GTEM. With this 
powerful tool, EMC measurements and analysis of small 
electronic devices can be easily done. 

As the chamber is assumed to work only with small 
devices, a testing volume of 10 cm x 10 cm x 10 cm is defined. 
Therefore, an electrical field intensity of 10 V/m in the volume 
testing is required. Using 0.3 W as input power and based on 
Fig. 3, the distance between the bottom of the cell and the 
septum is around 40 cm. This value is essentially to define the 
exactly position of the testing volume. Other boundary 
condition is the height of the absorbers, here 30 cm. To avoid 
reflections on the body of the chamber, a safety region around 
35 cm between the absorbers and the EUT should be 
considered [6]. So, from (9) the first approximation of the 
length of the chamber is obtained: 

 

V TA AL= 3(T +D +L )                                (9) 

Where TV is the length of the testing volume, DTA the safety 
distance between the testing volume and the absorbers, and LA 
is the length of the absorbers. 
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From the length of the chamber calculated by (3), the next 
step consists on the sizing of the apex, which in the first 
approximation corresponds around 10% of the total length of 
the chamber.  

The cell opens with an angle of 20
o
 in the vertical plane and 

30
o
 in the horizontal ones, while the center conductor opens 

with 19.5
o
 [3]. Hence, the cross section dimensions of the 

rectangular waveguide are a height to width ratio of 2 to 3. 

To avoid reflections due the abrupt change in diameter at 
the center pin of the N connector to the center conductor, the 
transition must be done very smoothly. The apex should be 
mounted on the body by flanges which ensure high rigidity and 
a good electrical connection. Finally, the front panel of the 
Apex should be as small as possible, but large enough to mount 
an N connector. The following picture shows the proposed 
GTEM.  
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A B C D E F G H I J K 

1170 660.2 120 19.5 790 416.2 78 13 966.5 966.5 177 

 

Figure 4:  GTEM dimensions in mm. 

 

IV. PROCEDURES FOR GTEM SIMULATIONS  

 

In this section some useful guidelines are described for 
GTEM simulation process. Besides that simulation results are 
beyond the scope of this work, the reader must be aware of the 
complexity task involving the assembling of the different  
sectors of the chamber, materials attribute and its connections. 

The main step to begin the simulation process on EM 
software, based on Finite Element Method – FEM, is meshing 
the structure as usual. To assure an adequate electromagnetic 
field distribution, the analysis environment should extend at 
least λ/4 away from all radiating surfaces. Another crucial 
point is the boundary conditions, ensuring that the mesh is 
generated with sufficient accuracy on the outer boundary of the 
domain. The mesh length must be constrained to be no greater 
than λ/6 on the boundary [7]. Figure 5 shows the meshed 
structure. Due the chamber dimensions a high number of 
meshes were attributed to the structure. 

In this context, the huge number of meshes imposes a high 
computational memory and a time consumption task. 

 

Figure 5:  GTEM cell: FEM meshed structure. 

 

   The simulation objective is to identify the electrical field 

distribution inside the chamber, which should be uniform on 

the EUT region. In this work, some electromagnetic EM 

software were employed to establish which one shows the best 

performance and a friendly computational environment.  

The numerical simulation of a GTEM cell is an important tool 

to study and optimize such chamber. Simulation results in 

both frequency and time domain may be compared with values 

measured in real GTEM cells. The Figures 6 and 7 show the 

normalized electric field distribution on the body the GTEM 

without and with the septum. Then, Figure 8 shows the 

normalized electric field distribution on the apex. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6:  Normalized electric field distribution - GTEM cell 

without septum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7:  Normalized electric field distribution - GTEM cell 

with septum. 
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Figure 8:  Normalized electric field distribution - (a) Apex 

without septum; (b) Apex with septum. 
 

 

   The results clearly indicate the importance of the septum 

inside the chamber as a waveguide. In the first analyze, 

without the septum, the E field distribution is almost zero 

inside the chamber. In this context, the connection between the 

feed line, apex and septum, should be carefully projected. 
 

 

 

V. CONCLUSIONS  

 

   This work shows the concepts for the design of one GTEM 

cell which can be used for radiated EMC measurements of 

small electronic boards and integrated circuits in a frequency 

range from 500 MHz to 18GHz. 

The simplified assumptions for the design shown in this paper 

are compatible with expected results- field distribution inside 

the chamber obtained by EM-FEM based simulation.  

   After a further simulations work on this structure the 

chamber physical implementation is ready to be done with a 

very good accuracy. 
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Abstract — This paper proposes a new methodology for the 
evaluation of high-voltage ZnO varistor surge arrester useful life. 
State–of-the-art analysis is based on parameters variation of a 
developed model to represent varistor characteristics curves. The 
proposed model and the determination of its parameters are also 
presented. The model is able to represent adequately the varistor 
within the average normal operation of the electric system with 
only three parameters. Electric system variations, both in terms 
of amplitude as well as harmonic content do not influence 
significantly the results of the proposed methodology for varistor 
evaluation. 

Keywords - varistor modeling, leakage current, surge arreste. 

I.  INTRODUCTION 

Quality and continuity of services offered by the electric 
sector enterprises are very important. This increases the 
electrical protection equipments responsibility. It is not enough 
to design and to install these equipments correctly. It is also 
necessary to monitor its operational conditions along its life 
cycle to assure that it does not fail and consequently 
compromises the safety/security of the other electric system 
equipments. [1]. In the specific case of the high-voltage surge 
arrester, the active element responsible for limiting over-
voltages is the varistor. Electrically, this element consists of a 
non-linear resistor. Currently, the varistor is made basically of 
zinc oxide (ZnO). Monitoring this non-linear element 
conditions is absolutely essential so that changes in its 
protection function can be identified, determining if needed, to 
carry out equipment procedure replacement in order to avoid 
possible damage to the electric system or even serious 
accidents involving human beings and higher cost equipment 
as a result of its failure. 

A great number of studies about ZnO varistors have been 
published [2 – 10], many of which with the aim of representing 
them in a simpler, more precise and reliable way. In this study, 
an evaluation methodology for the varistor condition based on 
a new model with only three parameters is proposed [10, 11]. 
This work presents also a methodology for the determination of 
these parameters. 

With such a model, the evaluation of the varistor life cycle 
is carried out by means of the analysis of its parameters 
variation [11]. This model permits to represent precisely the 

varistor under normal operating conditions. Monitoring of the 
leakage current used to evaluate the surge arrester functional 
and physical conditions is also performed in that operating 
condition. 

II. ZnO SURGE ARRESTER LEAKEGE CURRENT 

The total leakage current of a surge arrester is composed by 
a non-linear resistive component and by a quasi linear 
capacitive component [5, 7, 8]. For a non degraded surge 
arrester, a capacitive component has an amplitude superior to 
the resistive component. Fig. 1 shows the simplified equivalent 
circuit generally used to represent electrically the ZnO surge 
arrester. The total leakage current I t is the sum of its resistive 
component Ir and capacitive components Ic. Resistive current Ir 
is part of the total leakage current which flows through the non-
linear resistor R and the capacitive current component Ic is due 
to the capacitance effect of the surge arrester physical structure. 
Thus, for a better evaluation of the varistor by means of a 
leakage current, separation of these currents must be performed 
[7, 12]. The analysis of the resistive component time variation 
provides useful information about the surge arrester physical 
conditions, namely the varistor. During the degradation process 
evolution the resistive component tends to change as well in 
the shape of its waveform as in its amplitude. 

 
Figure 1. ZnO surge arrester equivalent circuit. 

The resistive component is obtained by subtracting the 
capacitive component from the total leakage current. Since the 
varistor voltage and resistive component waveforms are in 
phase, as presented in Fig. 2, the varistor voltage waveform (or 
electric field) must be obtained in order to set it as a reference 
[7]. 

The methodology considered the most adequate to evaluate 
a ZnO surge arrester based in the utilization of leakage current 
is the one which takes into account the third harmonic order of 
the resistive component by compensating the electric system 
voltage harmonics [7]. This form of analysis is adopted in 
electric sector enterprises in various countries by using 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

758



equipments such as TransiNor LCM-II, ABB Excounter as 
well as Tridelta Diag. Despite of the wide use of these 
equipments and of the quality of the results obtained, some 
doubts concerning surge arrestor evaluation still remain. There 
is no consensus about evaluation techniques in order to define 
precisely whether a surge arrester should be replaced or not. 
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Figure 2. Voltage, total leakage current and resistive component waveforms at 

60Hz. 

In order to contribute with studies on varistor representation 
and evaluation, as well as with the development of equipment 
associated to surge arrester life cycle analysis procedures, a 
new approach of varistor monitoring is proposed. 

III.  MODEL FOR ZnO VARISTORS 

The varistor characteristic curve (UxI) relating the applied 
voltage U with the current I in normal conditions in the electric 
system operation presents similarity with (BxH) curve which 
relates magnetic induction B with field intensity H in magnetic 
materials. One of the models to represent BxH relation is the 
Langevin function, subsequently modified by Weiss with the 
inclusion of the effective magnetic field concept leading to the 
introduction of one more parameter in the Langevin function 
[13, 14, 15]. Based on this similarity a new varistor model 
represented by (1) is proposed and presented [9, 10]. The same 
methodology used for magnetic material modeling is applied to 
develop the varistor model. Similarly to what occurs with 
ferromagnetic materials, Langevin original function does not 
represent precisely the varistor [9, 10]. Thus, parameter β is 
introduced to take into account polarization and conduction 
phenomena which occur in the varistor when it is excited by an 
electric field. The semiconductor feature makes the conduction 
within ZnO grains to be determined by free charge carriers 
number which are altered according to the varistor material 
characteristics and operating conditions [16]. The non-linear 
varistor characteristic is related to phenomena related with ZnO 
grain boundaries [16, 17]. Non-linear behavior proposed in the 
model presented in (1) is associated to parameter a. Um stands 
for the maximum voltage corresponding to the varistor 
breakdown voltage. Variable irm(t) is defined as the varistor 
effective resistive leakage current , given by equation (2), 
where ir(t) is the resistive current component which flows 
through the varistor. 
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The model represented by (1) is a transcendental function 
where the unknown variable is the voltage. In fact, the known 

variable is the voltage applied to the varistor. Thus, an inverse 
model is developed. One introduces the differential impedance 
Z’(i rm) (3). This differential impedance represents the 
derivative of the modified Langevin function (1) with respect 
to the effective current irm(t). 























+






−=
∂
∂=

2

21
)t(i

a

a

)t(i
coth

a

U

)t(i

)t(u
)t(Z

rm

rmm

rm

'
irm

 (3) 
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This equation relates the varistor current derivative i´r(t) 
with its applied voltage derivative u´(t), i.e., the differential 
impedance of the varistor. Fig. 3 presents the iterative process 
to determine the varistor voltage versus current curve. In this 
figure, ∆t is the time step, t the time, tf the end time. 
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Figure 3. Flowchart of varistor inverse model. 
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Fig. 4 shows calculated results obtained with the proposed 
inverse model (with Um =1.48793, a = 72.672 and β = 110.181) 
and measurements for both new and degraded varistors. One 
observes a very good agreement between calculated and 
measured data. 
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Figure 4. Comparison between model and the experimental results. 

IV.  METHOD FOR PARAMETER DETERMINATION 

The model parameters are determined by numerical 
method. The search algorithm of the varistor model best set of 
parameters (Um, a e β) takes into account two basic premises: 
accurate mathematical representation of the varistor 
characteristics and parameters value with physical coherence. 
Thus, two search techniques are developed to fulfill the 
condition above. 

One of the optimization techniques developed for the 
determination of the parameter values is labeled search by 
“sequential approximation” with individual alteration of each 
parameter. In each iteration i of the search algorithm (Fig. 5), 
the parameters are improved in a sequential manner. Alteration 
of the three parameters occurs one by one, with an 
approximation rate l maintaining the others fixed. The 
parameter value may increase or decrease as a result of the 
model characteristic fitting with the curve reference. As the 
Medium Square Error MSE (5) between the model curve and 
the reference decreases, the approximation rate l value reduces. 
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With such a strategy and having l values sufficiently small, 
the search algorithm rarely still in a local minimum point. The 
disadvantage of this method is the huge computational time 
cost to obtain a satisfactory set of parameters. The closer the 
initial values are from the optimal set of parameters, the least is 
the computational effort. Thus the setting of the parameters 
initial value is very important. 

Due to a greater sensibility of the parameter model Um, the 
search algorithm is initiated by the determination of its value. 
Um can be chosen as the clamping voltage of the varistor used 
to protect the electric system. On the other hand, parameters a 
and β are difficult to estimate. They can vary according to the 
varistor composition, manufacturing process, operation 
temperature or degradation level. 
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Figure 5. Parameters (Um, a e β) search using sequential approximation 

algorithm. 

To avoid time consuming process in the determination of 
the best parameter set, an initial stage using an evolutionary 
algorithm (i.e. genetic algorithm – GA) is chosen. Such 
procedure avoids the need of a good initial value manual 
attribution for parameters. The initial set necessary for the 
sequential approximation technique is replaced by maximum 
and minimum limits attributed to each parameters in the 
procedure with the GA. In fact, the model parameter set is 
found by means of the GA and the selection of the best result is 
obtain from different successive parameter combinations. Fig. 
6 shows the flowchart of the GA utilized [19]. 

The genetic algorithm leads to good results, generating 
curves which represent the varistor UxI characteristics with 
good accuracy. However, physical incoherent parameter sets 
may be determined according to the established range value. It 
can be observed in table I, that despite the low MSE value for 
the three respective parameters sets which represent 
mathematically with good accuracy the experimental curve, the 
obtained values do not always make sense. For example, in 
result where the varistor clamping voltage Um is equal to 6.06 
p.u.. Note that for this set, the MSE has the lowest value among 
the three cases presented. Such value is far from a physical 
value of a varistor in good operating condition which typical 
value is between 1.0 p.u. e 1.5 p.u. In table I, one can also 
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observe that there is a great variation between the set of 
solutions. Many times, depending on the number of points of a 
reference curve, the number of points must be increased by 
means of an interpolation process (Fig. 6). 

 
Figure 6. Initial search with genetic algorithm. 

TABLE I. SEARCH RESULTS FOR PARAMETER SETS BY MEANS OF GA. 

Solution Um a β MSE 

1 6.06031 99889.6 50553.5 3.17E-05 

2 3.00606 9195.87 9908.32 1.84E-04 

3 1.5037 92.0938 162.901 1.49E-04 

 

The sequential approximation and the GA Algorithms are 
integrated with the aim of accelerating the search process for 
parameters so that satisfactory mathematical and physical 
values can be obtained. Thus, GA provides a initial set of 
parameters close to the solution and the sequential 
approximation search program is used to obtain a final set with 

physical values for the three parameters. Two stop criteria are 
adopted: a) Medium Square Error (MSE) between the model 
and experimental curve given by (5), and b) the maximum 
number of iterations. Both are previously defined, and the 
criteria reached first determine the end of the parameters 
search. 

V. METHODOLOGY FOR THE EVALUATION OF SURGE 

ARRESTER OPERATIONAL CONDITIONS 

ZnO varistors are basically constituted of grains and its 
boundaries. The behavior within the grains is very different 
from that in its boundaries. The interior of the grain is 
constituted of semiconductor material type N [16] which 
permits an electric conduction with relative low resistance. The 
material that constitutes Zn0 grain boundaries acts so that it 
blocks the electric conduction, since breakdown voltage is not 
reached [16, 17]. Boundaries degradation causes a higher 
growth of the varistor leakage current. The consequence of 
such alteration in behavior is a greater heating of the varistor 
blocks. In extreme cases, the increase in temperature may lead 
to destruction by thermal runaway [20]. So, varistor 
degradation can be monitored by means of a methodology with 
thermovision technique (when degradation is already 
established) or by leakage current (when degradation is still in 
its initial stage). However, the increase in leakage current 
values can be caused by a set of the varistor external factors, 
such as harmonics of the voltage waveform [6, 9], increase of 
the voltage peak level [9], room temperature increase [7, 9], 
among others. Thus, the varistor leakage current increase is not 
always due to degradation. A surge arrester evaluation 
methodology is presented as follows by means of analysis of 
the model parameter variation which presents a smaller 
influence of external factors which may hide the evaluation of 
varistor life cycle. 

A. Model Parameter Variation Evaluations 

Fig. 7 shows an ideal varistor characteristic and some 
model characteristics with respect to parameter a. It can be 
seen that the increase of parameter a corresponds to a larger 
deviation of the model characteristics from the ideal 
characteristic curve. Besides, for the same voltage, the higher 
the value of parameter a, the larger is the leakage current value. 
Such behavior represents the degradation process effect of 
grain boundaries that makes the leakage current increase. Fig. 8 
shows leakage current waveforms for different values of 
parameter a, using 1.4 p.u. voltage. 
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Figure 7. Model characteristics behavior with variation of parameter a. 
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Figure 8. Varistor current waveforms obtained from the model for different 

values of parameter a. 

Parameter β is assumed correlated with the electrical 
conduction capacity of the material within ZnO grain. The free 
charge carriers in the semiconductor which constitute the 
interior of the grain are stimulated to contribute the conduction 
with temperature elevation, i.e., a semiconductor material has 
its conductivity increased with temperature elevation. That 
occurs due to the release of the free charge carriers which are 
thermally excited, gaining enough energy to reach conduction 
band. In the model, maintaining the two other parameters 
constant (Um and a), when a current increase occurs in the 
resistor, parameter β  tends to decrease. Fig. 9 shows leakage 
current behavior for the same varistor in different temperatures 
(T_20C stands for a room temperature of 20ºC, T_60C for 
60ºC, and so on). These leakage currents are obtained by 
means of the model using experimental resistive current of the 
same varistor under different temperatures. 
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Figure 9. Resistive component of a varistor for different temperatures. 

The model characteristic parameter sets for each 
temperature are presented in table II. It can be observed that as 
the temperature increases the parameter β decreases. It can also 
be observed that Um decreases only 1.5%, a increases 145% 
and β decreases only 3.5% from 20º to 60ºC. However, for 
100ºC parameter β is close to zero. 

TABLE II.  MODEL PARAMETER WITH TEMPERATURE VARIATION . 

Model Parameter 
Temperature 

Um β a 

Room 
temperature 

1.2395 48.3793 34.9154 

60ºC 1.2300 46.7123 53.1545 

100ºC 1.2216 0.3291 85.4672 

B. ZnO VaristorLife Cycle Evaluation by means of the 
analysis of the Model Parameters Alteration 

To illustrate the proposed methodology for the evaluation 
of ZnO varistors life cycle, experimental results (Fig. 4) of new 
and degraded varistor obtained from references [2, 6] are used. 
Evaluation is performed by means of the model parameter 
variation. Results with representation by means of the model 
are also presented in Fig. 4. Note that the model represents 
varistor characteristics accurately in distinct condition as well 
in new and degraded. Table III shows parameter set values for 
both varistors condition. 

TABLE III.  VARISTOR PROPOSED MODEL PARAMETERS BEFORE AND AFTER 
DEGRADATION 

Model Parameters Varistor 
Condition 

Um a β 

New 1.48793 72.672 110.181 

Degraded 1.60593 263.076 485.684 

 

The increase of Um for a degraded varistor is not easily 
detected by means of comparison between new and degraded 
varistor characteristics (Fig. 4). Such increase of parameter Um 
for degraded varistor is in agreement with physical situation 
since in that condition the varistor loses its capacity to clamp 
over voltage. Under rated voltage, the degraded varistor allows 
a greater leakage current flowing. Such current increase may 
cause varistor collapse as a result of thermal runaway when the 
varistor thermal capacitance (in Joule) is exceeded. Parameter 
Um remained practically constant with temperature variation. 
Parameter a and β behaviors with respect to temperature 
variation are also different when compared to its behavior in 
degraded varistor. As the temperature rises, parameter β     tends 
to decrease in value, although in this study it remains 
practically constant up to around 60º. On the other hand, 
parameter a increases. For degraded varistor, both parameters 
increase. Parameter β increase approximately four times and 
parameter a three times. Parameter β  increase may be related 
with the neutral element increase in material within ZnO 
grains, i.e., degradation process decreases the number of free 
carriers, thus reducing conductivity within grains [16]. 
Similarly as it occurs in temperature elevation parameter a 
increases with degradation. That is attributed to grain boundary 
degradation which implies a greater conduction by 
intergranular material [16, 17]. 

C. Evaluation of Network voltage Distortion Effect on the 
Proposed Methodology 

Current methods for the evaluation of varistor condition by 
means of leakage current measurement uses compensation 
technique due to the network voltage harmonic distortions. 
Indeed, these harmonic components, influence greatly leakage 
current waveform (mainly on its third and fifth harmonic 
contents) [6, 9]. Simulation of varistor operating with voltage 
containing the 3rd and 5th harmonic shows that the evaluation 
technique by means of the model parametric variation is 
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immune to voltage waveform with harmonic content (Table 
IV). This methodology allows a direct evaluation of the 
varistor independently of the network voltage harmonic 
contents. 

TABLE IV.  PARAMETER SET SEARCH RESULTS WITH RESPECT TO HARMONIC 
CONTENTS IN VARISTOR FEEDING VOLTAGE.  

Harmonic (%) 

3th  5th  
Um a β MSE 

0 0 1.60593 263.076 485.684 7.906E-06 

3 0 1.60536 262.671 485.138 7.957E-06 

3 2 1.60545 263.042 485.948 9.075E-06 

 

The system voltage amplitude variations also may generate 
distortion in the leakage current that flows through the surge 
arrester [9], making difficult to evaluate it by means of the 
resistive component waveform. Since its characteristic UxI is 
used, the proposed methodology shows to be indifferent to 
such factors. Literature mentions only that in current methods 
the harmonic effects in the voltage waveform, but voltage 
amplitude variation is not taken into account [9]. 

VI.  CONCLUSION 

The proposed model for ZnO varistor used in high-voltage 
surge arrester demonstrates to be effective to represent the 
varistors in good and bad condition or in those which are 
subject to temperature variation. The model can be used in 
power system electromagnetic transient simulation programs. 

The proposed methodology for the determination of the 
model parameters is efficient. The varistor modeling and 
parameters determination technique provide a proposition of a 
new methodology for the evaluation of high voltage surge 
arrester varistors condition. Parametric variation of the model 
to represent varistors temperature variation is different from the 
parametric variation due to degradation. Furthermore, it was 
shown that typical variations in the voltage waveform 
(amplitude and harmonics) of the electric system have little 
influence in the proposed methodology. 

The proposed varistor evaluation methodology was applied 
in a few cases due to lack of experimental data, since there 
were no varistors in bad conditions available for testing. The 
paper proposes a promising varistor evaluation methodology 
adding some contributions to methodologies applied currently 
in electric power plants. 
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Abstract – This paper discusses the inductive coupling between 

power cables and signals circuits considering harmonics. 
Magnetic field coupling between power transmission and 
sensitive instrumentation cabling can induce undesirable effects 

in electrical facilities. In order to understand coupling 
mechanisms is first developed some basic equations, which 
describe the behavior of three topologies. It’s presented 
simulation results using the topologies and developed equations. 

The effect of inductive coupling in the time domain is showed 
through curves.   

 
Palavras Chave — compatibilidade eletromagnética, 

interferência eletromagnética, harmônicos.  

I.  INTRODUÇÃO 

O sistema elétrico é projetado para operar em baixas 
frequências. No caso do Brasil, a frequência adotada é 60 
Hertz. Contudo, certos tipos de cargas, chamadas cargas não 
lineares, produzem correntes com frequências múltiplas do 60 
Hertz. Essas frequências múltiplas são chamadas de 
harmônicos de corrente e podem prejudicar o funcionamento 
do sistema elétrico, embora continuem sendo de baixa 
frequência. O objetivo deste trabalho é quantificar o efeito do 
acoplamento indutivo das correntes com conteúdo harmônico 
em circuitos adjacentes. 

 É fato bastante conhecido que os fios telefônicos sofrem 
interferência audível devido à presença de harmônicos em 
circuitos elétricos adjacentes. Os harmônicos de corrente 
podem induzir sinais em frequência audível se fios telefônicos 
estiverem a uma pequena distância e em trajetória paralela. 
Esses problemas têm sido atenuados devido ao uso de 
circuitos telefônicos de par trançado e mesmo o uso de fibras 
óticas. 

 Em instalações industriais em que não haja um adequado 
cabeamento estruturado, os cabos de potência e de sinal 
podem estar acoplados eletromagneticamente. Sabe-se que as 
frequências harmônicas, por serem de baixa frequência, têm 
baixo poder de indução magnética em fios adjacentes. 
Pretende-se, neste trabalho, quantificar o acoplamento 
indutivo levando-se em consideração a distância entre os fios, 
a trajetória paralela e a intensidade dos harmônicos de 
corrente.  

II.  HARMÔNICOS 

Com o aumento do uso da eletrônica de potência para 

processar e controlar o fluxo de energia nos equipamentos 
eletroeletrônicos, a forma de onda da corrente elétrica deixou 
de ser uma senóide quase perfeita. Mesmo visualmente, com o 
uso do osciloscópio, é possível perceber a distorção na forma 
de onda da corrente. A presença dessa distorção na corrente 
promoverá, embora em menor escala, a distorção na forma de 
onda da tensão. Isso se deve a circulação da corrente 
distorcida pela impedância do sistema. 

Para caracterizar a distorção é necessário o uso de algum 
indicador para quantificar o grau de distorção. Assim, surgiu o 
uso do termo harmônicos de corrente e de tensão e a 
possibilidade de se definir o grau de distorção de uma onda. 

 As ondas de corrente ou tensão encontradas nos sistemas 
elétricos são periódicas, ou seja, mesmo distorcidas essas 
ondas se repetem ao longo do tempo. Evidentemente, ao se 
alterar as condições de carga, as ondas de corrente se 
alterarão, mas serão periódicas para essa nova situação de 
carga. Sendo assim, essas ondas podem ser representadas por 
expressões matemáticas simples com o uso da série de Fourier 
e, portanto, essas ondas podem ter a magnitude de seus 
componentes harmônicos determinada. A análise harmônica é 
o processo de resolução de uma forma de onda periódica numa 
série de componentes senoidais de ordem ou frequência 
ascendente [1]. 

A.  Série de Fourier 

A série de Fourier é uma série trigonométrica que 
contempla o valor médio da função somada a termos em seno 
e cosseno. No entanto, essa série pode ser simplificada em 
razão de algumas características da função ou onda original. 
No caso da onda de tensão ou corrente, a sua característica 
geral é de não possuir valor médio e de ter simetria em relação 
à origem, ou seja, é uma função ímpar. Por essa razão, a série 
de Fourier aplicada a ondas de tensão ou corrente distorcidas, 
não apresenta os componentes de ordem par e são 
representadas por uma soma de termos em seno. Portanto, a 
série de Fourier de uma onda de corrente distorcida é 
representada em (1). 

 

     

 
  ���� � ∑ √2. 
������� � ����

���             
 (1) 

 
sendo: 

→kI   valor eficaz da corrente da ordem harmônica 
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→
k

θ   ângulo de fase  

→k    número ímpar e inteiro 
 
Verifica-se, pela análise da equação (1), que a fundamental 

e os componentes harmônicos têm amplitudes e ângulos de 
fase diferentes. Também, é importante comentar que nos 
sistemas elétricos os harmônicos de mais alta ordem 
costumam ter menor amplitude pelo efeito da indutância 
intrínseca do sistema. Essa indutância produz uma maior 
reatância indutiva quanto maior a frequência ou ordem 
harmônica, atenuando as amplitudes destas. 

Para fins de análise de sistemas elétricos industriais, o 
conhecimento do valor eficaz dos componentes harmônicos é 
suficiente para caracterizar possíveis efeitos nocivos como a 
ressonância entre o banco de capacitores e a indutância do 
sistema. No entanto, se a análise deseja contemplar o 
acoplamento indutivo presente, torna-se necessário considerar 
o ângulo de fase dos harmônicos. Neste trabalho, apresentar-
se-ão valores de tensão induzida em cabos próximos 
considerando-se, e não, o ângulo de fase para todos os 
harmônicos. 

III.  ACOPLAMENTO INDUTIVO 

A.  Tensão induzida por variação de fluxo magnético 

Para se entender o acoplamento magnético entre cabos 
próximos apresenta-se a configuração na Fig. 1. Nesta, 
existem  três condutores paralelos, onde em um deles circulará 
corrente e haverá tensão induzida nos outros dois. Pode-se 
considerar que estes outros cabos formam um circuito fechado 
em um dos terminais. A intenção é calcular a tensão induzida 
por variação de fluxo magnético no outro terminal. 

Na Fig. 1, i(t) de acordo com a equação (1) representa a 
corrente total que circula pelo fio 1. A distância A vai do 
centro do fio 1 até o centro do fio 2a  e a distância B vai do 
centro do fio 2a  até o fio 2b. D é a distância em que os fios 
estão paralelos. Os raios dos fios de energia e de sinal valem re 
e rs, respectivamente. V é a tensão induzida em volts. Todas as 
distâncias serão em metros. 

Neste caso, considera-se que o campo magnético gerado 
pelo fio 1 é constante em todos os pontos a uma distância fixa 
do mesmo, o que obedece a Lei de Ampère. Então, a partir de 
[2], o módulo do campo magnético é: 

 
 � � ����/2��                      (2) 
 
Com r é a distância entre o fio e o ponto onde se deseja 

obter o campo. 
A expressão geral do fluxo magnético no ar é: 
 

� � � ����                                                                (3)  
 
Sendo o fluxo que atravessa os dois fios do circuito:  
 

� � !"#$

%&
ln �)*+

)*,-
�                                                           (4)     

              
Assim a indutância mútua entre o fio de energia e os fios 

de sinal será: 
 

. � !"$

%&
ln �)*+

)*,-
�                                               (5)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.  Topologia dos cabos para acoplamento magnético geral 
 

 
A tensão induzida para cada freqüência é: 
 

/� � . 0√%#1234��ω5*θ1�

05
                                                (6) 

 
Genericamente, a tensão induzida para cada harmônico de 

corrente será: 
 

6���� � .√2
���cos ���� � ���                              (7)                 
 
A tensão total, considerando apenas os n primeiros 

harmônicos será: 
 

6��� � ∑ 6�
4
��� ���                                                   (8)                  

 
O valor eficaz da corrente total levando em consideração 

os n harmônicos é [3]: 
 


: � ;
�
% � 
%

% � 
<
% � = � 
4

%                                   (9)  
 

O valor eficaz da tensão induzida levando em consideração 
os n harmônicos é [3]: 

 
/: � ;/�

% � /%
% � /<

% � = � />
%           (10) 

      

B.  Topologias analisadas: 

Serão analisadas três configurações de interações entre fios 
de energia e de sinal. Na primeira configuração (T1), vista na 
Fig. 2, os cabos de energia e os de sinal estão próximos, onde 
se vê os condutores de energia e de sinal em um corte 
transversal. Os condutores com maior raio são os de energia, 
com raios re e os condutores com menor raio são os de sinal, 
com raios rs. A é a distância entre os centros dos condutores 
de energia. B é a distância entre o centro condutor de energia 
onde a corrente está saindo e o condutor de sinal. C é distância 
entre os meios dos condutores de sinal. Desconsidera-se o 

1 2a 2b 

A B 

D 

Ia 

-     V   +      
+ 
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fluxo magnético que atravessa o interior dos cabos de energia 
e de sinal. 

 

 

 

 

Figura 2. Condutores de energia e de sinal próximos. 

 

O cálculo da indutância mútua entre os condutores de 
energia e de sinal nesta configuração foi adaptado de [4]: 

 

.?� � !"

%&
@A�B+*CD,-

+*,-
. )*+*,-

)*+*CD,-
E                          (11)  

 

Na segunda configuração (T2), o condutor da corrente de 
retorno de energia está no meio dos condutores de sinal, como 
se vê na Fig. 3. Com as dimensões como na configuração 1. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Condutor de energia de corrente de retorno entre condutores de 
sinal. 

A indutância mútua entre os condutores de energia e de 
sinal nesta configuração é: 

 

.?% � !"

%&
@A�B)*+D,F

)*,-
. )*+*CD,-

)*+*,F
. +D,-

CD,-
E                          (12) 

 

Na terceira configuração (T3), os condutores de energia 
estão nas laterais da topologia, situação em que ocorre o maior 
acoplamento magnético entre os condutores de sinal e de 
energia. As variáveis obedecem à definição atribuída 
anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 4. Condutores de energia circundando os condutores de sinal. 

A indutância mútua entre os condutores de energia e de 
sinal nesta configuração é: 

 

.?< � !"

%&
@A�B)*+D,-

)*,-
. +*CD,-

C*,-
E              (13)          

C.  Cargas a serem analisadas. 

As cargas consideradas responsáveis pela criação das 
correntes harmônicas são três: uma lâmpada fluorescente 
compacta de 23 W e tensão de alimentação de 127 Vef, um 
inversor de freqüência e um nobreak. Nas Tabelas I, II e III, 
respectivamente, são apresentados os valores das correntes 
harmônicas. A freqüência fundamental é em 60 Hz. A corrente 
fundamental de alimentação do nobreak e do inversor de 
freqüência é de 10 A. A Distorção Harmônica Total (DHT) da 
corrente para as três cargas são respectivamente: 132.72%, 
78.92% e 28.68%. 

 
TABELA I  

Corrente e espectro harmônico em LFC de 23 W adaptado de [3] 
Harmônico Ik (A) Θk ( o ) Harmônico   

1 0.2086 -346.5 26 0.001098 -240.3 
2 0.000129 -90 27 0.02391 -248.9 
3 0.18229 -138.8 28 0.000825 0.0 
4 0.000288 -206.6 29 0.02057 -13.2 
5 0.13728 -288.6 30 0.000878 -108.4 
6 0.000516 0 31 0.018841 -140.4 
7 0.08599 -71.7 32 0.001518 -236.3 
8 0.000466 -146.3 33 0.016653 -270.5 
9 0.04643 -194 34 0.001931 -17.1 

10 0.000789 -279.5 35 0.01319 -39.7 
11 0.04011 -293.1 36 0.002058 -167.9 
12 0.000792 -80.5 37 0.0102 -161.8 
13 0.04862 -56.3 38 0.001778 -305 
14 0.000654 -216.9 39 0.00921 -279.2 
15 0.04956 -191.1 40 0.001044 -81.9 
16 0.000394 0.0 41 0.008726 -44.3 
17 0.04338 -324.5 42 0.001048 -180 
18 0.000187 -45 43 0.00757 -175.4 
19 0.0374 -91.6 44 0.001567 -299.1 
20 0.000679 -168.7 45 0.005898 -297.9 
21 0.03473 -217.7 46 0.001861 -85.2 
22 0.001137 -315 47 0.005061 -56.3 
23 0.0328 -348.4 48 0.00178 -225 
24 0.001358 -95.7 49 0.004923 -178.2 
25 0.02868 -120.1    

 
 
 

TABELA II 
 Corrente e espectro harmônico em um inversor de freqüência, adaptado de [5] 

Harmônico %Fundamental Ik(A) 

1 100 10 

3 65.33 6.533 

5 28.47 2.847 

7 20.44 2.044 

9 15.33 1.533 

11 11.68 1.168 

13 10.58 1.058 

15 7.66 0.766 

17 8.03 0.803 

19 6.57 0.657 

21 5.84 0.584 

23 5.11 0.511 

25 4.74 0.474 

A B C 

x • 

A B C 

x • 

A B C 

x • 
+I(t) -I(t) 
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Tabela III 

Corrente e espectro harmônico em um nobreak, adaptado de [5] 

Harmônico %Fundamental Ik(A) 

1 100 10 

5 26.2 2.62 

7 5.33 0.533 

11 8.21 0.821 

13 3.14 0.314 

17 4.89 0.489 

19 2.53 0.253 

 

D.  Tensões induzidas por acoplamento magnético. 

Para as três topologias serão apresentados valores de 
tensão induzida decorrentes de cinco situações diferentes: (a) 
Quando atuam todos os componentes de corrente na LFC de 
acordo com a Tabela I, sem levar em consideração o ângulo de 
fase, θk; (b) Quando atuam todos os componentes de corrente 
na LFC de acordo com a Tabela I, levando em consideração o 
ângulo de fase, θk; (c) Quando atua apenas o componente 
fundamental da corrente do inversor de frequência, de acordo 
com a Tabela II; (d) Com todos os componentes harmônicos 
de corrente no inversor de frequência de acordo com a Tabela 
II e (e) Com todos os componentes harmônicos de corrente 
gerados pelo nobreak de acordo com a Tabela III. No caso (f), 
serão apresentados o comportamento da corrente eficaz de 
acordo com os harmônicos de corrente no cabo de energia e a 
tensão eficaz induzida no cabo de sinal devido as correntes 
harmônicas. 

Para a situação (a), onde todos os ângulos θk = 0o e 
conseqüentemente se terá as máximas tensões induzidas, de 
acordo com (8), apresentadas para as topologias T1, T2 e T3 
na Fig. 5, com as dimensões A=0.005, B=0.010 e C=0.015 m, 
e com o raio do condutor de energia, re, igual a 1 mm e o raio 
do condutor de sinal, rs, igual a 0.5 mm. A tensão induzida é 
apresentada para um período da fundamental de 60 Hz. Foram  
considerados os 48 harmônicos de corrente, com o último 
harmônico em 2940 Hz, de acordo com a Tabela I, a variação 
de tempo usada para apresentação das curvas é de 17.0068µs, 
com um total de 981 pontos. Em T3, o pico de tensão induzida 
chega a 14.6 mV, em T2 o pico de tensão induzida atinge 11.5 
mV e em T1 atinge 2.1 mV. As curvas de tensão induzida de 
T1 e T2 estão praticamente encobertas pela curva de tensão 
induzida de T3. Em T1, a indutância mútua Mc1=4.075E-07 H; 
em T2, a indutância mútua Mc2=2.25E-06 H e em T3, 
Mc3=2.85E-06 H 

 
 
Figura 5. Tensões induzidas (V) para as três topologias T1, T2 e T3 entre 

condutores de energia e de sinal em relação ao tempo (s) com todos os 
harmônicos de corrente da LFC. 

 

Para a situação (b), com o valor dos ângulos θk de acordo 
com a Tabela I, obter-se-á as tensões induzidas (Volts), de 
acordo com (8), apresentadas para as topologias T1, T2 e T3 
na Fig. 6, com as mesmas dimensões da situação (a) acima. A 
tensão induzida é apresentada para um período da fundamental 
de 60 Hz. Considerando-se 48 harmônicos de corrente, com o 
último harmônico em 2940 Hz, de acordo com a Tabela I, a 
variação de tempo usada para apresentação das curvas é de 
8.49473E-06µs, com um total de 1962 pontos. Em T3, o pico 
de tensão induzida chega a 13.33 mV, em T2 o pico de tensão 
induzida atinge 10.46 mV e em T1 atinge 1.90 mV. As curvas 
de tensão induzida de T1 e T2 estão praticamente encobertas 
pela curva de tensão induzida de T3. A máxima tensão para os 
três casos T1, T2 e T3 com desconsiderando θk é 9.5% maior 
do que considerando θk. 

 
Figura 6 – Tensões induzidas (V) para as três topologias T1, T2 e T3 entre 

condutores de energia e de sinal em relação ao tempo (s) com todos os 
harmônicos de corrente da LFC e ângulos de fase, θk. 

 

Para a situação (c) com as dimensões A, B, C e D e com os 
raios do condutor de energia e de sinal igual ao do caso (a), a 
tensão induzida devido à corrente fundamental de 10 A é 
apresentada na Fig. 7.  Para T1 a máxima tensão é de 1.54 
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mV, para T2 a máxima tensão é 8.47 mV e para T3 a máxima 
tensão é 10.76 mV. 

 

 
Figura 7.  Tensões induzidas (V) para as três topologias T1, T2 e T3 entre 

condutores de energia e de sinal em relação ao tempo (s) criada pela corrente 
fundamental do inversor de frequência. 

Para a situação (d), também com todos os ângulos θk = 0o 
aplicados em (8), são apresentadas as tensões induzidas para 
as topologias T1, T2 e T3 na Fig. 8, com as mesmas 
dimensões da situação (a). A tensão induzida é obtida para um 
período da corrente fundamental de 60 Hz. Como há 13 
harmônicos de corrente, com o último harmônico em 1500 Hz 
de acordo com a Tabela II, a variação de tempo usada para 
apresentação das curvas é de 33.333µs, com um total de 501 
pontos. Em T3, o pico de tensão induzida chega a 185.13 mV, 
em T2 o pico de tensão induzida chega a 145.7 mV e em T1 o 
pico de tensão induzida chega a 26.42 mV. 

 

 
 

Figura 8. Tensões induzidas (V) para as três topologias T1, T2 e T3 entre 
condutores de energia e de sinal em relação ao tempo (s) com todos os 

harmônicos de corrente de um inversor de frequência. 
 

Para a situação (e), também com todos os ângulos θk = 0o 
aplicados em (8). São mostrados os valores de tensão induzida 
para as topologias T1, T2 e T3 na Fig. 9, com as mesmas 
dimensões da situação (a). A tensão induzida é apresentada 
para um período da fundamental de 60 Hz. Como há sete (7) 
harmônicos de corrente, com o último harmônico em 1140 Hz 

de acordo com a Tabela III, a variação de tempo usada para 
apresentação das curvas é de 43.86µs, com um total de 381 
pontos. Em T3, o pico de tensão induzida chega a 57.1 mV, 
em T2, 44.94 mV e em T1, 8.15 mV. 

 

 
 

Figura 9. Tensões induzidas (V) para as três topologias T1, T2 e T3 entre 
condutores de energia e de sinal em relação ao tempo (s) com todos os 

harmônicos de corrente gerados pelo nobreak. 
 

Para a situação (f) apresenta-se na Fig. 10 o incremento da 
corrente eficaz no cabo de energia e da tensão induzida eficaz 
no cabo de sinal, conforme o número de harmônicos 
considerados de corrente. Se para a corrente eficaz, obtido a 
partir de (9), alcança-se 95% da corrente eficaz total 
contabilizando até o décimo quinto (15º) harmônico de 
corrente, para se alcançar os mesmos 95% da tensão eficaz 
induzida, de acordo com (10), necessita-se contabilizar até o 
trigésimo quinto (35) componente de tensão induzida.  

 
 
Figura 10.  Valores de corrente eficaz no cabo de energia e de tensão induzida 

nos cabos de sinal em função do número de harmônicos. 
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IV.  CONCLUSÃO 

Neste trabalho, buscou-se quantificar a tensão induzida em 
cabos paralelos de sinal próximos a cabos de energia 
conectados a três tipos de cargas não-lineares devido à 
presença de correntes harmônicas. Também se buscou avaliar 
o comportamento da corrente eficaz na carga e a tensão 
induzida nos cabos próximos em função do número de 
componentes harmônicos considerados. Se para corrente 
eficaz, a componente fundamental tem um grande peso, para 
tensão induzida eficaz isto pode não ser verdadeiro. 

A partir da Fig. 5, pode-se perceber o comportamento da 
intensidade do acoplamento magnético através da tensão 
induzida nas três topologias T1, T2 e T3. Para topologia em 
que os cabos de energia estão mais próximos, T1, o fluxo 
magnético criado por um condutor subtrai-se do fluxo 
magnético criado pela corrente de retorno, o que diminui o 
acoplamento total e, consequentemente, a tensão induzida. 
Com a corrente de retorno no meio dos cabos de sinal, há um 
aumento considerável do fluxo magnético concatenado, o que 
aumenta a tensão induzida porque à esquerda do cabo de 
energia de retorno o fluxo magnético se soma e à direita o 
fluxo se subtrai. Então, em T2, para esta situação, a tensão 
induzida será 5.5 vezes maior do que em T1. Na topologia T3, 
há o maior fluxo magnético atravessando os condutores de 
sinal e também a tensão induzida será a maior. Nesta situação 
a tensão induzida é 7 vezes maior do que em T1. Conclui-se 
sobre o grande aumento da tensão induzida quando os 
condutores de energia estão mais afastados entre si e formando 
um laço que envolve os condutores de sinal. A mesma 
comparação vale para todos os outros gráficos de tensão 
induzida. 

Como se extrai da equação (7) a tensão induzida é 
proporcional à corrente, bem como ao comprimento em que os 
condutores estão paralelos, do mesmo modo que a indutância 
mútua, M. Com isto, se desejar-se mudar o raio de condutor de 
energia de 1 mm para 1,128 mm, para ter-se uma área do fio 
de 4 mm2, o valor da tensão induzida se alterará apenas na 
topologia T2, como se extrai das equações (11) a (13). As 
tensões induzidas, em cada instante de tempo, para todas as 
cargas em T2 deverão ser multiplicadas por um fator constante 
0,9847. Em T1 e T3 as tensões induzidas permanecem as 
mesmas. 

Outra comparação possível é entre a tensão induzida pela 
corrente fundamental e com todas as correntes harmônicas 
atuando. Para a LFC, obtém-se que a relação entre as máximas 
tensões induzidas com todos os 48 harmônicos de corrente e 
os ângulos de fase, θk, e a corrente fundamental é 
aproximadamente 59, para qualquer uma das topologias T1, 
T2 e T3. Ressalte-se que a DHT para este caso é de 132.72%. 
Para o inversor de freqüência, com uma DHT de 78.92%, a 
relação entre as tensões induzidas com todos os harmônicos e 
a fundamental é de 17.2. Com todos os 13 harmônicos 
atuando, a tensão induzida máxima, para qualquer uma das 
topologias T1, T2 e T3, é 17.2 vezes maior que a tensão 
induzida apenas pela corrente fundamental. E para o nobreak, 
com uma DHT de 28.68%, a relação entre as tensões 
induzidas é de 5.31. Então, Com todos os 7 harmônicos 

atuando, a tensão induzida máxima, para qualquer uma das 
topologias T1, T2 e T3, é 5.31 vezes maior que a tensão 
induzida apenas pela corrente fundamental. 

Com a equação  

 Para este conjunto de cargas, pode-se extrair que quanto 
maior a DHT da corrente, maior é a tensão induzida. Na 
verdade, como a tensão induzida depende não só da amplitude 
da corrente, mas também de sua freqüência, para uma mesma 
DHT é possível ter tensões induzidas diferentes. 
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Resumo — Neste artigo é proposto um algoritmo de roteamento 
para redes interdomínio baseado em função peso que considera a 
banda disponível em cada enlace da rede por cada regenerador 
óptico. A configuração de rede simulada considera três redes, 
sendo duas aleatórias e uma sem escala. Os resultados mostram 
redução em todos os tipos de bloqueio da rede interdomínio. 

 
Palavras-chave redes interdomínio, algoritmo de alocação de 
conexões, redes WDM. 

I. INTRODUÇÃO 

O aumento expressivo do tráfego de informações nos últimos 
anos em redes de acesso tem gerado impacto direto no 
funcionamento das redes backbones. No sentido de prover 
maior capacidade de tráfego a estas redes, a tecnologia WDM 
(wavelength division multiplexing) destaca-se pela sua 
utilização em redes de grandes capacidades de tráfego. Como 
parte integrante desta evolução, os OXCs (optical cross-

connects) e OADM’s (optical add-drop multiplexer) exercem 
papel importante, pois formam a estrutura principal de 
equipamentos que estabelecem comunicação entre nós da rede. 
Para a padronização da infra-estrutura da rede, o padrão ASON 
(automatic switched optical network) [1] é especificado pela 
ITU-T, enquanto que o plano de controle GMPLS (generalized 

multiprotocol label switching) [1] é especificado pela IETF 
(Internet Engineering Task Force) e é oriundo da adaptação do 
protocolo MPLS (multiprotocol label switching). Como parte 
importante da gerência de rede, os algoritmos RWA (routing 

and wavelength assignment) são responsáveis pelo roteamento 
e especificação de comprimento de onda para os tipos de 
tráfego presentes. 

As redes de grande capacidade foram estruturadas para 
atender demandas de tráfego de regiões distintas. Cada 
infraestrutura de equipamentos e enlaces é denominada 
domínio, que apresenta parâmetros como especificações de 
responsabilidades, relações de confiança, esquemas de garantia 
de serviço (SLA – Service Level Agreement) e atribuições de 
gerenciamento de rede. Para a comunicação global entre as 
redes, os diversos domínios são interconectados por meio de 
interfaces padronizadas, como E-NNI (external network-to-

network interface) ou UNI (user-to-network interface) [1], [2].  
Neste artigo o foco de estudo é roteamento e alocação de 

comprimento de onda (RWA) em redes multidomínio. A 
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principal contribuição do trabalho é a proposta de um 
algoritmo de alocação de recursos com uma função peso para a  
obtenção de caminhos ópticos por meio da coleta de 
informações dos estados dos enlace da rede. A função é uma 
melhoria da proposta descrita em [3], que considera a 
quantidade de regeneradores disponíveis em cada enlace, 
enquanto que a função proposta por este estudo considera a 
banda percentual disponível por cada regenerador. O trabalho 
utiliza uma rede multidomínio com dois tipos de redes: rede 
aleatória e rede sem escala. 

II. ARQUITETURA DE REDE 

A. Arquitetura de Nó 

A rede considerada para o estudo é translúcida, com alguns 
nós com capacidade de realizar conversão OEO (optical-
electrical-optical) e, consequentemente, traffic grooming, com 
fator de agregação igual a 16 [4]. Portanto, em um 
comprimento de onda com largura de faixa de 2,5 Gbps é 
possível alocar até 16 conexões de 155 Mbps. Dois tipos de 
nós OXC são considerados: nós com capacidade de conversão 
OEO e nós sem capacidade de conversão OEO. Em nós OXC 
com conversão OEO, considera-se a funcionalidade de 
conversão de comprimento de onda e a presença de 
regeneradores ópticos (r), como utilizada em [3]. Neste tipo de 
nó uma solicitação de conexão em um comprimento de onda λi 
pode ser alocada em um comprimento de onda λj se a 
conversão for necessária e se um par de regeneradores de 
recepção e transmissão estiver disponível.  

B. Tráfego da Rede 

As solicitações de conexão seguem distribuição de Poisson e 
têm intervalo médio de duração µ=60 s. Cada solicitação de 
conexão é enquadrada em seis tipos de serviço, de acordo com 
a largura de faixa, conforme mostra a Tabela I [4], elaborada 
para este estudo. Para efeito prático, quanto maior for a largura 
de faixa solicitada, menor será a probabilidade de geração.  

 
TABELA I. CLASSES DE CHAMADAS. 

Classe de 
Serviços 

Largura de 
Faixa (Mbps) 

Probabilidade de 
Chegada (%) 

1 155,2 59 
2 622,08 15 
3 933,12 10 
4 1.244 8 
5 1.866 5 
6 2.488 3 

 

Algoritmo de roteamento para redes ópticas 
multidomínio 

Eduardo M. G. de Queiroz, Helvécio M. Almeida e Amílcar C. César  
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C. Tipos de nós de domínio 

Em redes multidomínio, define-se um nó especial como 
sendo gateway de domínio, que possui enlace com outros 
domínios. Gateways de domínios podem ser divididos em dois 
tipos: gateways de domínio do tipo peering (Fig. 1.a) e 
gateways de domínio do tipo shared (Fig. 1.b) [3]. Em 
gateways de domínio do tipo peering, cada gateway tem suas 
funcionalidades sobre um domínio específico, enquanto que o 
gateway de domínio do tipo shared tem suas funcionalidades 
sobre um ou mais domínios, interconectando-os, como no caso 
da Fig. 1.b. 

Gateway de domínio peering

Domínio A Domínio B

Nó interior de domínio

 
(a) 

Domínio A Domínio B

Gateway de domínio shared

Nó interior de domínio

 
(b) 

Fig. 1. Tipos de gateways de domínio. 

D. Arquitetura de rede multidomínio 

Para este trabalho é considerada uma rede com plano de 
controle GMPLS atuando sobre comprimentos de onda e taxas 
de bits do padrão SDH. A rede multidomínio é formada por 
três tipos de nós: nós gateways de domínio, que possuem 
enlace com outros domínios (nó A da Fig. 3) e são dotados de 
conversão OEO; nós interiores de domínio com conversão 
OEO (nó I da Fig. 3) e nós interiores de domínio sem 
conversão OEO (nó J da Fig. 3). Para a escolha de caminho 
óptico entre A e B, o nó origem A em domínio x recebe 
informações intradomínio sobre a quantidade de comprimentos 
de onda livres, quantidade de regeneradores em cada nó, 
informação sobre a banda disponível em cada enlace (j,k) e 
informações sobre a disponibilidade de alocar conexão c em 
cada enlace (j,k). Paralelamente a este procedimento, o 
gateway de domínio do domínio x recebe essas informações 
sobre outros domínios e as repassa para o nó origem. Desta 
maneira, o nó origem inicia procedimento de escolha de 
caminho óptico por meio do protocolo OSPF-TE, 
estabelecendo um peso para cada enlace da rede baseado nas 
informações recebidas, conforme 

���, �� = �     �1 − ����, �� × ��� �1 – ���,��� � ���, ��,        �� � ∈ �
    �1 – ���,��� � ���, ��,                ���� ���� á "� #, (1) 

 

na qual B(j,k) é a banda percentual disponível no intervalo [0, 
1] no enlace (j,k) e calculado por B(j,k) =BT /(W×Bλ), BT é a 
banda disponível de todos os W comprimentos de onda e Bλ é a 
banda de cada lambda; L(j,k) é o número de comprimentos de 
onda disponíveis no enlace (j,k) e d(j,k) é o comprimento (em 
km) do enlace (j,k). ψ é o conjunto de nós que possuem 
capacidade de conversão OEO e H=1/rj ,onde rj é o número 
total de regeneradores no nó j. Esta constante é utilizada para o 
cálculo de B(j,k) por regenerador presente em j, pois 
representa, percentualmente, uma unidade regeneradora em 
relação ao total presente nos nós. No caso da arquitetura de 
rede adotada, a constante H será 0,125, pois rj = 8 para todos 
os nós dotados de conversão OEO. 

Quanto maior a relação B(j,k), maior é a banda disponível 
calculada por regenerador que o nó poderá utilizar para realizar 
traffic grooming. Por exemplo, em um enlace entre nó fonte A 
e destino B, dois caminhos podem ser estabelecidos: (a) A, x, 
B e (b) A, y, B, como mostra a Fig. 2. Considerando que todos 
os nós dos caminhos possuem capacidade de conversão OEO e 
tomando apenas a relação B(j,k)×0,125, para verificar sua 
influência em (1), tem-se os seguintes valores: B(A,x)× 0,125 

= 0,1; B(x,B)×0,125 = 0,125 e B(A,y)×0,125 = 0,05; 
B(y,B)×0,125 = 0,075. A Fig. 2 indica, para cada enlace, o 
valor de banda total disponível para todos os comprimentos de 
onda e o valor da média de banda disponível por cada 
regenerador. Para o caminho (a), o primeiro enlace apresenta 
média 2 Gbps e o segundo, 2,5 Gbps por regenerador; para o 
caminho (b), o primeiro enlace apresenta média 1 Gbps e o 
segundo, 1,5 Gbps por regenerador. Desta maneira, no 
exemplo, B(A,x)=0,8, ou seja, o enlace dispõe de 80% de 
banda disponível em todos os comprimentos de onda. Com a 
multiplicação pela constante H = 0,125, o algoritmo considera 
a banda percentual na qual cada regenerador vai atuar, no caso, 
2 Gbps de banda disponível, que representa 10% (0,1) da 
banda suportada pelo enlace, 20 Gbps. Estes valores indicam o 
potencial de efeito de um regenerador no uso de sua 
funcionalidade de conversão óptica–eletrônica para a 
realização de traffic grooming sobre a banda disponível. 
Assim, quanto maior a banda disponível por regenerador, mais 
conexões oriundas de conversão para a camada eletrônica 
podem ser estabelecidas, maximizando sua funcionalidade de 
conversão OEO em termos de números de conexões alocadas. 
Os valores indicam que o caminho (a) será escolhido pelo 
algoritmo por apresentar maior relação de banda por 
regenerador presente no nó e, assim, o caminho tem melhor 
aproveitamento da capacidade de conversão óptica – eletrônica 
por regenerador para traffic grooming. 

Depois do estabelecimento de pesos para cada enlace, o 
algoritmo Dijkstra é executado a partir do nó em que foi 
gerada a solicitação de conexão para a procura de k caminhos 
ópticos possíveis e disjuntos entre o nó fonte A e destino B. A 
procura pelos caminhos é realizada com base em informações 
sobre a disponibilidade de cada enlace alocar uma conexão c 

que requer banda bw. Estas informações são atualizadas na 
matriz de roteamento do nó para obtenção dos menores 
caminhos possíveis entre A e B. 
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(a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Fig. 2. Exemplo de parametrização 

 
Para um conjunto de k caminhos obtidos, uma métrica é 

utilizada para escolha. Neste artigo, são consideradas três 
métricas:  

1. BER (bit error rate) do caminho óptico, em que o 
algoritmo escolhe entre k caminhos aquele com menor BER;    
2. RHD (regeneration hop distance), em que o algoritmo 
escolhe o caminho com menor número de segmentos com 
amplificação óptica;  
3. Métrica híbrida, em que a métrica BER é utilizada apenas 
se o número de segmentos em que o sinal foi amplificado é 
igual para k caminhos ópticos. A consideração de utilização 
das duas métricas (BER e RHD) caracteriza a natureza 
híbrida da escolha. 
Consideramos amplificação por meio de EDFA (erbium 

doped fiber amplifier) a cada 70 km de enlace óptico. O 
cálculo da BER é realizado como em [5]. 

Na Fig. 3.a observa-se o procedimento de envio de 
informações de enlaces dos domínios 1, 2 e 3 para o nó origem 
B, que solicita uma conexão com banda bw com o nó destino 
G. Os nós do domínio 2 enviam as informações de seus 
respectivos enlaces para o gateway de domínio D, que envia as 
informações para o gateway de domínio A. Posteriormente, o 
gateway A envia as informações agregadas do domínio 2 para 
o nó origem B. Este mesmo procedimento é realizado para o 
domínio 3. Neste caso, a diferença reside no envio das 
informações do enlace (H,D) pelo gateway de domínio H. Na 
prática o gateway D também envia a informação sobre o enlace 

(H,D), mas o nó origem reconhece a informação redundante e 
considera apenas uma. A Fig. 3.b. indica os caminhos 
possíveis e o escolhido para a rede. 

Na Fig. 4 é exibido o sistema de alocação de comprimento de 
onda para conexão c de banda bw do nó B até o nó G. O 

sistema envia mensagem PATH LS (Label Set Object) para 
coletar informações de banda de cada comprimento de onda de 
cada enlace do caminho óptico. No nó destino, a escolha do 
comprimento de onda a ser utilizado é realizada conforme 
disponibilidade de cada enlace, como ilustram os quadrados 
com números 0 e 1.  

No exemplo, os comprimentos de onda 2 e 5 estão 
disponíveis para o enlace (B,A). Como os nós A e D possuem 
conversão OEO e são gateways de domínio, os comprimentos 
de onda 2 e 7 entre os nós A e D estão aptos para o 
estabelecimento da conexão. Para o enlace (D,E), apesar da 
presença de conversão OEO no nó D, apenas o comprimento 
de onda 7 está habilitado para alocação da conexão, devido à 
restrição de continuidade de comprimento de onda no nó E. 
Para o enlace (E,G), o comprimento de onda 7 é o único que 
pode ser utilizado, pois o nó E não possui conversão OEO, 
impossibilitando-o de receber uma conexão em um 
comprimento de onda e enviá-la em outro.  

São escolhidos, para o exemplo, o comprimento de onda 2 
para segmentos B-A e A-D e o comprimento de onda 7 para os 
segmentos D-E e E-G.Para a reserva dos comprimentos de 
onda, o nó D, que é gateway de domínio, envia mensagem 
RESV GL até o nó fonte B para a reserva do comprimento de 
onda 2 do trecho B-D do caminho óptico. Para o domínio 2, o 
nó destino G envia mensagem RESV GL ao nó D para a reserva 
do comprimento de onda 7 do trecho D-G do caminho óptico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) 

Fig. 3. Roteamento da arquitetura de rede proposta. 
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Fig.4. Alocação de comprimento de onda. 

 
E. Redes sem escala 

Neste artigo são utilizadas simulações em uma rede 
multidomínio formada por dois tipos de redes: redes 
aleatórias e rede sem escala [6]. 

O grau de um nó é caracterizado por uma função de 
distribuição $�%�, que é a probabilidade de que um nó 
aleatoriamente selecionado tenha exatamente % enlaces. Em 
uma rede regular todos os nós têm o mesmo número de 
enlaces. No caso de uma rede aleatória, o grau de distribuição 
obedece a uma distribuição de Poisson que decresce 
exponencialmente a partir do valor de pico de < % >. Por 
causa desse declínio exponencial, a probabilidade de se 
encontrar um nó com y enlaces torna-se menor para % ≫ <% >.  

Algumas redes podem ser descritas pela lei de potência $�%� = %)*, onde λ é uma constante cujo valor típico está 
entre 2 e 3. Essas redes são chamadas de sem escala. Essa lei 
de distribuição decresce mais rapidamente, permitindo que 
poucos nós com números grandes de conexões existam, 
sendo chamados hubs. 

III. CONFIGURAÇÃO DA REDE 

A rede escolhida para o estudo possui 31 nós divididos em 
três domínios: rede do sul da Finlândia [7], rede sem escala e 
rede Manhattan street, conforme exibe a Fig. 5. A rede total 
possui 8 gateways de domínio com capacidade de 
regeneração OEO do tipo peering, que são os nós 1, 2, 4, 12, 
17, 22, 23 e 31. Os nós com funcionalidade de conversão 
OEO são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 e 31. As redes do sul da Finlândia e 

Manhattan street são aleatórias, pois o grau de conexão dos 
nós segue distribuição de Poisson, sendo raro encontrar nós 
com grande concentração de conexões. Essas redes são 
conectadas à rede sem escala de 10 nós, gerada pelo 
programa “B-A scale-free network generation and 
visualization” [8]. 

As Figuras 6, 7 e 8 mostram o desempenho do algoritmo 
descrito em [3] (linhas vermelhas) e o algoritmo proposto 
neste artigo, baseado em (1) (linhas azuis). A Tabela II exibe 
os valores dos parâmetros utilizados.  

IV. RESULTADOS 

As Figuras 6, 7 e 8 exibem as probabilidades de bloqueio 
global da rede, interdomínio e intradomínio, respectivamente. 
A rede simulada tem 70% de tráfego intradomínio e 30% de 
tráfego interdomínio.  

Para todos os cenários simulados, a adoção da função peso 
do algoritmo proposto melhora as probabilidades de bloqueio 
global, intradomínio e interdomínio para as três métricas. 
Com esta abordagem, o algoritmo dá preferência por 
caminhos ópticos que tenham mais banda disponível por cada 
regenerador OEO presente nos nós, equalizando a utilização 
de recursos, conforme explicado na Seção II.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OEO

Mensagem PATH LS

Coleta a disponibilidade
do comprimento de onda

receber conexão c
Mensagem PATH LS

Mensagem PATH LS

Nó B
Origem Nó ENó A Nó D

RESV GL

RESV GL

RESV GL
Reserva o comprimento

de onda 2 para conexão c

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0

Neste caso, todos os

comprimentos de onda
disponíveis são considerados

pois o nó A tem conversão OEO

0 1 0 0 1 0 0 0
Indica os comprimentos de onda disponíveis

para alocar conexão c (algarismo 1).

OEO Nó G
Destino

Mensagem PATH LS

RESV GL

1 1 0 0 0 0 0 1 0

Domínio 1 Domínio 2

Reserva o comprimento de
onda 2 para conexão c

Reserva o comprimento de

onda 7 para conexão c

Comprimento de onda reservado

Neste caso, apenas o
comprimento de onda 7 é

considerado pois o nó E não
tem conversão OEO

0 1 0 0 0 0 1 0

Mensagem PATH LS
resultante para escolha desde

nó B até nó D

0 0 0 0 0 0 1 0

Mensagem PATH LS

resultante para escolha desde
o nó D até nó G
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Fig. 5. Rede Multidomínio simulada 
 
 

TABELA II. PARÂMETROS DA REDE 
Parâmetro Valor 

Número de caminhos ópticos (k) 3 
Número de regeneradores OEO ( r ) em nós 

com conversão óptica-eletrônica-óptica 
8 

Fator de agregação de tráfego 16 
Limiar da BER 10-9 

Métricas consideradas BER, RHD e Híbrida 

 
Para as probabilidades de bloqueio global e interdomínio, 

as métricas RHD e híbrida apresentam os melhores 
desempenhos para as duas funções peso estudadas em todos 
os tipos de bloqueio. Para a métrica BER, os caminhos 
ópticos podem ser longos, pois a escolha de uma BER menor 
não significa caminho menor, devido à presença de 
conversão OEO em nós da rede. A flutuação dos tamanhos 
dos caminhos ópticos provocada pela métrica BER gera 
escassez de largura de faixa, levando ao aumento da 
probabilidade de bloqueio. A métrica RHD proporciona 
melhores resultados, pois considera o total de amplificadores 
EDFA ao longo do caminho óptico e, desta maneira, quanto 
menor o valor, menor é sua extensão. Assim, o algoritmo 
escolherá sempre o menor caminho possível, melhorando a 
distribuição de largura de faixa na rede. 

 
Fig. 6. Probabilidade de bloqueio global. 

 
A probabilidade de bloqueio intradomínio, na Fig. 8, 

apresenta valores menores de redução de bloqueio pelo 
algoritmo proposto porque é influenciada pela topologia de 
rede sem escala. Devido ao alto grau de concentração de 
conexões nos hubs, o algoritmo proposto não proporciona 
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ganhos de desempenho iguais aos das redes Manhattan street 
e finlandesa. O alto grau de concentração de enlaces nos hubs 

esgota de maneira rápida os recursos dos nós, 
impossibilitando-os de usufruir plenamente de melhorias do 
esquema de roteamento do algoritmo proposto. 

 
 

 
Fig. 7. Probabilidade de bloqueio interdomínio. 

 
 

 
 

Fig. 8. Probabilidade de bloqueio intradomínio. 

V. CONCLUSÕES 

As redes multidomínios constituem cenário real de 
funcionamento de redes ópticas de longa distância e 
apresentam gargalos inerentes de operação entre diferentes 
sistemas administrativos de rede. Um destes problemas é o 
estabelecimento de conexões entre domínios, que precisam 
estar aptas para as peculiaridades de cada ambiente 
administrativo. O principal foco deste artigo é a proposta de 
um algoritmo de roteamento de alocação de comprimento de 
onda para redes multidomínio, com taxas de bits 
estabelecidas sob plano de controle GMPLS. O estudo 

propõe uma melhoria da função peso do algoritmo proposto 
por [3]. Com a função do algoritmo proposto cada enlace da 
rede recebe peso específico baseado em percentual de banda 
disponível, número de regeneradores ópticos de nós e número 
de comprimentos de onda livre de cada enlace. A partir deste 
cálculo o algoritmo faz escolha de um entre k caminhos 
ópticos, que são obtidos baseados em métricas estabelecidas, 
como BER, RHD e híbrida. A rede multidomínio simulada é 
composta por três redes, sendo duas aleatórias e uma sem 
escala.  

Os resultados mostram uma queda na probabilidade de 
bloqueio global, intradomínio e interdomínio para todas as 
métricas utilizadas. Para a probabilidade de bloqueio 
intradomínio, não há melhoria significativa de desempenho 
como a apresentada pela probabilidade de bloqueio 
interdomínio, pois a alta concentração de enlaces por alguns 
hubs da rede sem escala esgota os recursos dos nós, 
incapacitando-os de utilizar de maneira plena os benefícios 
do algoritmo proposto. 
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Abstract—This paper presents a multi-platform development 

framework for the rapid creation of sophisticated Computer 

Aided Engineering applications. It is built through the 

integration of a few C++ open-source software libraries and 

allows the development of applications which are tailored to 

one´s specific needs. As an example, a basic finite element pre-

processor is presented and its software architecture is explained 

as well. Since the major computational and geometrical issues are 

handled by the framework itself, the main benefit provided by 

such a framework is that researchers will be able to focus on 

their expertise fields. 

Keywords-finite element method; automatic mesh generation; 

computer aided engineering; 

I.  INTRODUCTION 

Since the early development of numerical analysis using the 
Finite Element Method (FEM), the pre-processing stage was 
and still is the most time consuming and expensive task in the 
process chain. Among several important requirements for a 
Finite Element Analysis (FEA) package, the direct access to 
CAD (Computer Aided Design) data is one of the crucial 
points. A mesh generation system which can make use of a 
modern and efficient geometrical representation is able to 
produce high quality elements in a short calculation time. As a 
direct consequence of good quality elements, more accurate 
numerical results can be obtained from the solver. 

Another important characteristic for FEA tools is to ensure 
interoperability by using standard file formats for the exchange 
of data between different systems. For commercial software 
vendors, the neutral formats for data exchange, such as IGES 
(Initial Graphics Exchange Specification) or STEP (Standard 
for the Exchange of Product model data), sometimes are not 
able to fulfill all the necessary requirements, and they end up 
by building their own representation formats. For many 
academic projects, however, these neutral formats can be far 
better than investing on a custom format that will not only 
demand a lot of time to be built and maintained, but will also 
be harder (if not impossible) to integrate with commercially 
available tools. 

Despite the well-known commercial tools, it is also 
possible to find some freely available software for numerical 
analysis on the internet. For example, the SALOME-MECA 
[1] suite is a complete package for the simulation of a wide 

variety of physical phenomena. It is also important to mention 
FEMM [2], QuickField™ [3] and LISA [4] – all high quality 
free software for Finite Element Analysis. With such tools, one 
is able to solve most of the common problems found in 
engineering. There is, however, great space for new 
developments on the numerical simulation field and there are 
many researches taking place nowadays [5]. 

Instead of a ready-to-use suite, this paper presents a 
software development framework that allows the rapid 
development of fully customized Computer Aided Design, 
Engineering and Manufacturing applications. It is built upon 
several open-source projects and enables researchers to focus 
on their expertise fields, since they will be able to count with a 
strong geometric kernel and also a complete 3D Viewer, a 
mesh generation system, data exchange tools, general data 
structures and memory management facilities, just to 
enumerate a few benefits.  

The main libraries adopted are Nokia’s QT [6] (for the 
graphical user interface), the renowned Solid Modeler 
OpenCASCADE Technology [7] (for geometrical related 
operations) and NGLIB, which is an interface for the 
NETGEN [8] meshing kernel. Another important open-source 
project is QTOCC [9], which provides a great starting point to 
the development of any application requiring geometric 
operations and 3D visualization of geometry. The architecture 
and main computational aspects of a cross-platform sample 
application, developed by the authors, will be presented in 
details. 

II. FINITE ELEMENT ANALISYS 

One of the most important numerical methods in use today 
is the Finite Element Method, which is employed at many 
different areas of engineering, where the resolution of partial 
differential equations is needed [10]. Assisted by the 
development of high speed computers, the method has 
advanced from a numerical procedure for solving structural 
problems to a general numerical procedure for solving a 
differential equation or a system of differential equations [11], 
Finite element analysis programs are able to perform 
simulations of real behavior of complex structures such as 
automobiles, airplanes, electronic devices and so on. The main 
steps of a Finite Element Analysis can be seen in Figure 1. 
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Figure 1. Finite Element Analysis Process 

At the stage of pre-processing, the first thing to be done is 
to decompose a geometric object into a finite number of 
elements with known shape and properties, such as triangles, 
quadrilaterals, tetrahedrons and hexahedrons. This process is 
known as meshing and a mesh is basically a set of several 
connected elements in a given region. This is a crucial stage of 
the product’s development cycle, since the quality of the mesh 
have strong influence on the results [12].  

It is desirable to have automatic mesh generators and one of 
the most popular methods is the advancing front technique.  
The method relies on a previously generated boundary mesh, 
whose creation is not a trivial task, especially for complex 
shapes [10].  

After the initial mesh generation, optimization techniques 
may also be employed to ensure best quality. A detailed survey 
on mesh generation and optimization algorithms has been 
carried out by Bern and Eppstein [13]. 

III. GEOMETRIC REPRESENTATION 

The most common methods of representing curves and 
surfaces on a computer are implicit equations and parametric 
functions. For example, a curve lying on the plane xy can be 
represented as a function that describes an implicit relationship 
between the x and y coordinates. Alternatively, in parametric 
form, the curve is represented by an explicit function of an 
independent parameter [14]. 

Each method has its own advantages and drawbacks. In the 
scope of this paper we will consider parametric modeling. A 
very attractive mesh generation algorithm based on implicit 
geometry is explained in [15]. 

In Solid Modeling, topological entities (e.g.: vertices, 
edges, faces and so on) are associated with the purely 
mathematical description of curves and surfaces. The most 
common approaches are the CSG (Constructive Solid 
Geometry) and the BRep (Boundary Representation). In CSG, 
the objects are defined from a set of operations applied to 
primitives such as blocks, cones, spheres and cylinders. 
Boolean operations are employed to construct complex shapes 
from these basic primitives. On the other approach, known as 
BRep, the objects are described by means of their boundaries 
and the topological relationship among them. Some modern 

systems implement a hybrid model where the representation 
includes both aspects of them [16].  

IV. OPENCASCADE TECHNOLOGY 

A. Introduction 

From the several geometric kernels available on the market, 
OpenCASCADE™ has one big difference: it is freely available 
as an open-source package. This makes a powerful kernel and 
development platform for 3D modeling applications accessible 
to anyone with the will to use it. The technology exists from 
the mid 1990-s and has already been used by numerous 
industries [7]. 

It includes components for 3D surface and solid modeling, 
visualization, data exchange and application development 
utilities. It is formed by a huge number of object-oriented C++ 
class libraries, designed for rapid production of sophisticated 
domain-specific applications. 

There are classes ranging from memory management and 
basic data containers to high level and easy to use geometric 
operations, such as Offsets, Projections and Fillets. 

The major groups of libraries can be summarized as: 
Foundation Classes, Modeling Data, Modeling Algorithms, 
Visualization, Data Exchange and Application Framework.  

B. Topology and Geometry 

The kernel is capable of handling implicit and explicit 
geometry representation and has several algorithms for 
operations either in 2D or 3D geometry. Its abstract topological 
data structure describes a basic entity, the shape, which can be 
divided into the following component topologies: Vertex, 
Edge, Wire, Face, Shell, Solid and Compound, which are 
shown in Figure 2. 

 

Figure 2. Topological and geometrical entities as shown in OpenCascade’s 
Modeling Data User’s Guide [7] 

 

The meaning of topological entities and its relationships 
with geometry, when applicable, are shown on Figure 3. 
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Figure 3. Topology and Geometry in OpenCASCADE 

On the left side of Figure 3, the topological entities of 
OpenCASCADE are listed. On the right side, the equivalent 
geometric entity is presented, when applicable. Note that some 
entities (colored in orange) are purely topological and have no 
link to geometry. 

As a result of this approach, the users are able to deal with 
complex shapes and operations in a very high level of 
abstraction.  

When creating or visualizing shapes, one has to deal mainly 
with the Topological entities only, which can refer to a whole 
object. If it is needed to perform geometric operations, it is fast 
and easy to access the geometric data structure. 

C. Data Exchange 

The most common standards for data exchange between 
different applications are IGES and STEP. These neutral file 
formats exists to enable the description of a product’s design, 
independently from any particular system, enabling thus the 
transfer from a shape created in one system to another one [17]. 

Hence, the ability to read and write neutral file formats 
ensures interoperability between applications. 

OpenCASCADE Technology supports both IGES and 
STEP for reading and writing, including color representation. 
Such a feature makes quite easy to load and process shapes 
designed in almost any commercial CAD system. It is also easy 
to export the processed shape to be read back into the original 
system. 

V. NETGEN MESHING KERNEL 

A. Introduction 

As defined by their authors in [8], NETGEN is an 
automatic 3D tetrahedral mesh generator. By means of its 
NGLIB interface library, it can be connected to an external 
geometry kernel, such as OpenCASCADE.  

NETGEN comes as a stand-alone application with a 
graphical user interface, but it can also be used as a C++ 
library, linked into another application to act solely as a 
meshing kernel. A very similar initiative is known as GMSH 
[18]. 

One of the most popular meshing generation algorithms, 
the advancing front, is employed by NETGEN, along with 

several techniques for meshing optimization. A detailed 
description of its algorithms can be found in [10]. 

B. Netgen´s Application Programming Interface (API) 

Since it is also an open-source project, you are allowed to 
download and modify its source-code under the terms of LGPL 
license, available in [19]. The access to NETGEN’s core 
functionalities is done through the interface NGLIB, as shown 
in Figure 4. By using this interface, one’s own code can be 
added into the NETGEN environment, which is particular 
useful for FEM (Finite Element Method) applications, since it 
may profit from the pre and post processing capabilities of 
NETGEN. 

 

Figure 4. Integration of NETGEN and OpenCASCADE 

All the possible methods for accessing Netgen’s core are 
defined on the file “nglib.h”, which is part of the package 
found in [8]. 

VI. THE APPLICATION FRAMEWORK 

Another important open-source project is QtOCC [9], 
which stands for Qt + OpenCASCADE. It provides a basic 3D 
Viewer, capable of performing operations like Zoom, Rotation, 
Panning and Changing Viewpoints. 

Since it already comes with a few menu items with the 
associated actions, it is not necessary to deeply understand how 
does Qt works in order to customize the program interface to 
one’s needs. A screenshot of an application based on QtOcc is 
shown in Figure 5. 

 

Figure 5. Screenshot of a sample application built with the proposed 
framework (the model is courtesy of OpenCASCADE S.A.S.) 
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A. Building your application 

All libraries can be built on Linux or Microsoft Windows. 
When using MS Visual Studio as development environment, 
the first step is to obtain Qt pre-compiled libraries, available in 
[20]. Then, it is necessary to download and install Netgen 
libraries, which can be found in [8]. Since it already comes 
with a MS Visual Studio project it can be easily built. After 
that, a QtOcc project can be compiled. A sample project can be 
downloaded from [9]. At this stage, a complete CAD Viewer is 
ready to use and customize according to one’s specific needs. 
Integration with NETGEN enables automatic mesh generation. 
From this point, researchers are able to benefit from a strong 
infra-structure for the development of any sort of CAE 
applications. 

VII. RESULTS 

By integrating the libraries presented so far, a Finite 
Element Pre-Processor application has been built. The main 
motivation for this project was to enhance an existing pre-
processor of a proprietary solver, mostly applied to 
Electromagnetic problems involving Magnetic Circuits.  

Since the solver has its own input format, mesh generated 
by any other meshing software cannot be used. In order to keep 
using the available solver and post-processor facilities, the 
presented framework was used to create a new pre-processor. 
Future developments may lead it to a more complete and 
integrated solution. 

Among the numerous advantages of a robust geometric 
kernel, a great benefit achieved with an OpenCASCADE 
Technology based application is the ability to draw the models 
in any CAD system which is able to export the drawing to 
IGES or STEP formats. Traditionally, the geometry was being 
described manually in a plain-text file. Now, it can be easily 
and beautifully designed in a modern CAD system. 

A. Mesh Generation 

As already mentioned, the NETGEN mesh generation 
library nglib is used as the meshing kernel. It is able to generate 
two and three dimension surface meshing, three dimensional 
volume meshing and also has algorithms for mesh refinement. 
Support to high order elements is also available. 

The focus of our sample application is restricted to 
triangular surface meshes. Note, however, that Netgen has the 
ability to work with more complex cases, including volumetric 
meshes. Many meshing parameters can be defined by the user. 
It is possible to switch on/off the use of quadrilaterals, activate 
generation of second order elements, specify fineness of mesh, 
number of elements per edge and so on. 

By means of NGLIB functions Ng_OCC_Load_IGES and 
Ng_OCC_Load_STEP, one can respectively read IGES or 
STEP shapes into an OpenCASCADE data structure. This will 
define the geometry source, where the meshing algorithms 
should be applied. After loading a given file and setting up the 
desired meshing parameters, a surface mesh can be generated 
with a call to Ng_OCC_GenerateEdgeMesh (for the 1D mesh) 
and to Ng_OCC_GenerateSurfaceMesh (for the 2D mesh). If 
the mesh is successfully created, it is then possible to read the 
data structure through several access functions, which provides, 

for example, the list elements, the type of a given element, the 
number of nodes and so on. The main steps needed to create a 
Surface Mesh are shown in Figure 6. 

// Initialize the interface 
Ng_Init();     

// Creates a mesh data structure 

Ng_Mesh *myMesh;  

// Creates a geometry data structure from an IGES file 

Ng_OCC_Geometry *Geom = Ng_OCC_Load_IGES( file ); 

// Define meshing parameters 

Ng_Meshing_Parameters  myMeshParams; 

// Generates the boundary mesh 

Ng_OCC_GenerateEdgeMesh(Geom, myMesh, myMeshParams); 

// Generates the surface mesh 

Ng_OCC_GenerateSurfaceMesh(Geom, myMesh, &myMeshParams); 

// Frees the allocated memory 

Ng_Exit();  

 
Figure 6. Piece of code illustrating how to mesh an IGES file with NGLIB. 

The source code above illustrates the use of NGLIB. It is 
just a small part of an application, but these function calls are 
all that is needed to mesh a given shape represented as a STEP 
or IGES file.  

As an example, a mesh created with this application is 
displayed in Figure 7. 

 

Figure 7. Geometry Meshed by a Netgen/Occ/QtOcc Application 

 

B. Element Quality 

The survey paper [21] discusses many possible quality 
measures. As stated in [15], one commonly used quality 
measure is the ratio between the radius of the largest inscribed 
circle (times two) and the smallest circumscribed circle: 

 

(1) 
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where a, b and c are the side lengths. From equation (1), an 
equilateral triangle has q = 1 and a degenerated (zero area) has 
q = 0. As in [15], good results are obtained if q > 0.5. 

Many tests were carried out with simple and complex 
geometry. Netgen has performed really well and was able to 
produce high quality meshes in all cases. 

An easy way to check the overall mesh quality is a 
graphical representation. By using OpenCASCADE internal 
math functionalities to solve eq. (1), it was quite easy to display 
elements colored according to their quality. Figure 8 compares 
two different meshes created by the Netgen kernel for the same 
geometry. 

 

Figure 8 –A non-optimized mesh (a) with bad shaped elements and, after 
optimization (b), all elements have good quality. 

 

VIII. CONCLUSIONS 

The presented framework may be applied with success to 
many different areas of science and engineering. It is not the 
objective of this paper to provide a ready-to-use framework. 
Instead, the aim is to attract attention of researchers lacking of 
such an infra-structure to a very low cost and high quality set 
of tools. The open-source alternatives to commercial 
applications are not only attractive due to the financial aspect, 
but also because it enables researchers to easily build their 
customized applications. 
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Resumo—O trabalho apresenta a simulação multifísica de um 
motor de relutância chaveado com o propósito de se 
determinar a radiação acústica do mesmo. A referida 
simulação é constituída de uma simulação eletromagnética por 
elementos finitos acoplada a circuitos elétricos, uma 
simulação modal no domínio da freqüência e, por fim, uma 
simulação acústica pelo método dos elementos de fronteira.  
 
Palavras-Chaves: simulação multifísica, motor de relutância 
chaveado 

I.  INTRODUÇÃO 
O motor de relutância chaveado (MRC) analisado neste 

trabalho apresenta uma geometria rotórica assimétrica com o 
objetivo de aumentar o torque unidirecional de partida. Apesar 
das vantagens de tal geometria, o fato dos polos serem salientes 
introduzem ondulações de torque intrínsecas, as quais 
provocam vibração e ruído acústico. 

Em trabalho anterior [1], a ondulação de torque foi 
minimizada, sem degradação dos torques médio e de partida, 
através de uma otimização numérica da geometria do rotor em 
conjunto com o método dos elementos finitos (MEF).  

Neste trabalho, o foco é o comportamento acústico do 
MRC, o qual é abordado utilizando-se simulações multifísicas 
compostas por simulações magnéticas pelo método dos 
elementos finitos em regime dinâmico acoplado com circuitos 
elétricos, simulações estruturais no domínio da freqüência e 
simulações de radiações acústicas pelo método dos elementos 
de fronteira.  

O MRC foi analisado em duas topologias, uma com o rotor 
original e a outra com o rotor otimizado conforme [1]. Para 
ambos os casos são apresentados resultados quantitativos dos 
parâmetros de interesse, como grandezas elétricas, espectro de 
forças, potência sonora, etc, que permitem analisar a influência 
da geometria rotórica no ruído acústico irradiado.  

Por ser acionado por conversores estáticos, as formas de 
onda das correntes de alimentação do MRC apresentam uma 
configuração complexa, o que introduz perfis de força também 
complexos e que devem ser considerados de forma acurada. 
Isso é obtido realizando-se simulações pelo MEF acopladas 
com circuitos elétricos [2] que, embora computacionalmente 
dispendiosas, provêm resultados mais acurados que os métodos 
analíticos, como, por exemplo, o circuito magnético [3] e a 
expansão por série de Fourier do campo no entreferro [4].  

O acoplamento  MEF com circuitos elétricos pode ser 
classificado em forte e fraco. No acoplamento forte, combina-
se, num mesmo sistema de equações, as equações do 
eletromagnetismo advindas do MEF e as equações de circuito 

elétrico resultantes da análises de rede [5]. Já no acoplamento 
fraco, cada domínio, eletromagnético pelo MEF e circuito 
elétrico, é resolvido separadamente e a convergência é testada 
através de um gerenciador externo a ambos [6], [7]. Posto que 
as constantes de tempo de cada domínio podem diferir 
enormemente em ordem de magnitude, por exemplo, as 
constantes de tempo elétricas em máquinas elétricas ficam em 
ms, enquanto que aquelas de chaves a semicondutores ficam 
em µs, o acoplamento forte é desvantajoso, pois exige a 
resolução temporal do sistema eletromagnético com um passo 
de tempo diminuto, atrelado à resolução do circuito a 
semicondutores. Neste trabalho, em função das constantes de 
tempo, como exposto anteriormente, e pelo fato do número de 
incógnitas relativas ao MEF exceder significativamente o 
número de incógnitas do circuito elétrico, foi utilizado o 
acoplamento fraco. 

Quanto à análise de ruído acústico em máquinas elétricas, 
os métodos clássicos empregados baseiam-se na identificação 
de harmônicos temporais e espaciais do campo magnético no 
entreferro, os quais produzem forças magnéticas radiais [8], 
[9]. A resposta vibratória da estrutura da máquina, decorrente 
dessas forças, pode ser estimada através de expressões 
analíticas [8]. Entretanto, métodos numéricos, como o MEF, 
são capazes, através da utilização de geometrias verossímeis à 
máquina real,  determinar com maior acurácia o campo no 
entreferro, as forças magnéticas , as deformações e a radiação 
sonora [9], [10], [11].  

O problema vibro-acústico, quando admitida a hipótese de 
linearidade, é tratada classicamente no domínio da freqüência, 
por análise modal e superposição, as quais são empregadas 
neste trabalho. A parte de radiação sonora é abordada pelo 
método dos elementos de fronteira. 

O presente artigo está esquematizado da seguinte forma: 
primeiramente, os trabalhos prévios de otimiazação do MRC 
são apresentados resumidamente; na seqüência, as simulações 
multifísicas, quais sejam, MEF eletromagnético acoplado a 
equações de circuito elétrico, deformação mecânica, vibração e 
radiação acústica, são descritas; por fim, os resultados são 
apresentados e analisados e as conclusões são destacadas.   

II. ANÁLISE ACÚSTICA DO MRC 

A. MRC com Projeto Especial 
Em aplicações de baixa potência, tais como ferramentas 

manuais e eletrodomésticos, é muito comum a utilização de 
motores monofásicos como, por exemplo, os motores “shaded 
poles” (MSP) e os motores universais (MU). Esses motores, 
apesar da robustez e baixo custo, apresentam alguns 
inconvenientes como baixo rendimento, baixo torque de partida 
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elemento j, Ωm é o domínio da simulação mecânica,  ωj e Nk 
são as funções de forma do elemento e nodal, respectivamente 
[22].  

A simulação estrutural dinâmica pode ser realizada tanto 
pela solução direta de (12) para cada frequência, ou por análise 
modal [23], ou seja, pela determinação dos autovalores  e 
dos autovetores  da equação correspondente (14) 
normalizada pela massa: 

                         (14) 

em conjunto com a subsequente superposição modal: 

                         15  

na qual N é o número de autovalores. Este último método é o 
utilizado neste trabalho.  

O modelo mecânico (Fig.3.) é constituído por todos os 
elementos da máquina elétrica. O ar que envolve a máquina 
não é contemplado no modelo, uma vez que, para deformações 
pequenas (de alguns µm), a influência do ar é desprezível. 
Assim, o acoplamento entre as simulações estrutural e acústica 
é considerada, numericamente, como fraca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.3. Modelo mecânico do MRC 

Para a simulação acústica, a deformação mecânica do MRC 
é convertido em velocidade. Em princípio, o cálculo do campo 
acústico pode ser realizado pelo MEF, entretanto, para ruídos 
que se transmitem via ar, este método é incoveniente em 
função do tamanho do domínio a ser discretizado. Uma boa 
alternativa é o Método dos Elementos de Fronteira (BEM), 
uma vez que apenas a superfície do MRC é discretizado. O 
princípio básico do BEM baseia-se na solução da equação 
diferencial de Helmholtz (16): 

∆ 0                                 (16) 

na qual p é a pressão acústica e k é o número de onda ⁄  
[24], sendo ω a velocidade angular e c a velocidade do som. 

A equação diferencial (16), após desenvolvimento 
matemático pelo método dos elementos de fronteira, toma a 
seguinte forma matricial: 

· ·                                   (17) 

Na qual H e G são as matrizes do sistema e o vetor de 
velocidades v é a excitação. A resolução numérica de (17) 
fornece o vetor de pressão acústica p. Para a utilização do 
método apresentado, é necessário um modelo para a radiação 
acústica. O modelo empregado neste trabalho considera apenas 
as superfícies externas do MRC, desprezando as externas, com 
o intuito de diminuir o custo computacional. Assim, o modelo 
adotado é constituído da superfície exterma da carcaça do 
MRC sem as furações. O artigo [10] apresenta maiores detalhes 
da transferência da velocidade v da carcaça à malha BEM 
acústica.     

A partir da determinação da pressão acústica p pela 
simulação BEM, outras grandezas,  como potência acústica e 
intensidade sonora, podem ser calculadas. 

III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E NUMÉRICOS 

A. Resultados Experimentais 
Todos os ensaios foram realizados em condições nominais, 

ou seja, 200 VDC, 1.7 A e 6000 RPM. O motor foi acionado 
em “Single Pulse Operation”. 

A Fig.4 apresenta as formas de onda da tensão, da corrente 
e do sinal do sensor óptico da rotação para o MRC com o rotor 
otimizado. A vibração foi obtida através de um acelerômetro 
piezelétrico colocado na superfície da carcaça (ver Fig. 3) e 
conectado a um analisador de espectro. Cumpre lembrar que 
apenas a aceleração tangencial foi medida, haja vista que o 
interesse estava focado na vibração causada pelo torque de 
relutância cuja componente radial é anulada pela simetria dos 
polos.   

O rendimento do MRC foi determinado para ambos os 
rotores. Para o rotor de referência, o rendimento ficou em 
69,0%, enquanto que para o otimizado ficou em 69,3%. Para 
esses cálculos, a potência de entrada foi medida no link DC que 
alimenta o conversor e a potência de saída foi calculada pelo 
produto do torque pela rotação. Desta forma, o rendimento 
determinado se refere ao conjunto todo, ou seja, o acionamento 
mais o motor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Medidas de corrente, tensão e sinal do sensor óptico para o rotor 
otimizado 
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B. Resultados Numéricos 
 

A simulação MEF eletromagnética com acoplamento com 
circuitos elétricos foi efetuada no MRC com ambos os rotores. 
O resultado das corrente nas duas fases pode ser observado nas 
Figs. 5 e 6 para os rotores otimizado e de referência, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Resultado de simulação – corrente com rotor otimizado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6. Resultado de simulação – corrente com rotor de referência 

Nota-se que, embora a estratégia de controle seja a mesma 
para os dois casos, as correntes apresentam gráficos bastante 
distintos. Comparando as Figs. 4 e 5, observa-se uma boa 
concordância entre os resultados numérico e experimental. 

A partir da distribuição do campo magnético, o torque 
eletromagnético é calculado pela aplicação do tensor de 
Maxwell. A Fig. 7 mostra que o rotor otimizado produz um 
valor significativamente menor de oscilação de torque (ripple) 
a 6000 RPM, o que é confirmado por medidas apresentadas em 
[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Resultado de simulação para o torque 

Adicionalmente ao cálculo do torque, a densidade 
superficial de força atuando sobre a superfície do estator 
também é determinada. O espectro para o modo circunferencial 
r=2, o modo mais significativo, pode ser visualizado na Fig. 8. 
Observa-se que, na faixa até 4kHz, o rotor otimizado apresenta 
globalmente uma densidade de força igual ou menor, enquanto 
que na faixa entre 4kHz e 6kHz, a densidade de força é 
significativamente superior à apresentada pelo rotor de 
referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 8. Resultado de simulação para a densidade de força-modo 2 

Para a simulação estrutural dinâmica e a posterior 
simulação acústica, os seguintes passos são necessários. 
Primeiramente, uma análise modal numérica é necessária. 
Dentro da faixa de frequência de interesse, de 0 a 6 kHz, 22 
autovalores foram encontrados, os quais podem ser 
classificados em três categorias: a primeira, até 
aproximadamente 2 kHz, é devido ao movimento do estator e 
da carcaça enquanto corpos rígidos em relação às sapatas de 
fixação. O movimento provoca a deformação nos cordões de 
solda. A segunda categoria, entre 2 kHz e 2.6 kHz, deve-se à 
ressonância das 4 hastes de fixação. Finalmente, a terceira 
categoria, acima de 2.6 kHz, que engloba a ressonância das 
tampas de fechamento e do corpo cilíndrico (estator e carcaça). 

A potência acústica total, calculada pela integral do produto 
da pressão e da velocidade, é utilizada para fins de comparação 
na faixa de 0 a 6 kHz. O resultado é mostrado no Fig.9. 
Observa-se que para frequências até aproximadamente 4 kHz, 
o rotor de referência irradia maior potência acústica e acima de 
4 kHz, o rotor otimizado tem um desempenho pior. 

Para se avaliar o desempenho acústico global de ambas 
configurações rotóricas, foi calculado o nível da potência 
acústica. Os resultados foram: rotor de referência 46.7 dB e 
para o rotor otimizado 47.4 dB, o que, de forma geral, mostra 
que ambos os rotores apresentam desempenho acústico similar.  

Lembrando que o objetivo inicial do trabalho, apresentado 
em [1], foi de minimizar a oscilação de torque (ripple) através 
de uma otimização da forma do rotor, pode-se dizer que o rotor 
otimizado apresenta melhores resultados de desempenho em 
termos de torque e uma igual potência acústica, quando 
comparado ao rotor de referência. 
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Fig. 9. Resultado de simulação para a potência sonora 

IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
Este trabalho apresenta o estudo acústico de um MRC, com 

duas configurações rotóricas, através de simulações 
multifísicas. A simulação MEF eletromagnética foi realizada 
com acoplamento fraco com as equações de circuito elétrico e 
possibilitou o cálculo das forças eletromagnéticas através do 
tensor de Maxwell. Essas forças foram transferidas para um 
modelo estrutural, o qual foi resolvido no domínio frequencial 
através de uma análise modal por elementos finitos. Por fim, a 
radiação acústica foi determinada por simulações pelo método 
dos elementos de fronteira. 

As simulações MEF eletromagnéticas forneceram 
resultados de corrente com satisfatória concordância quando 
comparados aos oscilogramas experimentais.  

Quanto à característica acústica, observou-se que ambos os 
rotores apresentam uma potência acústica similar, sendo que o 
rotor otimizado apresenta um desempenho melhor em baixas 
frequências (até 4 kHz) e que para frequências superiores o 
rotor de referência irradia menos ruído.  

Entretanto, quando também se considera o desempenho em 
termos de torque, o rotor otimizado se mostra vantajoso em 
relação ao de referência. 

Finalmente, como desenvolvimento futuro, é necessário 
também o estudo de novas estratégias de acionamento, as quais 
podem reduzir a emissão do ruído através de novos perfis de 
corrente, sem degradação significativa do desempenho 
eletromecânico do MRC. Esse estudo é objeto atual de 
pesquisa dos autores. 
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Abstract — The study of the environment’s propagation and its 

features makes effective the planning of coverage for modern 
cellular systems. The analysis of various factors such as operation 

frequency, modulation techniques, analysis of mobile radio 
channel bandwidth and propagation models are key variables to 
estimate the quality of services in mobile communications 
systems. This work is concentrated in the analysis of the 3.5 GHz 

Prediction Models for WiMAX Systems in Urban Environments 
based on extensive measurements performed in Niterói city. 

Keywords: coverage prediction models, mobile radio channel, 

propagation, WiMAX 

I. INTRODUÇÃO 

 
O esforço científico mundial para melhoria dos meios de 

comunicação em banda larga visa atender as inúmeras 
exigências técnicas dos eficientes e modernos terminais de 
comunicação móvel, que proporcionam acessos cada vez mais 
rápidos e com alta qualidade, na última milha. O 
desenvolvimento de novas tecnologias wireless tem como 
fundamento a interoperabilidade dos diversos sistemas 
existentes, com altas taxas de transmissão, buscando integrar 
os sistemas de nova geração. Estas inovações tecnológicas 
trouxeram no seu bojo o desenvolvimento de padrões de 
acessos sem fio em banda larga (BWA – Broadband Wireless 

Access). Neste contexto, surge o WiMAX, considerado como 
uma solução para a última milha, sendo também usado no 
suporte à infra-estrutura de backhaul e aplicações corporativas 
privadas. O WiMAX integra as redes de área local (WLAN – 
Wireless Local Area Network) às redes metropolitanas 
(WMAN – Wireless Metropolitan Area Network).  

O estudo do ambiente de propagação e de suas 
características torna eficaz o planejamento da cobertura para 
atendimento aos mais exigentes usuários. A análise de 
diversos fatores, como frequência de operação, modulação, 
resposta do canal rádio-móvel de banda larga, desempenho e 
os modelos de propagação, são variáveis fundamentais para se 
estimar a qualidade da comunicação nos sistemas móveis.  

O objetivo deste trabalho é a análise dos modelos de 
previsão de cobertura normalmente utilizados para 

planejamento de sistemas WiMAX, na faixa de 3,5 GHz,  
apresentando os resultados de medições realizadas na cidade 
de Niterói para fins de comparação com os modelos teóricos 
através da estatística qui-quadrado (χ2). Esta análise inicial, 
em banda estreita, permite uma avaliação do canal em termos 
de cobertura e fornece uma melhor percepção do seu 
comportamento para análises posteriores, em banda larga.  
 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o item II 
apresenta os modelos de previsão de cobertura normalmente 
utilizados por sistemas WiMAX; o item III relaciona alguns 
trabalhos importantes relacionados ao tema; o item IV 
apresenta os resultados de medições realizadas na cidade de 
Niterói e, finalmente, o item V apresenta as conclusões.  

  

II. MODELOS DE PREVISÃO DE COBERTURA 
 

Para fins de cálculo da atenuação de propagação em 
Radioenlaces são desenvolvidos modelos de previsão de 
cobertura que simulam o comportamento aleatório do sinal e 
levam em consideração os parâmetros do ambiente. Tais 
modelos são normalmente focados na predição do valor médio 
de sinal recebido a uma dada distância do transmissor. Para fins 
de comparação entre os valores teóricos e os valores medidos 
(reais), foram selecionados alguns modelos que são 
amplamente utilizados nos sistemas de banda larga nas 
frequências próximas de 3,5 GHz, que serão sinteticamente 
descritos a seguir. 

A. Modelo de Hata-Okumura 

O modelo mais utilizado para predição e simulação de 
atenuação de propagação em ambiente macro-celular é o de 
Hata-Okumura [1]. O modelo de Okumura foi tomado como 
referência para o desenvolvimento do modelo de Hata. Este é 
um modelo empírico, não dispersivo no tempo, e é válido para 
a faixa de frequências de operação entre 150 a 1500 MHz, 
distância de 1 a 20 km, altura da antena da estação base de 30 a 
200 m e altura da antena da estação terminal de 1 a 10 m.  
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O modelo de Hata-Okumura leva em consideração a 
morfologia para diferentes ambientes de propagação, como 
área suburbana, urbana densa, área rural etc. Este modelo é 
mais adequado para macro-células por cobrir áreas maiores que 
1 km. O valor médio da atenuação de propagação de uma área 
urbana é dado por: 

)(log))(log55,69,44(

)(log82,13)(log16,2655,69

1010

1010

dhte

ahtefA hrecprop

−+

+−−+=

     (1)
 

onde: 

Aprop – é o valor médio da atenuação devido ao caminho de 
propagação (dB); 

fc – é a frequência de transmissão (MHz); 
hte – é a altura efetiva da antena de transmissão (m); 
hre – é a altura efetiva da antena de recepção (m);  
d – é a distância entre o transmissor e o receptor (km); e 
ahre – é um fator de correção que depende do ambiente 

(dB).  
 

B. Modelo Estendido de Hata (COST 231) 
O modelo de Hata [2] foi consolidado pelo European 

Cooperative for Scientific and Technical Research, que 
designou um Comitê para desenvolvimento de uma versão 
estendida para a faixa de 2 GHz. O valor médio da atenuação 
de propagação de uma área urbana utiliza os parâmetros do 
Modelo de Hata e uma nova variável, dado por: 

M

hrecprop

Cdhte

ahtefA

+−+

+−−+=

)(log))(log55,69,44(

)(log82,13)(log9,333,46

1010

1010

        (2)
 

onde: 

CM – é um fator de ajuste  

C. Modelo de Hata-Okumura Modificado 

 
Neste modelo, alguns fatores foram incorporados nas 

equações de Hata [3], que permitiram maior precisão do 
modelo, de modo a cobrir a faixa total de validade das curvas 
de Okumura. O valor médio da atenuação de propagação ficou 
definido por: 

00)( BSksaxSOkumuraHataAA propprop ++++−=        (3)
 

onde: 

S0 – é o fator de correção para áreas rurais/suburbanas; 
ax – é o fator geral de correção da altura do terminal móvel; 
Sks – é o fator de correção da curvatura da terra; 
B0 – é o fator que considera a porcentagem de prédios. 

D. Modelo COST 231 Walfish-Ikegami  

 
Este modelo semi-empírico, para transmissão com ou sem 

visada direta, desenvolvido a partir dos modelos de Walfish-
Bertoni [4], leva em consideração a morfologia detalhada do 
terreno, com informações de altura e distância de entre prédios, 
largura média das ruas e sua orientação com relação à direção 
de propagação. É utilizado para propagação em ambientes 

urbanos na faixa de frequências compreendida entre 800 e 
2000 MHz, em sistemas macro e micro-celulares, em terrenos 
planos e urbanos, podendo a antena da Estação Rádio Base 
estar situada abaixo da altura dos prédios. 

• Para transmissão com linha de visada (LOS): 

)(log26)(log206,42 1010 dfA prop ++=           (4)
 

• Para transmissão sem linha de visada (NLOS): 

LmsLrtsLAprop ++= 0             (5) 

)(log20)(log204,32 10100 fdL ++=
                   (6)

 

onde: 

Aprop – é o valor médio da atenuação de propagação (dB); 
 f – é a frequência, na faixa entre 800 e 2000 MHz (MHz);  
d – é a distância (d>20m) entre a estação transmissora e 

receptora (km). 
L0 – é a atenuação no espaço livre; 
Lrts – é a atenuação por difração e espalhamento no topo de 

edifícios; e 
Lms – é a atenuação devido a múltiplas difrações e 

reflexões ocorridas ao nível da rua ou multiplanos. 

E. Modelo de Erceg 
O modelo de Hata-Okumura, assim como o modelo Hata 

COST 231, não é apropriado para terrenos com densidade de 
vegetação de moderada a alta, para terrenos montanhosos e 
para condições onde a altura das antenas da Estação Rádio 
Base sejam inferiores a 30 m. Para superar estas limitações, foi 
proposto um modelo estatístico por Erceg [5], derivado de 
dados experimentais na frequência de 1,9 GHz utilizados em 
macrocélulas. Para uma determinada distância de referência d0, 
a atenuação de propagação média é dada por: 

s
d

d
APL +








+=

0

log10γ

           (7)

 

onde: 

PL – é a perda de propagação (dB); 
A – é o ponto de intercessão (dB), dado por: 









=

λ

π 0
10

4
log20

d
A

            (8)

 

d – é a distância da estação móvel ao transmissor (m); 
d0 – é a distância de referência (d0 = 100 m); 
γ – é uma variável gaussiana randômica adimensional, que 

caracteriza o decaimento na macrocélula; e 
s – é o fator da distribuição log-normal, utilizado para 

calcular o desvanecimento devido a árvores e outros 
obstáculos. 

F. Modelo SUI (Stanford University Interim) 
O modelo SUI permite utilizar o modelo de Erceg, com 

extensão para outras frequências, e alturas de antena de 
recepção entre 2 e 10 m, devendo incluir os termos de 
correção. A equação básica da atenuação no percurso, com os 
fatores de correção, é dada por: 
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onde: 
Xf – é o termo de correção de frequência; e 
Xh – é o termo de correção da altura da antena receptora. 

III. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Em 2000, Erceg [5] realizou diversos estudos para fins de 
cobertura e modelamento do canal de propagação em cenários 
urbanos e suburbanos, para aplicações de banda larga em 
sistemas sem fio. Como o modelo de propagação mais utilizado 
(Hata-Okumura Estendido) não se mostrou apropriado para 
terrenos com densidade de vegetação de moderada a alta e 
terrenos montanhosos com antenas da estação base inferiores a 
30 m, foi proposto um modelo estatístico derivado de dados 
experimentais obtidos na frequência de 1,9 GHz, para a 
correção destas limitações. Para o ambiente urbano e 
suburbano, Erceg baseou-se no modelo COST 231 Walfish-
Ikegami, obtendo bons resultados.  

Em 2003, um modelo proposto pela Universidade de 
Stanford, conhecido como SUI (Stanford University Interim), 
permitiu utilizar o modelo de Erceg com extensão para outras 
frequências e diferentes alturas das antenas de recepção.  

Abhayawardhana [6], em 2003 realizou medidas na faixa 
de 3,5 GHz em 4 cenários específicos, com diferentes alturas 
de transmissão, em ambiente urbano. O modelo SUI não 
apresentou resultado satisfatório. O modelo COST 231 
superestimou os valores de atenuação, principalmente nos 
cenários com elevadas alturas de transmissão. O modelo ECC-
33 apresentou o resultado mais aproximado aos valores 
medidos, porém, não apresentou fatores de correção para os 
cenários suburbano e rural.  

Em 2006, Javornik [7] realizou uma comparação do padrão 
WiMAX para as faixas de frequências de 450 MHz e 3,5 GHz 
em ambientes rural plano, rural arborizado e urbano. Foi 
verificado que a cobertura do sinal nos cenários urbano e rural 
pôde ser alcançada em ambas as frequências com diferentes 
tamanhos de células, porém, no cenário rural arborizado, a 
cobertura do sinal na faixa de 3,5 GHz não foi satisfatória. 

Milanovic [8] apresentou um estudo com medidas 
realizadas em ambiente suburbano na cidade de Osijek, na 
Croácia, no ano de 2007, e a comparação com modelos 
teóricos, utilizando a frequência de 3,5 GHz. O resultado, em 
ambiente NLOS, apresentou boa aderência ao Modelo SUI. 
Para o ambiente LOS, o Macro Modelo apresentou boa 
aderência, enquanto o Modelo SUI apresentou diferença de 
13,15 dB acima da estimativa. 

Inúmeros são os estudos apresentados na literatura técnica, 
a maior parte deles respaldada por medições realizadas em 
diversos ambientes. Neste trabalho, com o intuito de avaliar a 
resposta do canal de propagação real, em termos de cobertura, 
à luz dos modelos teóricos, com medições realizadas na cidade 
de Niterói, foram utilizados dois setups, um de transmissão e 
um de recepção, que serão descritos a seguir.   

IV. MEDIÇÕES REALIZADAS EM NITERÓI 
As cidades têm suas características próprias, que variam em 

função dos cenários urbano, suburbano e rural. Para fins deste 
trabalho, foram realizadas medições no bairro de Icaraí, cidade 
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, nos dias 14 e 21 de 
dezembro de 2008, objetivando uma análise estatística de larga 
escala para avaliação da cobertura real e comparação com os 
modelos de previsão que estão sendo mais utilizados para 
implantação de sistemas WiMAX. Para realização das 
medições foi necessária a adequação de um setup utilizando 
dois blocos de equipamentos de RF (um para transmissão e 
outro para aquisição/recepção dos sinais) e um drive-test para 
determinar a área de cobertura da Estação Rádio Base, a partir 
de dados aquisitados. 

O setup de transmissão foi composto por um gerador de 
sinais Anritsu MG3700A, um amplificador de potência 
Milmega AS0204-7B 2-4 GHz 7W e uma antena setorial 
Hyperlink HG3515P-120. Os parâmetros configurados no setup 
de transmissão são: 

• Frequência da portadora: 3,41 GHz (CW) 
• Potência de saída: -7 dBm 
• Ganho do amplificador: 42 dB 
• Ganho da antena TX: 15 dBi 
• Perda de acoplamento + atenuação dos cabos: 4 dB 
 
O setup de recepção foi montado em laboratório móvel 

utilizando um analisador de sinais Anritsu MS2781B Signature, 
um amplificador de baixo ruído (LNA Minicircuits) alimentado 
por uma fonte de tensão DC de 15V e uma antena receptora 
onidirecional Rubber Duck com conector RP-SMA (Hyperlink) 
e base magnética. Um GPS (Garmin 60 CS) foi integrado ao 
relógio do analisador de espectro, para cruzamento dos dados 
medidos com a localização em cada ponto de medição. Este 
artifício permitiu identificar a distância com relação ao 
transmissor e o nível do sinal recebido. Para a aquisição dos 
dados, foi elaborada uma rotina em MATLAB. Alguns 
parâmetros necessitaram ser configurados no analisador de 
espectro para permitir ao programa MATLAB a captura e o 
processamento do sinal. 

A potência EIRP, na direção de máxima irradiação, é 
calculada por: 

PEIRP(dBm)= PTX -Acabos+Gamp+GTX         (10) 

Na recepção, a potência é calculada por: 

PRX(dBm)= x+Acabos- GLNA-GRX          (11)  

A atenuação média de propagação é calculada por: 

Aprop=PEIRP-PRX = 77dBm- x dBm          (12) 
  

onde x dBm é o valor medido com o laboratório móvel, 
durante as campanhas de medições. 

A. Descrição dos Cenários 

O cenário de medições escolhido foi o bairro de Icaraí na 
cidade de Niterói. Este bairro pode ser considerado sendo um 
cenário urbano denso, devido ao grande número de edificações 
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e ruas perpendiculares entre si, que funcionam como canais 
refletores na propagação do sinal (canyon). De modo geral, as 
edificações de Icaraí possuem cerca de 15 andares, atingindo 
uma altura média de 45 m, fator a ser considerado nos modelos 

de previsão de cobertura que computam a altura média dos 
prédios. A antena transmissora foi fixada na altitude de 37 m. 
A direção de máxima irradiação foi alinhada com o calçadão da 
Praia de Icaraí, com inclinação (tilt) nula.  

Figura 1.  Cenário de Icaraí - Niterói: visão da direção de máxima irradiação e dos percursos para realização das medições 

O percurso para realização das medições foi definido 
previamente em função do sentido do tráfego. O laboratório 
móvel na maior parte do trajeto atingiu a velocidade máxima 
de 11 m/s (cerca de 40 km/h), respeitando os critérios para 
medições em faixa estreita. Em alguns momentos, houve a 
necessidade da redução da velocidade devido ao tráfego local e 
eventualmente a paralisação do veículo devido aos semáforos. 

Antes do início da aquisição das medidas, foi realizada uma 
coleta dos dados no entorno de Icaraí com equipamento de 
transmissão desligado, para identificar a existência de alguma 
transmissão em RF na faixa de 3,41 GHz que pudesse interferir 
nas medidas. Nenhuma interferência foi observada. 

B. Realização das Medidas 

O critério adotado para aquisição de aproximadamente 
8.000 amostras por segundo respeitou as seguintes condições 
para análise de variabilidade em faixa estreita: 

• Valor mínimo de amostras/segundo configurado no 
gerador de sinais: 428.000; 

• Tempo máximo de aquisição de dados configurado no 
receptor: 0,020 s (para cada segundo); 

• Total de níveis de potência medidos em um segundo: 
428.000 amostras/s x 0,020 s = 8.560; 

• Tempo de coleta dos dados, por arquivo: 15 min; 
• Tamanho médio de cada arquivo (.txt) = 155 Mb; 
• Total de arquivos: 5 

 
O tamanho médio de cada arquivo e, consequentemente, o 

tempo de coleta dos dados, foram fatores decisivos para a 

realização das campanhas de medidas, visto que para cada 15 
minutos de medições outros 15 minutos foram demandados 
para gravação destes dados em arquivos texto. Para 
processamento dos dados, foi criado pelo autor um programa, 
em MATLAB, para cálculo da potência média do sinal (dBW) 
por segundo. A transformação de cada nível medido em Volts 
para a potência em dBW (com impedância de acoplamento 
normalizada = 50 Ω) foi dada por: 

 
)log(20)( VdBWPr =            (11) 

Dessa forma, foi concluída a primeira etapa para construção 
de um banco de dados contendo a média dos 8.560 níveis de 
potência medidos, em dBm, e o desvio padrão dos níveis de 
potência em cada janela de 1 segundo. Após a união dos 
arquivos com as medições realizadas obteve-se um total de 
3073 linhas (referentes aos segundos efetivos de medições).  A 
segunda etapa foi a referenciação dos arquivos de medições 
com os arquivos de localização, sendo o campo “data” a 
variável de integração e sincronismo dos relógios do GPS e do 
analisador de espectro. Após o processamento do arquivo de 
localização foi possível inserir a posição geográfica (latitude e 
longitude) no banco de dados. Com isso, houve uma redução 
do tamanho no arquivo para 2207 segundos (linhas) 
efetivamente medidos, por restrição da utilização do GPS. 

A partir das informações de posição (latitude e longitude) 
foi possível realizar o cálculo das distâncias dos pontos 
medidos com relação ao transmissor (desprezando a curvatura 
da terra, devido à distância máxima alcançada não ultrapassar 3 
km): 

S01
1 

S01
2 

S01
3 

S13
4 

S13
5 

S13
6 
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( ) terraRlongRxlongTxlatRxlatTxkmd *)()()( 22 −+−=  (12) 

onde  Rterra – é o raio da terra (=6371 km). 

Após calcular a distância relativa ao transmissor em todos 
os pontos recebidos, foi possível verificar a atenuação (dB) em 
cada ponto medido, com relação à potência de transmissão, e 
construir o gráfico mostrado na Figura 2. 
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Figura 2.  Potência recebida (dBm) em função da distância (m) 

Durante a realização das medidas, o comportamento do 
sinal em alguns momentos foi muito bom devido à recepção 
em visada direta (LOS) e em outros, era médio ou baixo devido 
à recepção sem visada (NLOS), em função do espalhamento do 

sinal no ambiente. Assim, em função dos níveis de recepção, 
foram definidas quatro faixas de potência recebida (Alfa, Beta, 
Gama e Delta), conforme apresentam a Tabela I e a Figura 1.  

TABELA I.  FAIXAS DE POTÊNCIA NA RECEPÇÃO 

 Alfa Beta Gama Delta 

Faixa atribuída -40 a -60 (dBm) -60 a -80 (dBm) -80 a -100 (dBm) -100 a -120 (dBm) 

Total de pontos 277 247 275 1408 

Setores 

S1 (S01
1+ S13

4): englobam os pontos 
medidos com níveis mais altos, e maior 
probabilidade de visada direta (LOS). 

S2 (S01
2+S13

5): 
englobam os pontos 
medidos com níveis 

médios. 

S3 (S01
3+ S13

6): 
englobam os pontos 

medidos com os 
níveis mais baixos. 

Para avaliação do modelo de previsão de cobertura cada 
setor foi estudado separadamente e para definir o mais 
aderente aos níveis medidos foi utilizada a estatística qui-
quadrado (χ2), com j-1 graus de liberdade: 

∑
=

−
=

j

i i

ii

esperadovalor

esperadovalorobservadovalor

1

2
2 )(

χ           (13)                                            

Para observar a variação do sinal foi calculada a média 
dos desvios padrões e o desvio padrão dos desvios padrões. 
Dessa forma, através de comparação estatística e análise 
gráfica, foi possível identificar o modelo que melhor se 
ajustou para cada setor separadamente e para todo o cenário 
de Icaraí, conforme será apresentado em alguns gráficos 
comparativos a seguir. 
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Figura 3.  Comparação com o Modelo de Hata COST 231 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

791



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

A
te

n
u

a
ç

ã
o

 (
d

B
)

Distância (m)

Atenuação com a Distância (Cenário Icaraí)

Atenuação de Espaço Livre

Modelo Hata-Okumura 
Modificado

Atenuação de Propagação

Reta de melhor ajuste 
(Mínimos Quadrados)

 

Figura 4.  Comparação com o Modelo de Hata Okumura Modificado 
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Figura 5.  Comparação com o Modelo de Walfish-Ikegami 
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Figura 6.  Comparação com o Modelo de SUI 

Após realizar uma cuidadosa análise de todos os gráficos 
gerados a partir de simulação computacional dos modelos 
de prpagação, chegou-se às conclusões que serão 
apresentadas no item a seguir. 

V. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresenta uma análise dos modelos de 
previsão de cobertura utilizados para implementação da 
tecnologia WiMAX na faixa de 3,5 GHz, a partir de 

medidas experimentais realizadas no bairro de Icaraí, 
localizado na cidade de Niterói. 

Na avaliação das medidas aquisitadas nos sub-cenários 
(setores) sob condição LOS e NLOS (com e sem linha de 
visada), estas predominantes no cenário Icaraí, em função 
da localização da antena transmissora e das rotas de 
medição traçadas, pôde-se verificar que o modelo de 
Walfish-Ikegami apresentou melhor aderência às curvas de 
atenuação da potência recebida (dBm) com a distância, 
quando se considera o conjunto de todas as medições 
realizadas. Nos sub-cenários de transmissão sob condição 
LOS (com linha de visada), os modelos Hata COST 231 e 
SUI apresentaram uma melhor aderência. Avaliando o 
cenário resultante da integração dos sub-cenários na faixa de 
0 a 1 km e na faixa de 1 a 3 km, com predominância da 
situação NLOS, o modelo de Hata-Okumura Modificado foi 
o mais aderente. 

Em suma, na avaliação global de todo cenário Icaraí, o 
modelo Walfish-Ikegami apresentou a melhor resposta de 
acordo com as medições realizadas. Este modelo apresenta 
uma boa resposta, pois leva em consideração a variação do 
ângulo de incidência e a contribuição das componentes 
refletidas no topo dos prédios, além de parâmetros 
referentes a morfologia. Entretanto, conclui-se não existir 
um modelo de previsão de cobertura único a ser aplicado em 
um determinado cenário, mas sim a composição de vários 
modelos escolhidos e testados em função das características 
dos sub-cenários específicos que compõem o cenário global.   

Este trabalho apresenta, como contribuição, 
resultados importantes para o planejamento e implantação 
de sistemas wireless no bairro de Icaraí-Niterói, e em 
cidades, bairros ou áreas com morfologia semelhante, pois 
valida para a faixa 3,5 GHz, a aplicação de modelos de 
previsão de cobertura já consagrados.  
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Resumo—Este trabalho apresenta um modelamento matemático 
para análise elétrica e térmica de cabos OPGW (Optic Ground 
Wire) submetidos à condição de curto-circuito. Para a análise 
elétrica foi utilizada a teoria de campos eletromagnéticos no 
domínio da freqüência e a análise térmica foi baseada nos 
princípios de transferência de calor por condução e equilíbrio 
térmico. O gradiente de temperatura no cabo devido a corrente 
de curto-circuito (efeito joule) é calculado a partir da distribuição 
de corrente. O modelo leva em consideração o impacto do efeito 
pelicular sobre a distribuição de corrente no cabo, sendo estes 
resultados comparados com os obtidos utilizando um software 
comercial baseado no método dos elementos finitos. 

Palavras-chave:Cabos OPGW, gradiente de temperatura, 

densidade de corrente, curto-circuito, efeito pelicular,  efeito joule. 

I.  INTRODUÇÃO 

O cabo OPGW, atualmente muito utilizado em linhas 
aéreas de transmissão, apresenta especial importância por ser 
utilizado não somente como cabo párarraios convencional, mas 
também como canal de comunicação através das fibras ópticas 
existentes no seu núcleo [1]. 

A implementação desta nova tecnologia, no entanto, causou 
inúmeras modificações nos projetos de linhas de transmissão 
[2]. Dessa forma, estudos tiveram que ser desenvolvidos para 
garantir a confiabilidade da sua instalação e utilização. 

Na fase inicial da fabricação de cabos OPGW, estes 
contavam usualmente com um pacote de 6 fibras ópticas. 

 Com o aumento da demanda na área de telecomunicações, 
este número precisou ser expandido e hoje é possível encontrar 
modelos com 12, 24 e 48 fibras, dentre outros [3]. 

Pontos do cabo onde há maior aquecimento e os valores de 
corrente responsáveis por essa variação de temperatura 
precisam ser conhecidos para evitar possíveis danos na 
estrutura como perda de fios da armação ou mesmo danos em 
camadas mais internas, podendo assim comprometer as fibras 
ópticas existentes no núcleo [4]. 

Neste artigo é apresentado um modelo analítico baseado nas 
equações de Maxwell no domínio da freqüência, para calcular a 
distribuição da densidade de corrente na seção transversal do 

cabo. A partir da análise elétrica, é calculada a temperatura 
versus o raio do cabo. 

Foi criado um programa em MATLAB para obter gráficos 
da densidade de corrente e temperatura. 

Em alguns trabalhos anteriores dos mesmos autores, a 
densidade de corrente na seção transversal do cabo era obtida 
através de software baseado em método numérico (método dos 
elementos finitos). 

Porém optou-se em fazer tais análises também através dos 
métodos analíticos já que estes propiciam uma melhor 
visualização além da maior facilidade para verificar a variação 
dos resultados em relação aos parâmetros do problema. 

O método dos elementos finitos – MEF por sua vez é um 
dos métodos numéricos mais comuns hoje pela precisão que 
apresentam para a resolução de problemas eletromagnéticos. 

Devido a isso o software COMSOL que é baseado no MEF, 
foi o escolhido para validar os resultados obtidos através de 
método analítico. 

Este trabalho busca, portanto uma melhor visualização dos 
resultados, dado pelo método analítico, e através da validação 
com o método numérico, garantir que tais cálculos são 
suficientemente precisos. 

Além da distribuição de corrente dada por COMSOL, 
também é mostrado o campo magnético na seção transversal do 
cabo obtido por este software. 

II. GEOMETRIA DO CABO OPGW 

A geometria de um cabo OPGW típico consiste de seis 
camadas: elemento central dielétrico, pacotes de fibras ópticas, 
tubos termoplásticos, fitas de enfaixamento, tubo de alumínio 
para a acomodação das fibras e, na camada mais externa, fios 
metálicos formando a armação do cabo. 

A estrutura de um cabo OPGW típico e sua seção 
transversal estão exemplificadas na Fig. 1.  
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        (a)                                                      (b) 

Figura. 1 Cabo OPGW típico (a) e sua seção transversal (b). 

 

Em alguns modelos, os cabos OPGW podem ter armação 
constituída por fios de diferentes materiais alternados. A 
armação do cabo também pode ter diferentes números de fios 
condutores. Esta variação é importante para se obter diversos 
graus de flexibilidade do cabo [5]. 

A estrutura do cabo OPGW mostrada na Fig. 1 é bastante 
complexa, devido a isso algumas aproximações foram feitas, 
permitindo assim que fosse feita uma análise analítica do 
problema em questão.  

A primeira aproximação refere-se às camadas de 1 a 4 do 
cabo OPGW típico, que serão representadas por apenas uma 
denominada de camada dielétrica.  

Esta simplificação é possível já que estas camadas são todas 
constituídas por material dielétrico e porque o interesse maior 
neste estudo está nas camadas condutoras, onde haverá calor 
gerado pela circulação de corrente. Esta geometria aproximada 
será constituída, portanto, por três camadas como mostrada na 
Fig. 2. 

Como segunda aproximação considerou-se a armação como 
uma camada homogênea, tendo como base um OPGW típico 
com armação apenas de aço e com número de fios não inferior 
a 10, estes parâmetros foram escolhidos já que são utilizados 
para cabos a serem instalados em regiões com alto índice 
ceraúnico e são convenientes neste trabalho já que quanto mais 
condutores na armação, mais esta camada se aproximará da 
forma geométrica da armação utilizada na geometria 
aproximada.  

 
Figura. 2.  Cabo OPGW – geometria aproximada. 

III. MODELO MATEMÁTICO 

A análise elétrica deste modelo utiliza as equações de 
Maxwell no domínio da frequência e considera o impacto do 
efeito pelicular sobre a distribuição da corrente no condutor. 

Obtidas as correntes, é dado início à análise térmica que 
utiliza princípios de transferência de calor e equilíbrio térmico. 
Considera-se que a superfície do cabo é adiabática. 

A variação de temperatura é avaliada na seção reta do 
OPGW. Desprezando a transferência de calor ao longo do cabo 
e tendo em vista a simetria azimutal da estrutura, o problema 
térmico em questão é unidimensional. 

A. Análise elétrica 

A geometria aproximada (Fig. 2) foi usada para 
desenvolver o modelo analítico já que a complexidade das 
equações que representem a situação real faz com que sua 
utilização seja impraticável. 

Nesta análise, o ar que envolve o cabo é considerado como 
uma quarta camada e, portanto, o modelo é representado da 
seguinte forma: camada dielétrica (r < a), tubo de alumínio (a < 
r < b), armadura de aço (b < r < c), e ar (r > c). 

A teoria de guias de ondas foi usada para representar o 
comportamento eletromagnético do cabo no domínio da 
frequência. 

As equações de Bessel modificadas para os meios dielétrico 
e condutores são dadas respectivamente pelas equações (1) e 
(2) [5]: 
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onde zE  é o campo elétrico no eixo z, ω = 2π f é a freqüência 

angular, f é a freqüência em hertz, σ  é a condutividade µ e ε 
são, respectivamente, a permeabilidade magnética e a 
permissividade elétrica do material considerado. 

As soluções para os campos elétricos e magnéticos são 
dadas pelas seguintes equações:  
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As condições de contorno para os campos elétricos e 
magnéticos são: 

para r = a, 
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As equações para obter as correntes em cada camada são 
dadas por:   
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A potência média dissipada no cabo devido ao fluxo de 
corrente denotado aqui por Pj [6] é dada pela seguinte equação: 

RIPj
2

2

1
=                                    (8) 

 

onde I é a corrente no condutor e R é a resistência AC do 
condutor. 

B. Análise térmica 

A temperatura máxima que o cabo pode suportar sem danos 
a sua estrutura deve ser avaliada a partir dos seus parâmetros 
físicos e dimensões constitutivas. 

Como mencionado anteriormente, o OPGW é uma estrutura 
multicamadas, tendo assim diferentes valores de parâmetros 
elétricos (condutividade, permissividade, permeabilidade) e 
térmicos (condutividade térmica, calor específico, capacidade 
de calor). 

Dado que o cabo tem uma distribuição de corrente não 
uniforme, é fácil entender que haverá um aumento de 
temperatura também diferente para cada camada. 

Para assegurar que, mesmo em situações de risco, o cabo 
deve manter suas características originais, ou seja, não deve 
haver nenhum dano à sua estrutura, as características térmicas 
devem ser respeitadas, para que a temperatura máxima 
permitida em cada camada não seja ultrapassada. 

No caso das fibras ópticas, o valor crítico de temperatura 
para o silício é em torno de 300°C [7]. Assim, o projeto do 
cabo deve levar em conta que esse é também o limite para o 
tubo de alumínio já que esta camada está em contato com o 
feixe de fibras. 

O modelo térmico que descreve a variação de temperatura 
discutida acima é representado pela seguinte equação: 

 

QTcM =∆                                   (9) 

onde: 

M – massa do cabo (kg); 

c – calor específico (J/kg/°C); 

∆T – variação de temperatura (°C); 

Q – quantidade final de calor (J). 

A equação que representa a energia térmica dissipada em 
um condutor é dada por 

∫= dtPW jj                                   (10)  

onde t é o tempo de duração de corrente no condutor e jW  é a 

energia em joules. 

Fazendo QW j = e lembrando que 1 cal. = 4,1868 Joule, 

podemos obter a variação de temperatura no cabo dada por [8]: 

 

cM

tRI,
T

2240
=∆                             (11)  

As quantidades de calor recebidas pelas camadas de 
alumínio (QAl) e aço (Qaço) no intervalo ∆t de duração da 
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corrente de curto-circuito são: 
 

                            )TT(cmQ iAlAlAlAl −=                            (12) 

 
                            )TT(cmQ iaçoaçoaçoaço −=                     (13) 

 
onde Alm é massa da camada de alumínio, açom  massa da 

camada de aço, Alc  calor específico do alumínio, açoc  calor 

específico do aço, TAl temperatura final do alumínio, Taço 
temperatura final do aço, e Ti temperatura inicial do cabo. Já 
que as duas camadas estão em contato, haverá transferência de 
calor entre elas. 

Considerando que só haja transferência de calor entre as 
duas camadas, pode-se dizer que ∆QA l = −∆Qaço, onde ∆QAl é a 
variação de calor do alumínio, e ∆Qaço a variação de calor do 
aço. Portanto, no equilíbrio térmico, pode-se obter a 
temperatura final do cabo, Tf , calculada pela seguinte 
expressão: 
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A temperatura uniforme para cada camada condutora, uT , é 

a média entre a temperatura da superfície do condutor, sT , e a 

temperatura do núcleo do mesmo, nT , dada por: 
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u
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IV. DISCUSSÕES E RESULTADOS NUMÉRICOS 

A. Descrição do problema 

A variação de temperatura sofrida pelo cabo devido à 
passagem de corrente elétrica, torna-se um cálculo de difícil 
resolução para uma estrutura multicamada como é o caso do 
OPGW, já que para cada camada haverá diferentes parâmetros 
físicos e geométricos a serem considerados. 

 Além disso, a distribuição de corrente e, 
consequentemente, de temperatura, não serão uniformes devido 
ao efeito pelicular. 

A máxima corrente de curto-circuito é o fator que 
geralmente governa o dimensionamento do cabo. A norma que 
prescreve o método de ensaio de curto-circuito em cabos 
párarraios com fibras ópticas para linhas aéreas de transmissão 
é a NBR 13981. 

Esta norma prevê o ensaio necessário para verificar o 
comportamento óptico e mecânico do cabo, submetido à 
passagem de corrente de curto-circuito e ao conseqüente 
aumento de temperatura, o qual não deve ultrapassar os limites 
permitidos. 

Nesse ensaio, um determinado comprimento L do cabo é 
conectado a uma fonte de corrente que simula um curto-
circuito. 

A forma de onda típica dessa corrente é mostrada em Fig. 3, 
onde I0 é a amplitude de um pulso senoidal de 60 Hz com 
duração de t = 0,5 segundos [9]. 

 
Figura. 3.  Forma de onda típica de uma corrente para o ensaio de curto-

circuito no cabo OPGW. 
 

B. Resultados numéricos 

Esta seção apresenta simulações feitas para representar os 
comportamentos elétrico e térmico do cabo OPGW sob 
condição de curto-circuito. 

Os parâmetros geométricos e físicos utilizadas nas 
simulações estão listados na tabela 1. 

 

TABELA I.   PARAMETROS ELÉTRICOS DO CABO OPGW. 

 

Para obter os resultados numéricos a partir do modelo 
analítico, foi criado um programa em MATLAB, e seus 
resultados comparados com os obtidos pelo programa 
COMSOL. 

No modelo elétrico, considerou-se para a camada 1 um 
dielétrico perfeito, ou seja, σ = 0, o que implica em uma 
corrente I1 = 0. 

Dessa forma, no modelo térmico foram avaliadas apenas as 
temperaturas para as camadas de alumínio e aço. 

O objetivo é investigar a temperatura nas duas camadas 
mais externas (alumínio e aço), já que através da transferência 
de calor por condução, estas irão transferir calor até o centro do 
cabo. 

A partir do momento em que é conhecida a temperatura 
máxima que a fibra pode suportar, avalia-se se há risco de 
possíveis danos à sua estrutura. 

Os parâmetros térmicos estão listados na tabela 2 [9].  

 

MATERIAL εr µr σσσσ (S/m) Raio (mm) 

Silica 3,8 1 0 a = 5,6 

Alumínio 1 1 3,96×107 b = 8,2 

Aço 1 280 0,2×107 c = 14,4 

Ar 1 1 0 - 
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TABELA II.    PARAMETROS TÉRMICOS DO CABO OPGW. 

 
Os resultados para a distribuição da densidade de corrente, 

zJ
ρ

, são apresentados em Fig. 4, com resultados obtidos usando 
Matlab (método analítico) e o programa COMSOL. 

A análise foi feita para a corrente de curto-circuito Icc =  7,8 
kA, na frequência f = 60 Hz. 

 

Figura. 4   Densidade de corrente normalizada zJ
ρ

 no cabo OPGW ( Icc =  

7,8 kA, f = 60 Hz). 

 

Para esta distribuição de corrente (Fig. 4), tem-se o campo 
magnético na seção transversal do cabo OPGW mostrado Fig. 
5, obtida utilizando o programa COMSOL. 

O comportamento de zJ
ρ

 pode ser melhor compreendido, 
observando as linhas de fluxo magnético, onde se pode 
observar que há grande concentração das linhas de campo 
magnético na extremidade da seção do cabo, devido ao efeito 
pelicular. 

 
Figura. 5   Campo magnético na seção transversal do cabo OPGW, f = 60 

Hz. 

Em fig. 6 observa-se o resultado da variação da temperatura 
versus o raio do cabo, obtido via modelo analítico, para Icc =  
7,8 kA com tempo de duração t = 0,5 s. 

Considerou-se que o cabo antes do curto-circuito estava na 
temperatura inicial T0 = 50°C, pois esta é a temperatura de pré-
aquecimento antes de ensaio de curto-circuito. Para t = 0,5 s, o 
máximo valor de temperatura obtido no aço é 
aproximadamente 323°C e no alumínio 50°C. 

Para esta situação, a temperatura uniforme do aço é 
aproximadamente 186°C e a temperatura final do cabo Tf  = 
153°C. 

 
Figura. 6   Variação da temperatura versus o raio do cabo OPGW  para Icc 

=  7,8 kA e t = 0,5 s. 

Para melhor visualizar o comportamento da temperatura, a 
Fig. 7 mostra a variação da temperatura no cabo OPGW para Icc 

= 7,8 kA, e intervalos de tempo de 0,1 a 0,9 segundos. 

MATERIAL 

Resistência 
elétrica CC - 

20°C  
(ohm/km) 

Coeficiente de 
expansão térmica 

(10-6 °C) 

Calor 
específico  
(cal/g/°C) 

Alumínio 0,39 14,3 0,21 

Aço 0,49 13,3 0,1098 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

797



 
Figura. 7   Variação da temperatura versus o raio do cabo OPGW para Icc =  

7,8 kA e t = 0,1 a 0,9 s. 

Para t = 0,9 s, a máxima temperatura no aço é 600°C e, 
usando as equações 14 e 15, a temperatura final do cabo após o 
equilíbrio térmico é Tf  = aproximadamente 258°C e, portanto, 
para toda a faixa de valores mostrada na  figura 6 a temperatura 
final está abaixo da máxima temperatura permitida pelo cabo 
para evitar danos às fibras, que é de 300°C. 

V. CONCLUSÃO 

Neste artigo apresenta-se um modelo analítico para análise 
elétrica e térmica de cabo párarraios com fibras ópticas para 
linhas aéreas de transmissão.  

Os resultados de densidade de corrente obtidos pelo 
modelo analítico e pelo programa COMSOL apresentam boa 
concordância. 

A partir dos gráficos da variação de temperatura obtidos 
pelo modelo analítico, observa-se que na camada de alumínio 
quase não há variação de temperatura devido à pouca corrente 
que circula nesta camada. 

A maior variação de temperatura ocorre na armação do 
cabo, devido à alta concentração de corrente nessa região, sua 
maior resistência e seu menor calor específico, se comparado 
com o alumínio. 

A partir dos princípios de transferência de calor por 
condução e equilíbrio térmico, foi calculada a temperatura final 
das camadas condutoras e do cabo, após este ter sido submetido 
ao curto-circuito. 

Além da comparação dos resultados entre modelo 
analítico e por COMSOL, foram analisados os resultados 
obtidos de um relatório de ensaio de curto-circuito feito em um 
cabo OPGW com medidas próximas feito em laboratório [10]. 
Neste, a temperatura do cabo imediatamente antes do ensaio é 
de 50 °C e após ser aplicado um pulso senoidal de 60 Hz, com 
duração de t = 0,5 segundos, a armação, após o equlíbrio 
térmico, atingiu a temperatura em torno de 160 °C, resultado 
este próximo de 180 °C obtido pelo modelo analítico. Esses 
dados foram avaliados para confirmar a coerência dos valores 
obtidos pelo método aqui apresentado. 
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Resumo—Este trabalho apresenta uma investigaç̃ao sobre a
exposiç̃ao a ondas eletromagńeticas a que um operador de ŕadio
port átil (manpack) na faixa de HF est́a sujeito. Uma ferramenta
de ańalise de campos eletromagńeticos, CST Microwave StudioR©,
que usa o Ḿetodo da Integraç̃ao Finita, foi utilizada para
avaliar a distribuiç ão da taxa de absorç̃ao espećıfica (SAR)
em um adulto operando um ŕadio HF e antena whip tı́picos
portados as suas costas, em modo de transmissão. A metodologia
adotada é realista, pois considera os efeitos de acoplamento em
campo próximo entre o conjunto rádio-antena e o operador, e
também por assumir um modelo de corpo humano heteroĝeneo
detalhado, usando voxels. Valores de SAR ḿedios de corpo inteiro
e localizados foram calculados nas freqûencias de 3, 15 e 30 MHz
e comparadosàs restrições b́asicas previstas nas diretrizes da
ICNIRP. Constata-se que a operaç̃ao t́ıpica, com pot̂encia efetiva
de 10 W, est́a dentro dos limiares atuais de segurança. Efeitos
localizados t́ıpicos tamb́em foram observados, como a absorção
mais intensa nos tornozelos.

Palavras-chaves– Efeitos biológicos, comunicaç̃oes em
HF, taxa de absorç̃ao espećıfica (SAR).

I. I NTRODUÇÃO

No ceńario atual das telecomunicações via ŕadio, a faixa de
HF não tem mais a relevância estrat́egica que j́a teve em boa
parte do śeculo XX, antes do advento das comunicações via
sat́elite e de outros avanços tecnológicos. Entretanto, apesar
de v́arias limitaç̃oes t́ecnicas, seu uso continua intenso até
hoje, pois os ŕadios para a faixa são relativamente baratos
e simples de operar, com alcances que podem chegar a
dezenas de milhares de quilômetros, via refraç̃ao ionosf́erica.
Mesmo considerando-se apenas a componente terrestre de
propagaç̃ao, cujo alcancée bem mais curto, h́a alguns ceńarios
em que a faixa de HF apresenta-se como a melhor opção,
como em ambientes de vegetação densa [1]. Ŕadios HF s̃ao
uma boa e verśatil alternativa para se estabelecer enlaces de
comunicaç̃oes com localidades remotas ou com plataformas
móveis (navios, viaturas militares, plataformas de petróleo,
etc.). Conex̃oes de emerĝencia ou de contingenciamento
tamb́em podem ser facilmente estabelecidas com sistemas HF.
Al ém disso, Forças Armadas e Forças Auxiliares do mundo
inteiro continuam usando intensamente a faixa [2].

Entre as caracterı́sticas que limitam ou dificultam as
comunicaç̃oes em HF, destaca-se a baixa capacidade de trans-
miss̃ao de informaç̃ao. Outra dificuldadée o tamanho das
antenas. Por exemplo, uma antena simples como um monopolo
de 1/4 de onda precisaria ter 25 m de comprimento para

ressoar em 3 MHz. Nos cenários em que a mobilidade dos
operadores se faz necessária, praticamente não h́a alternativa
señao o uso de antenas eletricamente curtas, cuja contrapartida
indesej́avel é a baixa eficîencia de acoplamento de energia
entre o ŕadio e a antena [2], [3]. Com isso, a potência do
rádio deve ser alta (5 a 20 W são valores t́ıpicos), o que ñao
permite grandes reduções no tamanho do equipamento. Estes
rádios s̃ao conhecidos comomanpack, pois s̃ao transportados
e utilizados em uma mochila nas costas do operador, como
ilustrado na Fig. 1.

Fig. 1. T́ıpica operaç̃ao comrádio manpack.

Uma quest̃ao importante relacionada ao uso de rádios
manpacké o grau de exposição à radiaç̃ao eletromagńetica
a que o operador está sujeito no modo de transmissão. As
principais normas internacionais sobre o assunto indicam
valores limiares de taxa especı́fica de absorç̃ao (SAR –Specific
Absorption Rate) consideradas seguras no que se refere aos
efeitos t́ermicos associados [4], [5]. Entretanto, o cenário
em quest̃ao compreende um problema complexo de análise
eletromagńetica, pois o operador se encontra na zona de campo
próximo reativo da antena.

A norma C95.3 do IEEE [6] indica várias metodologias de
estimaç̃ao de SAR. Uma das linhas de ação propostas para
problemas como o tratado neste trabalhoé o uso de ḿetodos
de ańalise nuḿerica de campos eletromagnéticos, tais como o
de diferenças finitas no domı́nio do tempo (FDTD –Finite
Difference Time Domain) [7] e o de linha de transmissão
(TLM – Transmission Line Method) [8], entre outros. De fato,
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percebe-se na literatura que estaé uma dasmetodologias mais
adotadas para análise da exposiç̃ao em faixas mais baixas
como HF e VHF. Em [9], por exemplo, o ḿetodo dos momen-
tos foi aplicado a um modelo uniforme e homogêneo de corpo
humano para estimar a densidade de potência absorvida. Em
trabalho mais recente [10], análise similar foi realizada, desta
vez usando FDTD. Uma análise simplificada do problema,
usando ḿetodo dos momentos, foi descrita em [11], com
consideraç̃oes sobre a importância da eficîencia da antena.

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo apre-
sentar uma ańalise detalhada da exposição à radiaç̃ao eletro-
magńetica a que um operador de rádio HF manpacktı́pico
est́a sujeito. A contribuiç̃ao principal com relaç̃ao a trabalhos
correlatos anteriores vem do uso de uma metodologia que
se aproxima mais da situação real analisada. O problema foi
estudado utilizando-se uma ferramenta comercial de análise
de campos eletromagéticos (CST Microwave StudioR©), que
permite a inserç̃ao de modelo de corpo humano inteiro hete-
rogêneo e a observação da interaç̃ao de campo próximo entre
a antena e o operador. Os valores calculados de SAR para
diferentes situaç̃oes simuladas foram comparados aos limiares
de refer̂encia das normas internacionais principais [4], [5] para
avaliar se a operação t́ıpica est́a dentro de limites de segurança.

A seç̃ao II apresenta resumidamente as recomendações
principais referentes̀a exposiç̃ao na faixa de HF, bem como
resultados de trabalhos correlatos disponı́veis na literatura. Na
seç̃ao III, descreve-se a metodologia de análise adotada. Re-
sultados de simulações da situaç̃ao modelada s̃ao apresentados
e analisados na seção seguinte. Por fim, conclui-se o artigo na
seç̃ao V.

II. N ORMAS E TRABALHOS CORRELATOS

A. Principais Normas Referentesà Exposiç̃ao a Ondas Eletro-
magńeticas em HF

Muitos dos trabalhos sobre os limites de exposição e
melhorias dos padrões sobre SAR estão concentrados nos
Estados Unidos e na Europa, com intensa contribuição interna-
cional [12]. Os Estados Unidos têm como refer̂encia a norma
ANSI/IEEE C95.1, que estabelece limites de exposição [4], e
ANSI/IEEE C95.3, referente a ḿetodos de avaliação [6], [12].
Os páıses europeus em grande maioria adotam as diretrizes
da International Commission on Non-ionizing Radiation Pro-
tection (ICNIRP), que incluem os limites de exposição e
recomendaç̃oes sobre as medições [5], [12], [13].

No Brasil, a ANATEL editou em 2002 o Regulamento de
Limitação da Exposiç̃ao a Campos Elétricos, Magńeticos e
Eletromagńeticos na Faixa de Radiofrequências entre 9 kHz e
300 GHz, tomando por base as diretrizes da ICNIRP [14].

Tanto a norma IEEE C95.1 quanto as diretrizes da ICNIRP
indicam que um indiv́ıduo exposto por cerca de 30 minutos a
campos eletromagnéticos entre 100 kHz e 10 GHz induzindo
uma SAR ḿedia para o corpo inteiro de 4 W·kg−1, pode ter
sua temperatura aumentada em mais de1 ◦C. Este aumento
de temperatura pode gerar sensação de desconforto e estresse,
condiç̃ao esta tomada como limiar mı́nimo dos chamados
“efeitos t́ermicos”. Em funç̃ao disso, aquelas normas definem

como restriç̃oes b́asicas ou limiares de segurança um valor
10 vezes menor para a exposição ocupacional (0,4 W·kg−1),
e 50 vezes menor para a exposição do ṕublico em geral
(0,08 W·kg−1), no que se refere a SAR média de corpo
inteiro. Quantoà exposiç̃ao localizada, cabeça e tronco têm
como restriç̃oes b́asicas o valor de 10 W·kg−1 para exposiç̃ao
ocupacional e 2 W·kg−1 para o ṕublico em geral; membros
têm restriç̃oes b́asicas duas vezes maiores (20 e 4 W·kg−1,
respectivamente) [12], [13].

B. Alguns Trabalhos Relacionados

As normas destacadas na sub-seção anterior compilam os
principais resultados observados na literatura sobre o tema,
revistos por grupos de especialistas dasáreas correlatas. Um
exemplo marcante de efeito observado na faixa de HFé
o aquecimento localizado nos tornozelos e pescoço. Nestes
membros, o dîametro da seç̃ao-reta horizontaĺe menor que
em outras partes do corpo, oferecendo maior resistência para
a corrente induzida, que flui na direção do solo. Conse-
quentemente, a densidade de corrente se concentra mais nestas
regiões, levando a uma maior absorção. A seguir, s̃ao citados
resumidamente apenas alguns de diversos trabalhos correlatos
em que este efeito particularé evidenciado, a partir de análises
da exposiç̃ao em HF sob diferentes condições, adotando dife-
rentes ḿetodos nuḿericos.

Em [9], o ḿetodo dos momentośe utilizado para estudar
a resposta térmica do corpo humano na região de campo
próximo de uma antena. O diagrama de variação da tempera-
tura foi calculado para um corpo humano na zona de campo
próximo de um monopolo de 1/4 de onda e de um dipolo
de meia onda operando em 45 e 200 MHz, respectivamente,
postadas a 1,70 m do solo e 20 cm do corpo. O modelo
adotado era homogêneo, composto de 180 células ćubicas de
vários tamanhos. Foi assumido que cada célula era composta
de tecido com permissividade de 2/3 do músculo. Dentre os
principais resultados, observou-se que as regiões de absorção
ocorreram nos tornozelos e no pescoço.

Outro trabalho em que o ḿetodo dos momentos também
foi utilizado para calcular a SAR de corpo inteiro foi [15].
O modelo era homoĝeneo com permissividade complexa de
2/3 da permissividade do ḿusculo, altura igual a 1,75 m, e
composto por 180 ćelulas ćubicas. Foi assumido que o modelo
estava expostòa onda plana com polarização vertical. A faixa
de freqûencia observada foi de 10 MHz a 1 GHz. Os resultados
obtidos para a freqûencia de 80 MHz mostraram que ocorreu
maior absorç̃ao de energia nas pernas.

Em [10] foi utilizado o ḿetodo FDTD para calcular a
corrente de curto circuito e a SAR nos tornozelos de um
adulto e duas crianças (5 e 10 anos), expostos a onda plana
na faixa de 10 a 100 MHz. O foco do trabalho foi avaliar
o efeito diferenciado da absorção nos tornozelos de adultos e
crianças, comparando-oàs restriç̃oes b́asicas (limites de SAR –
20 W·kg−1, no caso) e aos nı́veis de refer̂encia (campo elétrico
incidente limiar equivalente) das diretrizes do ICNIRP. Os
resultados observados, especialmente nos modelos de crianças,
apontaram para pequenas inconsistências entre os valores de
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correspond̂encia entre aquelas duas métricas (SARe campo)
nas diretrizes.

III. M ETODOLOGIA DE AVALIAÇ ÃO ADOTADA

No presente trabalho, adotou-se como metodologia a análise
de um modelo realista do cenário, por software. Usou-se
o CST Microwave StudioR©, que implementa o Ḿetodo da
Integraç̃ao Finita (FI –Finite Integration) em conjunto com
a aproximaç̃ao da fronteira perfeita (PBA –Perfect Boundary
Approximation) ou t́ecnica de l̂aminas finas (TST –Thin Sheet
Technique) na solução das equações de campo eletromagnético
do problema. A ḿetrica de observação dos efeitos térmicos
foi a SAR, tanto a localizada quanto a média de corpo inteiro.
Para representar o comportamento ao longo da faixa de HF, 3
freqûencias foram selecionadas: 3, 15 e 30 MHz.

A Fig. 2 ilustra o modelo adotado neste trabalho, repre-
sentado por um homem adulto de pé com altura de 1,77 m
e peso de 80,14 kg, carregando um rádio HF t́ıpico com
antena monopolo chicote (whip) em suas costas. O modelo
de corpo humano utilizado está dispońıvel na vers̃ao 2010 do
CST Microwave StudioR©, e é composto porvoxels (volume
pixels), cada qual com propriedades distintas (permissividade,
condutividade, densidade de massa, etc.), que permitem a
caracterizaç̃ao pormenorizada dos diversos tecidos eórgãos.
Neste modelo do CSTR©, só há disponibilidade de valores de
permissividade e condutividade dos tecidos nas frequências
de 100 MHz e 900 MHz. Em função disto, as propriedades
elétricas dos diferentes tecidos foram modificadas neste tra-
balho, de acordo com os resultados expressos em [16] para a
freqûencia de 30 MHz.

Fig. 2. Modelovoxeldo corpohumano com ŕadio e antena nas costas.

O rádio foi modelado como uma caixa de condutor perfeito
com as dimens̃oes t́ıpicas de um equipamento real [17], [18]:
25,0 × 31,0 × 8,1 cm3. A base do ŕadio foi posicionada
a 98,5 cm do solo. O modelo de antena adotado também

reproduziu uma escolha tı́pica: uma monopolo do tipowhip
de 3 m de comprimento, afilada. Para simular o modo trans-
miss̃ao, uma porta discreta de 50 ohms foi interposta entre a
base da antena e a tampa superior do rádio. A pot̂encia efetiva
na entrada da antena era de 10 W, um valor tı́pico de ŕadios
comerciais [17].

É importante ressaltar a postura conservativa (pessimista)
da presente análise em dois aspectos. O primeiro diz respeito
à falta de isolamento entre o operador e o rádio, assim como
o solo, aqui tomado como condutor perfeito. O modelovoxel
utilizado é o de um homem desnudo, ou seja, na presente
simulaç̃ao, h́a contato direto da caixa metálica do ŕadio com
as costas do operador, e de seus pés com o solo (ñao h́a roupas
nem sapatos). As roupas, como elementos isolantes, suposta-
mente devem reduzir a absorção eletromagńetica do operador.
Outros modelos de solo também devem levar a uma menor
circulaç̃ao de corrente pelo operador, e consequentemente a
uma menor absorção, dada a menor condutividade de solos
reais.

O outro fator conservativo foi a eficiência da antena e de
seu acoplamento com o rádio. Como discutido em [11], este
fator tem impacto significativo neste tipo de avaliação. Neste
trabalho, procurou-se manter o valor de 10 W efetivos na
entrada da antena, ao longo de toda a banda de frequências.
Para tal, o CSTR© disp̃oe de opç̃ao que permite compensar
a resposta em frequência do coeficiente de reflexão da antena
(S11), ilustrada na Fig. 3. Um filtro auto-regressivoé utilizado,
de modo que os valores de SAR resultante reflitam uma
condiç̃ao de eficîencia ḿaxima de transmissão na sáıda da
porta que alimenta a antena.

Fig. 3. Par̂ametroS11 da antenana faixa de 0 a 100 MHz.

IV. A NÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados foram gerados em um computadordesktop
com processadordual corede 1,8 GHz, com 1 GB de RAM.
O tempo ḿedio das simulaç̃oes nesta configuração foi de 2
minutos. A maior parte do esforço de processamento foi devida
ao uso do modelo de corpo humano emvoxels. Nas condiç̃oes
adotadas neste trabalho, o volume total em que a SAR foi
calculada foi de 1,08× 108 cm3, sendo que a massa média
de cadavoxel foi de 35,29 g.
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Fig. 4. Distribuiç̃ao daSAR na parte frontal do operador. (a) 3 MHz (b) 15 MHz (c) 30 MHz.

A análise teve como foco os resultados em 30 MHz, tendo
em vista que as caracterı́sticas eĺetricas dos tecidos éorgãos do
corpo humano foram corrigidas apenas para esta frequência.
Os resultados em 3 e 15 MHz foram avaliados de forma
qualitativa, em especial quanto aos pontos do corpo em que
a absorç̃ao foi mais intensa (“pontos quentes”). A Fig. 4
apresenta a distribuição de SAR na parte frontal do operador,
para as 3 freqûencias. Em 30 MHz h́a mais “pontos quentes”
que nas outras duas frequências, como no pescoço, abdômen
e pernas, embora as diferenças sejam tênues na Fig. 4.

A SAR média de corpo inteiro em 30 MHz foi
calculada a partir da razão entre a potência total
absorvida (5,83 W) e a massa total do operador (80,14 kg)
resultando em 73 mW·kg−1. Este valoré aproximadamente
18% do valor de restriç̃ao b́asica ocupacional previsto nas
normas destacadas na seção II (0,4 W·kg−1), mas chega a
91% do limite para o ṕublico geral (0,08 W·kg−1). Apesar
de se aproximar da restrição b́asica, vale lembrar que este
limiar já traz uma folga de 50 vezes com relação ao valor
de SAR a partir do qual distúrbios passam a ser perceptı́veis
pelo ser humano, se exposto continuamente por pelo menos
30 minutos. Mais ainda, como destacado na seção anterior, a
presente ańalise, embora realista, assume algumas premissas
conservativas.

Os resultados de SAR localizada corroboram, de modo
geral, o que as normas e trabalhos correlatos apontam:
absorç̃ao mais intensa nos tornozelos. Em 30 MHz, o valor
máximo de SAR observado foi 3,01 W·kg−1, no tornozelo
direito, lado oposto ao que a antena estava (esquerdo). Na
comparaç̃ao com as restriç̃oes b́asicas das normas, este valor
corresponde a 15% da restrição ocupacional, e 75% do limiar
para o ṕublico em geral (20 e 4 W·kg−1, respectivamente).

Entretanto, em que pese o valor qualitativo desta comparação
de valores de SAR localizada, sua validade para fins de
conformidadeé questiońavel. Como indicado anteriormente,
a massa ḿedia de cadavoxel foi de 35,29 g, maior que a
recomendaç̃ao de 10 g. Com isso, eventuais picos de SAR
maiores que os registrados na simulação podem ter sido
mascarados pela ḿedia. Por exemplo, em [10] este efeitoé
claramente observado nas tabelas de SAR calculada tomando
cubos de 100 g e 10 g de massa.

Uma diferença importante deste trabalho com relação às
metodologias usadas em referências correlatas, como em
[9], [10], [15], foi o posicionamento do rádio, fonte da energia
radiada, colado ao operador. A abordagem tı́pica de onda
plana incidente seria uma distorção da situaç̃ao avaliada neste
trabalho, j́a que o operador encontra–se na região de campo
próximo da antena. Mais ainda, o contato da estrutura do
rádio com o corpo do operador também é relevante, pois
estabelece pontos de circulação de corrente entre os dois, e
consequentemente potenciaisáreas adicionais de alta absorção.
De fato, isto foi observado nos resultados, como exemplificado
na Fig. 5, em que “pontos quentes” estão presentes nas costas
do operador, estendendo-se para dentro do corpo, atingindo
tecidos eórgãos internos.
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Fig. 5. Distribuiç̃ao deSAR em 30 MHz junto ao ŕadio. (a) externa (b)
interna.

A análise realizada no CSTR© foi baseada na transmissão
de um pulso gaussiano de curta duração. Esta t́ecnica de
ańalise de transiente permite medir as variações do campo
eletromagńetico em uma faixa larga de frequências, bem como
possibilita observar a variação temporal do pulso propagado
no ambiente, enquanto sua intensidade estiver acima do limiar
de parada de cálculo. As variaç̃oes dos parâmetros analisados
podem ser acompanhadas ao longo de pelo menos um ciclo
completo de onda, portanto. Com isso, para reforçar o efeito
do contato do ŕadio com o corpo humano, a Fig. 6 mostra a
densidade de corrente induzida no operador, na frequência de

30 MHz, em diferentes instantes dos poucos ciclos registrados
pela simulaç̃ao. Num primeiro momento – Fig. 6 (a), observa-
se que a densidade de correnteé mais intensa justamente
nos pontos de contato do rádio com as costas do operador.
A corrente total busca o percurso em direção ao solo, quée
o ponto de menor resistência. Com isso, fraç̃oes de segundo
depois, a densidade de corrente passa pelos tornozelos – Fig.
6 (b), sendo relativamente mais intensa nestes pontos, em
função de sua pequena seção transversal. Este comportamento
se repete enquanto o rádio estiver transmitindo.

Fig. 6. Variaç̃ao da densidade de corrente em diferentes instantes.
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V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma avaliação da exposiç̃ao de
um operador de rádio HF port́atil às ondas eletromagnéticas
radiadas no modo transmissão. A ańalise teve como ḿetrica
a distribuiç̃ao de SAR no corpo do operador, assumindo
condiç̃oes t́ıpicas de operação. A metodologia de análise
considerou a situação realista de campo próximo de uma
antena monopolo de um rádio port́atil de 10 W, na faixa
de HF, posicionado nas costas do operador. Os resultados
foram obtidos com um programa de computador com ambiente
CAD que resolve os problemas de interação eletromagńetica
utilizando o Ḿetodo da Integraç̃ao Finita (CST Microwave
StudioR©). Usou-se um modelo heterogêneo de corpo humano
de um adulto baseado emvoxels, cujas caracterı́sticas de
composiç̃ao foram definidas para 30 MHz. Os resultados foram
comparados aos limiares de segurança definidos nas normas
C95.1 e do ICNIRP, para verficar se estavam dentro dos
limiares de segurança.

Tanto em termos de SAR ḿedia de corpo inteiro quanto
de SAR localizada, o cenário avaliado se mostrou dentro
dos limiares de segurança. Embora os valores médio total e
máximo localizado (nos tornozelos) tenham ficado próximos
das restriç̃oes b́asicas para o ṕublico geral, destaca-se que
o modelo adotado, embora realista, aindaé relativamente
conservativo. Ao considerar o efeito de um solo não condutor
perfeito, roupas e sapatos, as densidades de corrente induzidas
no corpo tendem a ser menores que as observadas neste
trabalho. Outro fator de redução é a eficîencia de acoplamento
da antena ao rádio, que neste trabalho foi considerada máxima.
Na pŕatica, a eficîencia de acoplamento pode assumir valores
mais baixos, principalmente nas frequências inferiores na faixa
de HF, ondée dif́ıcil obter bom casamento de impedância. Por
outro lado, vale destacar que a comparação dos valores de SAR
localizada com os limiares das normas foi otimista em função
do valor ḿedio de massa dosvoxels, que foi cerca de 3,5 vezes
maior que o recomendado. Valores de SAR localizada para 10g
seriam necessários para fins de avaliações de conformidade dos
resultados.

Destaca-se ainda que os efeitos localizados observados
foram compat́ıveis com o que as normas e trabalhos correlatos
indicam. Em particular, a absorção mais intensa nos tornozelos
foi confirmada. Entretanto, a abordagem adotada tem o mérito
adicional de apontar outros “pontos quentes”, decorrentes do
próprio contato do ŕadio ao corpo do operador, por exemplo.
Outro fator positivoé a consideraç̃ao plena dos efeitos de
acoplamento entre o conjunto rádio-antena e o operador, que
nãoé posśıvel na abordagem em que a fonteé uma onda plana
incidente, comum em referências correlatas anteriores.
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Resumo— Este trabalho apresenta uma análise de onda 
completa de arranjo refletor (reflectarray) composto por um 
arranjo de patches condutores de diferentes formatos 
depositados em uma camada dielétrica suspensa em relação ao 
plano terra. A análise teórica é feita combinando o método da 
Imitância e o método de Galerkin, sendo o primeiro usado na 
determinação da função diádica de Green e o segundo 
empregado no calculo das constantes peso que multiplicam as 
funções de base escolhidas para representar a corrente elétrica 
sobre os condutores. Os resultados numéricos deste trabalho 
apresentam uma boa concordância quando comparados com 
resultados obtidos utilizando o Ansoft Designer™. Neste 
trabalho analisamos os efeitos reflexivos de um arranjo refletor 
sobre duas camadas dielétricas anisotrópicas. A contribuição 
deste artigo é a análise de reflectarray suspenso utilizando de 
função de base que representa patches condutores na forma de 
dipolo cruzado e patch retangular. 

Keywords-component; Reflectarray; FSS; espalhamento de 

campo; função de Green, substrato anisotropico. 

I.  INTRODUÇÃO  

Reflectarrays são arranjos periódicos com patches 
condutores finos depositados sobre um substrato dielétrico 
montado em cima de um plano terra. Apresentam 
característica de reflexão seletiva em freqüência quando 
iluminados por uma onda plana incidente. São utilizados 
como alternativa ao uso de refletores parabólicos [1]-[4]. 

Sempre que excitado por um campo incidente, a estrutura 
de arranjo refletor produz um campo refletido em uma dada 
direção que pode ser representada por um feixe de corrente 
de fase. A direção deste feixe pode variar com a mudança de 
forma ou dimensões dos elementos de patch causando uma 
variação na fase e/ou no coeficiente de reflexão. 
Normalmente, para termos de estudos, apenas uma dimensão 
do arranjo é modificada. Então, para o design do arranjo 
refletor faz-se necessário a determinação das variações do 
diagrama de fase para cada variação do arranjo e dos 
elementos de patches condutores. Nesta análise 
consideramos um arranjo infinito de elementos de patches 
condutores. 

Este trabalho analisa um caso especial de reflectarray 
ainda pouco estudado por outros autores e intitulado de 
reflectarray suspenso. Reflectarrays suspensos são arranjos 

refletores com a peculiar característica de existir um espaço 
vazio entre o plano de terra e o substrato dielétrico. A 
introdução de um espaçamento vazio entre substrato de plano 
terra em uma estrutura de arranjo refletor propicia a 
possibilidade de ajuste ou modificação das características de 
reflexão do arranjo refletor bastando tão somente alterar a 
altura deste espaçamento. Esta particularidade é bastante útil, 
pois permite o ajuste nas medições das características de 
espalhamento, para compensar possíveis imperfeições no 
processo de manufatura do reflectarray. 

II. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Na análise do espalhamento eletromagnético decorrente 
de um campo que incide em um arranjo refletor [1]-[3] ou 
superfície seletiva de freqüência - FSS [4]-[7] é necessário 
relacionar os campos incidentes com a corrente superficial 
induzida em cada patch condutor presente na estrutura. 
Primeiramente faz-se uma investigação do espalhamento 
eletromagnético em um único elemento do arranjo e 
existente no espaço livre [4]-[6]. 

O vetor potencial A
r

 pode ser definido como [4]: 

JZ=A
rr

∗  (1) 

onde J
r

 é a corrente superficial induzida no patch condutor e 
Z  é a função diádica de Green. 

Desconsiderando as perdas de condução para um patch 
condutor (em z = 0), as componentes de campo elétrico 
tangencial são dadas por: 

0=E+E=E inc

t

S

tt

rrr
 (2) 

onde 
S

tE
r

 é o campo espalhado e 
inc

tE
r

é o campo 
incidente, que pode ser expresso em termos do vetor 

potencial magnético ( A
r

) como: 
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Aplicando a transformada de Fourier em (3), tem-se: 
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(4) 

Para estender a análise a arranjos refletores faz-se 
necessário considerar a característica periódica da estrutura. 
Sendo assim (4) deve ser reescrito de tal forma que leve em 
consideração tanto a característica de periodicidade quanto a 
presença dos substratos dielétricos e do plano de terra que 
compõem o reflectarray. A caracterização da periodicidade é 
feita usando o teorema de Floquet e a influencia dos 
dielétricos e plano terra são representadas na função diádica 
de Green. Então (4) pode ser reescrita, no domínio, espectral 
como: 

(5) 

Onde: 
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Pode-se observar em (5) que as componentes do campo 
incidente são expressas em termos da transformada de 
Fourier das componentes da densidade de corrente 

superficial J
r

. A determinação das componentes da 
densidade de corrente é feita usando o método dos momentos 
(MoM). Com este intuito (5) é definida como: 

 (8) 

onde u  representa a corrente induzida ( J
r

), g
v

 corresponde 

ao campo incidente ( inc
E ), L  é o operador linear que 

relaciona as componentes da corrente superficial u  e as 

componentes do campo incidente g
v

. Usando o método dos 
momentos é possível expandir u  em um somatório de 

funções de base if
v

:  

 
i

i
ifcu
vvv
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(9) 

onde ic
v

 são os desconhecidos coeficientes pesos da 
formulação. 

Nesta análise consideramos a função de base de domínio 
completo apresentada em [4], para patches retangulares, e 
em [7], para dipolos cruzados. 

A função diádica de Green foi determinada fazendo uso 
da técnica de linha de transmissão proposta para análise de 
estruturas de FSS [5]. Na análise a determinação da função  

 

Fig. 1 – Reflectarray com dois substratos anisotrópicos. 
 

diádica de Green feita considerando os modos TE e TM 
desacoplados e a propagação na direção z. 

A estrutura considerada é apresentada na figura 1. Os 
patches condutores são impressos sobre um dois substratos 
anisotrópicos uniaxiais. O eixo óptico está orientado ao 
longo da direção z. As funções diádicas de Green derivadas 
da estrutura são:  
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onde TE
Z
~

 e TM
Z
~

 são as transformadas das impedâncias de 
onda para os modos TE e TM respectivamente. 

III. DETERMINAÇÃO DOS CAMPOS INCIDENTES 

As componentes do campo incidente para os modos TE e 
TM são derivadas do potencial incidente (Ψ), definidas ao 
longo da direção z. Estas componentes de campo incidente 
são derivadas para a estrutura demonstrada na figura 1, 
contudo assumindo que as fontes (patches condutores) são 
removidas [6].  

   Para o modo TE: 
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onde: 

 ( ) ( )3322 coshcosh hhA hhR γγ=
 

(14) 

 ( ) ( )3322 cosh hhsenhB hhR γγ=
 

(15) 

 ( ) ( )3322 hsenhhsenhC hhR γγ=
 

(16) 

 ( ) ( )3322cosh hsenhhD hhR γγ=
 

(17) 
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  Para o modo TM: 
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onde: 
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IV. EXEMPLOS E RESULTADOS NUMÉRICOS 

Resultados numéricos são apresentados para o coeficiente 
de reflexão, potência refletida e fase refletida versus 
freqüência ou versus um dos parâmetros da estrutura do 
arranjo refletor. 
   Fig. 2 apresenta o coeficiente de reflexão versus a 
freqüência, para um arranjo refletor suspenso com patches 
em forma de dipolos cruzados e para diferentes valores de 
permissividade dielétrica do substrato (εr = 4.4 e εr = 3.78). 
O resultado desta formulação apresenta boa concordância 
quando comparados com os resultados obtidos no Ansoft 
Designer. Observe que quanto maior a permissividade 
menor a freqüência de ressonância. 
   Fig. 3 apresenta resultados da potencia refletida versus a 
dimensão L do patch condutor retangular e considerando 
diferentes valores de elevação do dielétrico com relação ao 
plano terra. Observe que para um determinado valor de 
freqüência e grande elevação da estrutura (h grande) o 
tamanho do patch tem de ser maior. Isto ocorre porque para  

  
(a) 

 
(b) 

 
Fig. 2 – Reflectarray: (a) geometria e (b) coeficiente de reflexão versus 

freqüência. Resultados para D=0.4mm e L=7.5mm. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig.3 – Reflectarray: (a) geometria e (b) potência refletida versus 
comprimento do patch L. Resultados for f=10 GHz, εr=3.5, e tanθe = 0.002. 

 
grandes valores de h, a permissividade dielétrica efetiva é 
reduzida. 
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(a) 

 
(b) 

Fig.4 – Reflectarray: (a) geometria (b) fase do coeficiente de reflexão 
versus dimensões do patch W=L. Resultados para εr=3.5, e tanθe = 0.002. 

 
Fig.5 – Reflectarray: potencia refletida versus freqüência. Resultados para 

substrato anisotrópico PBN: εxx=3.4 e εzz=5.12. 
 

Fig. 4(b) demonstra a fase da potência refletida de um 
reflectarray com patch quadrado impresso em um substrato 
isotrópico para freqüência f = 10 GHz, tanθe = 0.002, e εr = 
2.33. Uma boa concordância é observada entre os resultados 
deste trabalho e os resultados apresentados em [2]. Fig. 4(c) 
apresenta a potência refletida para a mesma estrutura. 

A geometria usada na Figura 5 é a mesma usada na figura 
3, contudo aqui fez-se uso do substrato anisotrópico PBN ( 

εxx=3.4 e εzz=5.12). Pode-se ver o mesmo comportamento 
visto na figura 3, quanto maior h, maior a freqüência de 
ressonância. 

V. CONCLUSÃO 

Uma análise de onda completa de arranjos refletores 
suspenso empregando-se: patches condutores com formato 
retangular e dipolo cruzado, substrato dielétrico anisotrópico 
e plano terra foi apresentado. A análise foi realizada no 
domínio espectral usando uma combinação de técnica de 
função diádica de Green e o método de Galerkin. Resultados 
numéricos foram apresentados para arranjos refletores com 
substratos dielétricos isotrópicos e anisotrópicos. 

Verifica-se através dos resultados apresentados que a 
utilização de reflectarrays suspensos permite um ajuste fino 
das características de reflexão seletiva da estrutura. Desde 
que bem projetada este tipo de estrutura pode, por exemplo, 
ser utilizada para fins didáticos de práticas laboratoriais já 
que a mesma peça pode ser empregada com diferentes 
características de reflexão, bastando tão somente ajustar a 
distância do dielétrico com o plano terra. 

Todos os resultados apresentaram boa concordância com 
resultados simulados ou presentes na literatura.  

A conformidade entre os resultados obtidos por este 
método com os resultados da literatura e das simulações 
usando Ansoft Designer™ demonstram a capacidade do 
método de simular com precisão as características de 
reflexão de um reflectarray. 
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Resumo — Este artigo aborda um método experimental de 
avaliação de ímãs em formato de anel, com magnetização 
radial. Eles são utilizados em motores lineares tubulares. O 
método desenvolvido permite a análise do comportamento do 
fluxo magnético em sua superfície externa de uma maneira não 
destrutiva e sem restrição ao formato dos ímãs. 

Palavras-chave: Magnetização radial, mapeamento 

magnético, ímãs permanentes. 

I.  INTRODUÇÃO 

Motores elétricos são utilizados para a realização dos 
mais diversos trabalhos e, apesar de a maior parte dos 
motores elétricos possuírem movimento rotativo, há também 
uma demanda por motores lineares. Os motores lineares 
oferecem muitas vantagens. Entre elas, a não necessidade do 
uso de bielas ou de outros mecanismos para a conversão do 
movimento rotativo para linear [1]. Esta conversão se faz 
necessária em muitas aplicações, como por exemplo, na 
compressão de gases para sistemas de refrigeração. Motores 
lineares tubulares podem utilizar ímãs em formato de anel 
com magnetização radial em seu linor 1 , sendo que o 
desempenho do motor depende diretamente das propriedades 
magnéticas do ímã. Além disso, é necessário que o ímã tenha 
características magnéticas homogêneas, pois do contrário, 
pode causar o desalinhamento radial do eixo do motor. Este 
desalinhamento é prejudicial para o motor, pois pode causar 
contato, e assim desgaste das peças, reduzindo a vida útil do 
motor. Os processos de fabricação de ímãs podem causar 
imperfeições e/ou gradientes de densidade do material, 
gerando não-homogeneidades após a magnetização da peça.  

Os métodos experimentais de análise de ímãs não 
suportam geometrias ou formas de magnetização diferentes 
das clássicas, tais como prismas com faces paralelas 
(analisados em histeresígrafo) ou pequenas esferas 2 
(analisadas em VSM 3 ). Devido a estas limitações de 

                                                           
1 Linor: parte móvel do motor linear, análogo ao rotor em 

motores rotativos. 
2  O formato da amostra para testes de VSM não está 

limitado a esferas, mas este facilita o cálculo do fator 
desmagnetizante da amostra, necessário para a análise do 
material. 

3 Vibrating sample magnetometer, ou Magnetômetro de 
amostra vibrante. 

formatos, muitos dos métodos são destrutivos devido à 
necessidade de adequar as amostras ao formato que o método 
exige. Especialmente para a aplicação em linores tubulares, 
torna-se importante determinar uma maneira de avaliar ímãs 
com formato de anel e magnetização radial, de preferência 
sem a destruição das peças. Uma solução que permite avaliar 
os ímãs respeitando estas restrições é a medição do seu fluxo 
magnético ao longo de toda a sua superfície externa. A 
distribuição da densidade de fluxo superficial está 
diretamente relacionada com as qualidades das propriedades 
magnéticas do ímã. O objetivo deste trabalho é a 
apresentação e a validação de uma metodologia de análise de 
ímãs em formato de anel com magnetização radial através do 
mapeamento magnético de sua superfície. 

II. MÉTODO DESENVOLVIDO 

A. Descrição do método 

Para o mapeamento magnético dos anéis foi utilizada 
uma sonda Hall como sensor para a indução magnética sobre 
a superfície externa das amostras, conforme mostra a Figura 
1.  

 

Figura 1 - Representação do posicionamento da sonda. 

A sonda de efeito Hall é ligada a um instrumento da 
marca Globalmag (TLMP-HALL-02) que possui uma faixa 
de medição de ± 2 ± 0,20 T e alimentação por baterias de 9,0 
V (vide Figura 2). A alimentação do sistema por baterias 
reduz a susceptibilidade dos sistemas de medição à presença 
de ruídos, sendo essencial para que os valores medidos 
tenham níveis de ruído desprezíveis frente aos do sinal de 
interesse. 
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Figura 2 - (a) Gaussímetro que utiliza sonda Hall. (b) Detalhe mostrando 

sensor Hall na ponta da haste. 

A idéia do mapeamento superficial para avaliação de 
ímãs é medir a indução em toda a superfície de uma peça. 
Assim, torna-se necessário girar a peça e deslocar a sonda ao 
longo de sua altura após uma revolução. Para a fixação e 
posicionamento dos ímãs foi utilizado um eixo com 
diferentes diâmetros ao longo de seu comprimento
um motor de passos. Este eixo possui escalonamento em três 
diâmetros diferentes, de forma a atender a toda a variação 
dimensional permitida para os anéis de ímãs (

Figura 3 - Eixo escalonado utilizado para fixação dos anéis.

O motor de passos é responsável pela rotação do eixo e
conseqüentemente, dos ímãs. Este possui 800 divisões por 
revolução, o que representa 0,45° por leitura
longo do comprimento do ímã é feito através de uma base 
micrométrica. Além disso, um sensor de posição laser é 
utilizado para avaliar a excentricidade dos ímãs. Est
excentricidade pode interferir nas medidas e deve ser 
minimizada através do ajuste do eixo. A figura 4 (mas acho 
que é necessário escrever “Fig. 4”, veja isso, por gentileza 
Alexandre. Caso afirmativo, deve-se corrigir em todo o 
texto) mostra o conjunto completo. 

 

(b) Detalhe mostrando 

A idéia do mapeamento superficial para avaliação de 
ímãs é medir a indução em toda a superfície de uma peça. 

se necessário girar a peça e deslocar a sonda ao 
Para a fixação e 

utilizado um eixo com 
diferentes diâmetros ao longo de seu comprimento, preso a 

motor de passos. Este eixo possui escalonamento em três 
diâmetros diferentes, de forma a atender a toda a variação 

(Figura 3).  

 

para fixação dos anéis. 

motor de passos é responsável pela rotação do eixo e, 
Este possui 800 divisões por 

leitura. O avanço ao 
longo do comprimento do ímã é feito através de uma base 
micrométrica. Além disso, um sensor de posição laser é 
utilizado para avaliar a excentricidade dos ímãs. Esta 

interferir nas medidas e deve ser 
figura 4 (mas acho 

que é necessário escrever “Fig. 4”, veja isso, por gentileza 
se corrigir em todo o 

Figura 4 - Sistema de mapeamento magnético completo.

B. Tratamento de dados 

Para compilar e tratar os dados obtidos durante os testes 
foram criados vários programas computacionais utilizando o 
programa Labview®, da 
ferramenta permitiu a criação 
apresentam os resultados na forma 
detecção dos pontos máximos e m
superfície das amostras. Cada ciclo de uma medição 
corresponde a uma revolução completa do ímã
rotação do ímã é concluída, o avanço do eixo z
ímã) é realizado e um novo ciclo é
ciclos são agrupados e, depois de concluído todo o teste, os 
mapas magnéticos (Erro! Fonte de referência não 
encontrada.) e de excentricidade 
referência não encontrada.
mostrados pelo instrumento virtual
apresentam então as variações
a superfície do ímã, enquanto 
excentricidade mostram os defeitos superficiais existentes e a 
variação de excentricidade da

Figura 5 - Mapa magnético completo de um anel

Gauss)

Figura 6 - Mapa de excentricidade completo de um anel.

Além dos mapas que representam a planificação de uma 
superfície completa de cada ímã, tamb
analisados cortes ou regiões específicas dos anéis. Estes 
cortes podem ser ao longo de uma circunferência 

 

Sistema de mapeamento magnético completo. 

Para compilar e tratar os dados obtidos durante os testes 
foram criados vários programas computacionais utilizando o 

, da National Instruments. Esta 
criação de instrumentos virtuais que 

apresentam os resultados na forma de gráficos, bem como a 
detecção dos pontos máximos e mínimos de indução na 

Cada ciclo de uma medição 
de a uma revolução completa do ímã. Assim que a 

rotação do ímã é concluída, o avanço do eixo z (altura do 
e um novo ciclo é iniciado. Os dados dos 

ciclos são agrupados e, depois de concluído todo o teste, os 
Erro! Fonte de referência não 

e de excentricidade (Erro! Fonte de 
referência não encontrada.) do ímã são compilados e 
mostrados pelo instrumento virtual. Os mapas magnéticos 

então as variações de indução magnética em toda 
enquanto que os mapas de 

excentricidade mostram os defeitos superficiais existentes e a 
variação de excentricidade da amostra. 

 

Mapa magnético completo de um anel (intensidade mostrada em 

Gauss). 

 

Mapa de excentricidade completo de um anel. 

Além dos mapas que representam a planificação de uma 
superfície completa de cada ímã, também podem ser 
analisados cortes ou regiões específicas dos anéis. Estes 

ao longo de uma circunferência na 
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superfície do ímã (Erro! Fonte de referência não 
encontrada.) ou ao longo de sua altura (Erro! Fonte de 
referência não encontrada.). As linhas tracejadas indicam 
as posições onde são encontrados os valores máximos e 
mínimos de indução magnética. 

 

Figura 7 - Mapa magnético ao longo da circunferência. 

 

Figura 8 - Mapa magnético ao longo da altura. 

Para avaliação do desbalanceamento de indução 
magnética, é utilizado um gráfico que mostra o desvio do 
perfil de magnetização do anel. Coordenadas polares 
relacionam a intensidade da indução magnética em cada 
ponto da superfície do ímã com a distância de cada ponto à 
origem do gráfico. O ângulo de cada ponto em relação ao 
eixo das abscissas representa a posição do ímã em que foi 
realizada a medida (em relação à sua circunferência). A 
Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra um 
exemplo de gráfico de perfil magnético. 

 

Figura 9 - Gráfico de perfil magnético. 

No gráfico de perfil magnético também pode ser gerado o 
vetor de indução magnética resultante, obtido através do 
somatório de todas as componentes de intensidade de fluxo 
magnético no eixo das abscissas e das ordenadas. Esta 

resultante mostra a direção e a intensidade do desequilíbrio 
de indução magnética gerado pelo ímã. 

III. RESULTADOS OBTIDOS 

Foram avaliados ímãs de Nd2Fe14B compósitos 
compactados em formato de anel e utilizados em motores 
lineares tubulares. Para avaliar a capacidade de percepção de 
defeitos do método de mapeamento, foram criadas falhas 
propositais em diversos anéis e de diversas formas. Em 
princípio, cada tipo de falha causa um efeito diferente no 
fluxo magnético superficial gerado pelo ímã, devendo 
consequentemente gerar também um mapa magnético 
diferente.  

A. Amostras padrão 

Foram consideradas como amostras padrão aquelas que 
não sofreram nenhum tipo de falha proposital. Elas foram 
apenas compactadas e magnetizadas radialmente. Mesmo 
sendo as amostras padrão utilizadas no estudo, o 
mapeamento magnético destas amostras indicou uma 
considerável variação de intensidade de fluxo magnético na 
superfície dos ímãs, como pode ser visto na Figura 10, onde 
a densidade de fluxo magnético mínima é de 473 gauss e o 
máximo de 719 gauss. Nesta figura, o cruzamento das linhas 
cheias horizontais e verticais identificam a região onde o 
valor de densidade de fluxo magnético encontrado é 
máximo.  

 

Figura 10 - Mapa magnético completo de uma amostra padrão (intensidade 

mostrada em Gauss). 

Um corte do mapa magnético ao longo da circunferência 
do ímã mostrado na Figura 10 torna mais evidente a variação 
de intensidade de fluxo magnético ao longo de uma 
circunferência do anel. 

 

Figura 11 - Mapa de corte de amostra padrão ao longo da circunferência. 

A média dos valores máximos de indução magnética das 
amostras padrão foi igual a 0,714 T, enquanto a média dos 
valores mínimos foi de 0,544 T. Isto representa uma 
diferença média de 0,170 T ou 32% do valor mínimo. Esta 
avaliação mostrou que, mesmo para uma peça considerada 
sem falhas, ocorre uma distribuição não homogênea da 
indução magnética em sua superfície. 
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B. Amostras com falhas induzidas 

Foram criados vários tipos de falhas propositais nas 
amostras envolvendo remoção de material e aquecimento. A 
seguir, são mostrados alguns dos casos estudados. 

1) Perfuração 
Foi realizado o mapeamento magnético em uma amostra 

que, após uma primeira medição, foi posteriormente 
perfurada e mapeada novamente. A perfuração atravessou 
completamente a parede da amostra, conforme mostra a 
Figura 12. 

 

Figura 12 - Amostra perfurada 

Como a perfuração remove material magnético do anel, 
nesta região a indução magnética deve ser reduzida. Esta 
redução pode ser averiguada na Erro! Fonte de referência 
não encontrada., que compara o mapeamento magnético da 
amostra antes (mapeamento mostrado na cor vermelha) e 
depois da perfuração (mapeamento mostrado na cor azul).  

 

Figura 13 - Mapeamento magnético de amostra com perfuração. 

Nesta comparação apresentada pela Figura 13, o vale na 
cor azul representa a queda drástica de indução magnética 
superficial até o valor nulo causada pela perfuração. Tal 
efeito também pode ser percebido no gráfico de perfil da 
amostra (vide Figura 14). A variação da indução magnética 
resultante, mostrada na Figura 14, foi de 14,4 gauss para 17,9 
gauss. 

 

Figura 14 - Perfil magnético de amostra com perfuração. 

2) Redução de espessura 
Além da perfuração, também foi realizada a redução de 

espessura de uma amostra e a comparação de seu 
mapeamento magnético antes e depois desta redução.  

 

Figura 15 - Redução de espessura de um anel. 

Assim como no estudo dos efeitos de uma perfuração, a 
redução de espessura remove material magnético da amostra, 
reduzindo seu potencial para geração de fluxo magnético. 
Este efeito pode ser visto no mapa magnético apresentado na 
Erro! Fonte de referência não encontrada., que mostra a 
condição inicial da amostra e a sua condição final. O vale (na 
cor azul) mostrado na Erro! Fonte de referência não 
encontrada. representa a região que sofreu a redução de 
espessura.  

 

Figura 16 - Mapa magnético de amostra com redução de espessura. 

As duas análises que envolveram remoção de material 
das amostras causaram alterações no comportamento 
magnético dos anéis que foram percebidos pelo mapeamento 
magnético, mostrando que o método detecta falhas. 

C. Testes em ímãs de motores 

Como o mapeamento magnético permite a análise não 
destrutiva dos anéis, é possível a avaliação antes e depois da 
utilização dos mesmos. Foram medidos dois ímãs utilizados 
em motores lineares (amostra A e amostra B). Estes foram 
comparados com uma amostra virgem, nunca utilizada 
(original). A degradação das amostras causada pelo uso foi 
detectada através da comparação do perfil magnético dos 
anéis, conforme resultados mostrados na Figura 17. 
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Figura 17 - Comparação de perfil magnético de ímãs utilizados em motores 

lineares. 

A diferença entre os gráficos das amostras utilizadas nos 
motores e a amostra original (virgem) mostra que os ímãs 
sofreram danos, possivelmente causados por 
superaquecimento do motor. Houve uma redução em torno 
de 68% da indução original, calculada com base no 
somatório dos valores de indução magnética lidos em toda a 
superfície dos ímãs. 

IV. CONCLUSÕES 

Apresentou-se uma metodologia experimental para 
avaliar ímãs em forma de anel, com magnetização radial. A 
idéia principal foi mapear o a densidade de fluxo magnético 
na superfície dos ímãs. A partir dos resultados dos testes 
realizados e dos mapeamentos magnéticos das amostras, 
conclui-se que é possível analisar amostras sob uma maneira 
não destrutiva, percebendo-se alterações na densidade de 
fluxo magnético superficial. Além de permitir avaliar a não-
uniformidade de densidade de fluxo magnético superficial, é 
possível averiguar a intensidade do desbalanceamento de 
densidade de fluxo dos anéis. Este método desenvolvido 
oferece uma alternativa aos equipamentos convencionais de 
análise de materiais magnéticos (como histeresígrafo e 
VSM) com algumas vantagens, tais como: 

• O processo de mapeamento não é destrutivo; 

• Anéis podem ser medidos antes e depois de sua 
utilização e 

• As peças podem ser avaliadas em seu formato 
final. 
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Abstract — This work presents the analysis of quasi-square 
open ring frequency selective surface, FSS, using the circuit 
equivalent model. In this paper, this simple model predicts 
the features of TE plane wave transmission with normal 
incidence. The simulated results are compared with 
measured and numerical results presented by other 
authors. A good agreement is observed. The results 
obtained with the equivalent method presented a minor 
error than those obtained with the WCIP method. 

Keywords- Quasi-Square Open Loop, Equivalent Circuit Model, 
FSS 

I.  INTRODUCTION (HEADING 1) 
In recent years, technological advances in the construction 

of planar-technology devices were due to the increasing need 
for implementation of devices with small dimensions and light 
weight for various applications, such as in aerospace activities. 
It is observed that special attention has been devoted to the 
study of frequency selective surfaces (FSS). 

FSS structures are composed by elements of conducting 
patches or apertures, or a combination of both. Structures of 
FSS with aperture elements can be used to provide band-pass 
characteristics [1]. In other hand, FSS with conducting patch 
elements can be used to provide stop-band characteristics. 
Periodic structures have a large number of applications and 
have contributed significantly to improving the performance of 
circuits for communications. 

Periodic arrays have been investigated by several authors. 
Theoretical investigations with many kinds of elements can be 
found in the literature [1] – [4]. In addition, several numerical 
techniques have been studied. Many techniques of full wave 
analysis have been studied such as Moment Method (MoM) 
[5], Finite Differences on Time Domain (FDTD) [6], Hybrid 
methods [7], and artificial intelligence techniques [8]. 

Equivalent circuit models have been developed by many 
authors to many kinds of elements [1] – [4]. These simple 
models are particularly useful for design work where the 
equivalent circuit can easily be programmed on a desk-top 
computer. Langley and Parker in [1] described an equivalent 
circuit model for a periodic array of square loop elements, and 
in [2] these authors described an equivalent circuit for double 
square loop elements. Wang et al in [3] described a circuit for a 
gridded square loop array. Langley and Drinkwater in [4] 
presented an equivalent circuit for Jerusalem Cross. 

Recently, Gomes Neto and Rodrigues in [9] proposed a 
new element, a square loop with a coupled capacitance. The 
authors performed a numerical and experimental investigation 
of FSS composed of a periodic array with this new element. 
This paper presents a new equivalent circuit model to predict 
the frequency response of these structures considering normal 
incidence TE. In more recent work, the analysis of this 
structure was detailed, emphasizing the relationship between 
the coupling capacitance and frequency response. In this paper 
was used the full-wave analysis method Wave Concept Iterative 
Procedure, WCIP [10]. 

This paper presents an equivalent circuit model (ECM), 
which requires much less computational effort than the full-
wave methods to predict the frequency response of FSS using 
elements of type quasi-square open loop, considering normal 
incidence. Numerical results are compared with measurements 
and other numerical results presented by other authors. 

II. EQUIVALENT CIRCUIT MODEL 
The FSS with quasi-square open loop is a relatively simple 

structure, built from a basic unit, with a spire very thin quasi-
square metal on a substrate with dielectric constant equal to 4.0 
(FR-4) [10]. The equivalent circuit method considers that the 
structure has infinite extension. Figure 1 shows the shape and 
physical parameters of this element for only four cells of array. 
The bars d1 and d2 form a capacitance coupled. 

 
 

Figure 1.  Element form and its physical dimensions. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

814



The basic equations for calculating the inductance and 
capacitance are found in Marcuvitz [11] and are given by: 

( )
0

LX F p,w,
Z

λ=  (1) 

( )
0

4C
ef

B F p,w,
Y

ε λ=  (2) 

The equivalent circuit model proposed for this structure is 
shown in Figure 2. 

 

 

Figure 2.  Equivalent circuit model proposed. 

The inductance XL1 represents the arm length equals to d. 
BC1 represents the capacitance between the arms with length 
equals to d. BCac represents the coupled capacitance, formed 
by the arms d1 and d2. 

The impedances and admittances are given as: 
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Equations (1) – (6) are particularly useful for designs in 
which the equivalent circuit can be easily modeled. The 
method has some limitations, since it is generally useful only 
for normal incidence or little incidence angles of plane waves 
and, as a scalar formulation, provides no information on cross-
polarization. 

III. RESULTS 
In [10], measurements of transmission coefficient were 

performed for a normal incident plane wave on a periodic array 
of 10 x 10 cells. The periodicity, p, was kept equal to 20 mm 
and the dimensions w and d equal to 2 mm and 10 mm, 
respectively. The dimensions d3 and s were kept equal to 7 mm 
and 1 mm, respectively. In all measurements, the dimensions 
were kept constant except the region of coupling (d1 + d2 – d). 

Figure 3 shows a comparison between the numerical results 
obtained with the equivalent circuit model and measured 
results presented in [10]. The dimensions d1 and d2 are equal 
to 5.0 mm. The structure has a resonance that occurs at 9.90 
GHz for the results obtained with the equivalent circuit model. 
The measured results show that the resonance occurs at 9.90 
GHz Featuring 0% error. In [10], the results obtained with the 
WCIP method points to a resonance frequency equals to 9.95 
GHz, with a negligible error of 0.51%, compared with 
measured results. 

 

Figure 3.  Frequency response of the transmission coefficient for d1 + d2 - d 
equal to 0 mm. 

In Figure 4 the dimensions d1 and d2 are equal to 5.5 mm, 
presenting a coupled capacitance region of 1 mm. The structure 
has resonance occurring at 9.40 GHz for the results obtained 
with the equivalent circuit model. The measured results show 
that the resonance occurs at 9.50 GHz featuring an error of 
1.06%. The results obtained with the WCIP method [10] points 
to a resonance frequency equals to 9.70 GHz, with an error of 
2.11%, compared with measured results. 

In Figure 5 the dimensions d1 and d2 are equal to 6.0 mm, 
presenting a coupled capacitance region of 2 mm. The structure 
has a resonance that occurs at 8.90 GHz for the results obtained 
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with the equivalent circuit model. The measured results show 
that the resonance occurs at 9.00 GHz featuring an error of 
1.12%. The results obtained with the WCIP method [10] points 
to a resonance frequency equals to 9.38 GHz, with an error of 
4.22%, compared with measured results. 

 

Figure 4.  Frequency response of the transmission coefficient for d1 + d2 - d 
equal to 1 mm. 

 

Figure 5.  Frequency response of the transmission coefficient for d1 + d2 - d 
equal to 2 mm. 

In Figure 6 the dimensions d1 and d2 are equal to 6.5 mm, 
presenting a coupled capacitance region of 3 mm. The structure 
has a resonance that occurs at 8.50 GHz for the results obtained 
with the equivalent circuit model. The measured results show 
that the resonance occurs at 8.69 GHz featuring an error of 
2.24%. The results obtained with the WCIP method [10] points 
to a resonance frequency equals to 9.03 GHz, with an error of 
3.91%, compared with measured results. 

 

 
 

Figure 6.  Frequency response of the transmission coefficient for d1 + d2 - d 
equal to 3 mm. 

Table I summarizes results showing a comparison between 
MCE, WCIP, and measurements. Errors were smaller to 
equivalent circuit that present a good agreement with 
measurements. 

We can observe that an increase in the parameter d1 + d2 - 
d produces a decrease in resonant frequency. This is because 
the increase in this parameter produces an increase in the area 
between the arms d1 and d2, therefore, it produces an increase 
in capacitance C1 and a reduction in reactance XC1, which 
leads to a reduction in resonant frequency. 

TABLE I. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS 

Parameter 
d1 + d2 – d (mm) 

Measured Results 
(fr in GHz) 

MCE 
(fr in GHz) Error % WCIP 

(fr in GHz) Error % 

0 9.90 9.90 0 9.95 0.51 

1 9.50 9.40 1.06 9.70 2.11 

2 9.00 8.90 1.12 9.38 4.22 

3 8.69 8.50 2.24 9.03 3.91 
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IV. CONCLUSIONS 
This work presented an equivalent circuit for an FSS 

composed of a periodic array of elements type quasi-square 
open loop. We investigated the effect of the variation of 
resonant frequency with the length of coupling region. The 
numerical results obtained with the equivalent circuit model 
were compared with measured results and with numerical 
results obtained with the WCIP presented in [10]. A good 
agreement was observed. The results obtained with MCE 
presented a error percent smaller than those obtained with the 
WCIP. Furthermore, the equivalent circuit model presents a 
computational effort much smaller compared with full wave 
analysis techniques. The development of an equivalent circuit 
for a TM polarization will be the subject of future studies. 
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Resumo— Este trabalho apresenta o projeto de antenas patch de 

microfita integradas com estruturas EBG, compostas por 
superfícies seletivas em freqüência (FSS) com cruz de Jerusalém. 
As antenas foram projetadas para operarem em faixas de 
sistemas de comunicação sem fio. Resultados simulados e 
medidos são apresentados. Os resultados medidos foram obtidos 
com um analisador vetorial de redes da Agilent Technologies 
vetor - modelo N5230A. as antenas projetadas podem operar em 
sistemas 802.11a e WiMax. 

Palavras-Chave; Antena integrada, Estrutura EBG, FSS, 

Sistemas Wireless. 

I.  INTRODUÇÃO 

Um rápido desenvolvimento no campo de sistemas de 
comunicações sem fio, como redes locais sem fio (WLANs) e 
redes metropolitanas sem fios (WiMax) tem sido observado 
nos últimos anos [1]. O interesse dos pesquisadores é projetar 
antenas para operarem em faixas de freqüência de sistemas sem 
fio. 

Neap et al. em [1] projetou e caracterizou dipolos 
impressos banda dupla operando na freqüência de redes 
WLAN em 2,415-2,485 GHz; 5,15-5,35 GHz; e 5.725-5.825 
GHz. 

Krzysztofik em [2] propôs uma antena de microfita 
Sierpinski fractal multi-banda para satisfazer os requisitos de 
banda de sistemas WLAN e/ou Bluetooth. 

Em [3] Matsui e Wakabayashi propuseram uma antena 
planar modificada com elementos semi-elípticos para operar 
em três sistemas de diferentes freqüências: 800MHz banda de 
telefonia celular, telefone celular 3G e WLAN 802.11g. 

Han et al. em [4] apresentaram uma nova antena de 
freqüência dupla acoplada com proximidade diferencial. 
Bandas duplas foram conseguidas por uma abertura no plano 
terra, que controla a menor freqüência de ressonância. A 
freqüência de ressonância superior foi controlada 
principalmente pelas dimensões do patch. A antena foi 
proposta para funcionar em 2,51 GHz e 5,38 GHz. 

Em [5] Alameddine et al. descreveram uma nova técnica de 
para melhoria de largura de banda de antenas patch de 
microfita. Uma estrutura de alimentação eletromagneticamente 
acoplada foi empregada para aumentar a largura de banda. 
Patches retangulares e triangulares alimentados por fitas em L 
foram simulados e testados. A largura de banda obtida permitiu 

a cobertura da maior parte das comunicações móveis na banda 
de 1680-2880 MHz (DCS, PCS, UMTS e WLAN). 

Shanmuganantham e Raghavan apresentaram em [6], o 
projeto e desenvolvimento de uma antena patch de microfita do 
tipo U invertido, com um plano de terra W, alimentação do tpo 
probe e resposta banda larga. A antena proposta é adequada 
para uso em muitas áreas de aplicação, como as comunicações 
sem fio, aplicações espaciais e WLAN. 

Existem alguns métodos bem conhecidos para reduzir as 
dimensões físicas de antenas. É possível alcançar reduções de 
até 50% utilizando aberturas, substratos de alta permissividade 
ou inserindo componentes resistivos[7]. Todavia, o emprego 
dessas técnicas normalmente causam uma redução na 
eficiência assim como na largura de banda. Uma forma 
alternativa que pode ser utilizada para reduzir o tamanho de 
uma antena do tipo patch consiste em utilizar uma estrutura do 
tipo SWS(slow-wave structure). O arranjo periódico de 
aberturas no plano de terra no formato de cruz de Jerusalém 
possuem dimensões inferiores ao comprimento de onda e tem 
como objetivo aumentar a capacitância e a indutância da linha, 
causando uma mudança de fase do sinal sem alterar a 
impedância [8]. 

Neste trabalho, o projeto, simulação, fabricação e medição 
de antenas patch de microfita simples integrada com estruturas 
EBG são discutidos. O uso da estrutura EBG integrada às 
antenas patch retangulares permite que aplicações em algumas 
bandas de sistemas de comunicação sem fio. 

II. ESTRUTURA DAS ANTENAS 

Para o projeto das antenas foi considerado o substrato 
RT3210 da Rogers com espessura de 1,27 mm e 
permissividade elétrica de 10,2. O dielétrico é apoiado em um 
plano de terra constituído por uma folha de cobre de espessura, 
17 µm que é parcialmente removida dependendo do tipo de 
estrutura. Um cabo coaxial de 50Ω estabelece a alimentação 
entre a linha de microfita e o patch condutor através de um 
conector SMA. 

No projeto três antenas foram consideradas: uma antena 
patch de microfita retangular com plano de terra completo, uma 
antena patch de microfita retangular com estrutura EBG no 
plano de terra; e uma antena patch de microfita retangular com 
plano de terra truncado e estrutura EBG. Fig. 1(a) mostra as 
dimensões da antena patch de microfita retangular e Fig. 1(b) 

Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq, projeto 560574/2008-8 
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mostra as dimensões da célula unitária utilizada na estrutura 
EBG. A periodicidade utilizada na estrutura EBG foi de 10mm 
para todas as antenas. 

Fig. 2 mostra as duas antenas integradas com a estrutura 
EBG.Essa estrutura EBG foi aplicada no plano de terra das 
antenas patch. A primeira estrutura EBG é uma matriz 5x5 de 
aberturas do tipo cruz de Jerusalém, como pode ser visto em 
Fig. 2(a). A segunda estrutura EBG é uma matriz 3x5, com 
elementos do tipo pacth condutor, no formato de cruz de 
Jerusalém, aplicada junto com um plano de terra truncado, 
como pode ser visto em Fig. 2(b). A cor cinza indica cobre e a 
cor branca indica dielétrico. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 1  Dimensões da estrutura: (a) Antena patch e (b) Célula unitária da 
estrutura EBG. 

III. RESULTADOS 

Fig. 3 compara o comportamento da perda de retorno da 
antena convencional com a das antenas integradas com 
estruturas EBG. A antena patch integrada com estrutura EBG 
de aberturas do tipo cruz de Jerusalém (EBG1) sofreu uma 
mudança nas bandas de ressonância perdendo sua característica 
dualband e apresentando uma largura de banda proporcional a 
soma das duas bandas anteriores indo de 4,67 à 6,12 GHz. A 
antena integrada com estrutura EBG, com elementos do tipo 
patch condutor, no formato de cruz de Jerusalém, aplicada 
junto com um plano de terra truncado (EBG2) apresentou um 
deslocamento em torno de 1GHz nas suas freqüências de 
ressonância assim como um aumento em sua largura de banda. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 2  Plano de terra com: (a) Estrutura EBG com aberturas e (b) Estrutura 
EBG com patches condutores e plano de terra truncado. 

 

 

Fig. 3  Perda de retorno medida para as três antenas projetadas. 

Fig. 4 mostra que a utilização da estrutura EBG2 no plano 
de terra. Enquanto a antena com a estrutura EBG2 consegue 
operar em uma faixa de WiMax (3,4 – 3,6 GHz), a antena 
convencional não opera nessa faixa. A estrutura é simples de 
construir em comparação com aquelas apresentadas por outros 
autores. 

Fig. 5 mostra que, com a utilização da EBG1 no plano de 
terra, podemos obter uma antena para funcionar nas bandas de 
WLAN 802.11a (banda inferior: 5150-5350 MHz; banda 
superior: 5725-5825 MHz). A antena convencional não opera 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

819



nessas duas bandas. Ele pode operar apenas na banda superior 
(5725-5825 MHz). 

 

Fig. 4  Perda de retorno medida para a antena sem EBG e a antena com EBG2. 
A barra sombreada denota uma das bandas de Wimax (3,4 – 3,6 GHz). 

 

Fig. 5  Perda de retorno medida para a antena sem EBG e a antena com EBG1. 
As barras sombreadas indicam as faixas de freqüências 802.11a (banda inferior: 

5150-5350 MHz; banda superior: 5725-5825 MHz). 

Fig. 6 mostra a foto dos planos de terra das antennas 
construídas com estruturas EBG. 

IV. CONCLUSÕES 

Neste artigo, nós investigamos o uso de estruturas EBG 
integradas com antenas patch retangular de microfitas. As 
estruturas EBG utilizaram cruz de Jerusalém do tipo abertura e 
patch condutor no plano de terra. Duas matrizes diferentes 
estruturas EBG foram empregadas. Três diferentes 

configurações de antenas planares com impedância de entrada 
de 50 Ω foram construídas e comparadas em termos de perda 
de retorno. As estruturas apresentadas demonstraram que a 
utilização de EBG’s em antenas planares podem trazer grandes 
benefícios como miniaturização, aumento da largura de banda 
e deslocamento das freqüências de ressonância. Esses 
benefícios se tornaram evidentes por permitirem que as antenas 
propostas operassem nas bandas de freqüência de sistemas 
802.11a e 802.16. Medições em protótipos construídos 
confirmaram os resultados. 

 

Fig. 6  Plano de terra das antenas construídas com estruturas EBG. 
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Abstract— Este trabalho apresenta uma estrutura modificada de 

uma antena antipodal vivaldi de Banda Ultra Larga -  UWB,  
visando aumentar o ganho, diretividade e melhora da relação 
Front to Back ( F/B). Estas melhorias são conseguidas através do 
uso da técnica de corrugação nas bordas da antena. Os 
parâmetros analisados e aperfeiçoados neste trabalho são 
importantes em Radares UWB para visualização de objetos 
através de parede - See Through Wall (STW). A tendência atual 
na fabricação de antenas utilizadas em Radares UWB é a 
miniaturização sem que isto signifique uma diminuição radical 
do ganho. A antena proposta é de fácil fabricação e de baixo 
custo, funciona na faixa UWB, mas são nas altas freqüências (9 - 
16 GHz) que apresenta bom ganho. 

 

Palavras-chave; Banda ultra larga; antena; radar. 

I.  INTRODUÇÃO 

A tecnologia de Banda Ultra Larga se caracteriza por ter um 
espectro mínimo de energia uniformemente distribuído na faixa 
de giga hertz. Os sistemas de transmissão UWB enviam 
milhões de pulsos por segundo através de um espectro de 
freqüência muito extenso, com uma largura de banda de 3,1 até 
10,6 GHz. A tecnologia possui um espectro de freqüência que 
ocupa uma largura de banda maior do que 20% da freqüência 
central, ou uma largura de banda de pelo menos 500 MHz para 
uma freqüência central de 1 GHz. 

Comparando com outros sistemas de comunicação, os 
pulsos de Banda ultra larga distribuem a energia 
uniformemente em uma faixa muito ampla de freqüências com 
a vantagem de que os sinais parecem com ruído branco (ver 
figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Comparação das tecnologias de Banda Ultra Larga [1] 

   Para transmissões UWB, utilizam-se antenas cujas 
características dependem diretamente do tipo de aplicação 
projetada, como por exemplo, sistemas de comunicação sem 
fio de alta velocidade, sistemas de imagens de segurança de 
alto desempenho, Radar UWB, UWB para visualização de  
objetos através de parede - See Through Wall (STW). [2]. 
Radares através de parede podem utilizar dois tipos de sinais: 
UWB e Doppler [3]. Este último só pode detectar alvos 
móveis, enquanto UWB pode detectar alvos móveis e estáticos, 
com alta resolução espacial. 
    A característica principal do sinal que transmite a antena do 
radar UWB em uma aplicação STW deve ser de banda ultra 
larga para que os objetos que estão atrás de uma parede sejam 
nitidamente visualizados. Para que se consiga uma alta 
resolução, a banda ultra larga deve estar na faixa de GHz [4]. 
   As antenas em um sistema de Radar UWB para STW, devem  
satisfazer as seguintes características: 
1. Perda de retorno menor que -10 dB. 
2. Alto ganho para poder atravessar a parede. 
3. Diagrama de Radiação direcional. 
   As características físicas indispensáveis para antenas 
transmissoras e receptoras utilizadas em aplicações STW 
devem ser: estrutura planar e compacta e dimensões mínimas  
para que o sistema de radar seja o mais portável possível [5]. 
   Basicamente, a antena UWB a ser utilizada deve possuir as 
seguintes propriedades em todo o espectro de banda ultra larga: 
fase linear, baixa dispersão e atraso de grupo VSWR ≤ 2. 
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   A fase linear e baixa dispersão permitem a obtenção de 
baixos valores de Group Delay, o qual é necessário para a 
transmissão e recepção de um pulso UWB com distorção 
mínima. Estes requisitos são necessários para análise dos sinais 
nas aplicações de detecção de objetos. 
   VSWR ≤ 2 representa uma correta adequação de impedância 
em toda a largura de banda, casando ao menos o 90 % do total 
da energia irradiada [6]. 
   Entre as antenas UWB, o modelo Vivaldi merece especial 
atenção para aplicações STW. Desde que Gibson [7] no ano 
1979 construiu a antena Vivaldi original, esta tem sido 
modificada ao passar dos anos para aperfeiçoar o desempenho.  

A corrugação da estrutura física foi proposta por Sugawara 
[8] para antenas TSA e por H. Wang [9] em antenas cônicas. 
Outras estruturas, como a antena antipodal exponencial 

tapered slot - AETSA [10] e a antena dual elliptically tapered 
antipodal slot [11] tem sido propostas para esta emergente 
tecnologia.  
   Com a motivação encontrada nas pesquisas feitas pelos  
grupos de pesquisa nesta área, este trabalho, apresenta a 
modificação da estrutura de uma antena antipodal Vivaldi 
UWB,  com o objetivo de aumentar o ganho, diretividade e 
melhora da relação Front to Back ( F/B). Tal objetivo se 
conseguira através do uso da técnica de corrugação o qual é 
feito nas bordas da antena. 
   A organização do trabalho é a seguinte: a seção 2 descreve o 
desenho da antena proposta, assim como também se apresenta 
a metodologia utilizada; a seção 3 mostra os  resultados das 
simulações. As principais conclusões estão na seção 4 e na 
seção 5 são listadas as referências bibliográficas. 
 

II. DESENHO DA ANTENA UWB DE ALTO GANHO 

A. Materiais utilizados 

1)  Software para otimizar a antena 

Existem muitas estruturas complexas de antenas UWB. Para 
fabricar estas estruturas existem modelos avançados que usam 
materiais elétricos incomuns para aprimorar o desempenho, 
como por exemplo, o Electromagnetic Bandgap (EBG) e o 
Artificial Electromagnetic Conductor (AMC). Por estas razões, 
o projeto de antenas UWB, por simulação eletromagnética, ou 
experimentalmente, se torna caro, demorado e em alguns casos 
impossível. 

Será simulada via simulação eletromagnética a antena tipo 
antipodal Vivaldi com estrutura corrugada utilizando o 
software CST [18].  

 

B. Métodos Utilizados 

1) Estrutura da  Antena 

A Figura 2, apresenta a geometria da antena antipodal 
Vivaldi UWB; mostra-se os planos de irradiação, línha de 
deslocamento paralelo, plano terra e o Microstrip – linha de 
alimentação da antena. 

 

 
 

Figura 2. Geometria da antena Antipodal Vivaldi UWB 

As dimensões da antena antipodal Vivaldi são as seguintes:  
Comprimento  250 mm 
Largura  134 mm    
Espessura  0.75 mm 
 

   O material selecionado para o substrato é o Rogers RO3003 
[13]; este material é utilizado na fabricação de antenas do tipo  
Patch para altas freqüências, apresentando boa estabilidade da 
constante dielétrica apesar da mudança de temperatura. Para 
nosso trabalho o valor da constante escolhida foi de 4,5 e o 
valor do loss tangent de 0,0013. 
 

2) Técnica de Corrugação 

A técnica de corrugação consiste em aberturas nas bordas 
dos planos de irradiação, desta maneira melhora-se a relação 
Front to Back - F/B da antena, condição muito importante nas 
aplicações STW [14]. O F/B é a relação da potência do ganho 
entre a parte frontal e posterior de uma antena direcional, ou 
seja o ganho numa direção especifica, por exemplo, no plano 
do azimute, normalmente o máximo ganho, comparado com o 
ganho na direção de 180 ° do azimute contido no plano. O F/B 
é expresso em ��. 

A técnica melhora o F/B porque altera a fase das correntes e 
muda a direção do campo elétrico nas bordas do substrato. 

A Figura 3, lista os nomes e as respectivas dimensões da 
antena com estrutura corrugada. 
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Figura 3. Parametrização da antena Antipodal Vivaldi UWB com estrutura 
corrugada 

A� = Comprimento da  abertura 1 
A� = Comprimento da  abertura 2 
A� = Comprimento da  abertura 3 
�   = Largura da abertura 
�   = Largura do plano de irradiação 
	  = Largura da linha de alimentação 

�  = Comprimento da linha de alimentação 
�   = Eixo da Elipse 
 
A continuação se descreve com mais detalhe a técnica de 

corrugação nos planos de irradiação da antena Antipodal 
Vivaldi UWB. 

  
3) Antena corrugada para 2 valores de A 

A corrugação consiste em um conjunto de aberturas 
periodicamente separadas, em nosso caso pelo valor B (ver 
Figura 3). 

Na Figura 4, mostra-se o padrão de irradiação em 4 GHz 
para a antena sem corrugação, ou seja A�  = A�  = A� �0 mm, 
e o padrão de irradiação em 4 GHz com corrugação para 2 
valores de A (A�  = 7 mm, A�  = 6 mm, A� �  0 mm) e B  =  1 
mm. 

Neste caso, observa-se a melhora do padrão de irradiação e 
do ganho para freqüências baixas entre 3 e 4 GHz. A 
magnitude do lóbulo principal é de 9,8 dB e 9,3 dB para a 
antena sem corrugação. 

 
 
 

 

Figura 4. (esquerda) Padrão de irradiação da antena sem corrugação. (direita) 
Padrão de irradiação da antena com dois valores de A 

4) Antena corrugada para 3 valores de A 

Nesta seção, com o objetivo de encontrar o melhor padrão 
de irradiação se avalia a corrugação do plano de irradiação para 
três valores de A �A�,A� e A�� . 
A figura 3, mostra três valores para A: 
A�  � 7 �� 
A�  � 6 �� 
A�  � 5 �� 

Com esta corrugação a antena modificada apresenta um alto 
ganho em altas freqüências (ver figura 5). 
Na tabela 1, mostra-se a relação F/B da antena na freqüência  
de 14 GHz. 
 

TABLE I.  RELAÇÃO F/B EM 14 GHZ 

 
Valores de A (mm) F/B �!"� 

A�  � A� � A� �0  19.388 

A� � 7, A� � 6  23.500 

A� � 7, A� � 6, A� � 5 28.900 

 
A relação F/B da antena se incrementa para 3 valores de A 

no caso de 28,9 dB, enquanto a relação F/B de uma antena 
Vivaldi sem corrugação é de 19,388. Nas aplicações STW é 
importante evitar interferências, por tanto a melhora da relação 
F/B é indispensável. 

 

III. RESULTADOS  

A.  Perda de retorno 

A Figura 5, mostra a simulação do parámetro S�� no 
dominio da freqüência. O valor da perda de retorno 
apresentada pela antena é menor que %12 �� sobre a faixa de 
2 até 18 GHz, o que é compatívél com os requisitos  para uma 
antena UWB [15]. 
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Parâmetro S11

Freqüência (GHz) 
 

Figura 5. Perdida de Retorno (S11)   vs  Fre
 

B.  Ganho 

A antena mostra uma melhora no ganho
UWB, mas é na faixa de freqüências altas de 
GHz que apresenta alto ganho. Nas freqüências
GHz o ganho da antena é constante com 
13.62 e 12.97 dBi respectivamente. Ver figura 

Para aplicações STW, é necesario que a antena 
ganho significativamente alto [5].  
 
 

Ganho (dBi) 

Freqüência (GHz) 

 
Figura 6. Ganho vs Freqüência 

 

C. Diagrama de Radiação  

A Figura 7, apresenta o padrão de irra
antipodal Vivaldi UWB nas freqüências de 
mostra-se que existe simetría nos padrões de irradiação e
direções dos lóbulos principais das freqüência
ficam sempre direcionados no eixo x -  esta característica é 
muito importante pois aplicações STW
estabilidade nos seus diagramas de irradiação e diretividade 
sobre toda a banda de funcionamento da antena

 
 

 

Freqüência 

ganho em toda a faixa 
altas de 9 GHz até 17 

reqüências de 14, 15 e 16 
 valores de 13.84, 

respectivamente. Ver figura 6. 
que a antena tenha um 

 

 

o padrão de irradiação da antena 
de 14,15 e 16 GHz;  

de irradiação e as 
reqüências analisadas 

esta característica é 
STW precisam de 

de irradiação e diretividade 
sobre toda a banda de funcionamento da antena. 

(a)                               

(c)

Figura 7. Padrão de irradiação da antena 
15 GHz (c) 16 GHz 

TABLE II.  MEDIDAS DOS DIAGRAMAS

Freqüência 
(GHz) 

Magnitude
principal 

14 13.8
15 13.5
16 12.8

Figura 8. Antena Antipodal Vivaldi UWB corrugada fabricada

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou a modificação da antena antipodal 
Vivaldi UWB utilizando a técnica de 
objetivo de aumentar o ganho. A estrutura 
fase das correntes que fluem em toda a largura da borda do 

 
 

                                   (b) 

 
(c) 
 

Padrão de irradiação da antena para três valores de A (a) 14 GHz (b) 
15 GHz (c) 16 GHz  

 
 

EDIDAS DOS DIAGRAMAS DE IRRADIAÇÃO 

Magnitude do lóbulo 
principal (dB) 

Angulo 

(3dB) graus 

13.8 26.8 º 
13.5 26.8 º 
12.8 26.2 º 

 

Antipodal Vivaldi UWB corrugada fabricada 
 

CONCLUSÕES 

 
a modificação da antena antipodal 

utilizando a técnica de corrugação com o 
o ganho. A estrutura corrugada altera a 

fase das correntes que fluem em toda a largura da borda do 
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substrato, assim como também muda a direção do campo 
elétrico. 

O tamanho da antena é 134, 250 e 0,75 mm, funciona na 
banda ultra larga de 1 GHz até  20 GHz, mas é na faixa de 
funcionamento de 9 GHz até 16 GHz onde apresenta um bom 
ganho ideal para aplicações STW. 

Os lóbulos principais de irradiação da antena ficam sempre 
direcionados no eixo x, o que indica que a antena é altamente 
diretiva, condição necessária para ser usada em aplicações 
STW. 

Quando se usa corrugação para 2 valores de A, visto na 
tabela I,   o ganho da antena aumenta para freqüências baixas 
(3 a 4 GHz), mas quando se realiza a corrugação no plano de 
irradiação com 3 valores de A, o ganho da antena é maior em 
freqüências altas para o caso desde 9 até 16 GHz. 

Concluiu-se que a melhora da relação F/B  se conseguiu 
com técnica de corrugação, a melhora convergiu  para 3 
valores de A na corrugação nos planos de irradiação, a 
melhora também se apresenta nos diagramas de irradiação da 
antena que mostra maior diretividade. 

Na figura 8, mostra a antena Antipodal Vivaldi UWB 
corrugada fabricada. Como trabalho futuro, compararemos os 
resultados simulados obtidos em este trabalho com resultados  
experimentais obtidos na caracterização da antena em câmara 
anecóica, isto para verificar o desempenho da antena em 
Aplicações STW reais. 
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Resumo: Este trabalho avalia a cobertura de uma WMAN 
(Wireless Metropolitan Area Network), com características de 
um sistema WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) operando em 5.8GHz, de acordo com a modulação 
utilizada. Para tanto, empregaram-se tanto predições de 
cobertura quanto medidas de campo. A modulação de uma 
antena depende do valor da potência recebida e a atenuação 
desta potência varia de acordo com a região por onde o sinal se 
propaga. Neste trabalho foi avaliada a mudança da modulação 
dentro da área de cobertura, utilizando-se o modelo de 
Shadowing para descrever a atenuação do sinal de acordo com o 
ambiente considerado. Como resultado pôde-se observar a 
associação de áreas com dois tipos de modulações possíveis, 
devido às faixas de sobreposição de modulação geradas pelo 
desvio padrão do valor médio do sinal. 

Palavras-Chaves; antenas; modulação; WiMAX; modelos de 

progagação. 

I. INTRODUÇÃO 

Atualmente a discussão sobre redes sem fio é muito intensa, 
em particular redes de longas distâncias como o padrão IEEE 
802.16, também conhecido como Wordwide Interoperability 
for Microwave Access (WiMAX). É cada vez maior a 
necessidade de transmissão sem fio, com mobilidade ou não, 
em banda larga, para dados, voz e multimídia. Percebe-se que a 
implantação de um padrão provoca discussões acerca de 
parâmetros como: freqüência, cobertura e, principalmente, a 
qualidade final do serviço ao usuário [10]. 

Neste trabalho é mostrado que a modulação depende do 
valor da potência recebida e esta força sofre uma atenuação que 
pode ser descrito por vários modelos. Utilizou-se um modelo 
que descreve a atenuação da potência e da sua distribuição em 
torno do valor médio. Como cada modulação está associada a 
certos valores de potência, a atenuação determina regiões para 
cada tipo de modulação e a distribuição da força em torno da 
média, descrita por uma variável aleatória com média zero e 
distribuição de Gauss, leva a uma sobreposição da modulação 
nas regiões, levando a instabilidades. Observou-se também 

que, em ambientes internos, esta sobreposição ocorre em uma 
área menor do que em ambientes ao ar livre. Esta é a razão que 
proporcionou afirmar, que a instabilidade depende do valor de 
β, que é o parâmetro do modelo, que caracteriza os diferentes 
ambientes. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: na seção II 
apresenta-se o modelo de propagação utilizado para descrever a 
atenuação da potência do sinal, na seção III apresentam-se os 
parâmetros que caracterizam o ambiente utilizado para analisar 
a distribuição de modulação e a dependência da modulação 
com a potência do sinal, na seção IV apresentam-se os 
resultados e na seção V, as conclusões acerca da pesquisa. 

 

II. MODELO DE PROPAGAÇÃO 

Para avaliação da incerteza na cobertura por índice de 
modulação considera-se uma variação da intensidade de sinal 
recebida em torno da regressão linear dos pontos medidos. O 
modelo de shadowing, leva em consideração a existência de 
ambientes diferenciados para o percurso do sinal, a partir de 
onde se calcula uma atenuação para o sinal através do valor de 
beta (β).  

O valor de β é decisivo para determinação da cobertura por 
índice de modulação [3]. Considerando-se o aspecto 
mobilidade, diferentes situações podem ocorrer em uma rede 
sem fio. Transmitir sem a interferência de obstáculos seria um 
cenário perfeito, porém, diversos obstáculos podem tornar a 
transmissão mais difícil requerendo a avaliação a partir de 
modelos de propagação mais específicos. 

De forma a justificar a escolha pelo modelo em questão, 
levou-se em consideração algumas das limitações impostas 
pelos modelos citados na bibliografia levantada, bem como a 
percepção do ambiente usado como produto de estudo. Dentre 
os modelos, pode-se citar: o Modelo de Okumura-Hata, 
amplamente utilizado para as redes celulares na banda de 800 
MHz a 900 MHz; o Modelo de Walfisch-Ikegami, cujo 
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Comitê de Pesquisas Europeu (COST 231) desenvolveu para 
propagação em ambientes urbanos para utilização na faixa de 
freqüências compreendida entre 800 e 2000 MHz, e aplica-se 
tanto a projetos de sistemas macro-celulares, como micro-
celulares, podendo as antenas das estações radio-base estarem 
situadas abaixo das alturas dos prédios, ou morfologias 
situadas nas proximidades [13].  

E por último o Modelo de Erceg, o qual se baseia em 
dados recolhidos em campo de forma experimental na faixa de 
1,9 GHz em 95 macro-células em todo os Estados Unidos. 
Este modelo é uma das escolhas mais indicadas para se 
trabalhar com o sistema WiMAX Móvel, pois a sua faixa de 
freqüências pode chegar até 3,5 GHz [6]. 
 

Uma compreensão básica do canal se faz necessário a fim 
de encontrar uma modulação que melhore o desempenho do 
canal. Não sendo possível, as antenas das estações-base devem 
ser posicionadas em locais onde efeitos adversos não ocorram 
com tanta freqüência. A variabilidade da cobertura segue uma 
distribuição gaussiana em escala logarítmica (distribuição log-
normal). Dessa forma, para descrever a atenuação do sinal 
usou-se a equação dada pelo modelo de shadowing dado por 
[3]:    

 
                             
   
 
 

Onde, Pr(d) é a potência recebida na distância e d, Pr(d0) é 
a potência na distância de referência d0, β é o parâmetro que 
caracteriza a atenuação em diferentes ambientes. Xb é uma 
variável aleatória Gaussiana com distribuição log-normal e 
significa zero.  

O valor de Pr(d0) pode ser medido ou avaliado usando o 
modelo no espaço livre que é dado por: 
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Sendo reconhecida como o modelo de propagação de Friis 

[3], onde [Pr(d)]dB é a potência recebida em dB, Pt é a força 
transmitida, Gt é o ganho da antena de transmissão, Gr é o 
ganho da antena de recepção, d é a distância entre o 
transmissor e o receptor, L é o fator loss não relatado para a 
propagação e λ é o comprimento da onda em metros. O modelo 
de propagação no espaço livre é usado para predição do sinal 
recebido quando se tem entre o transmissor e o receptor um 
caminho com ambiente limpo, desobstruído e com linha de 
visada direta. Quando a atenuação é calculada em ambientes 
internos, freqüentemente usa-se d0=1m, distância cuja 
atenuação no espaço livre é considerada adequada. Para 
ambientes externos, d0=100m [1]. 

Com o parâmetro β é possível avaliar o cenário mudando o 
seu valor a fim de representar desde percursos extremamente 
obstruídos a ambientes mais amenos. O valor de β pode variar 
entre 2 a 5 para ambientes externos, como mostrado na    
Tabela 1. [2]. 

TABELA I. RESUMO DAS CONFIGURAÇÕES TOPOGRÁFICAS 
 

Ambientes Β 
Outdoor Espaço Livre 2 

 Área Urbana 2,7 a 5 
Indoor LOS 1,6 a 1,8 

 Área Muito Obstruída 4 a 6 
 

III. DETERMINAÇÃO DA MODULAÇÃO DE CADA REGIÃO 
 

A modulação de cada antena depende da potência recebida. 
Neste trabalho considerou-se os seguintes limites máximos 
para cada tipo de modulação de acordo com o manual da 
Antena [11].  

Ainda que não apresentado neste trabalho, investiga-se 
correntemente a influência das modulações, bem como outros 
parâmetros sistêmicos (multi-camadas de acordo com o modelo 
OSI), no projeto otimizado de antenas em cenários de lóbulos 
múltiplos de interferência e susceptibilidade eletromagnética 
[12]. 

TABELA II. SENSIBILIDADE PARA CADA NÍVEL DE MODULAÇÃO 
 

NÍVEIS DE 
MODULAÇÃO 

PARÂMETROS RÁDIO 
CANA

L 10 (dBm) 
CANAL 5 
(dBm) 

QPSK 1/2 -88.5 -91.5 
QPSK 3/4 -85.1 -88.1 

16QAM 1/2 -82.8 -85.8 
16QAM 3/4  -78.7 -81.7 
64QAM 1/2 -77.6 -80.6 
64QAM 2/3 -74.5 -77.5 
64QAM 3/4 -73.4 -76.4 
64QAM 5/6 -71.5 -74.5 

 

A. Resultados para β=3,2 e β=5 

 
Utilizando-se o modelo de shadowing para descrever a 

atenuação, obtêm-se a curva apresentada na Figura 1 para 
valores de β=3,2 e β=5, respectivamente. As linhas horizontais  
correspondem às diferentes modulações, determinando as 
regiões que cada modulação irá alcançar.  
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Figura 1. Atenuação do sinal para β = 3,2 e β = 5,0                                
FONTE: Reggiani (2007) 
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Nas Figuras 2 e 3 para β=3,2 e β=5,0, respectivamente é 
ilustrado a distribuição da modulação onde é apresentada numa 
escala normalizada. Isto é, a distância máxima do sinal 
recebido não é a mesma nos dois casos. A distância máxima 
em cada caso é determinada pela intersecção da atenuação da 
potência com a linha horizontal, que indica o limite de 
sensibilidade para cada modulação.  

Estas figuras mostram que para β=5,0, a região com 
modulação 64QAM-5/6 é maior do que a região com esta 
modulação para β=3,2, proporcionalmente à área total de 
cobertura em cada valor de β. Porém, a região com modulação 
64QAM-5/6 cobre uma distância menor para β=5 do que para 
β=3,2, devido ao fato de que a atenuação para β=5 é muito 
mais forte e o ponto inicial de sensibilidade é alcançada numa 
distância menor do transmissor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 3 o valor do parâmetro β é alto, significando que 
a distribuição do nível de modulação torna-se concentrado em 
uma pequena área de propagação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que para β = 5,0 as regiões de instabilidade são 
muito menores do que para β = 3,2. Isto indica que para altos 
valores de β, tem-se menos regiões de instabilidade 
comparado a valores de β menores, para os quais a atenuação 
é menos acentuada.  

 
TABELA III. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO COM DIFERENTES AMBIENTES 

 

B. Determinação da modulação 

Os níveis de modulação de acordo com os valores de SNR 
da antena utilizada no experimento são mostrados na Tabela 4 
de acordo com o manual da antena da marca Alvarion [11]. 

 

TABELA IV. NÍVEL MÁXIMO DE MODULAÇÃO RECOMENDADO PELA ALVARION 

 

 

Na Figura 4 mostra-se o comportamento da atenuação para 
valores de distância que variam de 1104 a 1650 m. A curva 
central é dada por SNR médio, a curva superior é o [SNR + 
Desvio Padrão] e a curva inferior é o [SNR – Desvio Padrão]. 
Deste modo pode-se ver quais seriam as possíveis modulações 
esperadas considerando-se uma atenuação descrita pelo modelo 
de shadowing, com β = 2 e desvio padrão de 3,24 dB. 

Figura 4. Calculado SNR e o Desvio Padrão 

NÍVEL DA 
MODULAÇÃO 

Β=3,2 e ∆=2dB Β=5,0 e ∆=2dB 
R(m) ∆R(m) A(%) R(m) ∆R(m) A(%) 

QPSK 1/2 7,481 2,330 38,07 331 10 24,07 
QPSK 3/4 5,670 2,690 18,89 280 9 10,79 

16QAM 1/2 4,519 1,721 18,35 249 8 19,11 
16QAM 3/4 3,653 589 4,61 210 0 8,31 
64QAM 1/2 3,321 700 7,43 209 2 7,49 
64QAM 2/3 2,631 600 1,51 171 0 3,43 
64QAM 3/4 2,628 600 2,19 162 1 3,23 
64QAM 5/6 2,261 400 8,95 153 0 23,57 
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Figura 2. Mapa de Modulação com níveis de sensibilidade para β=3,2       
Fonte: REGGIANI, 2007. 

Figura 3. Mapa de Modulação com níveis de sensibilidade para β=5          
Fonte: REGGIANI, 2007. 
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Figura 6. Modulação medida e Modulação Calculada 

Nos Gráficos 5 e 6 são mostrados os valores de modulação 
medidos e os limites inferior e superior da modulação quando 
se considera as medidas descritas pelo modelo de shadowing 
com β = 2 e desvio padrão 3,24. É possível observar que a 
maior parte das modulações medidas se encontra dentro da 
faixa de modulação esperada quando se descreve a atenuação 
com o modelo de shadowing com beta=2 e desvio padrão de 
3,24 dB.   

 

CONCLUSÃO 

A crescente aceitação de tecnologias de serviços móveis 
convém como forte indicadora da necessidade de estudos cada 
vez mais aprofundados de soluções robustas e que provocará 
uma demanda do mercado por esses serviços. 

O padrão IEEE 802.16 tem indícios bastante convincentes 
de que pode oferecer inclusão à internet em regiões hoje não 
alcançadas pelo acesso banda larga, além de englobar a gama 
de serviços propostos por tecnologias triple play [5].  

A predição da atenuação da onda eletromagnética em um 
enlace de rádio móvel é fundamental para que as estimativas da 
intensidade média de sinal recebido sejam efetuadas e de posse 
dos resultados, se possa concluir sobre a viabilidade de um 
dado serviço a ser oferecido [2].  

Para este estudo, o modelo de shadowing foi utilizado para 
embasar o cálculo da atenuação na propagação do sinal 

fazendo uso do padrão pré-WiMAX (fixo) para WMAN 
operando em 5.8GHz. 

Conclui-se que para valores de β maiores, tem-se uma 
maior atenuação do sinal. Portanto, se espera uma maior área 
de cobertura quando se tem uma área com maior visibilidade 
como é o caso das áreas caracterizadas pelo valor de β =2. 
Porém, observou-se que devido ao fato dos valores da 
intensidade de sinal estarem dispersos em torno de um valor 
médio – descrito pelo desvio padrão – existe a possibilidade de 
superposição de modulações.  

Dependendo do caso considerado isto pode prejudicar a 
qualidade do serviço oferecido. E esta superposição acontece 
mais fortemente para valores de β menores.   

Da mesma forma que o modelo de shadowing foi utilizado 
como produto estudo nesse trabalho, outros modelos podem 
ser utilizados, uma vez que nos diversos modelos estudados a 
morfologia é caracterizada por parâmetros que são definidos 
de forma empírica para cada ambiente. Porém, o modelo de 
shadowing leva em consideração questões importantes para o 
foco deste trabalho como: a atenuação da potência do sinal 
com a distância dependente do ambiente e o desvio padrão que 
representa a caracterização de diferentes ambientes. 

Observa-se ainda, a necessidade de testes a partir de 
serviços que possam servir como ponto chave a implantação 
da tecnologia, tais como navegação à internet ou Voz sobre IP 
(VoIP), a fim de certificar a reação da atenuação aplicada em 
diferentes serviços. Não descarta-se também, a possibilidade 
de se considerar uma investigação mais detalhada sobre um 
novo modelo de propagação que caracterize as 
particularidades de uma determinada região. 

 De forma que atualmente busca-se levantar a influência 
das modulações, bem como outros parâmetros sistêmicos no 
projeto otimizado de antenas em cenários de lóbulos múltiplos 
de interferência e susceptibilidade eletromagnética [12]. 
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Resumo — Neste trabalho a resistência de aterramento é 

calculada para um eletrodo horizontal. A modelagem é realizada 

usando a formulação eletrocinética em potencial escalar elétrico 

associada ao método de elementos finitos 3D. Os valores da 

resistência de aterramento obtidos com o método de elementos 

finitos 3D são comparados com resultados analíticos. As 

comparações justificam o uso do método de elementos finitos 3D 

para modelar sistemas de aterramento em baixa frequência (60 

Hz). 

Palavras-chaves: aterramento, eletrodo horizontal, método de 

elementos finitos 3D, baixas frequências. 

I.  INTRODUÇÃO 

A análise dos sistemas de aterramento é de importância 
tanto para as companhias de energia elétrica (fornecer um 
sistema confiável e de qualidade) como para a população em 
âmbito geral (segurança). A modernização dos sistemas de 
aterramento é decorrente da necessidade de proteção devido 
aos surtos transitórios eletromagnéticos e aos curtos-circuitos. 

O aterramento é a arte de se fazer uma conexão com a terra. 
Através desta interface, entre o sistema de aterramento e a 
terra, fluirão os surtos de altas e baixas frequências [1]. 
Conforme orientação da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), o valor da resistência de aterramento deve 
atender as condições de proteção e de funcionamento da 
instalação (valor máximo de 10 Ohms). Este valor de 
resistência vai depender do tipo de solo em que se encontra o 
aterramento, ou seja, fatores como: umidade, temperatura e 
composição geológica do solo, influenciam diretamente em sua 
resistividade. Portanto, um projeto de aterramento na região sul 
e sudeste do Brasil, onde o clima é considerado 
“temperado/super úmido”, difere de um projeto de aterramento 
na região nordeste, onde o clima é “semi-árido/seco” [2]. 

Neste trabalho é apresentada uma formulação analítica para 
o cálculo da resistência de aterramento de um eletrodo 
horizontal. Esta resistência é definida pela elevação do 
potencial aplicado ao sistema de aterramento e a corrente 
resultante em baixa frequência. A determinação da expressão 
analítica da resistência de aterramento varia com a 

configuração do eletrodo. O emprego de eletrodos horizontais é 
devido à preocupação do controle do gradiente de potencial na 
superfície. 

Os valores da resistência de aterramento obtidos através do 
cálculo analítico são comparados com os valores resultantes da 
aplicação do método de elementos finitos (MEF) 
tridimensional (3D). O uso do MEF é devido à fácil adaptação 
às geometrias complexas. O método é baseado em uma dupla 
discretização: a do domínio geométrico estudado e dos campos 
escalares e vetoriais (incógnitas). A precisão da solução obtida 
fornece uma aproximação das grandezas locais que são os 
campos magnéticos e elétricos. Estas grandezas são exploradas 
para determinar as grandezas globais, tais como: fluxo, 
corrente, tensões, etc. 

Para resolver problemas de aterramento de eletrodos 
verticais, uma opção é usar a simetria de rotação (problemas 
axi-simétricos). Entretanto, a modelagem de sistemas de 
aterramento para eletrodos horizontais exige uma análise 
tridimensional. 

Neste trabalho, foram utilizadas as ferramentas 
computacionais Gmsh e Getdp. O Gmsh é um gerador de 
malhas 3D com facilidades de pré- e pós-processamento [3]. O 
Getdp é um “solver” que usa elementos finitos mistos para 
discretizar o domínio de estudo em uma, duas e três dimensões 
[4]. 

II. O MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS E O PROBLEMA DA 
ELETROCINÉTICA 

O método de elementos finitos é uma forma de resolução 
numérica de um sistema de equações diferenciais parciais. A 
partir da teoria de Maxwell, consideradas postulados, podem-se 
estudar diversos fenômenos eletromagnéticos. 

A aplicação deste conjunto de equações de maneira 
analítica é restrita a casos particulares. A geometria e a 
distribuição das grandezas eletromagnéticas nos casos reais, a 
interface entre meios com características diferentes e os 
fenômenos não lineares, ocasionam uma complexidade. Em 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

831



consequência, torna-se necessário recorrer aos métodos 
numéricos, e técnicas de discretização. 

Estes métodos transformam as equações de derivadas 
parciais em sistemas de equações algébricas, cuja, solução 
fornece uma aproximação dos campos eletromagnéticos. Um 
exemplo de aplicação das equações de Maxwell é o sistema de 
aterramento elétrico [5]. 

A eletrocinética consiste no estudo da distribuição espacial 
da densidade de corrente j nos materiais condutores. O modelo 
eletrocinético aplicado ao domínio de estudo Ω, de fronteira Γ, 
é caracterizado pelas seguintes equações diferenciais e lei de 
comportamento [6 - 8]. 

 0=e otr ,             0=j div , (1a-b) 

 ej  σ= , (2) 

onde e é o campo elétrico e σ é a condutividade elétrica. 

As condições de contorno devem ser aplicadas sobre a 
fronteira Γ do domínio Ω de estudo, para assegurar a unicidade 
da solução. Na Fig. 1 são consideradas as condições de 
contorno para o caso eletrocinético. 

 
Figura 1. Domínio de estudo para o caso eletrocinético. 

 
Para as grandezas elétricas, definem-se as seguintes 

condições de contorno: 

 0=× Γe
en ,     e     0 . =Γ j

jn , (3a-b) 

onde n é o vetor normal exterior ao domínio Ω. 

As condições globais definidas são: do tipo fluxo relativa à 
corrente elétrica Ii e do tipo circulação relativa à diferença de 
potencial elétrico Vi, cuja relação define o inverso de uma 
resistência elétrica Ri [6, 8]. 

 
iIds

i

=∫∫
Γ

  . jn ,  ∫
γ

=

i

iVd   . le ,  e  iii RVI /1/ = , (4a-b-c) 

onde iΓ  representa a superfície sobre a fronteira do domínio de 
estudo e iγ  representa uma curva pertencente ao domínio. 

III. FORMULAÇÃO ELETROCINÉTICA EM POTENCIAL 

ESCALAR ELÉTRICO 

A partir de (1a), pode-se introduzir um potencial escalar 
elétrico v, tal que: 

 v grad−=e . (5) 

Sendo que, o campo elétrico da equação precedente, 
representa um campo admissível. Na prática é preciso impor 

condições de contorno sobre v, para haver a unicidade da 
solução. Reagrupando (1b) e (2), tem-se: 

 0)( =σ v grad  div . (6) 

Neste trabalho σ é considerado constante. A equação (6) é 
conhecida como equação de Laplace. Essa equação deve ser 
resolvida em todo o domínio Ω de estudo, levando em conta as 
condições de contorno. Para as condições de contorno de 
Dirichlet, a formulação em potencial escalar, resulta em: 

 constante==
Γ ovv

e
. (7) 

Está condição de contorno está relacionada com (3a), a qual 
impõe a circulação de campo elétrico sobre um contorno. Para 
a densidade de corrente elétrica j = − σ grad v, a relação (3b), 
resulta em: 

 0    =σ⋅
Γ j

vgradn . (8) 

Portanto, da expressão (8), conclui-se que o campo elétrico 
é tangencial na fronteira Γj. Esta condição é conhecida como 
condição de contorno de Neumann. 

A. Forma Fraca da Formulação Eletrocinética 

Para obter a forma fraca de (6), aplica-se o método dos 
resíduos ponderados, ou seja, supondo que v seja uma função 
aproximada, um resíduo (R) é gerado: 

 )  ( vgraddivR σ= . (9) 

O objetivo é fazer com que esse resíduo, em uma média 
ponderada, seja zero, aproximando-se assim da solução exata. 

 0   =Ω∫∫∫
Ω

dWR , (10) 

onde W representam as funções de ponderação. Aplicando a 
formulação de Green grad-div e fazendo W = v’ = funções 
testes, tem-se [8]: 

 Γ′σ⋅=Ω′⋅σ ∫∫∫∫∫
ΓΩ

dvvgraddvgradvgrad   )  (    n . (11) 

A integral de contorno (superfície Γ= Γe ∪ Γj) se anula, 
pois em Γe tem-se v’= 0 e em Γj tem-se a condição de contorno 
(8) [6, 8]. Portanto, (11) resulta em: 

 0    =Ω′⋅σ∫∫∫
Ω

dvgradvgrad . (12) 

A equação (12) é conhecida como formulação 
eletrocinética fraca em potencial escalar elétrico v. O termo 
formulação fraca está relacionado ao fato de que (12), 
apresenta derivadas de primeira ordem, ao contrário de (6), que 
apresenta derivadas de segunda ordem. 

B. Potencial Flutuante 

Para a formulação eletrocinética, o conceito de potencial 
flutuante define o cálculo das grandezas globais, que para este 
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caso, é a corrente elétrica. Portanto, o cálculo da corrente pode 
ser realizado por meio da integral de volume em (11) para uma 
camada de transição [6 - 8]. 

 Ω⋅σ−= ∫∫∫
Ω

dsgradvgradI f    , (13) 

onde sf são definidas como funções testes que valem 1 (um) na 
superfície do condutor e valem 0 (zero) nos demais nós do 
domínio Ω. O uso do potencial flutuante permite obter um 
valor mais exato da corrente quando comparado com o cálculo 
da corrente a partir do uso da integral de superfície dada em 
(4a), pois o resultado depende da superfície escolhida. 

IV. MODELO ANALÍTICO PARA O CÁLCULO DA RESISTÊNCIA 
DE ATERRAMENTO DE UM ELETRODO HORIZONTAL 

Os resultados obtidos através das simulações do MEF 3D 
são comparados com o seguinte modelo analítico [9]: 

 









−= 1

  2

2
ln

hr

L

πL

ρ
R , 

 

(14) 

onde ρ é a resistividade do solo, L é o comprimento do 
eletrodo, r é o raio do eletrodo e h é a profundidade em que o 
eletrodo está enterrado. 

V. RESULTADOS 

Com o intuito de verificar o comportamento da resistência 
do aterramento, o MEF 3D foi aplicado na modelagem de um 
eletrodo horizontal localizado em solo homogêneo em baixa 
frequência (60 Hz). A Fig. 2 mostra o domínio de estudo e a 
malha 3D. A resistência de aterramento é determinada pelos 
seguintes passos: a) aplica-se no eletrodo uma condição de 
Dirichlet com um valor constante de tensão elétrica; b) a 
corrente é calculada pelo MEF usando o conceito de potencial 
flutuante; c) com o valor da corrente calculada e da tensão 
aplicada, obtém-se o valor da resistência de aterramento pela 
lei de Ohm. 

 
Figura 2. a) Geometria do problema, b) malha 3D do domínio em estudo. 
 
No intuito de validar a metodologia, foi analisada a 

influência de alguns parâmetros que influenciam no cálculo da 
resistência de aterramento: 

• Variação do raio do eletrodo, mantendo constante a 
resistividade elétrica do solo e o comprimento do 
eletrodo; 

• Variação do comprimento do eletrodo, mantendo 
constante a resistividade elétrica do solo e o raio do 
eletrodo; 

• Variação da resistividade elétrica do solo, mantendo 
constante o raio e o comprimento do eletrodo. 

Nas simulações seguintes o eletrodo horizontal é enterrado 
a uma profundidade fixa de h = 1 m. Portanto, a variação 
ocorre no comprimento L do eletrodo e no raio r do eletrodo, e 
na resistividade do solo. 

A Fig. 3 mostra a distribuição do potencial elétrico no 
domínio de estudo para L= 20 m, r = 0.05 m e ρ = 100 Ω.m. 

 
Figura 3. Distribuição do potencial elétrico no domínio de estudo. 

 
Verifica-se que as equipotenciais deslocam-se da superfície 

do eletrodo para a periferia. O valor do potencial tende a 
diminuir conforme aumenta à distância ao eletrodo, pois a 
corrente de defeito escoa para o interior do solo (a área da 
seção do solo vai aumentando, diminuindo a resistência e 
consequentemente ocorrendo menores quedas de tensão).  

A Fig. 4 mostra o potencial elétrico em relação ao eixo do 
eletrodo de aterramento. Essa simulação foi realizada com a 
seguinte configuração: L= 20 m, r = 0.05 m e ρ = 100 Ω.m. 

 
Figura 4. Potencial no solo em relação ao eixo do eletrodo. 

 

Quando a distância em relação ao centro do eletrodo for 
muito grande, a queda de potencial é desprezível, ocasionando 
assim, a região patamar do potencial. 

A Fig. 5 mostra a distribuição espacial da densidade de 
corrente na região próxima do eletrodo. 
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Figura 5. Densidade de corrente na região do eletrodo horizontal. 

 
A segunda simulação considera o solo homogêneo com 

resistividade ρ = 100 Ω.m, o eletrodo com comprimento L = 20 
m, e variou-se o raio do eletrodo de 0,0125 até 0,1 m para 
verificar o efeito dessa variação sobre o comportamento da 
resistência de aterramento. 

A Tabela I apresenta os resultados desta configuração e 
compara com o valor analítico, referente à (14). A Fig. 6 
apresenta os resultados da Tabela I na forma gráfica. O erro foi 
calculado com a seguinte equação: 

 
100  . [%] Erro

analítico

simulacãoanalitico

R

RR −
=  

 

(15) 

Tabela I. Resistência de aterramento de um eletrodo horizontal em função do 
raio. 

Raio 

[metros] 

Resistência de Aterramento 

Resistência [ohms]  

MEF 3D 

Resistência [ohms] 

Analítico 
Erro (%) 

0,0125 6,5254944 7,2150015 9,55 

0,0250 6,1394074 6,6634125 7,86 

0,0375 5,8854900 6,3407536 7,17 

0,0500 5,7081645 6,1118235 6,60 

0,0625 5,5996366 5,9342515 5,64 

0,0750 5,5159151 5,7891646 4,72 

0,0875 5,3411864 5,6664954 5,74 

0,1000 5,2524529 5,5602345 5,53 

 
Na Tabela I e na Fig. 6, nota-se que o erro diminui com o 

aumento do raio. Quanto maior o raio, mais densa deve ser a 
malha na região próxima ao eletrodo. Outro fator analisado que 
influencia na resistência de aterramento é a variação do 
comprimento do eletrodo. 

Para este caso, considerou-se o solo homogêneo com 
resistividade ρ = 100 Ω.m, raio do eletrodo r = 0,05 m e 
variou-se o comprimento do eletrodo até 50 m. A Tabela II 
apresenta estes resultados e a Fig. 7 apresenta estes resultados 
na forma gráfica. Nesta simulação ocorre uma pequena 
disparidade entre os valores analíticos e simulados, pois, 
conforme o comprimento do eletrodo aumenta a malha 3D 
começa a ficar menos densa devido à seção transversal do 
eletrodo ser muito pequena em relação ao comprimento. 
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Figura 6. Resistência de aterramento de um eletrodo horizontal em função da 

variação do raio. 
 

Tabela II. Resistência de Aterramento de um eletrodo horizontal em função do 
comprimento. 

Comprimento 
[metros] 

Resistência de Aterramento 

Resistência 

[ohms]  MEF 

3D 

Resistência [ohms] 

Analítico 
Erro (%) 

10 9,6074836 10,017291 4,09 

20 6,1394075 6,1118235 7,86 

30 4,1175361 4,5047608 8,59 

40 3,2918057 3,6075007 8,75 

50 2,7159757 3,0280582 10,30 
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Figura 7. Resistência de aterramento de um eletrodo horizontal em função da 

variação do comprimento. 
 

Outra análise efetuada foi o cálculo da resistência de 
aterramento considerando o solo composto por uma única 
camada com resistividade ρ variando de 10 até 600 Ω.m. 

Para esta análise, considerou-se o eletrodo com 
comprimento L = 20 m e raio r = 0,05 m. A Tabela III 
apresenta estes resultados e a Fig. 8 mostra estes resultados na 
forma gráfica. 

Analisando a Fig. 8 é possível verificar a relação direta 
entre a resistência de aterramento e a resistividade, como já era 
esperado. 
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Tabela III. Resistência de Aterramento de um eletrodo horizontal em função 
da resistividade do solo. 

Resistividade 
[Ohms.metro] 

Resistência de Aterramento 

Resistência [ohms]  

MEF 3D 

Resistência [ohms] 

Analítico 

Erro 

(%) 

10 0,5708825 0,6111822 6,59 

50 2,8602278 3,0559117 6,40 

80 4,5695507 4,8894588 6,54 

100 5,7081645 6,1118235 6,60 

200 11,437526 12,223647 6,43 

300 17,172508 18,335470 6,34 

400 22,889441 24,447294 6,37 

500 28,531243 30,559117 6,63 

600 34,239335 36,670941 6,63 
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Figura 8. Resistência de Aterramento de um eletrodo horizontal em relação à 

resistividade elétrica do solo. 
 

VI. CONCLUSÕES 

Procurou-se neste trabalho avaliar o comportamento de um 
sistema de aterramento horizontal em baixa frequência, 
variando-se alguns parâmetros que influenciam diretamente no 
cálculo da resistência de aterramento, entre eles a resistividade 
do solo, comprimento e raio do eletrodo horizontal. 

Conforme a Tabela III e a Fig. 8, verifica-se que a 
resistência de aterramento aumenta com o aumento da 
resistividade do solo. Cabe salientar que não é possível 
especificar com exatidão as características da resistividade do 
solo de uma determinada região. Os estudos e simulações são 
baseados em valores de resistividades aparentes, devido à 
grande variação da resistividade para um mesmo tipo de solo. 
Em casos experimentais, a resistividade do solo pode ser 
determinada pelo método de Wenner; e usando algumas 
técnicas computacionais de otimização é possível determinar 
valores de resistividades em camadas mais profundas. 

Nas outras duas variações, comprimento e raio do eletrodo, 
podem verificar claramente a influência destas variações no 
comportamento da resistência de aterramento. No caso da 
variação do raio do eletrodo (Tabela I), a resistência tende a 
diminuir com o seu aumento, ou seja, conforme a seção 
transversal do eletrodo aumenta, aumenta a capacidade de 
dissipação da corrente de falta para solo, pois se está 

facilitando um maior escoamento da corrente no meio 
condutor. Na simulação para variação do comprimento do 
eletrodo (Tabela II), o processo é o mesmo do caso precedente. 
A dissipação da corrente de falta é facilitada devido ao 
aumento do caminho condutor para o solo. Sendo assim, a 
resistência tende a diminuir. 

Neste trabalho foram apresentados os resultados obtidos 
para a análise do comportamento de um sistema de aterramento 
composto por um eletrodo horizontal. Os resultados simulados 
pelo MEF 3D foram comparados com resultados analíticos, 
permitindo validar as simulações. 

Analisando as Tabelas I, II e III, verifica-se que os erros são 
mais acentuados nas variações do raio e do comprimento do 
eletrodo. Nestas duas simulações foram usados elementos 
finitos tetraédricos. No caso da variação do raio (Tabela I), 
conforme a dimensão do raio aumenta a malha 3D se distribui 
mais adequadamente no eletrodo, consequentemente, o erro 
diminui. Entretanto, no caso da variação do comprimento 
(Tabela II), conforme o comprimento do eletrodo aumenta, a 
malha 3D fica mais irregularmente distribuída, ocasionando um 
erro maior. Este erro pode ser reduzido, deixando a malha 3D 
mais densa, em contra partida haverá uma maior solicitação de 
memória computacional. Esse problema de malha não ocorreu 
no caso da variação da resistividade do solo (Tabela III), pois 
para essa simulação o comprimento e o raio do eletrodo se 
mantiveram constantes. Em todas as simulações o número de 
nós de elementos se manteve em torno de 30.000, exigindo um 
computador com no mínimo 1 Gb (Giga bytes) de memória.  

A proposta da metodologia do MEF 3D apresentada nesse 
trabalho, mostrou-se confiável na aplicação para o cálculo da 
resistência de aterramento de um eletrodo horizontal em baixas 
frequências. A próxima etapa do trabalho será calcular a 
resistência de aterramento em torres de linhas de transmissão, 
onde são usados quatro eletrodos horizontais (cabos 
contrapeso), um para cada pé da torre. 
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Resumo—Este trabalho descreve uma metodologia para 

cálculo do Campo Elétrico gerado por Linhas de Transmissão 

de Potência (LTs). São realizados cálculos do Campo Elétrico 

para LTs de 138, 230 e 525kV. Os resultados analíticos são 

comparados com os valores de Campo Elétrico medidos em 

cada LT. O erro relativo do Campo Elétrico para cada LT é 

determinado e uma análise da propagação de erros das 

medidas eletromagnéticas é  feita. 

Palavras-Chave – Linhas de Transmissão de Potência;  

Campos Elétricos ELF; Cálculo Analítico de Campos Elétricos; 

Medidas de Campos Elétricos; Erros de Medidas 

Eletromagnéticas. 

I. INTRODUÇÃO 

 
Os campos eletromagnéticos ELF (“Extremely Low 

Frequency”) gerados por linhas de transmissão (LTs) de 
potência têm sido amplamente investigados pela 
comunidade científica devido à preocupação existente por 
parte de órgãos governamentais, não governamentais e 
concessionárias de energia elétrica, relativa aos seus 
possíveis efeitos em seres vivos. O objetivo deste artigo é 
discorrer sobre o campo elétrico gerado por LTs de 
potência, apresentando uma formulação analítica para o 
cálculo do mesmo e uma comparação com os valores 
medidos. 
 

II. TEORIA 

 
Para uma linha trifásica, o vetor Campo Elétrico 

apresenta uma rotação em praticamente todo espaço, exceto 
nas superfícies onde se aplicam as condições de contorno 
(por exemplo, no solo). Como a tensão é senoidal e pode ser 
representada por um fasor (número complexo), o campo 
resultante se desdobra em duas partes, sendo uma a parte 
real e a outra a parte imaginária, com componentes no eixo 
horizontal (x) e no eixo vertical (y). As componentes no eixo 
x, referentes a cada uma das fases, ao se somarem, 
geralmente se cancelam e representam menos de 10% do 
valor da componente no eixo y [1]. O Campo Elétrico é mais 
difícil de descrever quando é um fasor, pois são necessários 
quatro parâmetros para descrever os dois fasores 

dimensionais. O campo elétrico pode ser escrito de três 
modos equivalentes: 
 
(i) O Campo Elétrico tem componentes nas direções 

espaciais vertical e horizontal e, em cada direção, uma parte 
real e outra imaginária (ou uma magnitude e fase), tal como: 
 

jEjEiEjEE yiyrxixr

rr
& )()( +++=   (1) 

 
(ii)   O Campo Elétrico tem uma parte real com 

componentes horizontal e vertical  e uma parte imaginária 
escrita da mesma maneira, tal como: 
 

)()( jEiEjjEiEE yixiyrxr

rrrr
& +++=   (2) 

onde: 
 

xrE  – Parcela real da componente horizontal, em x, do 

Campo Elétrico  [V/m]; 

xiE  – Parcela imaginária da componente horizontal, em x, 

do Campo Elétrico  [V/m]; 

yrE  – Parcela real da componente vertical, em y, do Campo 

Elétrico  [V/m]; 

yiE  – Parcela imaginária da componente vertical, em y, do 

Campo Elétrico  [V/m]. 
 
(iii)  Uma descrição usual, apesar de não completa, é a 

do vetor Campo Elétrico como uma elipse, a qual é definida 
pela magnitude de seu eixo maior e ângulo direcional, e a 
magnitude do eixo menor. 
O mais prático é descrever o campo elétrico próximo ao 

solo do mesmo modo como ele seria medido. Geralmente o 
campo é medido como a intensidade da componente 
vertical, que é a projeção do vetor campo elétrico sobre o 
eixo vertical da elipse. 
 

III. CÁLCULO DO CAMPO ELÉTRICO 

 
No Método das Imagens [2] para uma LT, o potencial 

elétrico complexo instantâneo de cada fase é convertido em 
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cargas elétricas fictícias equivalentes para a respectiva fase. 
As cargas são obtidas através da multiplicação da matriz de 
capacitâncias próprias e mútuas das fases da LT e cabos 
pára-raios pela matriz de potenciais. Estas cargas 
representam as cargas de um condutor cilíndrico de 
comprimento infinito que gera o mesmo campo que os 
cabos reais. Com as cargas calculadas, o Campo Elétrico é 
obtido pela Lei de Gauss [3] aplicada a um cilindro de 
comprimento infinito. 
O método de cálculo do Campo Elétrico gerado por LTs 

através das cargas imagem [2] consiste basicamente de duas 
etapas: 

(i) Cálculo da carga equivalente por unidade de 
comprimento do condutor; 

(ii) Cálculo do Campo Elétrico produzido por estas 
cargas. 

Para o caso do cálculo do Campo Elétrico em duas 
dimensões, algumas simplificações são necessárias: 
 (i)  As cargas são uniformemente distribuídas em um 

cabo (isto implica em admitir cabos homogêneos, de 
superfície lisa, comprimento infinito e sem influência de 
objetos próximos); 
 (ii) A superfície do solo é plana e equipotencial 

(potencial nulo); 
(iii)  As torres não distorcem o Campo Elétrico. 

 
Para que as cargas imagem sejam determinadas, 

algumas considerações devem ser feitas. Os potenciais entre 
as fases e a terra podem ser representados como cargas 
equivalentes distribuídas uniformemente nos condutores das 
fases. Para converter os potenciais em cargas, deve-se 
aplicar o Método das Imagens [2] para calcular as 
capacitâncias próprias e mútuas da linha. 

A fig. 1 ilustra um sistema de cargas imagem. O solo é 
um condutor elétrico ideal, ou seja, tem condutividade 
elétrica infinita (σ = ∞). Os condutores de transmissão aérea 
se encontram a uma altura h do solo e isolados deste. Suas 
cargas elétricas são influenciadas pela proximidade do solo. 
Se o condutor possui uma carga q, há no solo uma carga –q 
distribuída. A carga –q, no solo, pode ser concentrada num 
condutor cilíndrico a uma altura –h da superfície do solo. 
Este condutor é uma imagem especular do condutor aéreo 
em relação ao solo. 
 

+q

h

-q

+q

h

-h

-q

σsolo = ∞

(a) (b)  
 

Figura 1.   Sistema de cargas equivalentes. 
(a) Carga –q distribuída na superfície do solo terrestre. 

(b) Carga –q concentrada a uma altura –h em relação à superfície. 

Com os condutores das fases e suas imagens, é possível 
calcular as capacitâncias próprias e mútuas da linha. Para 
isto, é necessário calcular os coeficientes de potencial, 
reuní-los matricialmente e depois inverter esta matriz. 
 A seguir será apresentada a formulação matemática para 
o cálculo das cargas equivalentes de cada condutor das fases 
e cabos pára-raios. 
 As cargas do condutor de uma linha com múltiplos 
condutores podem ser representadas pela seguinte equação 
matricial: 
 

[ ] [ ] [ ]VCQ && =       (3) 

onde: 
 

[ ]















=

nq

q

Q

&

&

& .
1

 Matriz de cargas complexas [C/m]; 
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nnn

n

CC
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C

.

...

.
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111

Matriz das capacitâncias da linha [F/m]; 
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=

nV

V

V

&

&

& .
1

Matriz das tensões de fase da linha [V]; 

 
onde: 
 
n – número de fases somado ao número de cabos pára-raios. 
 
 Para determinar a matriz [C], são inicialmente 
calculados os coeficientes de potencial da linha pelas 
expressões abaixo:  
 

i

i
ii

r

h2
ln

2

1

0πε
λ =       (4) 

 

ij

ij

ij
D

D'
ln

2

1

0πε
λ =       (5) 

 

jiij λλ =        (6) 

onde: 
 

iiλ  – Coeficiente de potencial próprio relativo ao potencial 

do condutor i gerado por sua carga  [m/F]; 

ijλ  – Coeficiente de potencial mútuo relativo ao potencial 

no condutor i gerado pelo condutor j  [m/F]; 

ih  – Altura do condutor  [m]; 
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ijD'  – Distância entre o condutor i  e a imagem do condutor 
j  [m]; 

ijD  – Distância entre o condutor i  e o condutor j  [m]; 

ir  – Raio do condutor i  [m]. 

ε0 = 8,854×10 
-12  [F/m] (permissividade elétrica do vácuo). 

 
A fig. 2 ilustra as grandezas necessárias para o cálculo 

dos coeficientes de potencial próprios e mútuos. 
 

i ‘

i

j

j ‘

rj

ri

hi

hj

Dij

Dij ‘

 
 

Figura 2.   Diagrama para o cálculo dos coeficientes de potencial. 
 

Invertendo a matriz [λ], obtém-se a matriz [C] conforme 
a expressão abaixo: 
 

[ ] [ ] 1−= λC        (7) 

 
e finalmente, para se calcular as cargas, utiliza-se a equação 
(3). 
Quando as fases de uma LT possuem condutores com 

múltiplos subcondutores dispostos uniformemente sobre um 
círculo de raio R, como visto na fig. 3 (com um condutor 
com quatro subcondutores), um condutor equivalente pode 

ser adotado (com raio eqr  [2]). O eqr  pode ser 

interpretado como o raio de um condutor cilíndrico fictício 
que, possuindo a mesma carga q& , produz o mesmo campo 

elétrico que o condutor múltiplo. 
 

m m

eq mrRr 1−=       (8) 

onde: 
 
m  - número de subcondutores; 
r  - raio de um subcondutor; 
R  – raio geométrico do feixe. 

 

 
 

Figura 3.   Raio equivalente de um feixe geminado. 
 

Com as cargas equivalentes em cada um dos condutores, 
é possível calcular o Campo Elétrico utilizando a expressão 
para calcular o Campo Elétrico em um condutor de 
comprimento infinito [3]. 
Quando as cargas por unidade de comprimento são 

determinadas, a intensidade do Campo Elétrico é calculada 
pela aplicação da Lei de Gauss num cilindro de 
comprimento infinito [3]. O campo resultante é o somatório 
das contribuições de cada condutor e de sua imagem. 

As coordenadas do condutor a são ( )aa yx , . As 

coordenadas do condutor imagem a’ são ( )aa yx −, , 

conforme a fig. 4, em que é mostrado apenas um condutor. 
 

 
 

         Figura 4.   Disposição geométrica do condutor. 

 
 As componentes fasoriais horizontal (

xaE
& ) e vertical 

(
yaE
& ) da intensidade do Campo Elétrico em ( )yx, , geradas 

pelo condutor  a  e sua imagem  a’, são expressas por: 
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 Para n condutores, o Campo Elétrico será o somatório 
das contribuições de todos os condutores das fases e cabos 
pára-raios, se estes forem multiplamente aterrados. Desta 
forma, tem-se: 
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  (12) 

 
O campo elétrico resultante é então: 

 
22

ytxt EEE && +=  .    (13) 
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 Este valor corresponde à magnitude do campo elétrico 
no ponto considerado. Trata-se de um valor eficaz 
(constante ao longo do tempo [2]), pois as tensões das fases 
são dadas em valores eficazes. 

 

IV. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
A.  LT de 138 kV 
 
O objetivo desta etapa do trabalho é confrontar valores 

analíticos do Campo Elétrico com valores medidos. A LT 
em questão é a que interliga as cidades de Florianópolis e 
Palhoça, pertencendo à ELETROSUL Centrais Elétricas 
S.A. Abaixo, estão listadas as características da LT em 
questão [4,5]: 
  
 ● Torre auto-portante com circuito duplo vertical. 
   
 ● Cabo: 1 x 477 MCM  (HAWK 26/7) por fase. 
 
 ● Raio dos condutores da LT: 1 cm (0,01 m). 
 
 ● Pára-raios: 1 x  HS 3/8”. 
 
 ● Altura cabo-solo (clearance): 8 m. 
 
 ● Distância entre fases (mesmo circuito): 4 m. 
 
 ● Distância entre circuitos: 6,5 m. 
 
 ● Configuração RST // RST. 
 
 ● Tensão de Linha: 138 kV. 
 
 ● Tensão de Fase: 81 kV. 
 
 ● Potência característica: 50 MW por circuito. 
 
O cálculo analítico do Campo Elétrico foi realizado 

através de um código desenvolvido em MATLAB®. As 
medições foram realizadas com o medidor digital 
HOLADAY HI 3604, com escala indo de 1 V/m até 199 
kV/m.  A fig. 5 ilustra o medidor utilizado na medição do 
Campo Elétrico da LT de 138 kV. 
 

 
Figura 5.   Medidor Holaday HI 3604 utilizado nas medições. 

 
 

O procedimento utilizado para a medição do Campo 
Elétrico seguiu a recomendação do IEEE [6] e da ABNT 
[7], no qual o medidor deve ser segurado a 1 m do solo e a 

uma distância de 2,5 m do operador, considerando que a 
uma distância de 1,5 m do operador são adicionados 
pequenos erros nas medidas. 
A fig. 6 ilustra o medidor acima sendo utilizado. É 

importante salientar que para a medição do Campo Elétrico 
o medidor deve estar alinhado com o plano horizontal do 
solo e da LT, já que as linhas de Campo Elétrico são radiais. 
Desta forma, na fig. 6, o operador está medindo o Campo 
Magnético. 
 

 
Figura 6.   Medidor Holaday medindo Campo Magnético 

 
É importante salientar que a faixa de passagem da LT de 

138 kV possui 30 m de extensão e o vão médio da mesma é 
de aproximadamente 450 m [4,5]. 
A fig. 7 abaixo ilustrada mostra as curvas calculada e 

medida para o Campo Elétrico gerado pela LT de 138 kV. 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-30 -20 -10 0 10 20 30

d (m)

E
 (
k
V
 /
 m
)

Calculado

Medido

 
         Figura 7.   Campo Elétrico calculado e medido para LT de 138kV. 
 
Pode-se perceber que a intensidade máxima do Campo 

Elétrico calculado ocorre no centro da LT e seu valor é de 
aproximadamente 2,5 kV/m.  O máximo valor de Campo 
Elétrico medido ocorre aproximadamente no centro da LT e 
seu valor é próximo de 3 kV/m. É importante notar que o 
Campo Elétrico é praticamente nulo fora dos limites da 
faixa de passagem da LT. A fig. 8 abaixo ilustrada mostra o 
erro relativo entre os valores calculado e medido. 
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            Figura 8.   Erro Relativo do Campo Elétrico para LT de 138kV. 
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Pode-se perceber que em certas regiões o erro relativo é 
praticamente nulo (região central da LT) e em outras ele se 
torna mais significativo (regiões fora do limite da faixa). Em 
todo processo de medição existem erros. Os erros podem ser 
resumidos em: erro de precisão do instrumento (≈ 2%), erro 
devido ao operador, erro das tensões da LT (obtidas via 
DOS – Departamento de Operações do Sistema da 
ELETROSUL), erro devido às linhas de transmissão e 
distribuição próximas, erro devido às interferências 
eletromagnéticas, etc... Além disso, o modelo analítico é 
ideal, o que não corresponde à realidade. Sendo assim, o 
erro relativo resultante entre os valores medidos e 
calculados é formado por uma propagação de erros. 
 
 
B.  LT de 230 kV 
 
A LT em questão é a que interliga as cidades de Biguaçu 

e Florianópolis (Desterro), pertencendo à ELETROSUL 
Centrais Elétricas S.A. Abaixo, estão listadas as 
características da LT em questão [4,5]: 
 
 ● Torre auto-portante com circuito horizontal (flat). 
 

 ● Cabo: 1 x  636 MCM  (GROSBEAK 26/7) por fase. 
 

 ● Raio dos condutores da LT: 1,3 cm  (0,013 m). 
 
 ● Pára-raios: 2 x  EHS 3/8” classe B. 
 
 ● Altura cabo-solo (clearance): 17 m. 
 
 ● Distância entre fases: 8 m. 
 
 ● Tensão de Linha: 230 kV. 
 

 ● Tensão de Fase: 138,5 kV. 
 

 ● Potência característica: 130 MW. 
 
O cálculo analítico do Campo Elétrico foi realizado 

através de um código desenvolvido em MATLAB®. As 
medições foram realizadas com o medidor digital 
HOLADAY HI 3604, com escala indo de 1 V/m até 199 
kV/m.  Os procedimentos de medição foram os mesmos 
utilizados nas medições efetuadas na LT de 138 kV. É 
importante salientar que a faixa de passagem da LT de 230 
kV possui 50 m de extensão e o vão médio da mesma é de 
aproximadamente 450 m [4,5]. A fig. 9 abaixo ilustrada 
mostra as curvas calculada e medida para o Campo Elétrico 
gerado pela LT de 230 kV. 
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         Figura 9.   Campo Elétrico calculado e medido para LT de 230kV. 

 
Pode-se perceber que a intensidade máxima do Campo 

Elétrico calculado ocorre em aproximadamente 12 m em 
relação ao centro da LT e o valor é próximo de 1,1 kV/m. 
Com relação aos valores medidos, estes máximos ocorrem 
em aproximadamente 10 m em relação ao centro da LT e o 
valor foi próximo de 1,4 kV/m. A fig. 10 abaixo ilustrada 
mostra o erro relativo entre os valores calculado e medido. 
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          Figura 10.   Erro Relativo do Campo Elétrico para LT de 230kV. 

 

Pode-se perceber que no centro da LT o erro relativo 
entre o valor calculado e o medido é praticamente nulo e 
também nas posições em que o Campo Elétrico é máximo. 
Quando a distância em relação ao centro da LT é igual a 
aproximadamente 3 m, o erro relativo é máximo. Pode-se 
afirmar que à medida que se aproxima do limite da faixa, o 
erro relativo é crescente. 
 

 
C.  LT de 525 kV 
 
A LT em questão é a que interliga as cidades de Biguaçu 

e Blumenau, pertencendo à ELETROSUL Centrais Elétricas 
S.A. Abaixo, estão listadas as características da LT em 
questão [4,5]: 
  

 ● Torre auto-portante com circuito horizontal (flat). 
   
 ● Cabo:  4 x  636 MCM  (GROSBEAK 26/7) por fase. 
 
 ● Raio dos condutores da LT: 1,3 cm (0,013 m). 
 
 ● Pára-raios: Oriole 336 MCM e EHS B-3/8”. 
 
 ● Altura cabo-solo (clearance): 17 m. 
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 ● Distância entre fases: 11 m. 
 
 ● Tensão de Linha: 525 kV. 
 
 ● Tensão de Fase: 303 kV. 
 
 ● Potência característica: 1100 MW . 
 
O cálculo analítico do Campo Elétrico foi realizado 

através de um código desenvolvido em MATLAB®. As 
medições foram realizadas com o medidor digital 
HOLADAY HI 3604, com escala indo de 1 V/m até 199 
kV/m. Os procedimentos de medição foram os mesmos 
utilizados nas medições efetuadas nas LTs de 138 kV e 230 
kV. É importante salientar que a faixa de passagem da LT 
de 525 kV possui 65 m de extensão e o vão médio da 
mesma é de aproximadamente 450 m [4,5]. A fig. 11 abaixo 
ilustrada mostra as curvas calculada e medida para o Campo 
Elétrico gerado pela LT de 525 kV. 
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       Figura 11.   Campo Elétrico calculado e medido para LT de 525kV. 
 
Pode-se perceber que a intensidade máxima do Campo 

Elétrico calculado ocorreu em aproximadamente 14 m em 
relação ao centro da LT e o valor foi próximo de 4,6 kV/m. 
Com relação aos valores medidos, estes máximos ocorreram 
em aproximadamente 12 m em relação ao centro da LT e o 
valor foi próximo de 6 kV/m. A fig. 12 abaixo ilustrada 
mostra o erro relativo entre os valores calculado e medido. 
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         Figura 12.   Erro Relativo do Campo Elétrico para LT de 525kV. 
 
Pode-se perceber que dentre todos os casos estudados, 

este foi o que apresentou menor erro relativo. O erro relativo 
entre o valor calculado e o medido ficou compreendido 
praticamente entre 0 e 40% (valor absoluto). Como a tensão 
de operação da LT é bem mais elevada que a dos outros 

casos, menor será a susceptibilidade (interferência) a 
Campos Elétricos externos (linhas de transmissão e 
distribuição próximas). 
 

V.   CONCLUSÃO 
 

Com relação ao Campo Elétrico, os resultados calculados 
analiticamente ficaram razoavelmente próximos dos valores 
obtidos através de medições em campo. O Método das 
Imagens é um método idealizado (a carga imagem não é 
exatamente simétrica em relação ao plano do solo e a carga 
real; os cabos são homogêneos, de superfície lisa, 
comprimento infinito e sem influência de objetos próximos; 
a superfície do solo é plana e equipotencial; as torres não 
distorcem as linhas de campo, etc...) e desta forma, sempre 
produzirá erros em relação aos valores reais de Campo 
Elétrico. O erro relativo é a soma de diversos erros: erro do 
equipamento de medição, erro causado pelo operador que 
efetua as medições, erro das tensões de fase obtidas via 
DOS (Departamento de Operações do Sistema), erro devido 
à presença de linhas de transmissão e distribuição próximas, 
erro causado por interferências eletromagnéticas, etc... É 
importante ressaltar a necessidade de se utilizar as normas 
estabelecidas pelo IEEE e a ABNT no tocante aos 
procedimentos utilizados para medição de campos 
eletromagnéticos. Apesar de não ser um método ideal, o 
Método das Imagens demonstrou-se útil na determinação 
dos valores analíticos de Campo Elétrico. 
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Resumo—Este trabalho descreve uma metodologia para 

cálculo do Campo Magnético gerado por Linhas de 

Transmissão de Potência (LTs). São realizados cálculos do 

Campo Magnético para LTs de 138, 230 e 525kV. Os 

resultados analíticos são comparados com os valores de Campo 

Magnético medidos em cada LT. O erro relativo do Campo 

Magnético para cada LT é determinado e uma análise da 

propagação de erros das medidas eletromagnéticas é  feita. 

Palavras-Chave – Linhas de Transmissão de Potência;  

Campos Magnéticos ELF; Cálculo Analítico de Campos 

Magnéticos; Medidas de Campos Magnéticos; Erros de Medidas 

Eletromagnéticas.. 

 

I. INTRODUÇÃO 
 
Os campos eletromagnéticos ELF (“Extremely Low 

Frequency”) gerados por linhas de transmissão (LTs) de 
potência têm sido amplamente investigados pela 
comunidade científica devido à preocupação existente por 
parte de órgãos governamentais, não governamentais e 
concessionárias de energia elétrica, relativa aos seus 
possíveis efeitos em seres vivos. O objetivo deste artigo é 
discorrer sobre o Campo Magnético gerado por LTs de 
potência, apresentando uma formulação analítica para o 
cálculo do mesmo e uma comparação com os valores 
medidos. 
 

II.  TEORIA 
 
    A indução magnética gerada por uma linha de 
transmissão de potência tem componentes na direção 
espacial horizontal e vertical (estudo em duas dimensões). 
Em corrente alternada, cada uma destas componentes pode 
ser representada por um fasor [1,2], tal como: 
 

jjBBijBBB yiyrxixr

rr
& )()( +++=    (1) 

 
ou, alternativamente: 

 

)()( jBiBjjBiBB yixiyrxr

rrrr
& +++=       (2) 

onde: 
 

xrB – Parcela real da componente horizontal (em x) do fasor 

indução magnética; 

xiB – Parcela imaginária da componente horizontal do fasor 

indução magnética; 

yrB – Parcela real da componente vertical (em y) do fasor 

indução magnética; 

yiB – Parcela imaginária da componente vertical do fasor 

indução magnética. 
 
    A indução magnética gerada a uma distância R do 
condutor da linha (considerado retilíneo e infinito), 
percorrido por uma corrente I&  (fasor) pode ser obtida por 
[3]: 
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   Consideremos um condutor “a” percorrido por uma 

corrente
a
I& . As coordenadas do condutor “a” são (xa, ya). As 

componentes fasoriais horizontal, xaB
& , e vertical, yaB

& , da 

indução magnética em (x, y), geradas pelo condutor “a” 
[3,4], são expressas por: 
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    Para “n” condutores, a indução magnética resultante será 
o somatório das contribuições de cada condutor. As 
expressões para a indução magnética resultante nas direções 
horizontal e vertical são então dadas por: 
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    A indução magnética  resultante (eficaz) pode ser obtida 
através de (6) e (7), sendo dada por: 
 

22

ytxt BBB && +=           (8) 

 
    Como as correntes são dadas em valores eficazes, B 
corresponde ao valor eficaz da indução magnética no ponto 
considerado.  

 

III.  FORMULAÇÃO DE CARSON 

 
Em 1924, J.R. Carson publicou um trabalho [5] referente 

ao cálculo analítico do Campo Magnético, intitulado por 
Método das Imagens de Carson. Quando o solo possui 
resistividade elétrica compreendida entre 10 e 100 Ω.m, a 
formulação para o cálculo do Campo Magnético pode ser a 
citada anteriormente. Porém, quando a resistividade do solo 
é muito pequena (as medições foram efetuadas após um 
longo período de chuvas), utiliza-se o Método das Imagens 
de Carson. Na realidade, quando a condutividade do solo 
tende ao infinito, o solo passa a não ser mais transparente à 
passagem do Campo Magnético. Para que se tenha uma 
idéia do que ocorre, é necessário estabelecer a equação 
utilizada para calcular a profundidade de penetração do 
Campo Magnético [3]: 

f
p

δ
503≅        ( 9 ) 

 
onde δ  é a resistividade do solo em (Ω.m) e f é a 

freqüência da rede, em Hertz (Hz). 
 
À medida que a resistividade do solo se torna cada vez 

menor, a profundidade de penetração também o faz. Desta 
forma, é como se o condutor imagem se aproximasse cada 
vez mais da superfície do solo, fazendo com que a 
contribuição do Campo Magnético gerado pelo mesmo 
passe a ser cada vez mais significativa. Como será percebido 
mais à frente, isto produz uma deformação no topo da curva 
característica do Campo Magnético. Abaixo são 
apresentadas as equações para o cálculo da Indução 
Magnética produzida pelos condutores real e imaginário na 
direção x : 
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A Indução Magnética resultante na direção x é dada pela 

equação abaixo: 
 

imagemxrealxxt BBB   
&&& +=     (12) 

 
Abaixo são apresentadas as equações para o cálculo da 

Indução Magnética produzida pelos condutores real e 
imaginário na direção y : 
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A Indução Magnética resultante na direção y é dada 

pela equação abaixo: 
 

imagemyrealyyt BBB   
&&& −=     (14) 

 
A Indução Magnética resultante é dada pela equação 

abaixo: 
 

22

ytxt BBB && +=      (15) 

 
Como as correntes são dadas em valores eficazes, B 

corresponde ao valor eficaz da Indução Magnética no ponto 
considerado. 

 

  IV.  ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
A.  LT de 138 kV 
 
O objetivo desta etapa do trabalho é confrontar valores 

analíticos do Campo Magnético com valores medidos. A LT 
em questão é a que interliga as cidades de Florianópolis e 
Palhoça, pertencendo à ELETROSUL Centrais Elétricas 
S.A. As características da LT em questão sãp [6,7]: 
 

● Torre auto-portante com circuito duplo vertical. 
   

● Cabo: 1 x 477 MCM  (HAWK 26/7) por fase. 
 

● Raio dos condutores da LT: 1 cm (0,01 m). 
 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

843



● Pára-raios: 1 x  HS 3/8”. 
 

● Altura cabo-solo (clearance): 8 m. 
 

● Distância entre fases (mesmo circuito): 4 m. 
 

● Distância entre circuitos: 6,5 m. 
 

● Configuração RST // RST. 
 

● Tensão de Linha: 138 kV. 
 

● Tensão de Fase: 81 kV. 
 

● Potência característica: 50 MW por circuito. 
 
● Corrente de Linha (na medição): ≈ 140 A / fase. 

 
O cálculo analítico do Campo Magnético foi realizado 

através de um código desenvolvido em MATLAB®. As 
medições foram realizadas com o medidor digital 
HOLADAY HI 3604, com escala indo de 10 nT até 2 mT.  
A fig. 1 ilustra o medidor utilizado na medição do Campo 
Magnético da LT de 138 kV. 
 

 
Figura 1.   Medidor Holaday HI 3604 utilizado nas medições. 

 
 

O procedimento utilizado para a medição do Campo 
Magnético seguiu a recomendação do IEEE [8] e ABNT [9], 
no qual o medidor deve ser segurado a 1 m do solo e a uma 
distância de 2,5 m do operador, considerando que a uma 
distância de 1,5 m do operador são adicionados pequenos 
erros nas medidas. 
A fig. 2 ilustra o medidor acima sendo utilizado. É 

importante salientar que para a medição do Campo 
Magnético, o medidor deve estar alinhado na direção 
vertical em relação ao plano horizontal do solo, já que as 
linhas de Campo Magnético são rotacionais aos condutores 
da LT. Desta forma, na fig. 2, o operador está medindo o 
Campo Magnético. 
 

 
Figura 2.   Medidor Holaday medindo Campo Magnético 

 

É importante salientar que a faixa de passagem da LT de 
138 kV possui 30 m de extensão e o vão médio da mesma é 
de aproximadamente 450 m [6,7]. 
A fig. 3 abaixo ilustrada mostra as curvas calculada e 

medida para o Campo Magnético gerado pela LT de 138 
kV. 
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      Figura 3.   Campo Magnético calculado e medido para LT de 138kV. 

 
Pode-se perceber que a intensidade máxima do Campo 

Magnético calculado ocorre na região central da LT e seu 
máximo valor é de aproximadamente 2,7 µT.  O máximo 
valor de Campo Magnético medido ocorre no centro da LT e 
seu valor é próximo de 1,8 µT. A fig. 4 abaixo ilustrada 
mostra o erro relativo entre os valores calculado e medido. 
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        Figura 4.   Erro Relativo do Campo Magnético para LT de 138kV. 

 
Pode-se perceber que em certas regiões o erro relativo é 

baixo (região próxima ao centro da LT) e em outras ele se 
torna mais significativo. Em todo processo de medição 
existem erros. Os erros podem ser resumidos em: erro de 
precisão do instrumento (≈ 2%), erro devido ao operador, 
erro das correntes da LT (obtidas via DOS – Departamento 
de Operações do Sistema da ELETROSUL), erro devido às 
linhas de transmissão e distribuição próximas, erro devido 
às interferências eletromagnéticas, etc... Além disso, o 
modelo analítico é ideal, o que não corresponde à realidade. 
 
 
B.  LT de 230 kV 
 
A LT em questão é a que interliga as cidades de Biguaçu 

e Florianópolis (Desterro), pertencendo à ELETROSUL 
Centrais Elétricas S.A. As características LT em questão são 
[6,7]: 
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 ● Torre auto-portante com circuito horizontal (flat). 
 ● Cabo: 1 x  636 MCM  (GROSBEAK 26/7) por fase. 

 ● Raio dos condutores da LT: 1,3 cm  (0,013 m). 
 
● Pára-raios: 2 x  EHS 3/8” classe B. 

 
● Altura cabo-solo (clearance): 17 m. 

 
● Distância entre fases: 8 m. 

 
● Tensão de Linha: 230 kV. 

 ● Tensão de Fase: 138,5 kV. 
 ● Potência característica: 130 MW. 
 
● Corrente de Linha (na medição): ≈ 130 A / fase. 

 
O cálculo analítico do Campo Magnético foi realizado 

através de um código desenvolvido em MATLAB®. As 
medições foram realizadas com o medidor digital 
HOLADAY HI 3604, com escala indo de 10 nT até 2 mT.  
Os procedimentos de medição foram os mesmos utilizados 
nas medições efetuadas na LT de 138 kV. É importante 
salientar que a faixa de passagem da LT de 230 kV possui 
50 m de extensão e o vão médio aproximado da mesma é de 
450 m [6,7]. A fig. 5 abaixo ilustrada mostra as curvas 
calculada e medida para o Campo Magnético gerado pela 
LT de 230 kV. 
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      Figura 5.   Campo Magnético calculado e medido para LT de 230kV. 

 
Pode-se perceber que a intensidade máxima do Campo 

Magnético calculado ocorre em aproximadamente 12 m em 
relação ao centro da LT e o valor é próximo de 1,1 µT. Com 
relação aos valores medidos, estes máximos ocorrem em 
aproximadamente 8 m em relação ao centro da LT e o valor 
é próximo de 0,8 µT . A fig. 6 abaixo ilustrada mostra o erro 
relativo entre os valores calculado e medido. 
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        Figura 6.   Erro Relativo do Campo Magnético para LT de 230kV. 
 
Pode-se perceber que os menores erros relativos ocorrem 

nas regiões próximas aos máximos do Campo Magnético 
(tanto para o Campo Magnético medido quanto para o 
calculado). Fora destas regiões o erro relativo torna-se 
significativo. As justificativas para os erros encontrados 
para a LT de 230 kV são as mesmas que as da LT de 138kV. 
 
 
C.  LT de 525 kV 
 
A LT em questão é a que interliga as cidades de Biguaçu 

e Blumenau, pertencendo à ELETROSUL Centrais Elétricas 
S.A. As características da LT em questão são [6,7]: 
  
 ● Torre auto-portante com circuito horizontal (flat). 
   
 ● Cabo:  4 x  636 MCM  (GROSBEAK 26/7) por fase. 
 
 ● Raio dos condutores da LT: 1,3 cm (0,013 m). 
 
 ● Pára-raios: Oriole 336 MCM e EHS B-3/8”. 
 
 ● Altura cabo-solo (clearance): 17 m. 
 
 ● Distância entre fases: 11 m. 
 
 ● Tensão de Linha: 525 kV. 
 
 ● Tensão de Fase: 303 kV. 
 
 ● Potência característica: 1100 MW. 
 

● Corrente de Linha (na medição): ≈ 160 A / fase. 
 
 
O cálculo analítico do Campo Magnético foi realizado 

através de um código desenvolvido em MATLAB®. As 
medições foram realizadas com o medidor digital 
HOLADAY HI 3604, com escala indo de 10 nT até 2 mT. 
Os procedimentos de medição foram os mesmos utilizados 
nas medições efetuadas nas LTs de 138 kV e 230 kV. É 
importante salientar que a faixa de passagem da LT de 525 
kV possui 65 m de extensão e o vão médio da mesma é de 
450 m [6,7]. A fig. 7 abaixo ilustrada mostra as curvas 
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calculada e medida para o Campo Magnético gerado pela 
LT de 525 kV. 
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      Figura 7.   Campo Magnético calculado e medido para LT de 525kV. 

 
Pode-se perceber que a intensidade máxima do Campo 

Magnético calculado ocorreu em aproximadamente 13 m em 
relação ao centro da LT e o valor é próximo de 1,7 µT. Com 
relação aos valores medidos, estes máximos ocorrem em 
aproximadamente 12 m em relação ao centro da LT e o 
valor é próximo de 0,9 µT. A fig. 8 abaixo ilustrada mostra 
o erro relativo entre os valores calculado e medido. 
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        Figura 8.   Erro Relativo do Campo Magnético para LT de 525kV. 

 
Pode-se perceber que o erro relativo entre os valores 

calculados e os medidos, dentro da faixa de passagem da 
LT, possui valor médio aproximado de 50 % (valor 
absoluto). Fora dos limites da faixa este erro passa a ser 
mais significativo. 
 

 
V. CONCLUSÃO 

 
A formulação padrão para o cálculo da Indução 

Magnética (equações (6), (7) e (8)) só pode ser utilizada 
quando o solo possuir resistividade  superior a 10 Ω.m. Se a 
resistividade do solo for próxima de zero (condutividade 
infinita), o solo deixa de ser transparente à passagem do 
Campo Magnético. Desta forma, a formulação que deve ser 
utilizada é a Formulação de Carson, popularmente 
conhecida como Método das Imagens de Carson. Quando a 
resistividade do solo é muito baixa, a curva característica do 
Campo Magnético sofre uma deformação em seu centro, ou 
seja, uma espécie de “vale” é formado. Como as medidas 
realizadas neste trabalho foram realizadas após um longo 
período de chuvas, a resistividade era muito baixa e desta 

forma, o Método das Imagens de Carson foi utilizado no 
cálculo analítico do Campo Magnético. Embora os erros 
relativos entre o Campo Magnético calculado e o medido 
sejam elevados, o Método das Imagens de Carson 
demonstrou ser um método útil. É interessante salientar que 
são raros os artigos científicos que abordam este fenômeno 
físico (a grande maioria não leva em conta os valores de 
resistividade do solo, desprezando assim, a Formulação de 
Carson), sendo este trabalho, de certa forma, pioneiro a 
nível de Brasil. 
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Resumo— Apresentam-se os resultados relativos à caracterização 
experimental de um conversor de comprimento de onda com um 
amplificador óptico a semicondutor operando através das 
propriedades de mistura de quatro ondas agregadas à modulação 
cruzada de ganho. Diagramas de olho e fatores de qualidade Q 
foram obtidos para taxas de transmissão de 2 e 7 Gbps, 
considerando condições iniciais distintas para a diferença entre 
os comprimentos de onda dos canais envolvidos no processo. Em 
destaque, a conversão foi observada para situações de até 22 nm 
de diferença entre os comprimentos de onda em down-conversion 
e um fator Q em torno de um valor médio de cerca de 15 em uma 
faixa de 16 nm de up-conversion. 

Palavras chave—amplificador óptico a semicondutor (SOA), 
conversão em comprimentos de onda, mistura de quatro ondas, 
modulação cruzada de ganho. 

I.  INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os amplificadores ópticos a 
semicondutor (SOA – semiconductor optical amplifier) têm 
sido foco de interesse em diversas aplicações lineares e não-
lineares [1], desde um simples amplificador de potência 
(espectro de ganho amplo, entre 60 a 120 nm) até um 
elemento não-linear utilizado na conversão de comprimentos 
de onda [2], no processamento de sinais, ou no monitoramento 
de dispersão [3]. Devido à sua versatilidade e relativo baixo 
custo, o SOA tem se mostrado útil em redes totalmente 
ópticas. Uma das funções mais comum do dispositivo é a de 
conversor de comprimentos de onda, tornando possível a 
reutilização de comprimentos de onda em redes para as quais 
exista a limitação do número de canais ou diminuindo a 
concentração de comprimentos de onda em determinado nó da 
rede [4]. O conversor de comprimentos de onda totalmente 
óptico é um dispositivo que transfere a informação contida na 
portadora óptica [5], sem a necessidade de conversão para o 
domínio elétrico, para um ou mais comprimentos de onda. 
Algumas outras técnicas conseguem converter [6] e, também, 
regenerar sinais com múltiplos formatos de modulação [7]. 

A mistura de quatro ondas (FWM – four-wave mixing), a 
modulação cruzada de ganho (XGM – cross-gain modulation) 
e a modulação cruzada de fase (XPM – cross-phase 
modulation) são os principais efeitos não-lineares que ocorrem 

no SOA e contribuem de forma diferente no processo de 
conversão de comprimentos de onda [2]. Estes efeitos, e em 
particular, o XGM e o FWM, tornam-se mais proeminentes ao 
submeter o dispositivo a elevados níveis de potência de 
entrada, fazendo com que o SOA trabalhe em regime de 
saturação. Do ponto de vista de uma rede, os sinais podem 
chegar ao conversor com baixo nível de potência, exigindo 
amplificação para que os efeitos não-lineares possam ser 
estimulados. A contribuição do XGM na conversão se dá pela 
modulação de um sinal contínuo (CW – continuous wave), de 
comprimento de onda λCW, com o conteúdo de modulação de 
intensidade de um sinal de entrada, de comprimento de onda 
λS e também acoplado ao SOA, devido à modulação do ganho 
do meio não-linear saturado provocada por λS. Em resumo, 
após o dispositivo, λCW irá conter o mesmo conteúdo de 
informação de intensidade que tem λS, porém, com uma 
inversão de 180° na fase. Já o FWM está relacionada à não-
linearidade do índice de refração da região ativa do 
semicondutor, em particular, à susceptibilidade de 3ª ordem, e 
é mais proeminente quando o meio não-linear está submetido 
a elevados níveis de potência (superiores a 0 dBm). Nesse 
caso, devido à troca de energia entre os sinais e o meio não-
linear, ocorre a perda de parte da energia dos sinais para o 
meio, com a formação de novas freqüências, os chamados 
produtos de intermodulação. Estas novas freqüências geradas 
contêm o mesmo conteúdo de modulação que λS [8].  

Neste artigo, apresentam-se resultados de um estudo de 
caracterização empírica de um conversor de comprimento de 
onda baseado nas propriedades de FWM e XGM de um SOA, 
utilizando-se taxas de transmissão de 2 e 7 Gbps. Para tanto, 
após a descrição do aparato experimental utilizado, a 
conversão por FWM é analisada em termos da potência óptica 
dos canais envolvidos no processo e do espaçamento entre 
eles. Na sequência, passa-se a avaliar a conversão por XGM 
considerando-se o espaçamento entre os canais. As figuras de 
mérito consideradas em ambos os casos foram os valores de 
fator Q obtidos de leituras de diagramas de olho para todas as 
situações consideradas.  

II. MONTAGEM EXPERIMENTAL 

A montagem experimental apresentada na Fig. 1 foi 
utilizada para caracterização da eficiência de um conversor de 
comprimentos de onda baseado em SOA. O sinal sintonizável 
de saída do Laser 1 (λS) foi modulado em intensidade por meio 
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de um modulador externo (Avanex AM 40) alimentado por 
um gerador de sequência pseudo-aleatória de bits (Agilent 
81141A). Devido a limitações do próprio gerador disponível, 
as taxas de transmissão tiveram que ser fixadas em 2 e 7 Gbps. 
Controladores de polarização óptica CP1 e CP2 foram usados 
para maximizar a resposta do modulador e o casamento de 
polarização dos sinais no interior do SOA, respectivamente. 
As perdas de inserção causadas pelo modulador (12 dB) foram 
compensadas empregando-se um amplificador a fibra dopada 
com Érbio (EDFA) de configuração co-propagante e bombeio 
em 980nm (comprimento da fibra dopada de 14,2 m). O filtro 
óptico passa-faixa F1 foi usado para reduzir a contribuição do 
ruído de emissão espontânea amplificada (ASE – amplified 
spontaneous emission) do EDFA. O sinal sintonizável de saída 
do Laser 2 (λCW) teve sua potência ajustada para a melhor 
resposta do FWM. O SOA (CIP) utilizado, com 2 mm de 
comprimento de cavidade, foi polarizado com uma corrente de 
320 mA. Os sinais ópticos de ambos os laser foram 
combinados através de um acoplador direcional de 3 dB antes 
de serem acoplados ao SOA. O filtro óptico sintonizável F2, 
de largura de banda de 0,4 nm, selecionou o canal de interesse 
para as análises. Um osciloscópio digital com entrada óptica 
(HP 83480A) e um analisador de espectro óptico (Agilent 
86146B) foram utilizados para se obter a resposta do sistema. 

 

 
Fig. 1.  Montagem experimental para análise das características de conversão 
do conversor de comprimentos de onda baseado em SOA longo. 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A. Estudo do efeito do FWM em função do detuning e das 
potências de λS e λCW 

Inicialmente, com o intuito de analisar a eficiência da 
geração de FWM em função do espaçamento entre os canais λS 
e λCW (detuning), os Lasers 1 e 2 foram ajustados com 
potências fixas de 10 e 6 dBm, respectivamente, que 
resultaram em cerca de 1 dBm de potência total na entrada do 
SOA (registrou-se forte perda no acoplador direcional 
disponível). O comprimento de onda do Laser 1 (λS) foi fixado 
em 1550 nm e o do Laser 2 (λCW) foi sintonizado de 0,3 a 1 nm 
a mais (1550,3 a 1551 nm) ou a menos (1549,7 a 1549 nm) em 
relação a λS. A razão para isto foi a de analisar condições de 
conversão em situações onde λS < λCW , definidas como de 
conversões para cima (up-conversion), e onde λS > λCW , 
definidas como de conversões para baixo (down-conversion), 
ao mesmo tempo em que a interferência entre canais durante a 

seleção por F2 era mantida abaixo de 20 dB. Um exemplo do 
espectro da saída do SOA antes de F2, mostrando os canais 
gerados por FWM nas condições descritas acima, pode ser 
observado na Fig. 2, onde se tem 1 nm de detuning e λS < λCW. 
A nomenclatura adotada é a mesma que [8], na qual os 
comprimentos de onda gerados por FWM maiores e menores 
que λS são denominados FWM+i  e FWM-i, respectivamente, 
com i inteiro. Além disto, na Fig. 2, define-se também a razão 
sinal ruído óptica (OSNR – optical signal to noise ratio) para 
os canais gerados por FWM, que indica a razão entre a 
potência óptica máxima do canal FWM e o nível de ruído de 
fundo do analisador de espectro.  

 

 

Fig. 2. Espectro da saída do SOA antes de F2, mostrando as portadoras 
geradas por FWM com 1 nm de detuning (λS < λCW). 

A Fig. 3 mostra a OSNR em função do detuning para 
quatro produtos do FWM: FWM+1, FWM+2, FWM-1 e 
FWM-2. Os valores positivos e negativos de detuning são 
definidos como λS – λCW < 0 e λS – λCW > 0, respectivamente. 
Em geral, a amplitude dos canais FWM decresce com o 
aumento do valor absoluto do detuning. O canal FWM+1 em 
up-conversion apresenta o melhor resultado de OSNR. Por 
outro lado, o FWM+1 e o FWM-1 apresentam amplitudes 
próximas em down-conversion. Deve-se ressaltar que, como 
será mostrado adiante, com a utilização de modulação digital, 
os canais gerados com maior comprimento de onda (FWM+i) 
não apresentaram boa eficiência de conversão para down-
conversion do FWM, enquanto que conversão para os todos os 
casos em up-conversion era ou impossível de ser observada ou 
muito pobre do ponto de vista de análise de diagrama de olho.  

Em vista disto, um bom candidato para a análise de 
desempenho de conversão com modulação digital é o caso do 
canal FWM-1 com detuning de -0,5 nm, cuja OSNR medida 
foi de cerca 33 dB. Deve-se destacar que resultados que não 
estão sendo aqui apresentados mostraram que a OSNR cresce 
sempre com o aumento da potência dos sinais até o limite de 
potência de entrada que o SOA suporta sem danificação. 
Portanto, na sequência, o desempenho de conversão do canal 
FWM-1 com detuning de -0,5 nm quando da modulação 
digital do canal λS em taxas de transmissão de 2 e 7 Gbps NRZ 
(non-return-to-zero) foi analisado por meio de leituras do fator 
Q fornecidas por um osciloscópio digital com entrada óptica, 
para diferentes condições de potência dos canais de entrada. A 
Fig. 4 mostra os resultados de tal análise, onde, na Fig. 4 (a), 
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os valores do fator Q para λS (entrada, antes do SOA) e FWM-
1 com detuning de -0,5 nm (saída, após o SOA) são dados em 
função da potência do sinal modulado (λS), com a potência de 
λCW fixa e, na Fig. 4 (b), os valores do fator Q para o mesmo 
canal de referência FWM (saída) em função da potência do 
sinal λCW, com a potência de λS fixa. 

 

 
Fig. 3.  Relação sinal ruído óptica em função do detuning.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 4.  Fator Q de (a) λS (entrada) e FWM-1 (saída) em função da potência de 
λS e (b) FWM-1 (saída) em função da potência de saída de λCW, enquanto a 
potência do outro laser é mantida constante em 6 e 10 dBm, respectivamente. 

Pode-se notar que há pouca variação do fator Q ao se 
mudar a taxa de transmissão de 2 para 7 Gbps, evidenciando o 
fato do FWM tender a ser transparente à taxa de transmissão. 
Por causa do uso do EDFA, o nível de potência de λS se tornou 

muito alto para as medições do fator Q pelo osciloscópio antes 
do SOA (entrada), de maneira que foi necessário o uso de um 
atenuador digital para não saturar o fotodetector do aparelho. 
O fator Q de λS medido na entrada do SOA serve como 
referência para se observar que, apesar de haver conversão, há 
degradação na qualidade do sinal convertido para o FWM-1. 
O filtro sintonizável F2, que se encontra na saída do SOA, foi 
utilizado para selecionar o canal sob análise (FWM-1 com 
detuning de -0,5 nm). Alterando-se a potência de λS de 4 até 10 
dBm, enquanto a potência de λCW é mantida em 6 dBm 
(máxima potência de saída do laser), houve um aumento no 
fator Q de FWM-1 na Fig. 4 (a) de cerca de 3,7 para 4,9 no 
caso de modulação em 2 Gbps e de cerca de 3,5 para 4,5 para 
o caso 7 Gbps. Já com a potência de λS fixada em 10 dBm 
(máxima potência de saída do laser), que produz, na entrada 
do SOA, segundo a Fig. 4 (a), um fator Q de 17 para 
modulação de 2 Gbps e de 15,3 para 7 Gbps, a Fig. 4 (b) 
mostra que a variação da potência de λCW de 2 para 6 dBm faz 
com que o fator Q passe de de cerca de 0 para 4,9 no caso de 
modulação em 2 Gbps e de cerca de 0 para 4,5 para o caso 7 
Gbps. Deve-se ressaltar que o valor do fator Q sendo 0 foi 
devido o osciloscópio não conseguir quantificar a qualidade 
do diagrama olho. Como esperado, o aumento da potência na 
entrada do SOA levou a uma maior eficiência do FWM 
(melhoria do fator Q) com um aumento da OSNR. Com a 
ausência do EDFA, não foi possível se obterem valores do 
fator Q nas mais diversas situações de análise. Para uma 
otimização do efeito do FWM, podem-se utilizar dispositivos 
com maior região ativa [8].  

As discrepâncias de valores observadas nos gráficos das 
Fig. 4 (a) e (b) quando das situações extremas das potências de 
λS (10 dBm) e de λCW (6 dBm) são provavelmente ocasionadas 
por flutuações de polarização da luz nos diversos cabos 
ópticos utilizados entre os dispositivos. Por exemplo, ao se 
variar a polarização da luz advinda da fonte de λS, a OSNR de 
FWM-1 chegou a variar de cerca de 14 dB, comprovando a 
necessidade do controle da polarização para os lasers em uso 
ou da utilização de uma configuração que seja insensível à 
mesma [10]. 

B. Estudo do efeito do XGM (up-conversion e down-
conversion) 

O próximo passo foi o de conduzir uma análise do efeito 
do XGM na conversão de comprimento de onda. Neste caso, 
apenas os canais λS e λCW estão envolvidos no processo, onde 
se verifica a eficiência na conversão da informação carregada 
por λS para λCW. Para tanto, o Laser 1 (λS) foi novamente fixado 
em 1550 nm enquanto que o comprimento de onda do Laser 2 
(λCW) foi variado em torno de λS de 1528 a 1549 nm, na 
direção definida como de down-conversion (λS > λCW), e de 
1551 a 1566 nm, em up-conversion (λS < λCW). Na análise da 
conversão XGM, a potência do Laser 2 foi reduzida para -2,02 
dBm, para evitar a saturação do fotodetector do osciloscópio, e 
a potência do Laser 2 foi mantida em 10 dBm. A eficiência de 
conversão foi avaliada por meio dos fatores Q calculados a 
partir dos diagramas de olho medidos pelo osciloscópio. 

A Fig. 5 ilustra os valores do fator Q em função do 
detuning em passos de 1 nm para λCW, para os casos de down-
conversion e up-conversion, com a modulação digital em 2 e 7 
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Gbps. Os valores máximo e mínimo do comprimento de onda 
λCW foram limitados pela banda de sintonia de F2. Com os 
valores de fator Q para λS na entrada do SOA de 17 e 15,3 nas 
taxas de modulação adotadas, foram possíveis medições de 
valores razoáveis de fator Q para λCW mesmo a 22 nm de 
sintonia em down-conversion e 16 nm em up-conversion. Na 
Fig. 5 (a), observa-se que o aumento no detuning em down-
conversion é seguido de uma diminuição no fator Q de 13 para 
5, possivelmente pelo fato do ganho do SOA ser menor nesta 
região do espectro. Este fato pode provocar a compressão dos 
bits convertidos, reduzindo o olho e a medida do fator Q. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 5.  Fator Q do conversor baseado em XGM em função o detuning em (a) 
down-conversion e (b) up-conversion. 

É interessante notar que, por outro lado, no caso de up-
conversion, Fig. 5 (b), os valores do fator Q tendem a se 
estabilizar ou aumentar ligeiramente, com o crescimento do 
detuning. Esse comportamento vem confirmar a influência do 
espectro de ganho do SOA na conversão, visto que o pico de 
ASE do dispositivo se encontrar na região de interesse (por 
volta de 1562 nm). As referências [9] e [11] mostraram que a 
eficiência de conversão XGM está ligada ao tamanho da 
cavidade, e que dispositivos com maiores comprimentos 
apresentaram melhores resultados. Em contraste com FWM, a 
conversão XGM é menos sensível à polarização, visto que o 
FWM está relacionado a efeitos interbanda [9]. Porém, pode-

se observar que o XGM não é transparente a taxa de 
transmissão, pois, ao se mudar a taxa de transmissão, há 
variação do fator Q. 

C. Análise dos diagramas de olho 

Os diagramas de olho para o sinal de entrada, FWM-1 
down-conversion, FWM+1 down-conversion, XGM up-
conversion e XGM down-conversion são apresentados na Fig. 
6. Para o FWM, manteve-se o detuning em 0,5 nm e, para o 
XGM, utilizou-se um detuning de 12 nm para os dois casos. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Fig. 6.  Diagramas de olho em 7 Gbps de (a) λS, (b) FWM-1, (c) FWM+1, (d) 
XGM down-conversion com detuning de 12 nm e (e) XGM up-convertion 
com detuning de 12 nm. 

Nota-se que FWM+1 em down-conversion apresenta um 
diagrama de olho fechado, possivelmente devido ao processo 
de modulação de λCW por XGM, já que este está mais próximo 
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de λS e, por apresentar um comprimento de onda menor que o 
de FWM+1, possuir maior energia disponível para trocas no 
processo de conversão. Já o FWM-1 em down-conversion 
apresenta um diagrama de olho perceptível, cujo resultado é 
um fator Q de cerca de 4,5. Os diagramas de olho obtidos da 
conversão XGM com detuning de 12 nm em up-conversion ou 
down-conversion apresentam resultados melhores que os 
obtidos para FWM. Deve-se destacar que, quando da análise 
de conversão sob modulação com formato, observou-se que 
ocorre a inversão da amplitude do sinal convertido em relação 
ao de λS, como esperado.  

IV.  CONCLUSÕES 

Neste artigo, apresentaram-se resultados experimentais da 
caracterização de um conversor de comprimento de onda 
baseado nos efeitos XGM e FWM, considerando-se taxas de 
transmissão de 2 Gbps e 7 Gbps. O conversor baseado em 
XGM apresentou melhor desempenho que aquele baseado em 
FWM, pois foi insensível a variações na polarização da luz e 
produziu de média a alta eficiência de conversão, numa ampla 
janela de comprimentos de onda que se estende por 22 nm de 
detuning em down-conversion e 16 nm em up-conversion 
(neste caso, com fator Q sempre acima de 11). Já o FWM se 
mostrou independente do formato de modulação utilizado 
(NRZ ou RZ – return to zero), porém, apresentou forte 
sensibilidade a polarização, o que afetou a sua já baixa 
eficiência de conversão, se comparada à obtida com o XGM. 
Em particular, os melhores resultados para conversão FWM 
foram obtidos em down-conversion para o canal FWM-1. 
Trabalhos futuros irão avaliar a capacidade de conversão do 
FWM quando submetidos a sistemas que consideram 
modulação de fase e/ou amplitude em diferentes formatos. 
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Resumo—O Método das Ondas (Wave Concept Iterative 
Procedure, WCIP) é uma formulação de onda completa, de fácil 
compreensão e implementação, que tem como uma de duas 
vantagens a flexibilidade da geometria a ser analisada. Neste 
trabalho é apresentada a caracterização numérica da antena 
patch circular em microfita através do Método das Ondas, sendo 
comparados os resultados numéricos obtidos com resultados 
experimentais. Além da perda de retorno, pode-se analisar a 
distribuição da densidade de corrente e do campo elétrico, 
facilitando a identificação dos modos de ressonância do patch.  
Observa-se uma boa concordância entre os resultados numéricos 
e os resultados experimentais  
 

Palavras-chaves: antena de microfita, patch de microfita 
circular; método das ondas; WCIP 

 
I.  INTRODUÇÃO 

 
As antenas de microfita são amplamente utilizadas em 

sistemas de comunicação devido à simplicidade da confecção 
da estrutura, ao baixo custo de produção e à sua versatilidade 
em termos de frequência de ressonância, polarização, 
diagrama de radiação e impedância [1], [2].  

Na sua constituição, a antena de microfita com patch 
circular possui características semelhantes às das antenas de 
microfita com patch retangular. Assim, a antena de patch 
circular é constituída por um plano de terra e uma camada 
dielétrica de altura h, sobre a qual é impresso um patch 
metálico, como mostrado na Fig.1. 

 

Neste trabalho é proposta a utilização do método das ondas 
(WCIP) [3], [4], para a análise de antenas de patch circular. O 

método, que é baseado na definição de ondas incidentes e 
refletidas em uma interface, permite a análise das frequências 
de ressonância, da distribuição do campo elétrico e da 
densidade de corrente na superfície, possibilitando identificar 
os modos de ressonância principais, por exemplo. 

Neste trabalho, a alimentação da antena é introduzida 
através de uma linha de microfita conectada diretamente ao 
patch circular, como mostrado na Fig. 2. Essa técnica de 
alimentação permite uma fácil integração da antena com outros 
circuitos e, com a alteração de y0, que seja obtido um ótimo 
casamento de impedâncias entre a linha de alimentação e a 
antena.   

 
Os resultados obtidos para as frequências de ressonância 

apresentaram uma boa concordância quando comparados aos 
resultados experimentais e a análise da distribuição do campo 
elétrico e da densidade de corrente elétrica foram coerentes 
com os modos de ressonância esperados. 

 
II. ANTENA PATCH CIRCULAR DE MICROFITA 

 
Devido à geometria da antena (Figs. 1 e 2), há um 

parâmetro principal para a sintonia da frequência de operação, 
que é o raio a, do patch. A alteração do raio a não muda a 
ordem dos modos de ressonância, mas os valores das 
frequências de ressonância [1].  

 
Figura 1. Antena patch de microfita circular sobre um substrato dielétrico de 

altura h e um plano de terra. 
 

 
Figura 2. Vista superior da antena patch de microfita circular com a 
alimentação por linha de microfita e reentrância para o casamento de 

impedância. 

x

y

Z 
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A análise do patch circular pode ser feita pelo modelo da 
cavidade ressonante [5]. Neste modelo, o patch circular é 
representado por uma cavidade cilíndrica com paredes 
magnéticas em seus limites, que apresenta modos TM 
(transversais magnéticos). As frequências de ressonância são 
obtidas em função do raio (a) do patch, da altura (h) do 
substrato dielétrico e da constante dielétrica (εr). Entretanto, 
devido ao efeito de borda, define-se um raio efetivo (ae), que é 
ligeiramente maior do que o físico a.  

A relação entre o raio efetivo e o raio físico considerando 
uma distribuição de campo quase-estática, é dada por [5]: 

 

1
2

2
1,7726    (1) 

 
A frequência de ressonância para cada modo TMmn é 

calculada a partir de [5]: 
 

, 2 √
 (2) 

 
sendo, c a velocidade da luz no espaço livre e  o 
parâmetro que representa os zeros da derivada da função de 
Bessel e determina a ordem da freqüência de ressonância. Os 
valores de  são mostrados na Tabela I para os quatros 
primeiros modos de ressonância [1]. 
 

TABELA I.  VALORES DE  PARA OS MODOS TMmn 

 
Modo  
TM11 1,8412 
TM21 3,0542 
TM01 3,8318 
TM31 4,2012 

 

 
III. MÉTODO DAS ONDAS 

 
O princípio básico deste método é a representação das 

grandezas eletromagnéticas, campos elétrico e magnético, em 
função das ondas incidente ( ) e refletida ( ) em uma 
superfície, como mostrado na Fig. 3 [3], [4]. As expressões 
definidas estão mostradas em (3), 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ondas incidente e refletida sobre uma superfície S. 
 
 

1
2

1
2

 (3) 

onde Z0 representa a impedância de onda no ar, Et e Ht 
representam, respectivamente, as componentes tangenciais 
(em S) dos campos elétrico e magnético e  corresponde ao 
vetor normal à superficie S (Fig. 3). 

Dois operadores são sucessivamente aplicados a essas 
ondas, de tal forma que:  

 
 (4) 

  
ΓB (5) 

 
Em (4), a fonte é representada por   e o operador de 

espalhamento S, leva em conta as condições de contorno no 
domínio espacial, dadas por =Et2 e J1+J2=0, sobre o 
substrato dielétrico, e Et1+ Et2=0 sobre o patch metálico. Isto 
significa que quando a superfície é metálica, S=- 1, e quando a 
superfície é uma interface magnética, S=1 [6]. 

Em (5), o operador de reflexão leva em conta a propagação 
da onda no meio, no domínio espectral, onde Γ é um operador 
diagonal relacionado com os modos de propagação [3], [4], 

 
Para os modos TEmn, tem-se: 
 

Γ
1 Z Y
1 Z Y  (6) 

 
Para o modo TMmn, tem-se: 
 

Γ
1 Z Y
1 Z Y  (7) 

 
onde Z  é à impedância característica do meio,  
Y  corresponde à admitância do modo TEmn e Y  
corresponde a admitância do modo TMmn. 
 
 

IV. RESULTADOS 
 

Neste trabalho são investigadas as propriedades dos modos 
ressonantes da antena patch circular com alimentação por 
microfita, mostrada na Fig. 2. A análise é efetuada para uma 
antena patch circular com: a=19,6 mm, W0=1 mm, h=0,5 mm e 
εr=3. São consideradas duas antenas, a primeira com y0=0 mm 
(antena 1) e a segunda com y0=14 mm (antena 2), para fins de 
comparação entre resultados simulados, obtidos pelo método 
das ondas, e medidos. 

A primeira estrutura a ser analisada é o patch circular com 
y0=0 mm. A Fig. 4 mostra a resposta simulada da perda de 
retorno em função da frequência obtida para a antena 1. Estes 
resultados são confrontados com os resultados medidos para o 
protótipo fabricado, observando-se uma boa concordância. 

A Tabela II mostra uma comparação entre os resultados 
simulados para as frequências de ressonância de vários modos 
TMmn, obtidos através de um modelo aproximado (através da 
(2): modelo da cavidade) e de um método de onda completa (o 
método WCIP). Na comparação também são incluídos os 

 

 
S 
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valores medidos. É observada uma boa concordância entre 
estes resultados, especialmente entre os resultados medidos e 
os do método WCIP. 

 

 
Figura 4. Comparação entre resultados simulados e medidos para a perda de 

retorno em função da frequência, para a antena 1, com: a=19,6 mm, W0=1 mm, 
h=0,5 mm, εr=3 e y0=0 mm. 

 
 

TABELA II.  COMPARAÇÃO ENTRE VALORES SIMULADOS E MEDIDOS PARA A 
ANTENA 1. 

 

Modos Cavidade:(2) 
(GHz) 

Medido 
(GHz) 

WCIP 
(GHz) 

TM11 2,41 2,48 2,47 
TM21 4,01 4,22 4,15 
TM01 5,02 5,14 5,19 
TM31 5,5 5,67 5,7 

 
A segunda estrutura analisada é o patch circular com y0=14 

mm. A Fig. 5 mostra a resposta simulada da perda de retorno 
em função da frequência obtida para a antena 2. Estes 
resultados são confrontados com os resultados medidos para o 
protótipo fabricado, observando-se uma boa concordância. 

 

 
Figura 5. Comparação entre resultados simulados e medidos para a perda de 

retorno em função da frequência, para a antena 2, com: a=19,6 mm, W0=1 mm, 
h=0,5 mm, εr=3 e y0=14 mm. 

 
Por conta da alimentação com reentrância (inset-fed), 

representada por y0 (Fig. 2), são mostrados os resultados 
obtidos através do método WCIP para a distribuição da 
densidade de corrente na estrutura da antena 2, para cada 
frequência de ressonância, com o objetivo de identificar os 

modos de ressonância e verificar a ocorrência de possíveis 
alterações em suas características. 

A Fig. 6 mostra a distribuição da densidade de corrente J 
(A/m) para a primeira frequência de ressonância (fres1=2,49 
GHz), da antena 2 (Fig. 5). Na Fig. 6, observa-se que, apesar da 
reentrância de alimentação introduzida (y0=14 mm), o máximo 
de corrente está localizado no centro do patch circular e o nulo 
na borda, caracterizando o modo TM11.  

 

 
Figura 6. Simulação da distribuição da densidade de corrente J (A/m) da 
primeira freqüência de ressonância (fres1=2,49 GHz), da antena 2 (Fig. 5), 

correspondente ao modo TM11. 
 
 

A Fig. 7 mostra a distribuição da densidade de corrente J 
(A/m) para a segunda frequência de ressonância (fres2=5,15 
GHz), da antena 2 (Fig. 5). Na Fig. 7 observa-se que nulos da 
densidade de corrente estão localizados no centro e na borda do 
patch circular, correspondendo ao modo TM01. 

 

 
Figura 7. Simulação da distribuição da densidade de corrente J (A/m) da 

segunda frequência de ressonância (fres2=5,15 GHz), da Fig.5, representando o 
modo TM01 da segunda estrutura. 

 
A Tabela III mostra uma comparação entre os resultados 

simulados para as frequências de ressonância de vários modos 
TMmn, obtidos através de um modelo aproximado (através de 
(2): modelo da cavidade) e de um método de onda completa (o 
método WCIP). Na comparação também são incluídos os 
valores medidos. É observada uma boa concordância entre 
estes resultados, especialmente entre os resultados medidos e 
os do método WCIP. 

 

J (A/m) 

y (m) x (m) 

J (A/m) 

y (m) x (m) 
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TABELA III.  COMPARAÇÃO ENTRE VALORES SIMULADOS E MEDIDOS PARA A 
ANTENA 2. 

 

Modos Cavidade (2) 
(GHz) 

Medido 
(GHz) 

WCIP 
(GHz) 

TM11 2,41 2,55 2,5 
TM21 4,01 - - 
TM01 5,02 5,12 5,16 
TM31 5,5 - - 

 
 

V. CONCLUSÃO 
 

O método das ondas, ou método WCIP, foi usado na análise 
de antenas do tipo patch circular de microfita. Foram 
apresentados resultados para a perda de retorno, a frequência 
de ressonância e a distribuição de corrente nas antenas 
consideradas. Foram construídos protótipos para fins de 
comparação entre resultados simulados e medidos. Em 
seguida, os resultados obtidos através do método WCIP foram 
confrontados com os resultados medidos e os simulados 
através do método da cavidade ressonante (método 
aproximado), para as frequências de ressonância de vários 
modos.  A eficiência e a precisão do método WCIP foram 
comprovadas pela excelente concordância obtida na 
comparação dos seus resultados com os resultados medidos 
correspondentes. Além disso, foi possível obter representações 
da distribuição da densidade de corrente nas antenas 
consideradas, confirmando as características dos modos 
analisados. 
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Abstract—A description is proposed for the Tc pressure depen-
dent behavior of high Tc superconductors that takes into account
the Casimir effect by considering the CuO2 conducting layers
to act as plasma sheets. The Casimir energy arises from the
parallel plasma sheets (Cu-O planes) when these are separated
by distances on the nanometer scale. Using realistic parameters
in the proposed expression shows agreement with experimental
intrinsic term data observed in the Ytrium-123, Thallium-1223
and mercury doped family of high-Tc superconductors.

I. INTRODUCTION

The high Tc cuprates superconductors have been described
since their discovery in 1986 [1] as being composed of two
major constituents in the unit cell; MBa2O4−d as a charge
reservoir block (M=Cu,Tl,Hg,Bi,C) together with conduct-
ing nCuO2 layers (n=2,3,4,5,6). The charge reservoir layer
supplies charged carriers to the conducting nCuO2 layers
and these carriers in the CuO2 planes are the source of
superconductivity.

In 1993, Putilin et al. [2] obtained a new family
HgBa2Can−1CunOy (n=1,2,3 ...), which has provided the
highest Tc (134K) so far for n=3. Some superconductors has
been produced by partial substitution of mercury (Hg) by
some elements like molybdenum (Mo), vanadium (Va), lead
(Pb), thallium (Tl) and rhenium (Re). As considering these
substitutions it was possible to improve the knowledge about
physical properties of this family, like as Tc.

The mercury family HgBa2Can−1CunOy (n=1,2,3 ...)
has a number of CuO2 conducting layers, proportional to
n. This is a typical homologous series of superconducting
cuprates, where the separation between the n multilayers is
large compared to the spacing separating individual layers
inside the multilayer. Since there is no microscopic theory
for high-Tc superconductivity, some researchers have proposed
models which correlate the superconductor properties with the
coupling between CuO2 layers within a unit cell (intralayer)
and the coupling between adjacent outer layers (interlayers)
[3], [4].

Taking into account the existence of these nCuO2 con-
ducting layers in cuprate superconductors, it was suggested in
2003 [5] that the Casimir effect [6] should occur between the
parallel superconducting layers in high-Tc superconductors.

For ideal conducting layers separated by vacuum the Casimir
energy is described as:

Ec(d) = −π
2h̄cA

720d3
(1)

where A is the area of the plate and is large compared with
the distance d. This equation describes the Casimir energy for
two parallel plasma sheets with large separation d.

We propose an investigation of the distance correlation (on
a nanometer scale) between Cu-O clusters and the Tc variation
from the point of view of the Casimir energy.

II. CASIMIR EFFECT IN HIGH-Tc SUPERCONDUCTORS

In high-Tc superconductors the hole of the Casimir conduct-
ing planes can be attributed to the nCuO2 layers, which ini-
tially form Cu-O non-superconducting charge carriers layers,
and are able to form the superconductors layers below Tc. As
these superconducting Cu-O clusters of layers are separated
distances two orders of magnitude smaller than the London
penetration depth, the Casimir effect is reduced by several
orders of magnitude. For small d (nanometer scale), Bordag
[8] has proposed for a Transverse Magnetic (TM) mode, a
modification of the Casimir energy, as follows:

Ec(a) = −5.10−3h̄cAd−5/2

√
nq2

2mc2ε0
(2)

In equation (2) A is the sheet area, d is the distance between
the sheets, and n represents the carrier density.

In the regime of small distances (nanometer scale) between
the Cu-O layers, the Casimir effect becomes a van der Waals
type effect dominated by contributions from TM surface
plasmons propagating along the ab planes [5]. Within the
Kempf model, the superconducting condensation energy is the
same order of magnitude as the Casimir energy. This approach
can be corroborate by conservation of energy principle, taken
into account that the total energy of the system is described
by:

ETotal = EPhoton + EPlasma (3)

As considering the energy conservation for the phase tran-
sition, described as following:
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∆ETotal = ∆EPhoton + ∆EPlasma = 0 (4)

(Ef − Ei)Plasma = − (Ef − Ei)Photon (5)

The plasma energy before the transition is zero, because
there is no plasma sheet, when the temperature is above Tc.
The plasma final state has your own condensation energy.
Likewise, the initial photon energy is equal the vacuum energy
and the final photon energy is equal the vacuum energy without
the shielding energy:

ECondensate = − (EV acuum − EShielding) + EV acuum (6)

Thus:

ECondensate = EShielding (7)

Taking into account the density of states for the case of a
Fermi gas in two dimensions, the transition temperature Tc
was predicted [5], [9]. The modified Kempf’s equation is:

Tc =
21/4π1/2h̄3/2e1/2n1/4

10ηkBm3/4ε1/4d5/4
(8)

Equation 8 represents m = 2 ∗α ∗me as a carrier effective
mass, n as the carrier CuO2 layer density, η = 1.76 as the
BSC parameter, d as the distance between two nCuO2 clusters
of layers, ε as the electrical permeability.

The adjustment parameter α in m = 2 ∗ α ∗me represents
a factor associated with the effective mass of the conducting
superconductor carrier, which came from the convolution of
the local symmetry of the CuO2 (Ex. Octahedral, pyramidal
or plane) with the crystal symmetry. This convolution is
associated with the energy coupling between inner CuO2

layers, taking into account the ab-plasmon mediated intralayer
interaction.

III. RESULTS AND DISCUSSION

The main relationship revealed by equation 8 is that Tc is
a function of α3/4, n1/4, and d−5/4. In order to verify this
equation 8, we built Table I using realistic values found in the
literature.

TABLE I
CRITICAL TEMPERATURE EVALUATED BY CASIMIR ENERGY TCas

c , T ref
c

OBTAINED IN THE REFERENCES, AND CORRELATIONS

Compound d(nm) n(m−2) α TCas
c T ref

c

Hg1201 [10] 0.95 1.19x1018 2.19 97.3 97.2
Hg1212 [11] 1.27 2.96x1018 1.35 126 127
Hg1223 [12] 1.58 3.23x1018 0.89 133 134
Hg1224 [12] 1.56 6.21x1018 0.89 125 125
(Hg, Pb)1223 [13] 1.89 6.08x1018 0.97 135 135
Hg(Ba, Sr)1223 [14] 2.21 3.11x1018 0.90 127 128
Hg(Ba, Sr)1223 [14] 2.21 2.85x1018 0.90 126 125
Hg(Ba, Sr)1223 [14] 2.21 2.46x1018 0.90 114 115
(Hg, T l)− 223 [15] 2.21 3.10x1018 1.05 138 138
T l− 1223 [16] 2.21 3.38x1018 0.87 131 132
Y − 123 [17] 1.27 4.22x1018 2.30 90.7 90

Puzniak [18] had computed the effective mass of the charge
carriers using the data describing superconducting state, such
as the penetration depth and coherence length. This results
was compared with the adjustment parameter α in Table II.

TABLE II
COMPARATION BETWEEN REALISTIC VALUES AND THEORETICAL VALUES

OBTAINED BY CASIMIR EFFECT

Compound αTeo αExp [18]
Hg1201 2.19 1.9
Hg1212 1.35 1.5
Hg1223 0.89 1.4
Y 123 2.30 2.7

From our point of view, the α coefficient is related to
the convolution of the CuO2 local symmetry and crystal
symmetry, taking into account the O-Cu-O bond angle. As
consequence, the α value changes considering the dispersion
relation came from the our evaluated computing calculi based
on the density functional theory (DFT) [19].

IV. CONCLUSION

The Casimir energy is related with the superconducting
condensation energy [5], [9], taking into account the density
of states for a Fermi gas in two dimensions. As a consequence,
the transition temperature Tc is predicted to be a function of
m3/4, n1/4, and d−5/4. With this model, the parameter α in
m = 2 ∗ α ∗ me can be described as the effective carrier
mass factor from the dispersion relation, taking into account
the convolution between the local symmetry of the CuO2 (Ex.
Octahedral, pyramidal or plane) and the crystal symmetry. This
convolution is associated with the energy coupling between
the inner CuO2 layers, taking into account the ab-plasmon
mediated intralayer interaction. The values found by the Tc
expression are in agreement with the experimental Tc values
found in for principal superconductors described in the litera-
ture. The Table II reveals that the α parameter is closed related
with the local symmetry (orbital conformation and crystal
symmetry). High Tc correspond a more flat and symmetric
O-Cu-O plane orbital bind, and more plane symmetric crystal
structure (Ex. P4/mmm). Moreover, the distance between the
superconducting blocks increment has an opposite effect of
the carrier number on Tc.
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Siderúgica de Tubarão (ArcelorMittal). We gratefully
acknowledge the National Laboratory of Light Synchrotron
- LNLS, Brazil (XPD, XAS and DXAS projects) and the
International Center for Condensed Matter (60 Years of
Casimir Effect) Brasilia, Brazil, June 2008.

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

857



REFERENCES

[1] J.G. Berdnorz and K.A. Muller, Z. Phys. B 43, (1986), 189.
[2] S N Putilin, et al., Nature 362, (1993), 226.
[3] J. M. Wheatley, T. C. Hsu, and P. W. Anderson, Nature 333, (1988),

121.
[4] Chernodub, M. N., Phys. Rev. B 74, (2006), 052503.
[5] A. Kempf, in Proc. 10th Marcel Grossmann meeting, Rio de Janeiro,

20-26 july 2003, Eds. M. Novello, S. P. Bergliaffa, R. Ruffini, Word
Scientific, Singapure, part C, (2005), 2271, gr-qc/0403112.

[6] H. B. G. Casimir, D. Polder, Phys. Rev. 73, (1948), 360.
[7] M. T. D. Orlando et al., Physica C 434, (2006) 53.
[8] M. Bordag, J. Phys. A: Math. Theor. 39,(2006), 6173.
[9] A. Kempf, J. Phys. A: Math. Theor. 41, (2008), 164038.

[10] V. A. Alyoshin, D. A. Mikhailova and E. V. Antipov, Physica C 271
(1996) 197

[11] P. G. Radaelli et al, Physica C 216 (1993) 29
[12] M. Paranthaman and B. C. Chakoumakos, Journal of Solid State

Chemistry 122 (1996) 221
[13] X. S. Wu et al, J. Phys.: Condens. Matter 8 (1996) 3647
[14] N. Kiryakov et al, Supercond. Sci. Technol. 15 (2002) 54–59
[15] P. Dai et al, Physica C 243 (1995) 201-206
[16] S. Mikusu et al, Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 085014.
[17] M. Dixit et al, Pramana - Journal of Physics 63 (2004) 2.
[18] R. Puzniak, Physica C 282-287 (1997) 1459-1460.
[19] Orlando, M. T. D. et al, J. Phys. A: Math. Theor., 42 (2009) 025502.

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

858



Characterization and Simulation of RFID Tag 
Antennas for Agribusiness Applications 

 

M. M. B. Lima, X. L. Travassos 
National Apprenticeship Service, Integrated Center of 

Technology and Manufacturing 
Salvador, Brazil 

lucas.travassos@cimatec.fieb.org.br 

R. N. de Lima 
Department of Electrical Engineering 

Federal University of Bahia 
Salvador, Brazil 
delima@ufba.br 

 
 

Abstract—In this paper, UHF RFID tag antennas (902 – 

928cMHz) are evaluated in order to find the structures that 

provide both easier impedance matching to a specific circuit 

(microchip) and acceptable performance for coffee sacks 

monitoring in a supply chain. Folded dipole, meander-line, patch 

and slot antennas surrounded by a box having the same 

properties of a coffee sack were simulated using CST 

MICROWAVE STUDIO®. All antennas had their performance 

degraded when attached to the box, but the patch antenna has 

presented more potential to be improved. Therefore, the project 

of the patch antenna was adjusted to achieve an acceptable value 

for the scattering parameter S11, which denotes an adequate 

impedance matching. 

Keywords- RFID, agribusiness, coffee sacks, tag antennas, 

impedance matching, patch antenna 

I.  INTRODUCTION 

Radio Frequency Identification (RFID) is a growing and 
promising technology that has been used in a variety of 
applications. RFID total market value in 2009 grew to $5.56 
billion, of which $2.18 billion was spent only on passive tags 
[1]. Therefore, optimizing RFID systems has become crucial to 
improve the productivity and reduce costs in industry and 
supply chains. 

A RFID system consists basically in a receiver (tag), an 
emitter (reader) and a computational system, considering the 
direct link. The tags have two main structures: the microchip, 
which provides the necessary power to transmit and receive 
information, and the antenna. The type of the RFID tags is 
chosen based on a specific application. For low cost tags and 
relatively short read ranges (around 3 m [2]), the passive tags 
are the most appropriate ones. 

The entire RFID system depends on the performance of the 
tag, which relies on its elements. In the direct link, the reader 
sends modulated RF power that reaches the tag; this power is 
captured by the tag antenna and is transmitted to the microchip. 
In order to ensure a great power transmission coefficient and 
decrease the losses, the tag antenna impedance must match to 
the complex input impedance of the tag microchip, which is 
commonly capacitive. Usually, the antenna is the element to be 
matched to a specific chip available in the market. 

Due to the diversity of materials and packages available, 
the development of tag antennas for passive UHF RFID 
systems has become challenging. In some projects, the 
antennas are designed to operate in free space, but in many 
applications they are surrounded by other objects that might 
degrade the antenna performance, such as the tags for coffee 
sacks. 

Several papers have been published on RFID tag antennas 
close to various objects, especially metal surfaces and water 
[3], [4]. However, very few papers provided investigations in 
the effects of dielectrics close to tag antennas [5]. 

II. MOTIVATION 

The design in this paper was motivated by application in 
coffee business. In this business, the product is stored in sacks 
in the producers’ farms and needs to be transported to the local 
cooperatives. Each cooperative receives coffee sacks from 
different producers, normally using treadmills, and the 
receiving process demands time and labor force and is usually 
inefficient. Besides, the origin of the coffee must be traced 
until it reaches the final consumer and the material flow must 
be controlled in real time. In this context, RFID systems can be 
used to improve the productivity and competitiveness and 
reduce costs. 

Tracking coffee containers in real time using RFID 
technology, from the shipment to the moment the container 
arrives in the USA, is already been used by a coffee importer 
named Sara Lee, in Santos harbor, São Paulo, Brazil [6]. 
Moreover, the ST Café, a Brazilian company, is using RFID 
tags to identify the coffee sacks individually in rural properties 
[7]. 

The coffee sack has definite characteristics that interfere in 
the antenna performance and they need to be taken into account 
during the design process of the RFID tag antenna. 

Therefore, efforts to find the tag antenna that has a 
satisfactory performance when associated to a specific 
microchip and attached to a coffee sack can improve the entire 
RFID system, since it increases the read range and enhances 
the efficiency. 

In order to find an adequate RFID tag antenna to be used in 
coffee business, first it was necessary to identify the most 
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appropriate type of tag antenna. This choice was conducted by 
electromagnetic simulations in CST MICROWAVE 
STUDIO® with different types of antennas in the presence of a 
coffee sack. The antenna with the best performance was then 
adjusted in order to match its input impedance to a specific 
microchip input and improve its efficiency. 

The rest of the paper is organized as follows. Section III 
describes the design specifications, including the tag 
dimensions and properties and the software configurations. The 
projects of different tag antennas and the simulation results are 
discussed in section IV. Section V describes the sensitivity 
analysis of the patch antenna and presents the adjustments 
made in the original project and proper comparisons. Section 
VI concludes the paper. 

III. DESIGN SPECIFICATIONS 

A. Antenna Specifications 

The application of coffee business required the use of a 
passive UHF RFID tag antenna (902 – 928 MHz). In order to 
perform the simulations, some design specifications were 
established. The microchip, which has been used as a reference 
in this work, is ALIEN Higgs TM – 3; EPC Class 1 Gen 2 [8], 
whose equivalent input impedance is (27.41 – 200.90j) Ω at 
915MHz. The microchip was inserted in a gap of 
approximately 2 mm for all the antennas. The microchip and 
the antenna are embedded in a substrate whose dielectric 
permittivity and thickness (h) are 3.5 and 0.051 mm, 
respectively [9]. The substrate dimensions were 4 mm larger 
than the antenna dimensions in all directions, which was based 
on a commercial tag (Alien ALN-9640 Squiggle). The material 
of the antennas was set as PEC (Perfect Electrically 
Conducting) in CST®. 

To consider the effects of coffee on antenna performance, 
the coffee sack was simulated as a 20 x 50 x 60 cm3 coffee 
prism, with the following coffee properties: εr,1 = 2.2 + 0.09j 
and 335 kg/m3 of density [10] and a cellulose cover of 5 mm 
thickness, whose permittivity is εr,2 = 4.5 + 0.225j [11]. 

B. Software Configurations 

In CST MICROWAVE STUDIO®, the tag antenna was 
fed by a discrete port with 50 Ω input impedance. Because the 
input impedance of the port was different than the microchip 
impedance, the values of reflection coefficient or S11 were not 
read directly from the software. Only the values of the antenna 
impedance were obtained, and the other parameters were 
calculated after the simulation. 

The boundary conditions were set as Open (add space), 
which is the one recommended for this type of simulation. The 
background material was represented by vacuum and a farfield 
monitor was defined. The simulated structure and the 
electromagnetic fields were mapped to hexagonal mesh. It was 
configured 30 lines per wavelength and both the mesh line ratio 
limit and the lower mesh limit were set as 10. Finally, it was 
chosen the transient solver as the solver module. 

IV. SIMULATION OF THE TAG ANTENNAS 

The projects of a folded dipole [12], a meander-line antenna 
[9], a patch antenna (without the EBG structures) [13] and a 
slot antenna [14] were first evaluated in free space. These tag 
antennas are illustrated in Fig. 1. In order to investigate the 
effect of the environment, the tags were also evaluated taking 
into account the presence of a coffee sack attached to them. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 1 Designs of RFID tag antennas (a) folded dipole (b) meander-line 
(c) slot and (d) patch antenna 

The antennas impedances were obtained and the S11 
parameters were calculated referred to the microchip 
impedance. The results of these simulations, for a frequency of 
915 MHz, are presented in Table I. 

TABLE I.  SIMULATION RESULTS FOR THE ORIGINAL ANTENNAS        
(915 MHZ) 

 S11 (dB) 

In free space Attached to the coffee sack 

Folded dipole -2.648 -0.019 
Meander-line -0.327 -0.007 
Patch -2.657 -5.280 
Slot -0.304 -0.133 

 

It was found that all the antennas suffered degradation 
when attached to a coffee sack, but the patch antenna has 
presented a better performance under this condition. The polar 
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radiation patterns of these antennas in both situations (free 
space and attached to coffee prism) are presented in Fig. 2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 2 Polar radiation patterns of the RFID tag antennas (a) folded dipole 
(b) meander-line (c) slot and (d) patch antenna. Free space results are shown 

in the left 
 

In addition, the patch antenna showed a more appropriate 
S11 value compared to the other ones. Thus, the patch antenna 
was chosen to be adjusted and optimized. 

V. ADJUSTMENT OF THE PATCH ANTENNA 

A. Sensitivity Analysis 

The dimensions of the patch antenna analyzed in this work, 
which were based on [13], are shown in Fig. 3. 

 

 
Figure 3 Geometry of the patch antenna considered for sensitivity analysis 
 

Sensitivity analysis of the patch antenna was carried out. 
The effects of the height (h) and dielectric constant (εS) of the 
substrate were investigated first. The width (i) and position of 
the microstrip feed (x) were analyzed next. Finally, the width 
(W) and length (L) of the patch were examined. The interval of 
analysis for each parameter was centered in the value of the 
specific design (Fig. 3) and had its amplitude defined by 
construction deviations declared by manufacturers, when 
available, or set as 1/50·λ. These parameters are illustrated in 
Fig. 4. 

Figure 4 Geometric parameters of the patch antenna used in the sensitivity 
analysis 

It could be seen that the length of the patch was the 
parameter that affected the S11 parameter the most, followed 
closely by the height and dielectric constant of the substrate. 
These graphs are shown in Fig. 5. 
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Although the substrate properties influenced significantly 
the performance of the antenna, they cannot be changed easily 
because there are just certain commercial substrates that can be 
used for a RFID tag. Therefore, it was decided to adjust the 
width and length of the patch in order to find the combination 
of these parameters that would provide the minimum value for 
S11. 

B. Project Adjustment 

Simulations with different widths (W = 50, 60, 70, 80 and 
90 mm) and lengths (L = 46.00, 46.65, 46.70, 46.75 and 47.00 
mm) were carried out.  

Patch antennas with L = 50 mm and W = 46.60 mm, L = 60 
mm and W = 46.65 mm and L = 70 mm and W = 46.70mm 
presented the most adequate performance with -10.404 dB,       
-11.559 dB and -13.977 dB values of S11 parameter, 
respectively, at 915MHz. The results of these best 
combinations are shown in Fig. 6. 

Since a RFID tag antenna usually needs to be as small as 
possible, the combination of L= 46.60 mm and W = 50 mm 
was judged as the most appropriate one. The polar radiation 
patterns of this patch antenna, attached to the coffee sack, are 
shown in Fig. 7, while the three-dimensional radiation pattern 
and a detail of the patch antenna are shown in Fig. 8. 

 
(a) 

 

 
(b) 

(c) 

Figure 5 Variation of S11 parameter of the patch antenna as a function of (a) 
the height and (b the dielectric constant of the substrate and (c) the of the 

patch 

 
Figure 6 Parameter S11 for different dimensions of the patch antenna 

 

 
Figure 7 E-field and H-field radiation patterns of the patch antenna attached to 

the coffee sack (values in dBV/m and dBA/m, respectively) 

C. Improvements of the Adjusted RFID Tag Antenna 

The adjusted patch antenna was then compared to the 
original project. The polar radiation patterns of both antennas, 
which can be seen in Fig. 9, show that the modifications did 
not degrade the pattern of the patch antenna. 
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Table II shows the values of the radiation parameters of 
both antennas. The adjusted antenna reached an efficiency 53% 
higher than the original one, while maintaining a high 
directivity. The values of the scattering parameter S11 of the 
original and adjusted antenna, in the frequency range of 855- 
975 MHz, can be seen in Fig. 10. In 915 MHz, the value of S11 
for the adjusted patch antenna was below -10dB, which means 
that the RFID tag became appropriate for commercial use. 

 

Figure 8 RFID tag patch antenna in CST® (a) detail of the antenna attached to 
the coffee-sack (b) three-dimensional radiation diagram - values of directivity 
in dBi 

 

Figure 9 Polar radiation patterns of the (a) original patch antenna (b) adjusted 
patch antenna - values of directivity in dBi 

TABLE II.  RADIATION PARAMETERS OF THE PATCH ANTENNAS              

(915 MHZ) 

 Original Antenna Adjusted antenna 

Directivity (dBi) 4.181 4.824 
Total efficiency (%) 45.55 69.82 
S11 (dB) -5.280 -10.404 
Impedance (Ω) 18.33 + 228.54j 15.43 + 206.01j 

 
 

Figure 10 Comparison of the scattering parameter S11 of the original and 
adjusted RFID tag antenna 

VI. CONCLUSIONS 

Among different types of RFID tag antennas, the patch 
antenna was preliminarily identified as the most appropriate 
one to be used attached to a coffee sack. Sensitivity analysis of 
the geometric and material properties of the patch antenna was 
carried out, and it was decided to adjust the length and width of 
the original project of the patch in order to enhance the 
performance of the antenna. Then, it was possible to improve 
the efficiency of the antenna by 53% and to achieve a value of  
-10.404 dB for the scattering parameter S11, which was 
considered satisfactory for commercial use. Therefore, the 
adjustments boosted the performance of the whole RFID 
system for agribusiness use. 
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1 Resumo – Este artigo apresenta um estudo comparativo sobre 

valores de perdas magnéticas, obtidos nos testes de Epstein e 

Ring Core, em amostras de três aços siliciosos de grãos não 

orientados. As comparações são de caráter qualitativo e 

mostram a importância de se realizar outros testes de avaliação 

de aços além do teste com o Quadro de Epstein padronizado. 

 

 

Palavras-chaves: Aço siliciosos de grãos não orientados, perdas 

magnéticas, medição de perdas magnéticas, quadro de Epstein. 

 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

 A crescente demanda por energia elétrica, a 

necessidade de investimentos associados e a preocupação 

com o meio ambiente, aliados à necessidade de se adequar 

às normas e baixar os custos de produção para enfrentar um 

mercado cada dia mais competitivo, fez com que alguns 

fabricantes de máquinas elétricas demonstrassem uma maior 

preocupação com o rendimento de seus produtos. Um dos 

fatores determinantes da eficiência energética de 

dispositivos eletromagnéticos é a perda no núcleo 

magnético. As chapas de aço para fins elétricos são os 

materiais mais utilizados na indústria em termos de volume 

[1]. A necessidade de não depender apenas de dados 

costumeiramente fornecidos pelas indústrias de 

beneficiamento de aço, o aparecimento de novos materiais e 

o desenvolvimento de novos processos produtivos, levaram 

empresas a investir em departamentos especializados na 

realização de testes para caracterizar ou aferir a qualidade do 

aço para fins eletromagnéticos. Estes departamentos se 

tornaram importantes, pois levantam dados economicamente 

valiosos para as empresas, fornecendo requisitos para 

negociações de compra e venda, parâmetros para projetos 

futuros e dados associados ao controle de qualidade dos 

materiais. 

Este artigo apresenta uma comparação entre duas 

abordagens experimentais na avaliação do aço de três 

fornecedores cujas características comerciais são 

equivalentes (sob o ponto de vista comercial, praticamente 

apresentam a mesma perda magnética no teste de Epstein 

[1]). Comparam-se os resultados da análise de valores de 

perda magnética e de permeabilidade magnética obtidos por 

meio de testes utilizando o quadro de Epstein 25 cm padrão 
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e o resultado de uma avaliação qualitativa realizada em 

estatores montados. Os testes em estatores foram 

desenvolvidos através do método de ensaio chamado ring 

core. O teste de Epstein é o mais utilizado e aceito na 

caracterização de materiais ferromagnéticos por ser um teste 

de baixa complexidade, apresentar resultados de alta 

reprodutibilidade e possuir normas específicas [3]. São os 

resultados deste teste que levam as empresas a optar ou não 

pela compra dos materiais. Em outras palavras, o teste de 

Epstein também serve como “balança” para a escolha do aço 

e a valorização financeira do material magnético. A 

principal motivação para desenvolver este trabalho foi a 

observação de casos em empresas onde comparações entre 

dois aços apresentaram conclusões diferentes quanto ao 

desempenho dos materiais. Os resultados dos testes de 

Epstein foram confrontados com os resultados de testes no 

dinamômetro com estatores montados. Materiais apontados 

pelo teste de Epstein como de melhor qualidade não tiveram 

bons resultados em comparação com outros materiais 

quando submetido a ensaios com o dinamômetro. 

 

 

II. BANCADA DE ENSAIOS E AMOSTRAS 

 

 Os testes foram desenvolvidos em uma bancada 

fabricada pela Brockhauss Messtechnik, modelo MPG100D. 

As amostras foram ensaiadas em dois procedimentos: 

Quadro de Epstein e Ring Core. Esta bancada impõe a 

forma de onda senoidal para o fluxo magnético nas amostras 

através de um controle em malha fechada. As amostras 

utilizadas foram de três tipos de materiais de diferentes 

fabricantes. 

As amostras do teste de Epstein e Ring Core foram 

obtidas da mesma bobina de aço, tendo o mesmo tratamento 

térmico após a estampagem. Os três aços ao silício são 

classificados pelo comprador conforme a norma JIS como 

50A470, com 2% de Si. Uma parte do material foi 

confeccionada na forma de lâminas, com tamanho padrão 

para utilização no quadro de Epstein. As demais foram 

confeccionadas na forma de chapas para estator e 

posteriormente montadas, formando pacotes com 

aproximadamente 50 mm de empilhamento. As peças foram 

cuidadosamente manuseadas e armazenadas de forma a se 

evitar problemas como deformações físicas e corrosão. 

 

 

A. Quadro de Epstein 

 

O conhecido Quadro de Epstein é um transformador 

constituído por dois enrolamentos. O enrolamento primário 

de Np espiras é responsável pela geração do campo 

magnético H(t) por meio da corrente ip(t) de (excitação) no 

circuito magnético de comprimento padrão lm =  0,94 m. O 
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enrolamento secundário de Ns espiras é utilizado para a 

medição do fluxo magnético e para o controle da forma de 

onda da tensão induzida vs(t). O campo magnético é 

calculado por meio de (1). A indução magnética B(t) é dada 

por (2), onde S é a seção magnética efetiva de material 

magnético [2]. Há também um conjunto de enrolamentos 

com a função de compensar o fluxo disperso entre as 

bobinas primária e secundária. O núcleo magnético do 

quadro de Epstein é formado pelas lâminas do material a ser 

analisado, sendo acondicionadas nos quatro braços, 

formando um circuito magnético fechado. Por norma, as 

lâminas são cortadas 50% no sentido longitudinal (L) e 50% 

no sentido transversal (T) à direção de laminação. A Fig. 1 

mostra o quadro de Epstein utilizado. 

 

( ) ( )
p

p

m

N
H t i t

l
    [A/m]              (1) 

 

1
( ) ( )s

s

B t v t dt
N S

     [T]                (2) 

 
 

 
Fig. 1. Quadro de Epstein utilizado nos ensaios. 

 
 

Os três aços siliciosos (nomeados por M1, M2 e 

M3) de diferentes fabricantes foram ensaiados no quadro de 

Epstein. A Tabela 1 mostra as características de cada 

material. O material M3 foi ensaiado com duas 

configurações: a) contendo metade das lâminas estampadas 

na direção longitudinal de laminação (L) e metade 

estampadas na transversal (T), denominado M3a, e b) 

contendo metade das lâminas estampadas na direção 

longitudinal de laminação e metade estampadas na diagonal 

(D), denominado M3b. 

 
TABELA I 

MATERIAIS UTILIZADOS NOS ENSAIOS COM O QUADRO DE EPSTEIN 

 

Material corte 
No de 

lâminas 

Espessura 

(mm) 

Perdas (W/kg) 

1.5T – 50Hz 

M1 LxT 16 0.50 2.72 

M2 LxT 20 0.50 2.65 

M3a LxT 20 0.50 3.19 

M3b LxD 20 0.50 3.20 

 

 Dois tipos de ensaios foram realizados nas 

amostras. Em um deles, a freqüência foi fixada em 60 Hz e 

variou-se a indução magnética de 100 mT até 1800 mT, com 

incrementos de 100 mT. No outro, a indução magnética foi 

fixada em 1400 mT e variou-se a freqüência de 25 Hz à 300 

Hz.  

 
B. Ring Core 

 

 O método Ring Core é utilizado em ensaios de 

estatores montados ou pacotes de lâminas. Este teste possui 

os mesmos princípios do quadro de Epstein. As amostras 

são envolvidas por um cabo que contém as bobinas de 

primário e secundário, como mostra a Fig. 2. Este tipo de 

teste não é normalizado e não possui bobina de 

compensação de fluxo, o que insere possíveis erros de 

medição. O fluxo magnético possui sentido tangencial ao 

raio da peça. Neste caso de ensaios de estatores, o fluxo 

magnético não atravessa os dentes. Assim, há incertezas 

relacionadas à quantidade precisa de material a ser utilizado 

na determinação dos valores das perdas magnéticas e à 

distribuição da densidade de fluxo na coroa do estator 

(variação do caminho médio magnético em função dos 

níveis de indução). Dessa forma, seus resultados servem 

apenas para fins comparativos entre amostras. 

 

 
Fig. 2. Estator sob ensaio no ring core. 

 
A Tabela II mostra os dados sobre os estatores. A 

massa e o volume de aço dos dentes foram desprezados no 

cálculo da perda magnética. Como já mencionado, isto pode 

acarretar em imprecisões difíceis de serem avaliadas. 

 

 
TABELA II 

MATERIAIS UTILIZADOS NOS ENSAIOS COM O RING CORE. 

 

Material Peso [kg] Empilhamento [mm] 

M1 2.727 49.0 

M2 2.722 49.1 

M3 2.714 48.9 
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Para os estatores também foram feitos dois tipos de 

ensaios semelhantes aos dois realizados no quadro de 

Epstein. Em um deles a freqüência foi fixada em 60 Hz e 

variou-se a indução magnética, partindo de 100 mT até 1100 

mT, com incrementos de 100 mT. Os demais ensaios foram 

realizados com indução fixa de 800 mT e variou-se a 

freqüência de 25 Hz à 300 Hz. 

 
 

III. CARATERÍSTICAS MAGNÉTICAS NO FERRO 

 

 No caso de um transformador operando sem carga, 

a energia consumida corresponde às perdas dissipadas no 

núcleo e na resistência elétrica do enrolamento de excitação.  

Estas perdas são determinadas a partir de grandezas elétricas 

do circuito de medição (método indireto). As perdas 

magnéticas podem ser determinadas por meio das grandezas 

elétricas corrente no primário e tensão induzida no 

secundário ou pelas grandezas magnéticas calculadas pelas 

equações (1) e (2), de modo que a perda na resistência 

elétrica do enrolamento primário não está incluída. A 

permeabilidade magnética é obtida pelos valores máximos 

de indução e de campo magnéticos. Uma curva de 

permeabilidade magnética com valores relativamente 

menores tende a elevar as perdas no enrolamento para 

magnetizar a máquina. 

 As características magnéticas de um material 

dependem de diversos fatores e fenômenos de magnetização, 

dentre eles das condições de ensaio, das características 

físicas das amostras, da freqüência da forma de onda do 

fluxo magnético, da distribuição e comportamento local da 

indução magnética etc. [4]. Para as amostras em forma de 

lâminas, como no caso do quadro de Epstein, a direção de 

estampagem em relação ao sentido laminação (anisotropia 

magnética) é um fator importante, mesmo para materiais 

com grãos não orientados. Para as amostras na forma de 

estatores, alguns possíveis fatores que influenciam valores 

utilizados para caracterizar um material são, por exemplo, o 

efeito da deformação mecânica causada por parafusos de 

fixação e as falhas de isolação entre as lâminas [3]. As 

perdas magnéticas no interior do material podem ser 

separadas em três parcelas, perdas por histerese, perdas 

devido a correntes de Foucault e perdas excedentes [3,4]. 

Neste artigo, não se apresenta uma quantificação de tais 

perdas, pois o interesse é de mostrar a comparação entre 

resultados de valores de perdas magnéticas totais medidas 

para os dois tipos de testes. 

 

V. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Apesar de que os ensaios fornecem informações 

sobre outras características eletromagnéticas, neste artigo 

somente o valor das perdas e permeabilidade magnéticas 

serão avaliadas. 

 

A. Quadro de Epstein 

 
A Fig. 3 apresenta as curvas da evolução das perdas 

magnéticas totais em função da indução magnética. A Fig. 4 

mostra a diferença relativa entre elas tendo como referência 

as perdas medidas para o material M2. Os resultados obtidos 

nos ensaios com o quadro de Epstein mostraram que as 

amostras tiveram desempenhos distintos. Pode-se notar que 

as amostras dos materiais M1 e M2 apresentam 

desempenhos próximos, sendo que até 1400 mT o material 

M1 pode ser considerado de melhor qualidade. Para 

induções maiores, onde geralmente trabalham as máquinas, 

o material M1 possui uma perda entre 5% a 10% superior a 

do material M2. Assim, conclui-se que o material M2 pode 

ser considerado o melhor entre os três com base nos 

resultados do Quadro de Epstein. 

 

 

 

 
Fig. 3. Perdas magnéticas totais em função da indução magnética para uma 

freqüência de 60 Hz. 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Perdas magnéticas proporcionais tomando como referência 

resultados obtidos para o material M2. 

 

 
 

 

 Fig. 5 mostra as curvas de permeabilidade 

magnética relativa de cada material ensaiado. Nota-se que, a 

partir de aproximadamente 1200 mT, a curva de 

permeabilidade do material M2 se sobressai às demais, 

alcançando maiores valores sob induções mais altas. Sob 

esta característica, o material M2 também poderia ser 

considerado o de melhor qualidade para induções acima de 

1,4 T. Aliás, a permeabilidade máxima (saturação) do 

material M2 ocorre para um valor de indução superior ao 

dos outros materiais, possuindo praticamente o mesmo valor 

máximo de permeabilidade magnética relativa. 
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Fig. 5. Permeabilidade magnética em função da indução magnética.  

 

 

B. Ring Core 

 

 Os resultados obtidos com o teste ring core 

mostram uma inversão dos resultados na avaliação da 

evolução das perdas magnéticas e da permeabilidade 

magnética relativa. As Fig. 6 e Fig. 7 mostram a evolução 

das perdas em função da indução. A Fig. 7 apresenta as 

curvas de diferença relativa da perda medida tomando-se 

novamente o material M2 como referência. O material que 

apresentou o melhor desempenho foi o material M3. Para 

valores de indução magnética acima de 600 mT, o material 

M3 apresenta uma perda cerca de 8% menor do que o 

material M2. Note que este material obteve o pior resultado 

no ensaio com o Quadro de Epstein. Neste tipo de teste, o 

material M1 também apresentou um desempenho superior 

ao do material M2. 

 

 
Fig. 6. Perdas magnéticas totais em função da indução magnética para uma 

freqüência de 60 Hz.  
 

 

 
Fig. 7. Perdas magnéticas relativas ao material M2 com uma indução 

magnética de 1100 mT. 

 

 Fig. 8 apresenta as curvas de permeabilidade 

magnética relativa dos materiais ensaiados nos estatores. 

Nota-se que desta vez o material M3 possui valores maiores 

de permeabilidade para induções a partir de 400 mT. 

 

 

 
Fig. 8. Permeabilidade magnética em função da indução magnética. 

 

 

 No teste ring core, como a magnetização é 

tangencial à amostra, todas as direções de magnetização do 

material são contempladas. Assim, efeitos de anisotropia 

magnética nestas direções são considerados [3,4]. Um 

fabricante de material pode privilegiar uma textura que 

forneça características magnéticas adequadas ao ensaio de 

Epstein, para que o material seja aceito com maior facilidade 

pelo usuário, em detrimento de problemas de anisotropia 

magnética que possam ocorrer em outras direções não 

contempladas pelo teste de Epstein padrão. 

 

 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

 Se um projetista fosse escolher o material levando 

em consideração apenas os resultados obtidos nos ensaios 

com o quadro de Epstein, provavelmente a escolha seria 

pelos materiais M1 ou M2, com preferência pelo M2. 

Porém, os dados obtidos com o ring core mostram que o 

material M3 apresentou melhor desempenho. Este material 

seria o primeiro a ser descartado em termos de desempenho 

com as propriedades eletromagnéticas se fossem levados em 

consideração apenas os resultados obtidos com o quadro de 

Epstein padrão. Em testes de dinamômetro (não 

apresentados neste artigo) realizados em motores protótipos 

com estes materiais, os resultados indicaram que o melhor 

material, em termos de perdas no estator, foi o material M3 

e o de pior desempenho o com o material M2. 

 Apesar de que já é de conhecimento há muito 

tempo por aqueles que trabalham com aços para fins 

elétricos, os resultados aqui apresentados revelaram a 

importância da realização de ensaios de averiguação dos 

materiais além do teste padrão com o quadro de Epstein. 

Ensaios utilizando chapas estampadas já na forma da sua 

aplicação final podem revelar diferenças sutis entre os 

materiais, muitas vezes difíceis de serem detectadas no 

ensaio padrão, principalmente aquelas diferenças 

relacionadas à anisotropia das propriedades magnéticas. 

Quanto mais próximo o teste estiver das condições 

operacionais onde as chapas serão submetidas, mais 

confiáveis serão os resultados comparativos entre materiais.  
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O ring core não é um teste que reproduz o funcionamento 

real de um estator, pois não induz fluxo magnético na região 

dos dentes da amostra (apenas cria um campo alternado na 

região da coroa). Mesmo assim é um ensaio que submete as 

amostras a condições mais próximas do funcionamento em 

máquina rotativas do que o teste com o quadro de Esptein 

padrão. Atualmente, está-se desenvolvendo um teste para 

fins comparativos de estatores montados que aplica campos 

magnéticos rotacionais nas amostras, contemplando não 

apenas a região da coroa do estator, mas também a região 

dos dentes. 
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Resumo — Propomos neste artigo um algoritmo de controle de 

admissão de conexões (CAC) para redes ópticas WDM com base 
em demanda de largura de faixa. Os nós da rede permitem 
agregar tráfego e waveband e converter comprimento de onda. 
Para reduzir a probabilidade de bloqueio de conexões, propomos 
um esquema de monitoramento de tráfego que reserva 
comprimento de onda e libera largura de faixa de acordo com o 
crescimento da demanda. Resultados numéricos obtidos por 
meio de simulações computacionais e com base na topologia da 
rede italiana de faixa mostram a versatilidade e eficácia do 
algoritmo.  

 

Palavras-chave—Rede óptica, WDM, waveband grooming, traffic 

grooming, conversão de comprimento de onda, esquema de 
monitoramento de tráfego, gerenciamento de recursos, 
algoritmo de otimização de recursos. 

 

I. INTRODUÇÃO 

A diversificação da base de assinantes de serviços de 
telecomunicações e a crescente incorporação de conteúdo 
multimídia aos aplicativos da Internet têm exigido que as 
operadoras atualizem a infraestrutura e o gerenciamento de 
redes para satisfazer a demanda, garantir qualidade de serviço 
(QoS) e reduzir custos para assegurar lucratividade e tarifas 
competitivas.  

Os sistemas ópticos são a preferência na camada de 
transporte por utilizar eficientemente a largura de faixa 
disponível na fibra óptica por meio da técnica de 
multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM) 
[1].  

 Atualmente, as atenções tem se voltado para a arquitetura 
e gerenciamento dos nós da rede como forma de alcançar a 
eficiência desejada. Os nós das redes ópticas têm a função 
primordial de rotear tráfego por meio de comutadores ópticos 
(optical cross-connects - OXCs). A comutação totalmente 
óptica tem sido explorada como alternativa para a comutação 
elétrica, mas na presença de grande volume de tráfego os 
OXCs devem dispor de grande número de portas para reduzir 
a probabilidade de bloqueio de solicitações de conexão. 
Entretanto, esta alternativa dificulta o gerenciamento dos nós 
e aumenta os custos. Por outro lado, as redes têm passado a 
conviver com demandas distintas de largura de faixa, desde 
Mbps a Gbps.  

Como o objetivo das redes ópticas é atender as solicitações 
de conexões dos nós com baixa probabilidade de bloqueio 
utilizando de maneira otimizada os recursos, podemos 
combinar as técnicas de roteamento e alocação de 
comprimento de onda (routing and wavelength assignment - 
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RWA), agregação de tráfego de baixa capacidade em canais 
ópticos (traffic grooming), agregação waveband e conversão 
de comprimento de onda (λ).  

O RWA consiste em rotear tráfego pelos vários enlaces 
conectando os nós origem e destino por meio de um ou mais 
comprimento de onda [2].  

A agregação waveband é uma técnica eficaz para reduzir o 
número de portas dos OXCs. Ela agrega vários comprimentos 
de onda formando um feixe (bundle) e os roteia em grupo 
pela rede como se eles fossem um único comprimento de 
onda. Os nós com arquitetura OXC multigranular (MG-OXC) 
têm a função de rotear esse agregado de comprimentos de 
onda e utilizam número menor de portas em relação aos 
OXCs convencionais [3]. O emprego desta técnica melhora a 
relação custo-benefício, embora aumente levemente a 
probabilidade de bloqueio global [4], [5]. 

Por outro lado, as taxas de transmissão na camada óptica 
são constantemente ampliadas, passando de 2,5 para 10 Gbps 
ou 40 Gbps. Entretanto, nas camadas eletrônicas tráfegos de 
taxas baixas são gerados e precisam ser eficientemente 
agregados nos comprimentos de onda. A técnica de agregação 
de tráfego [6] é realizada nas camadas eletrônicas da rede, 
sendo necessária a conversão óptica-eletrônica-óptica (OEO). 

A utilização de conversor de comprimento de onda em 
conjunto com OXCs é solução atraente para eliminar a 
restrição de comprimento de onda e reduzir a probabilidade 
de bloqueio de solicitações de conexão [7]-[9]. 

O monitoramento de desempenho de rede óptica é técnica-
chave para administrar o crescimento da capacidade de 
transmissão e comutação em redes ópticas. Melhorando o 
sistema de gerenciamento e controle, os recursos podem ser 
liberados ou utilizados quando necessários, aumentando a 
eficiência [10].  

O monitoramento de rede começou a ser discutida na 
literatura no início dos anos 1990 [11]-[13]. 
Tradicionalmente, monitorar desempenho se refere a 
monitorar fatores como a taxa de erro de bit (BER) na camada 
SONET/SDH ou ruído em amplificador. Entretanto a 
capacidade de monitoramento pode migrar da camada física 
para camadas superiores para monitorar outros fatores que 
promovam QoS como roteamento de tráfego  de alta 
capacidade e prioridade. Dessa forma, a interação entre 
monitoramento e camadas de mais alto nível na rede torna-se 
indispensável para a melhoria do desempenho da rede [14]- 
[15]. 

Desta maneira, a agregação de tráfego é uma técnica 
eficiente de uso da largura de faixa disponível em um 
comprimento de onda, embora utilize conversão OEO; a 
agregação waveband reduz o número de portas utilizadas nos 
OXCs, mas aumenta a probabilidade de bloqueio; a utilização 
da tecnologia de conversão de comprimento de onda pode 
reduzir significativamente a probabilidade de bloqueio, mas 
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aumenta o custo da rede; o monitoramento pode gerenciar 
esses recursos e liberá-los quando houver necessidade de 
aumentar o desempenho da rede mediante um aumento de 
tráfego previsto ou imprevisto. Portanto, um compromisso 
entre o uso dos comprimentos de onda, largura de faixa, 
portas de OXCs e conversões OEO é crucial para atender a 
demanda dos usuários e manter o desempenho da rede em 
níveis satisfatórios. 

A técnica de alocação de comprimento de onda que 
utilizamos neste artigo é a do caminho específico [16]. Os nós 
da rede são capazes de realizar agregação de tráfego, 
agregação waveband e conversão de comprimento de onda. O 
sistema de monitoramento proposto administra largura de 
faixa de acordo com a demanda de tráfego. Utilizamos nas 
simulações a topologia da rede italiana [17]. 

A contribuição deste artigo está na proposição de um 
controle de admissão de chamada (CAC) com base na 
demanda por largura de faixa e no monitoramento do tráfego, 
liberando largura de faixa de um comprimento de onda 
reservado à medida que a demanda aumenta. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção II 
é feita a formulação do problema, descritas as arquiteturas dos 
nós da rede, a arquitetura da rede, o esquema de 
monitoramento de recursos e o CAC. Na Seção III os 
resultados numéricos são apresentados e comentados. Na 
Seção IV são apresentadas as conclusões. 

II. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

A. Arquitetura dos nós 

A Fig. 1 mostra as três configurações de comutadores que 
compõem os nós da rede utilizados neste artigo. Elas são 
compostas por OXC, WC (wavelength converter)-MG-OXC e 
MG-OXC. O OXC dispõe de 12 pares de portas comprimento 
de onda (λ) isolados (Fig. 1. a); o MG-OXC dispõe de 2 pares 
de portas waveband e pares de portas λs isolados (Fig 1. b); o 
WC-MG-OXC dispõe de 2 pares portas waveband e pares de 
portas λs isolados com capacidade de conversão de λ (Fig 1. 
c). A agregação waveband é uniforme e o fator de 
‘multigranularidade’ MG do MG-OXC, que corresponde ao 
número de comprimentos de onda reunidos, é quatro (Fig. 1. 
b-c).  

As portas dos nós são equipadas com transceptores ópticos 
que permitem realizar agregação de tráfego em camadas 
eletrônicas da rede via conversão OEO. A agregação de 
tráfego é especificada pelo fator de agregação Ga. Ele 
determina a quantidade de conexões, especificadas por 
largura de faixa, que podem ser agrupadas em cada λ. Por 
exemplo, um λ com 2,5 Gbps de largura de faixa e Ga=16 
pode agregar até 16 conexões de 155,52 Mbps. Portanto, Ga 

varia de 1 a 16 para as classes de serviço mostradas na Tabela 
I.   

Um λ agregado ao waveband transporta tráfego utilizando 
portas waveband MG-OXC ou WC-MG-OXC e um λ isolado 
transporta tráfego via portas λ isolado de WC-MG-OXC, 
MG-OXC e OXC. Um caminho óptico entre os nós origem e 
destino pode ser formado por waveband ou por um λ isolado. 
Um caminho óptico do tipo waveband é permitido desde que 
todos os nós pertencentes ao caminho óptico tenham 
arquitetura MG-OXC ou WC-MG-OXC e que somente portas 
waveband sejam utilizadas. Um caminho óptico utilizando 

um λ isolado é permitido desde que somente portas que 
comutam λs sejam utilizadas em nós dos enlaces. 

 

Fig. 1. Arquiteturas dos nós. (a) Tipo 1: Comutador óptico (OXC) com 12 
portas λs ; (b) Tipo 2: MG-OXC-4 com 2 MG=4 e 4 portas sem capacidade 
de conversão de λ; (c) Tipo 3: MG-OXC-4 com 2 portas MG=4 e 4 portas λ 
isolado com capacidade de conversão de λ. 

TABELA I. CLASSES DE SERVIÇOS E TAXAS DE BIT 

Classe de Serviços Taxa de bit (Mbps) 
Probabilidade de 

geração (%) 
1 155,52 59 
2 622,08 15 
3 933,12 10 
4 1244 8 
5 1866 5 
6 2488 3 

 
Os nós não dispõem da funcionalidade de comutar tráfego 

waveband em λs e vice-versa. A conversão de λ e a 
agregação de tráfego são realizadas nas portas com λs 
isolados dos WC-MG-OXCs e a agregação de tráfego é 
realizada somente nas portas com λs isolados dos OXCs e 
MG-OXCs.  

A arquitetura dos nós dispõe de funcionalidades e 
restrições. A adoção da agregação de tráfego e conversão de λ 
torna a rede opaca porque utiliza conversão OEO. Por outro 
lado, o caminho óptico formado pelo waveband simula uma 
rede totalmente óptica porque o tráfego é transportado pelos 
enlaces de forma totalmente óptica, sendo adicionado e 
extraído somente nos nós origem e destino, respectivamente. 
Com a adoção destas funcionalidades e restrições podemos 
avaliar adequadamente o impacto da técnica de agregação 
waveband sobre o desempenho da rede, cuja vantagem é 
reduzir o número de portas. Por outro lado, é também 
objetivo manter a probabilidade de bloqueio das solicitações 
de conexão em níveis baixos para garantir qualidade de 
serviço.  Para tanto, são utilizadas as técnicas de agregação de 
tráfego, conversão de comprimento de onda e monitoramento 
de desempenho. 

B. Arquitetura da Rede 

As seguintes conexões são possíveis dentro da arquitetura 
da rede  

1. Os nós MG-OXC recebem uma requisição de conexão 
via λ isolado e verificam a disponibilidade de largura 
de faixa. No caso de a largura de faixa ser insuficiente 
a conexão é bloqueada. Se a requisição de conexão for 
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do tipo waveband, um nó MG-OXC verifica a 
disponibilidade de largura de faixa e, caso não haja, a 
requisição é bloqueada.    

2. Os nós WC-MG-OXC recebem uma requisição em um 
waveband o CAC verifica se há largura de faixa. Caso 
não haja banda suficiente ele verifica se há banda 
disponível nos λs isolados.  

3. Os nós OXC recebem a solicitação de uma conexão 
em um λ isolado e o CAC verifica a largura de faixa 
disponível nos λs isolados para alocar a conexão. A 
Fig. 2 mostra o esquema de conexões dos nós com e 
sem waveband. 

 

Fig. 2. Exemplo de conexões com nós com ou sem waveband e conversores 
de λ. 

C. Esquema de Monitoramento e Liberação de Recursos dos 
Nós da Rede Óptica 

Supondo que um plano de controle está monitorando a 
probabilidade de bloqueio das conexões em uma rede WDM 
na qual o tráfego tem a característica de ser de múltiplas 
taxas. Tão logo o plano de controle detecta um aumento na 
probabilidade de bloqueio devido à falta de largura de faixa, 
ele pode liberar largura de faixa extra para atender as 
conexões nos enlaces, que estão mais congestionados. A 
largura de faixa suplementar é liberada apenas em caso de 
necessidade, de acordo com parâmetros estabelecidos em 
esquema descrito a seguir. Portanto, este esquema é baseado 
em reserva de recurso. Esta reserva é acionada em função de 
compromisso entre a redução da probabilidade de bloqueio e 
uso intensivo, não sendo classificada como desperdício de 
recurso. É a penalidade para produzir qualidade de serviço, 
garantindo banda.  

 Essa largura da faixa extra fica disponível em um 
comprimento de onda reservado que é mantido em espera e é 
acionado para atender os enlaces mais congestionados. Se a 
largura de faixa disponível e a extra se esgotam a conexão é 
bloqueada. 

Considerando uma rede óptica de N nós. O esquema 
funciona da seguinte forma [18]:  

1. É definido o número de nós T que se deseja 
monitorar, em uma rede com N nós; 

2. O total de conexões em cada instante da simulação 
em cada nó n da rede é computado por meio de 

 
�� = ����� + ����� + ���	� (1) 

 

na qual Cn(o) é o número de conexões que se originam no 
nó, Cn(p)  é o número de conexões que passam pelo nó e 
Cn(c)  é o número de conexões que chegam ao nó; 

3. Computado o total de conexões, é calculado o valor 
de Rn de acordo com   


� =
��

��

 (2) 

na qual PB é a probabilidade de bloqueio instantânea da 
rede, definida como PB = Ncb / Nc, em que Ncb é o número 
de conexões bloqueadas e Nc é o número total de conexões 
geradas até o momento do cálculo; 

4. O valor de Rn é calculado para cada nó n da rede 
escolhido para ser monitorado e deste valor são subtraídos 
os valores dos nós restantes. Para uma rede com N nós, 
temos para cada valor de Rn a média das diferenças, Mn,  
que é calculada para cada nó n de acordo com 

 
� =  ∑ �
� − 
��

�
��� �⁄ , se (Rn – Ri) > 0 e i ≠ n  (3) 

 
na qual u é a quantidade de diferenças do somatório. 

5. Os T maiores valores de Mn serão escolhidos para 
que sejam comparados com um limiar L preestabelecido. 
Se Mn for maior que o limiar será acrescentado um valor 
de banda, através do comprimento de onda extra, aos 
enlaces que atendem ao nó. 

Nesse esquema, a quantidade de nós que serão monitorados 
é escolhida previamente e os nós cujos enlaces terão 
acréscimo de recurso são escolhidos dinamicamente de 
acordo com (2) e (3). Quanto maior a média das diferenças 
entre o valor calculado por (2) e a probabilidade de bloqueio 
instantânea do nó, maior a probabilidade de um nó ser 
escolhido para receber mais recursos para os enlaces. 

O exemplo a seguir ilustra a aplicação do método em uma 
rede com quatro nós (N=4) na qual em determinado momento 
(1) apresenta os seguintes valores: �� = 6; �� = 15; �� =

5; �� = 8. 
Supondo que a probabilidade de bloqueio instantânea é 

PB=0,05, a razão dos nós monitorados é dada por (2) e 

�=0,05/6= 0,008; 
� =0,05/15=0,003; 
�=0,05/5=0,01; 

�=0,05/8= 0,006. 

Supondo que o número de nós monitorados seja dois 
(T=2), para os quatro nós tem-se que M1 = (0,008-0,003) + 
(0,008-0,006) = 0,005+0,002 = (0,007/2) = 0,0035; M2 = 0; 
M3 = (0,01-0,008) +(0,01-0,003) + (0,01 -0,006) = 0,002 + 
0,007 + 0,004 = (0,013/3) = 0,0043; M4 = (0,006-0,003) = 
(0,003/1) = 0,003. 

Desta maneira, temos em ordem decrescente 0,0043; 
0,0035; 0,003; 0, ou seja, [M3, M1, M4, M2]. Portanto, se o 
limiar for L=0,003, então os nós que serão monitorados serão 
o 3 e o 1, pois M3 > L e M1 > L. 

O procedimento de monitoramento é baseado na escolha de 
nós que apresentam as maiores diferenças calculadas por (2) 
em relação aos outros nós da rede. Desta maneira, o objetivo 
é escolher nós de maneira mais apurada, com base nas 
diferenças que um nó apresenta em relação aos demais. Um 
valor Rn de um nó que difere significativamente indica que Cn 
também destoa dos demais, apresentando menor número de 
conexões de maiores larguras de faixa, contribuindo para o 
bloqueio geral da rede.  
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D. Controle de Admissão de Conexões (CAC) 

Como exemplo, seja l o caminho óptico formado por dois 
enlaces, (i, j) e (j, k), nos quais i, j e k são nós dispondo das 
funcionalidades descritas na Fig. 2. Seja r uma solicitação de 
conexão gerada em i com destino a k e ocupando banda BW. 
O CAC executa três funções básicas: procura λ com banda 
disponível BW; estabelece l; submete i, j ao sistema de 
monitoramento que irá liberar o recurso escolhido para os 
enlaces que atendem os nós que apresentam menor número de 
conexões de maiores larguras de faixa, contribuindo para o 
bloqueio geral da rede.  

O procedimento geral do CAC é examinar a arquitetura dos 
nós dos enlaces compondo l, verificando se dispõem de MG-
OXC, WC-MG-OXC ou de OXC. Se os nós dispõem de MG-
OXC ou WC-MG-OXC, a prioridade é selecionar λ em 
waveband e, se não for possível, selecionar λs isolados. O 
estabelecimento de l com capacidade de banda para atender r 
é feito por meio do algoritmo do caminho específico [16].  

As etapas do CAC são: 
1. Classificar os nós i e j de acordo com a arquitetura 

mostrada na Fig. (1.a-c); procurar banda disponível em 
waveband e em λ isolado; alocar a conexão no enlace 
(i,j) e preencher a matriz de enlace correspondente, 
informando o λ ou o waveband escolhido; 
1.1. Se os nós i e j são do tipo 1 (Fig 1.a) verificar se 

há λ com banda disponível para alocar a 
solicitação de conexão e se o número de 
conexões não excede Ga, que define o número 
máximo de conexões presentes em um λ. Se uma 
das condições não for satisfeita, bloquear a 
solicitação; 

1.2. Se os nós i e j são dos tipos 2 e 3 (Fig 1.b-c), 
verificar se há λ disponível em algum dos 
wavebands para alocar a solicitação de conexão.  

1.3. Se os nós i e j são dos tipos 2 e 3 (Fig 1.b-c) e 
não há λs disponíveis no waveband, verificar se 
há λ isolado com banda disponível, se eles 
realizam conversão de λ, e se o número de 
conexões não excede Ga. Se uma das condições 
não for satisfeita, bloquear a solicitação;    

1.4. Preencher a matriz de enlaces da rede 
correspondente; 

1.5. Repetir os passos (1.1) a (1.5) para o enlace (j,k) 
e para todos os enlaces conectando i e k; 

2. Encontrar l com base na matriz de enlaces; 
3. Submeter i,j ao esquema de monitoramento caso esse 

esteja ativado; 
3.1. Calcular a média das diferenças por meio de (1), 

(2) e (3) 
3.2. Caso o resultado de (3) seja maior que o limiar L 

liberar recursos adicionais aos enlaces que 
atendem o nó mais congestionado. Esses recursos 
são liberados através do comprimento de onda 
extra; 

4. Alocar a conexão solicitada em l e atualizar as 
probabilidades de bloqueio. 

 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS 

As simulações foram feitas utilizando a topologia da rede 
nacional italiana, formada por 21 nós e 72 enlaces 

bidirecionais, cada um destes dispondo de 12 comprimentos 
de onda com taxa de bit máxima 2,5 Gbps. A disposição dos 
nós MG-OXC e OXC que produz os menores valores de 
probabilidade de bloqueio para a rede foi escolhida após série 
exaustiva de simulações. Sendo assim, os nós 8, 11, 13, 18, 
19, 20 e 21 são equipados com MG-OXC ou WC-MG-OXC. 
A Fig. 3 ilustra a rede italiana na qual os nós em vermelho 
são MG-OXC. 

 
Fig. 3. Rede nacional italiana. 

 O tráfego gerado é uniforme em todos os nós e as 
solicitações de conexão são classificadas em 6 classes de 
banda, com base no padrão SONET e SDH, conforme mostra 
a Tabela I. Utilizamos probabilidade de geração de taxa de bit 
baixa maior do que a de taxa de bit alta para simular tráfego 
semelhante ao real.  

Total de 100.000 solicitações de conexão foi gerado nos 
nós da rede. O tempo em que e conexão permanece ativa é 
distribuído exponencialmente com média de 60 segundos. 
Excedido o tempo de em que a conexão permanece ativa ela é 
desfeita e a banda que foi utilizada em waveband ou λ isolado 
fica à disposição para atender novas solicitações. O algoritmo 
foi escrito em Matlab e as simulações foram realizadas em 
computador com processador Pentium Core 2 Quad e 4.0 
Gbytes de RAM. O tempo de processamento para cada ponto 
das curvas de resultados foi uma hora e trinta minutos. 

Após uma série de simulações, o valor do limiar L 
escolhido para que o nó seja monitorado foi 10 !. Assim, se 
o resultado de (3) for maior que o valor de L, o nó será 
monitorado e serão liberados recursos para a alocação de mais 
conexões. A largura de faixa é o recurso escolhido para ser 
liberado. Desta maneira, o CAC não realoca banda de uma 
conexão existente para outra. À medida que o nó é escolhido 
pelo processo de monitoramento, 2,5 Gbps de banda são 
acrescentados através do comprimento de onda reserva aos 
enlaces que atendem esse nó e assim ele é capaz de alocar 
mais conexões.  

A Tabela II mostra as três arquiteturas de rede simuladas 
com a opção de se ativar ou não o mecanismo de 
monitoramento. As arquiteturas foram escolhidas variando-se 
os recursos conforme os conjuntos de nós e também a 
granularidade. O objetivo foi obter conjuntos variados de 
configurações para análises diversas, mantendo-se a partir da 
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configuração 6 o número de nós MG-OXC, paralelamente ao 
aumento de nós monitorados. 

   
TABELA II. ARQUITETURA DA REDE E RECURSO DOS NÓS. 

Configurações 
de Rede 

Número de 
nós 

Recurso 
do nó 

Granularidade 
(g) ou 

Multigranularidade 
(Mg) 

Monitora?/ 
Nº de nós 

1 1 a 21 OXC 16 Não 
2 1 a 21 OXC 16 Sim/5 
3 1 a 21 OXC 16 Sim/10 
4 1 a 21 OXC 16 Sim/15 
5 1 a 21 OXC 16 Sim/20 

6 

8,11,13,18, 
19,20,21 

MG-OXC 4 
Não 

Outros nós OXC 
16 

 

7 

8,11,13,18, 
19,20,21 

MG-OXC 4 
Sim/5 

Outros nós OXC 
16 

 

8 

8,11,13,18, 
19,20,21 

MG-OXC 4 
Sim/10 

Outros nós OXC 
16 

 

9 

8,11,13,18, 
19,20,21 

MG-OXC 4 
Sim/15 

Outros nós OXC 
16 

 

10 

8,11,13,18, 
19,20,21 

MG-OXC 4 
Sim/20 

Outros nós OXC 
16 

 

11 

8,11,13,1819,
20,21 

WC-MG-
OXC 

4 
Não 

Outros nós OXC 
16 

 

12 

8,11,13,18, 
19,20,21 

WC-MG-
OXC 

4 
Sim/15 

Outros nós OXC 
16 

 

13 
8,11,13,18, 

19,20,21 
WC-MG-

OXC 
4 

Sim/20 
Outros nós OXC 16 

 

Apesar de monitorar os nós com maior volume de tráfego, 
é necessário um número mínimo de nós monitorados. Com 
esse número mínimo de nós os enlaces com banda aumentada 
se tornam maiores diminuindo os gargalos dos mesmos por 
falta  

 Pela Fig. 4 observamos que a partir de 15 nós 
monitorados, 73% do tráfego, o número de enlaces com uma 
seqüência de aumento de banda se torna maior. Com 5 e 10 
nós, 34% e 50% do tráfego, respectivamente, não há enlaces 
suficientes com aumento de banda e, conseqüentemente, para 
alocação de mais conexões, ou seja, os enlaces dos nós 
monitorados ficam dispersos, formando uma distribuição 
desconexa e que não atua na melhora do desempenho da rede.  

Não há diferença significativa entre o monitoramento com 
15 ou 20 nós, pois quando se monitora 15 nós, 73% do 
tráfego, a maioria dos enlaces da rede com maior volume de 
tráfego, que atendem esses nós, já receberam acréscimo de 
banda e, desta maneira, o acréscimo de mais 5 nós não atua de 
maneira significativa no desempenho da rede.  

A Fig. 5 ilustra a resposta das configurações 1, 2, 3, 4 e 5 
para as cargas exibidas na Tabela III em intervalos de eventos 
de 0 a 50000.  Um evento pode ser uma alocação de conexão 

ou término e a conseqüente liberação de banda. Observamos 
uma diferença significativa de 10 para 15 nós monitorados 
devido à presença de mais enlaces para completar as 
conexões. Com a mudança de 15 para 20 nós não há diferença 
de desempenho, pois os nós com maior volume de tráfego já 
estão monitorados na configuração 4.  

TABELA III. NÚMERO DE EVENTOS E CARGAS ATRIBUÍDAS. 
Número de Eventos Carga da Rede (erlangs) 

1 a 5000 80 
5000 a 15000 120 
15000 a 20000 200 
20000 a 30000 320 
30000 a 50000 500 

  
A Fig. 6 exibe os resultados da probabilidade de bloqueio 

para as configurações 6 a 11. As configurações 6 a 10 
incluem nós com arquitetura MG-OXC. Na configuração 6 há 
nós MG-OXC e, desta maneira, a probabilidade de bloqueio 
aumenta, pois as conexões do tipo waveband só podem 
ocorrer entre este tipo de nó. As configurações 7 e 8 possuem 
5 e 10 nós monitorados, respectivamente, e não apresentam 
mudanças significativas em desempenho. A atuação do 
monitoramento dos nós se torna efetiva a partir da 
configuração 9, com 15 nós monitorados. A configuração 11 
ilustra o melhor desempenho por apresentar nós com 
conversores de λ nos λs não agregados ao waveband aliado à 
presença do monitoramento.  

A Fig. 7 mostra as duas melhores configurações simuladas. 
Nessas configurações foram combinados os efeitos do 
monitoramento em 15 e 20 nós e a presença de conversores 
de λ. Verificamos que as configurações 12 e 13 são as que 
apresentam o melhor desempenho da probabilidade de 
bloqueio entre todas as configurações da rede que utilizam 
nós MG-OXC, mas para isso os seus nós têm que ter pelo 
menos 15 nós monitorados e serem do tipo WC-MG-OXC.   

 
Fig. 4. Probabilidade de bloqueio para as configurações 1 a 5.  
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Fig. 5. Probabilidade de bloqueio para as configurações 1 a 5.  

 

 
Fig. 6. Probabilidade de bloqueio para as configurações 6 a 11.  

 
 

 
Fig. 7. Probabilidade de bloqueio para as configurações 12 e 13.  

IV. CONCLUSÕES 

Neste artigo foi proposta uma técnica de monitoramento de 
nós para a liberação de recursos aos enlaces que são 
conectados aos nós escolhidos pelo algoritmo. 

A vantagem da técnica é o monitoramento em tempo real 
da rede, utilizando parâmetros para a escolha de nós cujos 
enlaces demandam mais recursos. Desta maneira, há uma 

diminuição da probabilidade de bloqueio. 
A técnica de monitoramento foi utilizada em uma rede 

óptica com nós do tipo OXC, MG-OXC e WC-MG-OXC e se 
mostrou promissora na melhora do desempenho em uma rede 
híbrida equipada com tipos de nós com funções diferentes. 

As configurações 12 e 13 foram as que apresentaram 
melhor desempenho da rede híbrida, mas também contam 
com mais recursos uma vez que alguns nós são do tipo WC-
MG-OXC e no mínimo 15 nós são monitorados pelo esquema 
de monitoramento. Com a presença de wavebands, as 
configurações com melhores desempenhos apresentam boas 
relações custo-benefício, agregando vantagens da conversão 
de comprimento de onda em termos de probabilidade de 
bloqueio e redução de custo. 
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Abstract – This article proposes the creation of a Graphical User 

Interface (GUI) by using the Qt toolkit from Nokia, to simplify 

the scenery creation for performing Parallel simulations by using 

the numerical technique Local Nonorthogonal Finite-Difference 

Time-Domain (LN-FDTD). The simulator was written by using 

the C programming language and the visualization of the 3D 

scenario to be simulated (and of the associated mesh) is 

performed by a viewer specially developed by employing the 

OpenGL library. By depriving the user to interact directly with 

the source code of the simulation, the probability of occurrence of 

human errors during the building process of the scenarios is 

reduced. In order to demonstrate the developed tool operation, 

non-orthogonal grounding systems were simulated. 

Keywords–Graphical User Interface;  scenary creation 

automation;  LN-FDTD Method;  Parallel Processing; 

I. INTRODUÇÃO 

Problemas relacionados com eletromagnetismo podem ser 
solucionados utilizando diversos métodos, classificados como: 
analíticos, experimentais e numéricos [1]. Dentre estes grupos, 
destacam-se os métodos numéricos por, em geral, apresentarem 
soluções mais flexíveis em termos de geometria e parâmetros 
para solucionar as equações de Maxwell [2,3]. 

Dentre os métodos numéricos existentes para a solução de 
problemas em eletromagnetismo, podemos mencionar o FDTD 
(Finite-Difference Time-Domain) [3], MoM (Method of 
Moments) [2], FEM (Finite Element Method) [4] e finalmente o 
método LN-FDTD (Local Nonorthogonal Finite-Difference 
Time-Domain) [5], no qual este trabalho se baseia. 

O método FDTD foi publicado por Yee em 1966 e é 
fundamentado na transformação das equações diferenciais 
escalares das componentes dos campos elétrico e magnético, 
no sistema Cartesiano, em um grupo de equações de diferenças 
finitas centradas [5]. O método LN-FDTD é uma adaptação do 
FDTD, no qual malhas estruturadas com células ortogonais são 
utilizadas de forma a modelar geometrias não compatíveis com 
o sistema Cartesiano de coordenadas, evitando aproximações 
do tipo staircase [3], muitas vezes presentes no método FDTD. 
Assim como o FDTD clássico, o método LN-FDTD gera 
soluções de onda completa, sendo que a sua robustez e 
estabilidade estão diretamente ligadas à malha utilizada para 
representar o problema geometricamente [5]. 

Existem técnicas de GUI e de visualização tridimensional 
para a maioria dos métodos numéricos mencionados 
anteriormente, tais como a ferramenta FEMLAB [6], que 
utiliza um simulador baseado na técnica FEM. Em [7] é 
apresentada a ferramenta SAGS baseada na técnica FDTD. Em 

[8] encontra-se a ferramenta HARP baseada na técnica MoM e, 
até então não foi encontrada qualquer técnica de GUI ou 
visualização tridimensional desenvolvida para utilizar um 
simulador baseado na técnica LN-FDTD. 

Neste trabalho, foi desenvolvida uma interface gráfica para 
usuários usando a ferramenta Qt 3 [9]. Esta interface tem como 
objetivo dar suporte (entrada e saída de informação) para 
simulações paralelizadas e automatizadas de problemas de 
eletromagnetismo aplicado. Na formulação do problema, as 
equações de Maxwell são resolvidas numericamente através do 
método LN-FDTD, em Coordenadas Gerais. Neste trabalho, 
também foi implementado um visualizador de cenários e de 
malhas de discretização tridimensionais com os recursos da 
biblioteca OpenGL [10], o que certamente dará aos usuários 
uma maior visibilidade do problema em questão. A ferramenta 
desenvolvida e suas funções seguem o padrão Unix e foi 
implementada e testada em ambiente Linux com KDE 3.5 ou 
superior e Qt 3.3 ou superior. O objetivo principal da 
ferramenta é proporcionar ao usuário transparência no que está 
sendo modelado no simulador e, conseqüentemente, afastar o 
engenheiro do desenvolvimento de códigos fontes complexos, 
reduzindo as possibilidades de erro humano durante a fase de 
concepção das estruturas. Vale ressaltar que o ambiente 
computacional desenvolvido pode ser aplicado nas soluções de 
problemas 3D independentemente de haver ou não simetria, 
para meios homogêneos ou estratificados, oferecendo 
possibilidades para saídas numéricas, gráficas ou através de 
filme (evolução temporal do processo eletromagnético). 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: é 
apresentada a teoria sobre o método numérico LN-FDTD em 
II, em III são mostrados a interface e o visualizador 3D 
desenvolvidos, em IV são mostrados e discutidos os resultados 
obtidos e em V são feitas as considerações finais.  

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A. O Sistema de Coordenadas Gerais 

Considerando um sistema de coordenadas gerais ou 

curvilíneas, o vetor posição 𝑟 , relativo a um ponto P (Figura 

1), pode ser obtido em um sistema de coordenadas gerais, tal 

que o vetor de comprimento diferencial 𝑑𝑟      é dado por (1) [3]. 
3 3

1 1

,l l
l

l
l l

r
dr du a du

u 


 


 





Nesta equação, os vetores 𝑎𝑙     são chamados de vetores 

unitários e formam uma base unitária, que define os eixos 

curvilíneos gerais que passam por um ponto P no espaço (cada 

ponto tem seu próprio sistema de coordenadas). Na Figura 1, 
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estão representados os vetores 𝑎𝑙     (l = 1, 2, 3) que são 

tangentes aos eixos 𝑢𝑙  e podem ser escritos como funções das 

coordenadas cartesianas x, y e z. Um conjunto alternativo de 

três vetores complementares 𝑎 𝑙 , denominados de vetores 

recíprocos, pode ser definido de modo que cada um é normal a 

dois vetores unitários com diferentes índices [5], formando 

assim uma base recíproca. Esse conjunto pode ser 

matematicamente calculado pela expressão: 

𝑎 1 =  
𝑎 2  ×  𝑎 3

 𝑔
, 𝑎 2 =  

𝑎 1  ×  𝑎 3

 𝑔
, 𝑎 3 =  

𝑎 1  ×  𝑎 2

 𝑔
 



em que  𝑔 é o volume do hexaedro 𝑎 1 , 𝑎 2 e 𝑎 3formado pelos 

vetores 𝑎 1 , 𝑎 2 e 𝑎 3 (Figura 1). Em (2), 𝑔 é o determinante da 

matriz métrica ou tensor covariante [5]. 

 
Figura 1. O sistema de coordenadas curvilíneas no ponto P e unidades de 

vetores em uma célula não-ortogonal. 
 

Com base na idéia apresentada anteriormente, um vetor 𝐹  
pode ser representado pelo sistema unitário ou pelo sistema 

recíproco, como mostra a expressão (3). 
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Em (3), 𝑓𝑙  e 𝑓𝑙  são chamadas de componentes covariante e 

contravariantes do vetor 𝐹 , respectivamente. As componentes 

𝑓𝑙e 𝑓𝑙  podem ser calculadas por meio do produto escalar de 𝐹 , 
na equação anterior, por 𝑎 𝑙  e 𝑎 𝑙  respectivamente, como é 

mostrado pela expressão (4).     
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Estas componentes (covariante e contravariante) podem ser 

relacionadas por meio das seguintes expressões: 
 

𝑓𝑚 =  𝑔𝑙𝑚

3

𝑙=1

. 𝑓𝑙 ,        𝑓𝑚 =  𝑔𝑙𝑚
3

𝑙=1

. 𝑓𝑙 , 

 



em que 𝑔𝑙𝑚 = 𝑎 𝑙 . 𝑎 𝑚  e 𝑔𝑙𝑚 = 𝑎 𝑙 . 𝑎 𝑚 .  É importante ressaltar 

que os vetores unitários e os recíprocos não têm 

necessariamente amplitudes unitárias porque eles dependem 

da natureza do sistema de coordenadas curvilínea 

(comprimento das arestas das células). Hexaedros similares 

aos da Figura 1 são usados como células de Yee. Dessa forma, 

um conjunto apropriado de vetores unitários e seus respectivos 

comprimentos unitários são definidos pelas equações 

elementares 

𝑖 1 =
𝑎 1

 𝑎 1. 𝑎 1

=
𝑎 1

 𝑔11

, 𝑖 2 =
𝑎 2 

 𝑔22

, 𝑖 3 =
𝑎 3

 𝑔33

. 


 

A partir de (3), pode-se escrever 

,3

3

2

2

1

1 iFiFiFF


  

em que 𝐹𝑙  representa o valor físico da componente no sistema 

de base e seus valores são calculados por (8).  
 

𝐹𝑙 = 𝑓𝑙 . 𝑔11 ,𝐹𝑙 =   𝑔𝑙𝑙 . 

Essa representação dos vetores pode ser utilizada para 

descrever as componentes dos campos elétrico e magnético, 

como visto a seguir. 

B. O método LN-FDTD aplicado para solucionar as 

Equações de Maxwell 

As equações de Maxwell na forma diferencial podem ser 

escritas para meios com perdas, isotrópicos e não dispersivos 

da seguinte maneira, no domínio do tempo: 

,
H E

E e H E
t t

  
 

     
 

 

em que 𝐸   é o vetor intensidade de campo elétrico, 𝐻    é o vetor 

intensidade de campo magnético, ε é a permissividade elétrica, 

μ é a permeabilidade magnética e σ é a condutividade elétrica, 

do meio. Calculando a componente contravariante dos campos 

𝐸   e 𝐻   , utilizando diferenças centradas para termos derivativos 

e observando as células primárias e secundárias na Figura 2, 

podem ser obtidas as equações para atualização das 

componentes de 𝐸   e 𝐻   , tal como no algoritmo de Yee original. 
 

 
Figura 2. Distribuição das componentes covariantes nas células não ortogonais 

Yee, célula primária para as componentes do campo elétrico (𝑒 1 , 𝑒 2 , 𝑒 3)  e 

célula secundária para as componentes do campo magnético (  1,  2 ,  3). 
 

Para obtenção de uma componente do campo (por 

exemplo, a primeira componente contravariante de 𝐻   ,( 𝑙)), (4) 

e (2) podem ser usadas com l = 1. Nesse caso, a operação do 

produto escalar é realizada na lei de Faraday. Isto é: 
 

 ∇ × 𝐸   .
𝑎 2 × 𝑎 3

 𝑔
= −𝜇  

𝜕𝐻   

𝜕𝑡
 . 𝑎 1. 



A partir da qual é fácil ver que 
 

𝜕𝐻1

𝜕𝑡
= −

1

𝜇 𝑔
 
𝜕𝑒3

𝜕𝑢2
−
𝜕𝑒2

𝜕𝑢3
 . 

 

Observado isto, a partir de (2) é possível dizer que 

a  m . a  n = δm,n , em que δm,n  é o delta de Kronecker. A 

Equação (11) e as equações para as outras cinco componentes 

de campo podem ser representadas por diferenças finitas 

utilizando o algoritmo de Yee [5] (com derivadas centradas). 

C. A Estabilidade e Precisão do Método LN-FDTD 

A estabilidade numérica do método está relacionada ao 

incremento Δt, que segue as condições dadas pela expressão 

(12) [3], em que Vm é a máxima velocidade de propagação. 

 
O

P u2

u1

u3

Célula primária

Célula secundária
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Δ𝑡 ≤
1 

𝑉𝑚 .𝑚𝑎𝑥     𝑔𝑙𝑚3
𝑚=1

3
𝑙=1  

. 


Para reduzir os efeitos da dispersão numérica para níveis 

adequados e para garantir a precisão dos cálculos, as 

dimensões de cada célula não-ortogonal em todas as direções 

devem ser inferiores a λ/10 [3], onde λ é o menor 

comprimento de onda envolvido no problema.  

A UPML (Uniaxial Perfectly Matched Layers) para meios 

condutivos é usada para o truncamento do método LN-FDTD, 

que consiste em um conjunto de camadas perfeitamente 

casadas e com anisotropia uniaxial [5]. 

D. Processamento Paralelo para o método LN-FDTD 

O ambiente para que o simulador desenvolvido funcione 

corretamente consiste de: 1) um cluster do tipo Beowulf; 2) 

configuração do tipo Master-Slaves; 3) suporte para o padrão 

de interface de comunicação LAM/MPI (Message Passing 

Interface); 4) serviço RSH (Remote Shell) configurado para 

operar sem senha; 5) NSF (Network File System) para 

compartilhamento dos dados. 

A principal idéia para utilizar a computação paralela para 

resolver problemas eletromagnéticos pelo LN-FDTD é 

baseada na divisão espacial do domínio de análise em 

subdomínios (Figura 3). Cada subdomínio é uma fração de 

todo o volume numérico que será tratado por um único núcleo 

de processamento. Cada núcleo executa essencialmente o 

mesmo código, mas com condições particulares de contorno. 

Informações de campos devem ser trocadas nas interfaces dos 

subdomínios, tal como ilustrado pela Figura 4.   
 

 
Figura 3. Decomposição do domínio em dois subdomínios e seção transversal 

(superfície 1-2) de uma grade 3D não-ortogonal. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Componentes dos campos, trocadas entre dois subdomínios 

vizinhos, com interface em uma superfície 2-3. 

 

Além do ilustrado pela Figura 3, algumas estruturas podem 

ser divididas entre dois ou possivelmente mais subdomínios. 

Esta questão foi tratada através da implementação de uma sub-

rotina, que distribui automaticamente os parâmetros do meio 

entre as unidades de processamento de forma que o 

comportamento eletromagnético do cenário dividido é idêntico 

ao comportamento de todo domínio numérico tratado por um 

único núcleo de processamento.  

Dessa forma, o software pode gerar cenários 

eletromagnéticos complexos definindo automaticamente os 

parâmetros para cada CPU, utilizando os dados definidos pelo 

usuário em uma interface gráfica de usuário (GUI). O cenário 

é representado graficamente por uma ferramenta de 

visualização específica, desenvolvida utilizando a biblioteca 

OpenGL. Essa ferramenta, associada à divisão automática de 

domínio de sub-rotinas reduz, significativamente, a 

probabilidade de erros humanos ao construir e simular os 

cenários. Muitas figuras neste trabalho são resultados diretos 

do visualizador 3D implementado neste trabalho. Para a 

geração dos cenários, é utilizada a mesma malha que será 

fornecida para a realização da simulação numérica. Esta malha 

deve ser estruturada (Figura 5) para que o processo de 

simulação e criação do cenário tridimensional seja realizado 

com sucesso, o que está relacionado à natureza do método LN-

FDTD. A malha será desenvolvida de acordo com a natureza 

do problema a ser simulado e será construída pelo usuário e 

não pelo software deste trabalho, em que o mesmo requer os 

dados da malha construída como parâmetro de entrada para 

concepção da estrutura (definição das condições de contorno) 

e para os cálculos realizados pelo simulador. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Exemplo de uma malha estruturada na visão do domínio físico e na 

visão do domínio computacional (como o algoritmo visualiza as malhas). 

III. A INTERFACE GRÁFICA: CENÁRIOS TRIDIMENSIONAIS 

A interface mostrada pela Figura 6 foi desenvolvida para 

facilitar a realização de simulações baseadas no método LN-

FDTD em coordenadas gerais e construída utilizando a 

ferramenta Qt 3 [9] e a linguagem de programação C++. Suas 

funções foram projetadas com base nas necessidades do 

usuário da área de engenharia, o que deixa o simulador 

numérico intuitivo e de fácil uso.  
 

 
 

Figura 6. GUI. (A) Menu Principal, (B) Barra de Atalhos, (C) Guia do Método 
Numérico, (D) Parâmetros da Simulação e Estruturas (Blocos e 

Funcionalidades da Interface), (E) Ações e (F) Gráficos. 
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A estrutura da interface foi dividida em seis áreas: Menu 

Principal, Barra de Atalhos, Guia do Método Numérico, 

Parâmetros da Simulação e Estruturas, Ações e Gráficos, 

como pode ser observado na Figura 6. A organização das áreas 

permite um acesso simples e direto a todas as funções que 

contém a interface, colocando a ferramenta acessível aos 

usuários que possuam dificuldades em lidar com 

desenvolvimento de softwares, evitando o contato do usuário 

com códigos-fonte. 

O Menu Principal possui o sub-menu Arquivo, que contém 

as opções abrir, salvar, salvar como e sair. Essas opções estão 

relacionadas aos arquivos de entrada dos parâmetros da 

simulação e estruturas. O sub-menu Ajuda possui as opções 

Manual e Sobre. O manual contém todas as informações sobre 

como utilizar o software corretamente e informações sobre os 

desenvolvedores da aplicação.  

A Barra de Atalho contém os atalhos para abrir e salvar os 

arquivos de entrada. A Guia Método Numérico foi colocada a 

fim de que, no futuro, agreguem-se novos métodos numéricos 

enriquecendo as funcionalidades da interface. 

Parâmetros da Simulação e Estruturas são responsáveis 

pela inserção dos blocos dielétricos, blocos metálicos, hastes 

metálicas e as máquinas do processamento paralelo na 

simulação. Esses blocos e hastes serão representados no 

ambiente 3D para que se possa visualizar o que será simulado. 

Ações contêm o botão para iniciar a simulação e visualizar a 

estrutura tridimensional. Finalmente, a seção Gráficos tem a 

finalidade de mostrar, ao final de cada simulação, os gráficos 

referentes à Corrente, Tensão, TGR (Total Grounding 

Resistance) [11], para sistemas de aterramento e a fonte da 

simulação (representando uma descarga atmosférica). 

A. Cenário Gráfico Tridimensional  

O cenário gráfico tridimensional foi desenvolvido 

utilizando as bibliotecas OpenGL [10] e a linguagem de 

programação C. Para entender como foi desenvolvido o 

cenário no ambiente 3D, precisamos conhecer os principais 

conceitos envolvidos, que são: Visualização e Criação 

Tridimensional, Sólidos, Câmera e Modelagem de Superfícies 

Visualização da Malha que serão descritos nos tópicos 

seguintes. 

B. Visualização e Criação Tridimensional 

Quando se trabalha com três dimensões em OpenGL, o 

Sistema de Referência do Universo (SRU) passa a possuir três 

eixos ortogonais entre si (x, y, z) e a origem (0.0, 0.0, 0.0), 

conforme ilustra a Figura 7.  

 
 

Figura 7. O SRU em três dimensões (OpenGL). 

 

A partir disso, um ponto é definido pelos valores de x, y e z 

que correspondem às suas coordenadas nos respectivos eixos 

[10]. Com isso, compreende-se facilmente como o sistema de 

coordenadas funciona em 3D (idêntico ao sistema Cartesiano), 

e, a partir dele, poderão ser formadas as superfícies do cenário, 

especificando e posicionando os pontos na malha associada, 

usando as coordenadas de cada eixo.  

C. Sólidos 

Para este trabalho, um sólido é considerado tudo que tem 

forma própria (Figura 7). Como não iremos representar o 

cenário com objetos compostos por materiais líquidos, 

gasosos, flexíveis ou que não possuem formas totalmente 

definidas, este conceito se emprega perfeitamente.   

D. Câmera 

Para criar um cenário no ambiente 3D, deve-se, 

primeiramente, definir os objetos que o compõe. Tais 

elementos serão incluídos e posicionados no SRU através de 

suas coordenadas tal como anteriormente comentado [10].  

O próximo passo consiste em definir as especificações do 

observador no ambiente 3D, em que é estabelecido de que 

ponto no espaço deseja-se que a cena 3D seja exibida. Deste 

modo, a especificação do observador inclui a sua posição e 

orientação, ou seja, onde o observador está e para onde ele 

está olhando no ambiente 3D [10]. A imagem gerada da 

posição e orientação do observador é estática. Assim, faz-se a 

relação com uma foto (Figura 8). Porém, modificando-se a 

posição do observador, cria-se a idéia de movimento e de 

interatividade. Neste trabalho, isto é controlado via mouse. 

 
Figura 8. Modelo de câmera utilizado em OpenGL. 

 

E. Modelagem de Superfícies Visualização da Malha 

A modelagem tem a finalidade de criar objetos a partir de 

coordenadas x, y e z no ambiente tridimensional, o que é feito 

usando-se a malha de discretização que será fornecida como 

parâmetro de entrada. A partir deste ponto, usando as 

coordenadas especificadas na interface, os objetos serão 

criados no cenário 3D (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Representação de um cenário 3D (em OpenGL) com seus Objetos 

e de um corte da malha computacional. 

  

Na Figura 9, têm-se o cenário criado a partir da malha dada 

como arquivo de entrada, o qual contém as coordenadas e seus 

pontos (relativas ao sistema cartesiano / SRU). Mediante tais 

pontos serão construídos os objetos, respeitando-se os limites 
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do domínio de análise, os quais são especificados no arquivo 

da malha. Como a malha é estruturada, a visualização da 

mesma é gerada simplesmente ligando-se os pontos vizinhos 

do domínio computacional (Figura 5), o que é realizado 

através de linhas nas direções de 𝑎 1 , 𝑎 2  e 𝑎 3,  tal como 

ilustrado na Figura 1. Para representar um objeto como os da 

Figura 9, o volume de cada célula computacional é preenchido 

por uma cor, dando a idéia de que o contorno dos objetos 

acompanha as curvas da malha. Dessa forma, o engenheiro 

tem a perfeita noção de onde o objeto será posicionado na 

malha e se a forma real condiz com a representação 

computacional. 

Vale ressaltar que o simulador LN-FDTD está em perfeito 

sincronismo com o visualizador ilustrado pela Figura 9, de 

forma que o que é visto é exatamente o que é simulado. Os 

parâmetros eletromagnéticos 𝜀𝑟 ,𝜎 e 𝜇𝑟  e as coordenadas das 

estruturas são definidos através de tabelas tal como ilustrado 

pela Figura 10. Nesta figura, cada linha da tabela corresponde 

a um objeto, as tabelas (Figura 10, tela B) descrevem as 

coordenadas e os parâmetros eletromagnéticos e de 

visualização usados para criar o cenário da Figura 9. A linha 1 

da tela B representa o Objeto 1 da Figura 9, a linha 2 o Objeto 

2 e a tela C referência o Objeto 3 da Figura 9. Este cenário não 

possui hastes metálicas. Portanto, a tabela estará vazia e não 

será mostrada na Figura 10.  
 

 

 

 
 

Figura 10. Parâmetros de simulação e criação de objetos (coordenadas em 

células): (A) Tela de Parâmetros Básicos da Simulação, (B) Blocos 
Dielétricos e (C) Blocos Metálicos. 

A Figura 10 mostra as telas de parâmetros para a 

realização da simulação. A tela de Parâmetros da Simulação 

(Figura 10, tela A) requer informações sobre a fonte de 

excitação, a localização do arquivo da malha e da superfície da 

terra (solo).   

Na tela Blocos Dielétricos (Figura 10, tela B), são 

inseridas as informações, tais como: 𝜇 , 𝜀,𝜎, dos objetos que 

comporão o cenário de simulação. Novamente, cada linha 

corresponde a um objeto inserido e sua respectiva cor deverá 

ser fornecida. Esses parâmetros serão utilizados tanto pelo 

simulador como pelo visualizador tridimensional, com 

exceção dos parâmetros de cores, usados somente para 

identificação dos objetos no cenário. A tela Blocos Metálicos 

(Figura 10, tela C) segue as mesmas características dos Blocos 

Dielétricos, porém, diferem na cor, cujo padrão é vermelho 

para todos os blocos definidos e, também diferem na ausência 

dos parâmetros eletromagnéticos (condutores perfeitos). 
  

IV. RESULTADOS 

Para validar os resultados obtidos pelo simulador, dois 

casos são considerados: A) no primeiro caso, é simulado um 

eletrodo de aterramento semi-esférico e; B) no segundo caso, 

faz-se uso de um sistema de aterramento com quatro hastes 

verticais posicionadas em circulo. Os resultados aqui obtidos, 

com o uso da interface gráfica, são idênticos aos resultados 

obtidos em [12] sem o uso de interfaces. 

A. Eletrodo Semi-Esférico 

O Eletrodo Semi-Esférico da Figura 11 foi modelado 

utilizando o visualizador tridimensional desenvolvido.  

 

 
 

Figura 11. Representação 3D (OpenGL) do Eletrodo Semi-Esférico simulado. 
 

Segundo [12], o valor estacionário para a resistência de 

terra, para  = 0 (face superior do eletrodo coincidindo com a 

superfície da terra) é dado por:  

𝑅 =
1

2𝜋𝑎𝜎
. 

A Figura 12 descreve a relação 𝑉 𝑡 𝐼 𝑡   obtidas para 

𝜎 = 2,28 m𝑆/m, 𝜀𝑟 = 10 e raio da semi-esfera 𝑎 = 6 m. Para 

esta situação, a equação (13) fornece 𝑅 = 11,634 Ω . Na 

simulação em [12], obteve-se 𝑅 = 12,55 Ω , e no simulador 

desenvolvido neste trabalho encontrou-se 𝑅 ≅ 12,70 Ω 

(Figura 12) para t = 0,5 s. 

 
 

Figura 12. Relação 𝑉 𝑡 /𝐼(𝑡) obtida para o eletrodo semi-esférico. 

  

A diferença entre os valores encontrados pode ser 

justificada por problemas de arredondamento dos simuladores 

distintos. 

 

Figura 13. Componente 𝑒3do campo 𝐸   (dB) no inicio do processo de 
propagação. 

A distribuição espacial da componente 𝑒3 do campo 𝐸   
(Figura 13), em uma superfície vertical que passa pelo centro 
do eletrodo semi-esférico, é gerada ao final da simulação.  
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B. Sistema de Aterramento Com Quatro Hastes Verticais 

Posicionadas em Circulo 

A simulação consiste em quatro eletrodos verticais, de 

quatro metros de comprimento, conectados por um condutor 

circular de raio também de quatro metros, posicionado 0,5 

metro abaixo da superfície do solo. 

A Figura 14 mostra a concepção da estrutura no simulador 

3D desenvolvido. Esta estrutura foi construída utilizando 

somente hastes metálicas. A conexão elétrica entre as hastes é 

feita através de condutores elétricos que seguem a malha 

inicialmente estabelecida. Neste caso, a malha da Figura 3 foi 

utilizada. 
 

 
 

Figura 14. Representação dos Eletrodos em Disposição Circular 3D (em 
OpenGL). 

De acordo com [12], o valor estacionário da resistência de 

terra para a estrutura acima pode ser calculada por 
 

𝑅 =
1  4𝐿 +  1  8𝜋𝑟   

𝜎
, 

 

em que L é o comprimento das hastes e r é o raio do círculo. 

Para este caso, (14) fornece 𝑅 =  36,224 Ω (σ =  0,002 S/m) 

e o simulador deste trabalho obteve 𝑅 ≅ 37,90 Ω. A Figura 15 

mostra os resultados obtidos com os métodos FDTD, 

considerando-se discretizações diferentes, e LN-FDTD.  

 
Figura 15. Relações 𝑉 𝑡 𝐼 𝑡   obtidas pelos métodos FDTD e LN-FDTD 

para os eletrodos dispostos circularmente. 
 

Na Figura 15, observa-se que na medida em que se 

aumenta a resolução do método FDTD, os resultados tendem 

para o resultado calculado pelo simulador desenvolvido. 

Observa-se que a simulação em coordenadas gerais concorda 

com (14) em termos de resposta estacionária, e que as 

soluções obtidas pelo método FDTD geram oscilações 

adicionais devido a aproximações por staircase. Além disso, 

estas aproximações aumentam a relação 𝑉 𝑡 𝐼 𝑡   para a 

estrutura, já que este tipo de geometria (conexão circular, Fig. 

14) causa mudanças bruscas no percurso da corrente, 

dificultando a sua circulação.  

V. CONCLUSÕES 

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um 

ambiente computacional de fácil interação com o usuário, em 

que o mesmo possa realizar simulações utilizando o método 

numérico LN-FDTD, com processamento paralelo. O uso do 

software não requer que o usuário tenha algum tipo de 

especialização sobre a técnica numérica. Isto possibilita que 

estudantes iniciantes da área de engenharia possam utilizá-lo 

sem dificuldades. 

Os resultados obtidos pelo simulador desenvolvido foram 

fieis aos resultados disponíveis na literatura, validando a 

presente implementação computacional. A interface gráfica, 

junto com o visualizador 3D, apresenta vantagens importantes 

que vão da melhoria da eficiência, pois simplifica o uso do 

software desenvolvido, até a redução dos índices de erro 

humano no momento da concepção dos cenários. Os 

resultados obtidos mostram que a interface gráfica está em 

perfeito sincronismo com o simulador, garantindo que o que é 

mostrado no ambiente virtual é o que será simulado. Com isso, 

o presente trabalho se apresenta como uma ferramenta capaz 

de realizar outras simulações envolvendo o método LN-

FDTD, tais como em antenas e em compatibilidade 

eletromagnética, por exemplo, sem que seja necessária 

qualquer modificação no código-fonte do programa simulador. 

Para trabalhos futuros, serão desenvolvidas simulações 

experimentais para realizar a validação completa da 

ferramenta desenvolvida. 
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Resumo — O objetivo do estudo foi desenvolver um sistema de 
medição de correntes de fuga em para-raios de Óxido de Zinco, 
que forneça a forma de onda da mesma e seus parâmetros 
quantitativos, de maneira a possibilitar a avaliação das condições 
operacionais do equipamento sob teste, bem como seu grau de 
degradação. Dentre os fatores que motivam o projeto está o baixo 
custo para o sistema frente aos medidores encontrados no 
mercado, bem como o desenvolvimento com o maior grau de 
tecnologia nacional. 

Palavras-chave- Avaliação de Para-raios; Bobina de Rogowski; 
Telemetria. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os para-raios de óxido de zinco (ZnO) são muito utilizados 
em sistemas de energia elétrica como dispositivos essenciais 
para proteção de equipamentos como, por exemplo, 
transformadores de potência e geradores que processam 
energia elétrica em sub-estações e usinas. Os para-raios elevam 
a segurança do sistema elétrico pois agem contra distúrbios 
geralmente provocados por chaveamentos ou descargas 
atmosféricas. A falha de um para-raios em conter um pulso de 
energia que se propaga pela rede elétrica de potência pode 
ocasionar a perda de equipamentos de elevado valor, além do 
desligamento de grandes unidades consumidoras, implicando 
geralmente em elevadas multas para as companhias 
energéticas. Portanto, é de grande importância o 
monitoramento das condições operacionais destes dispositivos 
de proteção. 

Para a avaliação do funcionamento e o acompanhamento do 
grau de degradação de para-raios de ZnO, são empregadas 
geralmente as técnicas de medição da sua corrente de fuga e/ou 
o monitoramento por imagem térmica [1]. Neste estudo 
buscou-se desenvolver um sistema de medição para monitorar 
a corrente de fuga destes para-raios. 

Em condições normais de operação a corrente de fuga de 
um para-raios de ZnO tem ordem de grandeza de 0,1 a 1,5 mA 
de pico [1]. O elemento sensor Bobina de Rogowski pode ser 

utilizado para mensurar esta corrente. No entanto, em virtude 
da sua baixa magnitude, a sensibilidade do sensor deve ser 
aumentada por meio da utilização de um material 
ferromagnético como núcleo. Além disso, circuitos eletrônicos 
especiais são necessários para amplificar e filtrar o sinal 
proveniente do sensor.  

Buscou-se desenvolver um sistema para medição de para-
raios energizados, condição que requer cuidados especiais para 
os trabalhadores em campo. Sob este enfoque de riscos, foi 
desenvolvido também um sistema de comunicação sem-fios 
para a leitura das informações adquiridas pelo medidor, bem 
como a revisão e alteração remota de seus parâmetros. Para que 
o operador interaja à distância com um ou mais medidores, foi 
desenvolvido um programa computacional de interface 
amigável para execução em computadores pessoais portáteis. 
Um módulo de rádio conectado ao computador recebe e envia 
sinais ao medidor. No diagrama de blocos da Fig. 1 pode-se 
observar mais claramente como a estrutura foi projetada.  

 

 

Figura 1. Diagrama de blocos do sistema de medição desenvolvido 

Este trabalho foi co-financiado pela FINEP, ELETROBRAS e REIVAX. 
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II. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DE PARA-RAIOS DE 

ZNO 

Em uma visão simples e macroscópica, um para-raios de 
ZnO é constituído por um resistor não-linear (varistor) formado 
por blocos cerâmicos compostos a partir de uma mistura de 
óxido de zinco e outros óxidos metálicos [2]. Pode-se entendê-
lo como um limitador de tensão. Sua atuação se resume no 
estabelecimento de um nível seguro de tensão máxima. Quando 
em um sistema elétrico o nível de tensão tende a ser maior que 
o valor da tensão máxima do para-raios, há a atuação do 
mesmo, ceifando o crescimento dos níveis de tensão. Este 
comportamento é dado pela característica não-linear dos blocos 
a base de ZnO. As resistências elétricas destes blocos são 
extremamente elevadas até um nível de tensão, denominado de 
tensão de ruptura. À medida que a tensão excede este valor, a 
resistência elétrica interna dos blocos se reduz drasticamente, 
permitindo o escoamento de grandes correntes para a terra, e 
mantendo o nível de tensão máximo de segurança [1]. 

Estes para-raios em situação normal de operação, devido às 
suas características internas e externas, permitem o escoamento 
de uma corrente de fuga. Essa corrente apresenta duas 
componentes, uma resistiva que flui principalmente pelo 
interior dos resistores, e outra dita capacitiva. A componente 
resistiva é responsável pelas perdas e pela degradação do 
material ativo nos blocos de ZnO. Esta degradação, também 
causada por outros fatores, recursivamente pode implicar num 
aumento na corrente resistiva. Segundo a IEC 60099-5, esta 
parcela da corrente representa algo entre 5 e 20% da corrente 
de fuga total. A componente capacitiva é geralmente 
predominante (entre 80 e 95% da corrente de fuga total), e tem 
característica capacitiva e linear. 

A Fig. 2 mostra o circuito equivalente simplificado 
utilizado para justificar esta análise [2]. O circuito é constituído 
por um resistor não-linear (Rp) que representa os blocos de 
ZnO resistivos, e um capacitor (Cp) que representa as 
capacitâncias paralelas do para-raios. Observa-se no modelo 
por circuito elétrico apresentado que a corrente total (it) é a 
soma de suas componentes resistiva (ir) e capacitiva (ic). 

 

Figura 2. Circuito equivalente simplificado do pararaios de ZnO [2]. 

Com base na corrente de fuga, os principais parâmetros 
medidos para o diagnóstico são a corrente total (por meio de 
valores eficaz, de pico, e médio da forma de onda retificada), a 
componente resistiva da corrente total, a componente 
capacitiva da corrente total, a distorção harmônica e a potência 
de perdas. 

A intensidade e o conteúdo harmônico da corrente de fuga 
estão diretamente associados às solicitações e degradações que 
o para-raios sofre ao longo de sua vida útil. As solicitações que 
mais ocorrem em para-raios são descargas atmosféricas e 
surtos provocados por manobras na rede elétrica, que 
dependendo de sua intensidade e frequência podem 
proporcionar desgastes nos elementos ativos do equipamento. 

Por outro lado, a degradação do funcionamento de um para-
raios de ZnO está associada a diversos fatores técnicos e 
ambientais que alteram as condições normais de operação. 
Quando estas alterações são severas, ultrapassando limites 
especificados para atuação no sistema, podem resultar em 
sérios problemas ao para-raios e, consequentemente, ao sistema 
elétrico. Os danos causados nos componentes do para-raios 
podem comprometer imediatamente a sua atuação ou em 
eventos futuros. Os fatores mais comuns e importantes são a 
perda de estanqueidade e conseqüente penetração de umidade, 
e também a deposição de material contaminante na parte 
externa do para-raios, levando a uma alteração da 
homogeneidade do campo elétrico sobre os elementos ativos, 
provocando descargas parciais internas. 

III.  SISTEMA DE MEDIÇÃO 

O sistema de medição é apresentado a seguir, na sequência 
dos elementos expostos no diagrama de blocos da Fig. 1. 

A. Sensor de Corrente Bobina de Rogowski 

A bobina de Rogowski é um sensor de corrente elétrica 
constituído de um enrolamento uniformemente distribuído em 
um núcleo de material geralmente não-magnético e, em geral, 
mecanicamente flexível. Dessa forma pode ser aberto, tal como 
é um amperímetro alicate convencional. Seu funcionamento 
consiste no fato de que uma corrente elétrica alternada 
passando por um condutor gera um campo magnético também 
alternado. Colocando-se a bobina no entorno do condutor, o 
campo magnético gerado pela corrente induz uma tensão na 
bobina e(t), a qual é proporcional à taxa de variação da corrente 
i(t) que flui pelo condutor, conforme (1). 

  
dt

tid
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SN
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r )(
)( 0µµ−=           (1) 

Pode-se notar em (1) que a tensão induzida nos terminais da 
bobina é dependente de suas constantes físicas (número de 
espiras N, seção transversal S e comprimento médio lm), da 
taxa de variação da corrente, e da permeabilidade relativa do 
material do núcleo µr. Assim sendo, para medição de correntes 
de baixa amplitude, procura-se aumentar tanto quanto possível 
o número de espiras e a área da secção transversal da bobina, 
com o compromisso de diminuir seu comprimento. 

Para se obter a imagem da corrente elétrica do condutor, 
dada em (2) deve-se integrar temporalmente o sinal de tensão 
disponível nos terminais da bobina [4]. Neste trabalho esta 
tarefa é realizada por meio de integração digital do sinal 
amostrado por um conversor analógico/digital.  
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Sendo a faixa de amplitude da corrente de fuga dos para-
raios de ZnO bastante reduzida, em torno de poucos mili 
Ampères, deve-se utilizar um material ferromagnético como 
núcleo do sensor de corrente, e assim aumentar sua relação 
sinal/ruído. Além disso, para que a função de transferência da 
bobina seja linear em toda faixa de operação do sensor, é 
necessária a escolha adequada do material a ser utilizado, 
considerando-se principalmente a linearidade da sua 
permeabilidade inicial. Em análises executadas em laboratório 
para diversos materiais ferromagnéticos com o auxílio de uma 
bancada de caracterização de materiais Brockhaus MPG-100, 
foi escolhida uma ferrite de fabricação nacional IP-12, cujos 
parâmetros obedecem as restrições do projeto. Este núcleo foi 
posteriormente enrolado com 600 espiras homogeneamente 
distribuídas sobre seu comprimento, conforme ilustra a Fig. 3. 

 

 

Figura 3. Sensor de corrente bobina de Rogowski confeccionado. 

B. Condicionamento Eletrônico de Sinal 

A intensidade do sinal de tensão nos terminais da bobina 
geralmente está abaixo da ordem de milivolts para os níveis de 
corrente tratados neste estudo, mesmo com a utilização de um 
material ferromagnético no núcleo do sensor. Desta maneira, 
para obter as informações desejadas do sinal, é necessário 
amplifica-lo e filtrá-lo, de forma a excluir componentes de 
freqüências indesejáveis. Esta operação é feita por meio de um 
amplificador de instrumentação de precisão PGA204, da Texas 
Instruments, o qual permite a escolha de quatro valores de 
ganho configurados através de uma porta digital, permitindo 
assim sua configuração através de software executado em 
microcontrolador. 

O sinal amplificado deve ser condicionado de forma a 
atender às especificações do conversor analógico-digital, 
portanto processado por duas etapas subseqüentes: adição de 
tensão de referência, e filtragem anti-recobrimento. 

C. Microcontrolador 

Para compor o sistema embarcado que constitui o medidor 
portátil, utilizou-se um microcontrolador ARM LPC2148, o 
qual incorpora um conversor analógico de 10 bits para 
aquisição do sinal proveniente da etapa de condicionamento. 
No microcontrolador é executado um software para a 
integração digital do sinal e cálculo de medidas, apresentando-

as de maneira móvel e independente em um mostrador gráfico 
do tipo LCD, sem a necessidade da presença de um 
computador. 

D. Sisistema de Comunicação Sem-Fios 

Como este projeto visa à medição de para-raios 
energizados, cuidados devem ser tomados durante a utilização 
do equipamento em campo. A norma NR10 regulamenta o 
acesso às instalações elétricas de alta tensão, exigindo 
treinamento específico para atividades em torno das áreas 
energizadas e a utilização de equipamentos de proteção 
individual. Sob um enfoque de riscos e de tornar o sistema 
comunicável (potencializando o sistema para aplicações mais 
complexas), foi implementado um sistema de comunicação 
sem-fios para a leitura das informações capturadas pelo 
medidor, bem como a revisão e alteração remota de seus 
parâmetros. 

O padrão de comunicação IEEE 802.15.4, por meio de um 
módulo de rádio, foi escolhido para esta aplicação por ser 
voltada a dispositivos de baixo consumo, como é o caso deste 
projeto alimentado por baterias. Além disso, o padrão permite 
atribuir endereços distintos para cada módulo, conferindo ao 
projeto a possibilidade de monitorar diversos medidores de 
corrente simultaneamente. 

E. Software de Monitoramento 

Para que o operador interaja à distância com um ou mais 
medidores, foi desenvolvido um programa computacional de 
interface amigável para execução em computadores 
preferivelmente portáteis, facilitando monitoramentos em 
campo. Assim, um módulo de rádio ligado ao computador 
pode receber e enviar sinais ao medidor. 

O software foi implementado em linguagem de 
programação VisualBasic, e comunica-se com o equipamento 
de rádio através de uma porta USB. No software estão 
disponíveis uma série de informações úteis ao operador, como 
por exemplo, o nível de carga da bateria, o nível do sinal de 
rádio e o progresso da aquisição em andamento. Ainda mais 
relevantes são os campos que fornecem os resultados das 
medições da corrente, como o valor eficaz, taxa de distorção 
harmônica, e dois gráficos com a forma de onda e composição 
harmônica. A Fig. 4 mostra a interface do programa 
desenvolvido. 

 

 
Figura 4. Interface do programa implementado para comunicação sem-fios 

com o sistema de aquisição. 
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IV.  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Uma vez concluídas as montagens do sensor bobina de 
Rogowski e do sistema microcontrolado de aquisição de dados, 
foram feitos testes de calibração e precisão do protótipo. 
Aplicou-se a tensão da rede elétrica sobre um resistor de 
potência, e tomou-se como referência a corrente resultante da 
divisão entre os valores da tensão e da resistência medida no 
resistor, utilizando-se um multímetro de precisão. A Fig. 5 
mostra o erro relativo percentual encontrado para medições 
dessa corrente feitas com o sensor protótipo desenvolvido e um 
segundo amperímetro de precisão Amprobe 37XR-A. 

 
Figura 5. Sensor de corrente bobina de Rogowski confeccionado. 

Os resultados obtidos destes ensaios mostram que as 
medidas feitas com o sensor protótipo são confiáveis, uma vez 
que, mesmo para correntes tão baixas quanto 100 uA eficazes, 
o erro relativo percentual foi menor do que 4%, sendo que o 
amperímetro comercial teve erros da mesma ordem de 
grandeza. 

Para avaliar o desempenho do sistema desenvolvido em 
uma aplicação real, algumas medições foram também 
realizadas em um laboratório de alta-tensão monitorando-se a 
corrente de fuga total de um para-raios de dois módulos 
submetido à tensão nominal de 192 kV, como mostra a 
montagem da Fig. 6.  

 

 
Figura 6. Para-raios em avaliação alimentado por fonte de alta-tensão. 

Os resultados foram comparados com aqueles obtidos com 
um sistema de medição de correntes por efeito Hall comercial 
da marca Tektronix modelo TCP312 em conjunto com 

osciloscópio DPO4104 do mesmo fabricante, ambos de 
reconhecida qualidade. Pode-se observar nas figuras 7 e 8 que 
os dois sistemas apresentam valores muito semelhantes. 

Em razão do elevado conteúdo harmônico da corrente de 
fuga total destas medições foram também medidas as correntes 
de fuga para cada um dos módulos separadamente, agora 
somente com o sistema desenvolvido neste estudo. Constatou-
se que um dos módulos estava em boas condições, por 
apresentar corrente de fuga total com amplitudes adequadas à 
sua família, conforma mostra a forma de onda da corrente na 
Fig 9. Entretanto, o outro módulo apresentava-se com algum 
defeito, pois sua corrente de fuga total excedia em muito os 
valores normais para esta família de equipamento, conforme 
pode ser notado pela forma de onda da Fig. 10. 

 

 
Figura 7. Corrente de fuga do para-raios sob uma tensão de 192kV medida 

com sensor de efeito Hall da Tektronix. 

 

 
Figura 8. Corrente de fuga do para-raios sob uma tensão de 192kV medida 

com sensor protótipo desenvolvido. 

 

 
Figura 9. Corrente de fuga do módulo A para-raios sob uma tensão de 96kV 

medida com sensor protótipo desenvolvido. 

 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

884



 
Figura 10. Corrente de fuga do módulo B para-raios sob uma tensão de 96kV 

medida com sensor protótipo desenvolvido. 

V. CONCLUSÃO 

Os para-raios de ZnO possuem sua importância no sistema 
elétrico de energia em alta e extra-alta tensão, tendo a função 
principal da proteção. Eventuais falhas podem ocorrer, 
diminuindo a confiabilidade dos sistemas. Assim, técnicas de 
diagnóstico que não causam indisponibilidade do equipamento, 
evitando o desligamento de consumidores, e que 
concomitantemente melhoram a segurança de pessoas e de 
equipamentos, são de grande interesse das equipes de 
manutenção e operação. As técnicas de diagnóstico com 
monitoramento da corrente de fuga desenvolvidas neste 
trabalho proporcionam estas vantagens. 

Conforme mostraram estas medições apresentadas na Seção 
IV deste artigo, foi possível medir correntes tão baixas quanto 
100 uA eficazes com o sensor desenvolvido. Além disso, em 
uma situação típica de avaliação de para-raios de ZnO, um 

para-raios foi submetido a testes com o medidor implementado 
neste estudo, através do qual observou-se grau de degradação 
de um do módulos do equipamento. 

O medidor desenvolvido neste projeto atende as seguintes 
metodologias normatizadas de avaliação de para-raios de ZnO: 
a) por meio da corrente de fuga total; b) por meio da taxa total 
de distorção harmônica – THD – da corrente de fuga; c) por 
meio da componente de terceira harmônica da corrente de fuga 
total (norma IEC 60099-5 seção 6). 
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Resumo — Este artigo trata do estudo de Transformadores de 
Corrente – TCs. O objetivo é mostrar uma metodologia 
desenvolvida para ensaios de TCs de alta tensão e algumas 
questões de precisão típicas em ensaios de TC em geral. É 
proposto o fator de forma da onda de tensão como avaliador 
qualitativo do desempenho do ensaio no levantamento de 
curvas de magnetização e de laços de fluxo por corrente de 
excitação. Um instrumento virtual foi desenvolvido para traçar 
o laço de fluxo do TC, de maneira que por meio dos valores de 
fluxo de remanência e de saturação é possível averiguar a 
classe do TC conforme a norma IEC 60044-6. 

Palavras-chave: Transformadores de Corrente; Análise de 
TCs; Metodologia de ensaio de TCs. 

I. INTRODUÇÃO 

Este artigo trata dos procedimentos experimentais, 
normatizados ou não, de avaliação de Transformadores de 
Corrente – TCs – de alta tensão. Simulações numéricas e 
ensaios experimentais ainda se constituem um assunto a ser 
desenvolvido frente às novas ferramentas de modelagem e de 
testes, principalmente referente às novas exigências de 
proteção no sistema elétrico. 

Até recentemente não havia ferramentas e modelos de 
materiais ferromagnéticos adequados ao estudo, onde as 
grandezas eletromagnéticas eram tratadas geralmente como 
fasores. Embora seja um dos dispositivos mais utilizados 
dentro da engenharia elétrica para a medição de corrente, 
também não há muita literatura aprofundada sobre este 
assunto. Geralmente, os fabricantes dos TCs detêm os 
conhecimentos, pois eles procuram manter uma proteção aos 
detalhes e à manufatura, dificultando a concorrência 
comercial. Atualmente, com as novas exigências de 
segurança, confiabilidade e operacionalidade do sistema 
elétrico, principalmente com a evolução dos sistemas de 
proteção, este dispositivo tem despertado novamente o 
interesse de pesquisadores [1 - 8]. 

Apresenta-se uma análise qualitativa dos ensaios que são 
realizados pela bancada de ensaios em TCs [9], mostrando 
uma metodologia experimental desenvolvida para a obtenção 
de valores, principalmente do fluxo magnético remanente, e 
de curvas, tais como a de fluxo por corrente de magnetização 
e a do laço de fluxo por corrente de magnetização. 

II. SOBRE A APLICAÇÃO DE TCS 

No sistema elétrico, o TC é utilizado para obter uma 
forma de onda da corrente elétrica de amplitude reduzida 
para as funções de medição e de sensibilizar os sistemas de 
proteção. Fundamentalmente, o TC é um transdutor que 
reduz valores de altas intensidades de corrente elétrica para 
valores de corrente cujos sistemas de medição e proteção 
possam mensurar. Assim, ele procura fornecer uma forma de 
onda da corrente secundária i2(t) o mais próxima possível da 
forma de onda da corrente primária i1(t) de alta intensidade 
(vide Fig. 1). 

Os TCs utilizados em sistemas elétricos de alta tensão 
são projetados e construídos geralmente para operar com 
corrente secundária nominal padronizada de 5 Ampères ou 
de 1 Ampère, com relações de transformação tais como 
200/5, 500/5, 1000/5 etc. Os valores nominais de corrente 
primária e secundária são normatizados e apresentados em 
normas [10, 11, 13], variando dentro de uma faixa de 5 A a 
8000 A. 

Um dos problemas que mais afetam os sistemas de 
proteção, e possivelmente os de medição, é o fenômeno de 
remanência magnética. Esta remanência ocorre quando o 
material magnético que compõe o núcleo permanece 
magnetizado. Como os TCs geralmente utilizam aço ao 
silício de grãos orientados (GO), os valores de remanência 
tendem a serem maiores do que se fossem construídos com 
material de grãos não-orientados (GNO). Por vezes, os 
núcleos são seccionados para que o efeito da remanência seja 
atenuado.  A magnetização do núcleo pode acontecer, por 
exemplo, após a ocorrência de uma falta no sistema elétrico. 
Devido a isso, para que os sistemas de proteção possam atuar 
adequadamente, os TCs necessitam serem avaliados também 
quanto ao valor de remanência magnética através de ensaios 
e procedimentos numéricos. A norma IEC 60044-6 [12] 
apresenta um procedimento para a obtenção do valor de 
remanência através da curva fluxo por corrente de 
magnetização utilizando integradores. 

A norma IEC 60044-6 [12] especifica tipos de TCs de 
proteção. Atualmente, é mais comum se adotar nos sistemas 
de proteção de subestações de alta tensão do setor elétrico os 
TCs dos tipos: a) TPY, possuindo um entreferro que assegure 
uma remanência magnética com valor inferior a 10%; b) 
TPZ apresentando entreferros com tamanhos maiores para 
fornecer uma característica praticamente linear [2]. O TC da 
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classe TPZ geralmente é adotado somente em circuitos 
especiais. 

Ainda resta no sistema elétrico uma grande quantidade de 
TCs de proteção apropriados ao uso de relés 
eletromecânicos. Esses possuem núcleos não seccionados, o 
que os leva a uma remanência magnética1 na ordem de 80%. 
Os relés eletromecânicos estão sendo substituídos por relés 
eletrônicos. Dentro deste contexto e sob o enfoque da 
melhoria da resposta dinâmica do sistema de proteção, há 
interesse na reavaliação dos TCs instalados no sistema, 
justificado pelo fato do setor elétrico vir adotando um nível 
de remanência na ordem de 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema típico de um TC. 

Do ponto de vista das companhias elétricas, há a 
necessidade de averiguar se as características dinâmicas 
magnéticas dos equipamentos fornecidos pelo fabricante 
estão conforme os valores especificados na solicitação da 
compra. Assim, o desenvolvimento de um procedimento 
experimental que forneça o laço de fluxo magnético em 
função da corrente de excitação é de importância para os 
engenheiros que trabalham no sistema elétrico. 

O foco deste artigo é analisar qualitativamente ensaios de 
TCs e apresentar um método de obtenção da remanência 
magnética. 

III.  EQUACIONAMENTO FUNDAMENTAL E 

CONSIDERAÇÕES 

O funcionamento dos dispositivos eletromagnéticos é 
explicado pelas Equações de Maxwell. O campo magnético 
H é criado por uma corrente elétrica de densidade J nos 
condutores conforme (1). 

rot =Η J      (1) 
Aplicando-se uma integração de superfície em ambos os 

lados de (1), tem-se: 

S Srot d d⋅ = ⋅∫∫ ∫∫H s J s
   (2) 

Pelo Teorema de Stokes, a equação (2) pode ser reescrita 
como a Lei de Ampère dada por (3), uma vez que, em 
núcleos na forma toroidal (normalmente utilizados em TCs), 
os vetores de campo magnético H e do vetor de comprimento 
infinitesimal dl são co-lineares. 

∫ = NiHdl     (3) 

Considerando o fluxo totalmente confinado no núcleo 
magnético delimitado pelos raios interno Ri e externo Re 
(vide Fig. 1), o campo magnético H(t) em função da corrente 
i(t) é dado por (4). 
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A Equação (4) é válida desde que não haja variação do 
caminho magnético com a intensidade da indução. A indução 
magnética B no material é dada por (5). 

µ=Β Η      (5) 
Como o material possui uma permeabilidade não linear, a 

utilização das grandezas magnéticas B e H para avaliar TCs 
possui erros associados à distribuição não homogênea da 
indução na seção magnética do núcleo. Assim, utiliza-se as 
grandezas fluxo magnético e corrente de magnetização. O 
fluxo magnético φ é dado por (6), onde S é a seção 
magnética efetiva (vide Fig. 1), e está relacionado com a 
tensão induzida v(t) no enrolamento secundário do TC pela 
Lei de Faraday (7) em função do número de espiras N2, que é 
um dado de placa do TC. 
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Geralmente, na análise experimental de TCs, a seção 
magnética efetiva e o caminho magnético médio (isto é, as 
dimensões físicas do núcleo magnético) não são conhecidos. 
Este também é um dos motivos que a análise experimental é 
aqui realizada por meio da tensão de alimentação, ou por 
meio do fluxo magnético, em função da corrente de 
magnetização. Devido às dificuldades experimentais para se 
impor uma corrente primária, os TCs são avaliados 
comumente utilizando o enrolamento secundário para a 
excitação, com o enrolamento primário em aberto. 

IV.  A BANCADA DE ENSAIO DE TCS  

A bancada de ensaios de TCs desenvolvida e apresentada 
em um trabalho de mestrado de M. I. da Costa Bandeira [9], 
que atende a norma [14], serviu de aparato base no 
desenvolvimento do trabalho. Esta possui originariamente 
um Instrumento Virtual (Virtual Instruments - VI) 
desenvolvido em LabView®, onde os sinais elétricos são 
obtidos através de uma placa de aquisição analógica/digital 
da National Instruments. Duas entradas analógicas são 
destinadas à medição, uma para tensão aplicada no 
secundário do TC e outra à corrente de excitação 
(magnetização). 

Um instrumento virtual desta bancada realiza os ensaios 
automaticamente e fornece a curva de magnetização de TCs 
conforme a norma [14]. Há uma análise de erros sob o 
aspecto metrológico dos sistemas de medição das formas de 
onda da corrente e da tensão. Por meio de alguns resultados e 

1A classificação de um TC quanto à remanência se refere à 
porcentagem do valor do fluxo remanente φr em relação ao de saturação φs. 
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análises dos ensaios apresentados neste artigo, mostra-se que 
há outras fontes de imprecisão inerentes à própria bancada 
e/ou ao processo do ensaio em si. Isto provavelmente ocorre 
em outras bancadas utilizadas para ensaios de TCs que 
possuem a mesma estratégia experimental. 

O diagrama esquemático da bancada está apresentado na 
Fig. 2.  Para elevar o nível da tensão aplicada no secundário 
do TC, a bancada utiliza transformadores elevadores. É uma 
proposta topológica baseada em acoplamentos entre 
transformadores, não tendo um controle de eventuais 
distorções na forma de onda da tensão sob o TC na medida 
em que ele fica sujeito a um aumento da sua corrente de 
excitação. Conforme for necessário, valores de tensão 
maiores são atingidos colocando os transformadores do 
conjunto TR2 (vide Fig. 2) em série. Sob o ponto de vista da 
impedância entre a rede e a entrada do enrolamento 
secundário do TC, ocorre um aumento da impedância com o 
aumento do número de transformadores em série. 

 
Figura 2 – Diagrama da bancada de ensaios de TCs. 

 

Esta bancada apresenta resultados de ensaios como 
mostra a Fig. 3, a qual apresenta uma curva de magnetização 
para um TC de medição em função da tensão eficaz e da 
corrente eficaz de excitação, como solicita a norma [14]. 

 

 
Figura 3 – Curva típica de magnetização obtida na bancada de ensaios em 

TCs atendendo a norma ANSI/IEEE C57.13.1-1981. 

Na curva apresentada na Fig. 3, nota-se que após o final 
do joelho (em torno de 0,2 A eficazes), a tensão continua 
numa rampa de ascensão com o aumento da corrente. O 
esperado seria um crescimento da tensão em função da 

permeabilidade magnética constante do ar, o que 
corresponde praticamente uma variação próxima a zero. 

A idéia metodológica proposta foi desenvolvida e 
implementada por instrumento virtual - VI - em LabView®. 
O VI desenvolvido apresenta resultados de ensaios (em 
valores eficazes) que atendem a norma [14], mas também 
inclui curvas de tensão e de fluxo utilizando valores de pico. 
Laços de tensão por corrente de magnetização ou de fluxo 
por corrente de magnetização também são fornecidos pelo 
VI. O efeito da queda de tensão na resistência elétrica do 
enrolamento também pode ser contemplado na apresentação 
dos resultados. Para isto, se adota o circuito equivalente da 
Fig. 4, sendo que a tensão na parte indutiva do TC vm(t) é 
dada por (8), onde R é a resistência elétrica do enrolamento. 
O fluxo φ(t) utilizando a tensão de alimentação v(t) é dado 
por (9). O fluxo calculado φm(t) que contempla o efeito da 
resistência elétrica do enrolamento secundário é dado por 
(10). 

  
Figura 4 – Circuito equivalente simplificado do TC. 

 

( ) ( ) ( )mv t v t i t R= −    (8) 

( ) ( )t v t dtφ = ∫     (9) 

( ) ( )m mt v t dtφ = ∫    (10) 

 
Para avaliar a qualidade da forma de onda de tensão de 

alimentação do TC, utiliza-se o fator de forma (FF) dado por 
(11). O fator de forma de uma onda simétrica f em relação ao 
eixo dos tempos é a razão entre seu valor eficaz e seu valor 
médio relativo a meio período ou à forma de onda retificada 
em um período [15]. O fator de forma permite avaliar o 
ensaio qualitativamente. O fator de forma de uma onda 
senoidal pura (sem conteúdo harmônico) possui o valor 
aproximado de 1,1107 e para uma forma de onda quadrada 
ele vale 1,0000. Quando uma forma de onda senoidal sofre 
distorção ela tende a aumentar o seu valor do fator de forma. 
Entretanto, quando seu formato tende a ser “achatado” por 
harmônicas, se aproximando de uma forma de onda 
quadrada, o valor do fator de forma tende a diminuir em 
relação ao de uma senóide. 
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A metodologia foi aplicada na bancada de ensaios sob 
análise, utilizando as formas de onda medidas de tensão e 
corrente pelos instrumentos da própria bancada. 

V. RESULTADOS E ANÁLISE DA METODOLOGIA PROPOSTA 

O TC utilizado nos ensaios possui três enrolamentos, 
sendo que as medições das resistências elétricas se 
encontram com valores obtidos na temperatura ambiente de 
24,6ºC: a) enrolamento de medição 1S1-1S2, com 160 
espiras e resistência elétrica de 0,345 Ω; b) enrolamento de 
proteção 2S1-2S2, de 240 espiras e resistência elétrica de 
0,870 Ω; c) enrolamento de proteção 3S1-3S2, de 240 espiras 
e resistência elétrica de 0,840 Ω. Neste artigo somente os 
resultados de ensaio com o enrolamento de medição serão 
apresentados. Embora não sejam mostrados aqui, os 
resultados dos enrolamentos de proteção possuem o mesmo 
comportamento em termos de metodologia e análise 
experimental. 

Utilizando o TC de medição, obteve-se a curva de 
magnetização apresentada na Fig. 3. A Fig. 5 apresenta a 
mesma curva, só que utilizando uma escala linear para o eixo 
da tensão. Também são mostrados valores do fator de forma 
(FF) da onda de tensão para determinados pontos marcados 
pelas retas paralelas ao eixo da tensão. Nota-se que o fator de 
forma possui valor superior ao da forma de onda senoidal na 
região de saturação. A Fig. 6 mostra as formas de onda da 
tensão v e da corrente I de entrada do enrolamento 
secundário do TC para uma tensão eficaz de 220 V, bem 
como da tensão corrigida vm que contempla o efeito da 
resistência elétrica do enrolamento conforme (8). A Fig. 7 
mostra as formas de onda do fluxo (φ(t) = Fluxo), do fluxo 
corrigido (φm(t) = Fluxom), conforme (9) e (10) 
respectivamente, e da corrente I para o mesmo ponto de 
operação. O fluxo está 90º atrasado em relação à tensão. 
Quando ocorre a saturação do material magnético, a corrente 
é relativamente alta, bem como sua derivada, fazendo com 
que ocorra uma queda de tensão na impedância série do 
circuito de alimentação do TC, distorcendo a forma de onda 
da tensão aplicada no secundário do equipamento. Esta é a 
razão pelo qual o valor do fator de forma da tensão aumenta 
na região de saturação, provocando a ascendência da reta na 
região de saturação (vide Fig. 3 e Fig. 5). 

 
Figura 5 – Valores do fator de forma ao longo da curva de  

magnetização de um TC de medição. 
A Fig. 7 mostra que há um achatamento da forma de 

onda do fluxo no momento em que ocorre a demanda de 

corrente. Esta distorção da forma de onda do fluxo é causada 
pela saturação do núcleo (o sistema opera em malha aberta) e 
também pela distorção da forma de onda da tensão no 
intervalo de tempo onde ocorre a saturação do material. 
Como a forma de onda do fluxo tende a ter um achatamento 
no seu pico, o valor do fator de forma do fluxo tende a 
diminuir em relação ao valor de uma forma de onda senoidal, 
conforme apresentado anteriormente (vide Fig. 8). 

 

 
Figura 6 – Forma de onda da tensão, tensão corrigida Vm e da  

corrente - ponto de operação de 220 V. 
 

 
Figura 7 – formas de onda do fluxo, do fluxo corrigido e da corrente no  

      mesmo ponto de operação da Fig. 6. 
 

A Fig. 8 mostra os fatores de forma da tensão (FFv), da 
tensão corrigida (FFvm), do fluxo (FFfluxo) e do Fluxo 
corrigido (FFfluxom). Enquanto, que com o aumento da 
corrente de magnetização (aumento do grau de saturação do 
material no núcleo) ocorre uma distorção da forma de onda 
da tensão (aumentado o fator de forma). Para o fluxo, ocorre 
uma diminuição de seus valores. A variação do fator de 
forma da tensão é maior do que o do fluxo porque o fluxo é a 
integral proporcional da tensão, filtrando as distorções. 
Assim, o ensaio pode ser avaliado qualitativamente através 
do fator de forma da tensão, observando seu comportamento 
de afastamento em relação do ponto de FFv = 1,1107. O 
ideal é que o valor do fator de forma seja o mais próximo de 
1,1107, ou seja, que a forma de onda seja mais semelhante a 
uma forma de onda senoidal pura. Estudos experimentais 
ainda poderão ser realizados, com uma quantidade 
considerável de ensaios de vários TCs na busca de se 
determinar um valor da variação tolerável (afastamento do 
valor de 1,1107). 
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Figura 8 – Fatores de forma em função da corrente de pico. 

A Fig. 9 mostra uma curva da relação entre os valores de 
corrente de pico e eficaz em função da tensão eficaz (esteja 
atento que o valor da tensão eficaz sofre influência da 
distorção da forma de onda da tensão). Esta relação é 
praticamente constante na região linear da curva de 
magnetização, em torno do valor 2 , e cresce 
acentuadamente a partir da região do joelho. Isto ocorre 
porque a forma de onda da corrente na saturação tende a ter 
uma forma de onda se aproximando da forma impulsiva 
(vide Fig. 6 e Fig. 7). A dificuldade de se alimentar o TC 
com uma forma de onda senoidal após o joelho da curva de 
magnetização também pode ser observado na mudança 
abrupta (em torno de 210 V) da evolução da relação dos 
valores de pico e eficazes da corrente de magnetização 
apresentada na Fig. 9. 

 

 
Figura 9 – Relação entre os valores de corrente de pico e  

eficaz em função da tensão eficaz. 
 

Analisando as formas de onda e curvas apresentadas sob 
o aspecto da compensação do efeito da queda de tensão 
provocada pela resistência do enrolamento R, nota-se que 
para este TC e nesta freqüência de operação (60 Hz) 
praticamente não há diferenças significativas entre a curva de 
tensão compensada vm (em vermelho) e a curva de tensão 
não compensada v (em preto). A Fig. 10 apresenta os laços 
destas tensões, vm e v, em função da corrente de 
magnetização. Note que, nesta freqüência e para este TC, a 
resistência provoca algum efeito visível apenas na região de 
saturação. 

 
Figura 10 – Laço de tensão por corrente – 220 V. 

 
A Fig. 11 mostra o laço dos fluxos obtido por (9) 

(notação na figura: Fluxo, em preto) e por (10) (notação na 
figura: Fluxom, em vermelho) em função da corrente de 
magnetização. O valor do fluxo remanente φr, ponto onde o 
fluxo de retorno cruza a linha em que a corrente é zero, pode 
ser obtido através desta curva. Este procedimento tornou a 
bancada de ensaios apta a averiguar a forma do laço 
representativo do comportamento do núcleo do material de 
TCs de Medição e de Proteção, permitindo certificar se o 
núcleo do TC de proteção tem entreferro e se sua remanência 
pertence à classe TPY [12], por exemplo. 

 

 
Figura 11 – Laços de fluxo por corrente, em 220V, de um 

             TC Clássico. 
 

Na Fig. 11, mostra-se que o φr está próximo de 90% de φs, 
o que denota ser um TC Clássico, com núcleo sem 
entreferro. 

 

VI.  CONCLUSÃO 

Este artigo abordou algumas dificuldades que ocorrem 
em ensaio de TCs utilizados em sistemas elétricos de alta 

Região de 
saturação 
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tensão, principalmente aqueles envolvendo a distorção da 
forma de alimentação. Mesmo quando a forma de onda da 
tensão for mantida senoidal no ensaio do TC, a não 
linearidade do material faz com que a corrente absorvida seja 
distorcida. O compromisso de se manter a forma de onda de 
tensão senoidal, mesmo com as exigências de corrente na 
região de saturação do núcleo, pode evitar o aparecimento de 
problemas de precisão na caracterização de TCs. 

É conveniente fazer uma análise experimental levando 
em conta a resistência do enrolamento secundário, apesar de 
que neste TC e na freqüência de 60 Hz dos ensaios 
realizados, e mostrados neste artigo, os mesmos não 
apresentarem uma diferença significativa nos valores 
medidos. 

Foi proposta a utilização do fator de forma da onda de 
tensão como indicativo da qualidade do ensaio realizado. O 
fator de forma da onda de fluxo magnético também pode ser 
utilizado. Porém, como o fluxo é determinado através de um 
processo de integração, distorções na forma de onda são 
filtradas, dificultando a avaliação do ensaio. Assim, a medida 
da qualidade do ensaio pode ser efetuada através do fator de 
forma da tensão, principalmente em casos de ensaios em 
malha aberta onde não ocorre a imposição da tensão na 
forma de onda puramente senoidal. Quando o Fator de 
Forma da tensão estiver mais próximo possível de 1,1107 
significa que o circuito de ensaio provoca pouca distorção na 
tensão imposta ao enrolamento secundário do TC sob ensaio. 
Assim, a tensão do circuito de alimentação pode ser 
considerada de boa qualidade. No caso experimental aqui 
estudado, o resultado do ensaio realizado mostra que o 
circuito de alimentação utilizado apresenta um sinal imposto 
com considerável distorção, necessitando que ações para 
diminuir este efeito devam ser implementadas. Ou seja, a 
forma de onda da tensão fornecida atualmente pela fonte de 
alimentação pela bancada utilizada neste estudo não é de boa 
qualidade para análise na região de saturação do TC. 

Com a metodologia apresentada no tratamento das 
grandezas medidas tornou a bancada apta à identificação ou 
averiguação da classificação de TCs. Isto é realizado 
principalmente através do laço de fluxo por corrente e dos 
valores de remanência e de saturação mensurados. O TC aqui 
ensaiado é de medição. Porém, se este fato não fosse 
conhecido, pela curva apresentada na Fig. 11, este TC 
poderia também ser de proteção e, observando a classificação 
para TCs de proteção conforme a norma IEC 60044-6 [12], 
sua classificação poderia ser como um TC Clássico ou TPX. 
Porém, com a análise da Fig. 3, onde o nível da corrente é 
próximo a 0,07 A no ponto de joelho, e tendo um nível 
relativamente baixo de tensão de 200 V na região de 
saturação, indicam que este é um TC de medição. 

Com o aprimoramento desta bancada e de instrumentos 
virtuais associados, pretende-se aprofundar o estudo de TCs 
de alta tensão juntamente com os requisitos atuais dos 
sistemas de proteção, onde os resultados de ensaios de TCs 

de proteção serão analisados sob este enfoque. O objetivo 
deste artigo foi de mostrar uma metodologia desenvolvida 
para ensaios de TCs de alta tensão e algumas questões de 
precisão típicas nos ensaios de TC em geral. 
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Resumo—Este artigo apresenta duas técnicas para se calcular
as funções de forma em elementos finitos triangulares; uma a
partir da matriz-nodal e outra por homotetia no espaço das
funções de área. Pela técnica da matriz-nodal foi elaborado
um programa em Maple, que calcula as funções de forma, a
partir dos polinômios de base, qualquer que seja a interpolação.
Este programa além de facilitar muito a análise de elementos
finitos triangulares interpolados por funções diferentes das
clássicas, é de imprescindível serventia no estudo de novas
funções interpoladoras. O programa será validado aplicando-o
ao cálculo das funções de interpolação quadrática completa,
E(2,c), e à interpolação cúbica incompleta com 6-graus de
liberdade, E(3,6). Esta última será, também, obtida pela técnica
da homotetia. Ficará evidenciado que as funções determinadas
pelas duas técnicas, embora não sejam idênticas, satisfazem
as exigências das funções de forma, portanto, ambas podem
ser consideradas como funções de interpolação válidas para o
elemento E(3,6). Para as interpolações completas, as funções de
forma determinadas por ambas as técnicas são idênticas.

Palavras-chave – Elementos-finitos, nós-geométricos, nós de
interpolação, transformada-geométrica, função de interpolação,
funções de área, funções de forma.

I. INTRODUÇÃO

O método dos elementos finitos é uma ferramenta essencial
nas soluções de fenômenos relacionados aos sistemas de equa-
ções diferenciais parciais sob condições de fronteira, portanto,
de aplicabilidade em vasta área científica; eletromagnética,
termodinâmica, aero-espacial e muitas outras. O emprego do
método compreende os seguintes passos: transfere-se a solução
do sistema diferencial ao sistema integral, através dos méto-
dos: variacional ou dos pesos residuais [1-2-3]; em seguida,
discretiza-se o domínio espacial, da estrutura, em elementos-
finitos, neste trabalho, os triangulares. O problema do contínuo
passa a ser discretizado ao expandir a incógnita, denominada
função tentativa do problema, por função de Lagrange relaci-
onadas aos nós de interpolação dos triângulos. Ao substituir
a função tentativa no sistema de integrais, este se coloca
em forma matricial. O problema é solucionado resolvendo a
referida matriz. As etapas fundamentais, que merecem muito
cuidado, na elaboração do M.E.F. são: organizar a malha, de
maneira que esta seja produzida automaticamente; definir a
interpolação e calcular nos nós de interpolação as respectivas
funções de forma [1-4]. Para simplificar a utilização do M.E.F.,
deve, esta etapa, ser atribuída ao elemento de referência.
O elemento de referência se associa aos elementos-globais
pela transformada-geométrica. Para triângulos retilíneos a

transformada-geométrica só depende dos vértices dos triângu-
los. Em seguida, a formulação integral é discretizada aplicando
ao sistema integral a função interpoladora de cada elemento.
Este artigo se dedica, fundamentalmente, ao segundo passo; a
análise de duas técnicas apropriadas ao cálculo das funções
de forma, de qualquer grau ou tipo de interpolação, nos
elementos triangulares. Indica entre as duas técnicas a mais
adequada à elaboração de um programa para se deduzir
estas funções automaticamente e sugere o procedimento a
ser adotado. O programa será testado em elementos com a
interpolação quadrática completa E(2,c) e em cúbica com 6-
graus de liberdade, E(3,6). Perceba que a cúbica completa
tem 10-graus de liberdade. O novo elemento cúbico proposto
E(3,6), é elaborado com, somente, 6-graus de liberdade.

II. TRANSFORMADA-GEOMÉTRICA

Ao se manusear o M.E.F. recomenda-se, por simplicidade,
transferir as operações da análise ao elemento de referência.
O mapeamento dos elementos-globais ao de referência é feito
pela transformada geométrica que, nos elementos triangulares,
não-curvos, é função, unicamente, das coordenadas dos vérti-
ces dos triângulos [4], vide fig.1.:
A transformada-geométrica é definida, vide fig.1;

Figura 1. Mapeamento entre o espaço de referência e o real pela transfor-
mada geométrica

x(ξ, η) = x1L1(ξ, η) + x2L2(ξ, η) + x3L3(ξ, η)

y(ξ, η) = y1L1(ξ, η) + y2L2(ξ, η) + y3L3(ξ, η)

L1 + L2 + L3 = 1
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onde Lj(ξ, η), com j = 1, 2, 3, são as funções de área no
elemento de referência:

L1(ξ, η) = 1− ξ − η

L2(ξ, η) = ξ

L3(ξ, η) = η

Nos elementos finitos há dois tipos de nós; os relacionados à
transformação-geométrica, nós geométricos que são definidos
nos vértices dos triângulos; e os referentes à interpolação,
que dependem do grau do polinômio interpolador (n). Para
interpolação de grau-n completa, d = (n+1)(n+2)

2 .

III. CÁLCULO DAS FUNÇÕES DE
INTERPOLAÇÃO-BIDIMENSIONAIS, EM ELEMENTOS

TRIANGULARES

Há duas maneiras de se calcular as funções interpoladoras
em elementos triangulares. Em geral, as funções relacionadas à
interpolação de ordem-1 (linear) são referenciadas por funções
de área (L1, L2, L3) e às de ordem superior n ≥ 2 são
conhecidos por função de forma. Uma das técnicas usadas
para se calcular as funções interpoladoras de ordem superior,
n ≥ 2, é por intermédio de homotetia no espaço das funções
de área, veja item IV, que exprime as funções de forma pelas
funções de área (L1, L2, L3) . A vantagem dessa notação é que
o cálculo das integrais sobre os respectivos triângulos torna-se
muito facilitado, já que, no elemento de referência:∫ 1

ξ=0

∫ (1−ξ)

η=0

La1 L
b
2 L

c
3 dξdη =

a! b! c!

(a + b + c + 2)!

A outra técnica, a da matriz-nodal, parte de um polinômio de
base, cujos termos, linearmente independentes, são escolhidos;
seja por monômios no triângulo de Pascal, ou combinações
entre eles, vide fig.2, seja por funções trigonométricas. O
número de termos escolhidos; polinômios ou trigonométricos,
depende da ordem da interpolação (n). Para interpolações
completa de ordem-n, o número de nós de interpolação, ou
grau de liberdade do elemento é de d = (n+1)(n+2)

2 . Se o grau
de liberdade for menor que “d”, a interpolação é incompleta
e o elemento será especial.
A elaboração da função de interpolação básica obedece dois

critérios: o de convergência e o de simetria, além de exigir
que os termos que constituam o polinômio de base sejam
linearmente independentes.

Figura 2. Triângulo de Pascal, com os monômios até a interpolação cúbica
completa

1) Critério de Convergência no espaço de Hilbert
H0

(1)(Ω): Quando as dimensões do elemento tender a zero,
a função de interpolação deve convergir a um valor constante,
portanto, o monômio “1” tem que existir no polinômio de base.
Como o espaço de referência do operador, deste artigo, é o
H0

(1)(Ω) é necessário, também, que as derivadas primeiras
em (ξ e η), no limite, sejam constante, conseqüentemente os
monômios “ξ e η′′ tem que estar presente nas funções de base.

2) Critério de Simetria: Este critério é relevante em inter-
polações incompletas.
“Os monômios devem ser escolhidos de forma a estabelecer
simetria entre os parâmetros selecionados”.
Por exemplo, se um dos monômios escolhidos for (ξaηb)
a preferência para o seguinte é o monômio (ξbηa). Pode-
se, também, escolher um único termo (ξaηb + ξbηa). Com
estes critérios em mente calculam-se as respectivas funções
de forma. Neste trabalho, este procedimento será exemplifcado
para as funções de área, interpolação-linear completa E(1,c),
quadrática E(2,c) e cúbica incompleta com 6-graus de liber-
dade E(3,6).

A. Primeira Técnica: Pela Matriz-Nodal [4]

Parte-se da função de interpolação não-nodal, no elemento
de referência. A função tentativa, ou aproximada, é expandida
por “k” monômios linearmente independentes. Para interpola-
ção de ordem-n completa, k = d = (n+1)(n+2)

2 , seja:

ϕ(ξ, η) = a1P1(ξ, η) + a2P2(ξ, η) + · · ·+ akPk(ξ, η)

ϕ(ξ, η) =< P1(ξ, η) P2(ξ, η) · · ·Pk(ξ, η) > {aj}

j = (1, 2 · · · k)
(1)

Generalizando Pj(ξ, η) são funções conhecidas, linearmente
independentes; como os polinômios ou as funções trigonomé-
tricas. E {aj} são os parâmetros gerais da interpolação não-
nodal. Pelos critérios de simetria e convergência os monômios
escolhidos são:

E(1, c) {1 ξ η}

E(2, c) {1 ξ η ξ2 ξη η2}

E(3, 6)
{

1 ξ η (ξ + η)2 (ξ2η + η2ξ) (ξ3 + η3)
}
(2)

Com respeito às interpolações incompletas, por exemplo o
elemento E(3,6), a escolha dos termos, que constituem o
polinômio de base, deve ser feita com cautela, para evitar que
a inversa da matriz nodal se anule.

1) Cálculo do polinômio de interpolação de Lagrange
(Aproximação-nodal, própria dos elementos-finitos): Qual-
quer função de interpolação de Lagrange completa ou incom-
pleta é deduzida a partir da eq.(1), da seguinte maneira:
- Calcula-se o polinômio de interpolação de base nos res-
pectivos nós de interpolação. O valor encontrado é aquele da
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interpolação no referido nó, então

qj = ϕ(ξ, η) j = (1, 2 · · · k)
q1
q2
·
·
·
qk

 =
[
P
]
(ξj ,ηj)


a1
a2
·
·
·
ak


(3)

[
P
]
(ξj ,ηj)

- Matriz nodal no elemento de referência (ξ, η);
- Pela inversa da matriz-nodal calculam-se os parâmetros-
gerais {aj} em função dos nodais {qj}

{aj} =
[
P
]−1
(ξj ,ηj)

{qj} j = (1, 2 · · · k) (4)

O polinômio de interpolação nodal, ou polinômio de Lagrange
se escreve:

ϕ(ξ, η) =< N1 (ξ, η)+N2 (ξ, η)+· · ·+Nk (ξ, η) > {qj} (5)

O polinômio não-nodal, eq.(1), é reescrito por conveniência:

ϕ(ξ, η) =< P1(ξ, η) P2(ξ, η) · · ·Pk(ξ, η) > {aj} (6)

Substitui-se a eq.(4) em (6) e iguala-se à eq.(5) tem-se,
assim, as funções de forma procuradas, já que, {Pj(ξ, η)} é
conhecido:

< N1 · · · Nk >=< P1(ξ, η) · · ·Pk(ξ, η) >
[
P
]−1
(ξj ,ηj)

(7)

A eq.(7) fornece, numa matriz linha (1 x k), as k-funções de
forma, ou funções de interpolação, almejadas. Para elementos
especiais (interpolações incompletas) deve-se tomar muito
cuidado ao se escolher os termos que compõem o polinômio de
base, para evitar matrizes nodais singulares. Se a interpolação
for completa, a matriz nodal [P] nunca será singular.

B. Aplicação da Técnica da Matriz-Nodal

Neste item serão calculadas as funções de Lagrange, por um
programa escrito em Maple. Este programa possui a sua rotina
de execução fundamentada no procedimento descrito abaixo:
- Seleção dos termos de base: eq.(2);
- Cálculo da matriz nodal: eq.(3);
- Cálculo da inversa da matriz nodal: eq.(4);
- E, finalmente, cálculo das funções de forma: eq.(7).
A aplicação deste programa será feita no cálculo, das funções
de forma, referentes às interpolações: E(1,c), E(2,c) e E(3,6).

1) Interpolação Linear Completa E(1,c): As funções de
interpolação Lineares completas são designadas por funções de
área (L1, L2, L3). Por serem a base da técnica da homotetia,
item IV, elas serão obtidas pela técnica da matriz-nodal em
ambos os espaços: global e de referência, vide fig.1.
- Espaço de Referência: termos básicos (1, ξ, η). Pelo pro-
grama em Maple:

L1 = 1 − ξ − η
L2 = ξ
L3 = η

(8)

Propriedade, veja item IV.

L1 + L2 + L3 = 1

- Espaço-Global: termos básicos (1, x, y). Pelo programa em
Maple:

2S = x1(y2 − y3) + x2(y3 − y1) + x3(y1 − y2)
ai = xjyk − xkyj

bi = (yj − yk)

ci = −(yj − xk)

 (i, j, k)− ciclo.

Li = 1
2S (ai + bix+ ciy)

(9)

2) Interpolação Quadrática Completa E(2,c): A
interpolação quadrática n = 2. Nós de interpolação (graus de
Liberdade) d = (n+1)(n+2)

2 = 6. Veja fig.3.
Os monômios escolhidos são {1 ξ η ξ2 ξη η2}. Pelo

programa em Maple, tem-se:

[
P
]

=


1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0
1 0 1 0 0 1
1 1

2 0 1
4 0 0

1 1
2

1
2

1
4

1
4

1
4

1 0 1
2 0 0 1

4

 e



Coordenadas dos nós :
(1)→ (0, 0)
(2)→ (1, 0)
(3)→ (0, 1)
(4)→ ( 1

2 , 0)
(5)→ ( 1

2 ,
1
2 )

(6)→ (0, 12 )


Calcula-se a inversa da matriz-nodal [P ]−1 e as funções de
forma são obtidas pela eq.(7)

< N1 N2 · · · N5 N6 >=< {1 ξ · · · ξη η2} >
[
P
]−1

Ou seja:

N1 = 1− 3ξ − 3η + 2ξ2 + 4ξη + 2η2

N2 = 2ξ2 − ξ
N3 = 2η2 − η
N4 = 4η − 4η2 + 4ξη
N5 = 4ξη
N6 = 4η − 4η2 + 4ξη

(10)

Figura 3. O elemento de referência com os respectivos nós da interpolação-
quadrática completa, E(2,c)
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Com auxílio das funções de área no espaço de referência,
eq.(8), tem-se

1 = L1 + L2 + L3

ξ = L2

η = L3

(11)

Substituindo a eq.(11) em (10) após um pequeno algebrismo,
obtêm-se funções de forma da interpolação quadrática com-
pleta, E(2,c) expressas pelas funções de área:

N1 = L1(2L1 − 1)
N2 = L2(2L2 − 1)
N3 = L3(2L3 − 1)
N4 = 4L1L2

N5 = 4L2L3

N6 = 4L1L3

(12)

Na eq.(12) as funções de forma do elemento E(2,c) são apre-
sentadas pelas funções de áreas (L1, L2, L3). Se as funções
de área forem expressas no elemento local, eq.(9), as funções
de forma do eq.(12), serão as da interpolação nos elementos
globais, se, ao contrário, porém condizentes com as da eq.(8),
serão aquelas referenciadas as do elemento de referência,
eq.(10).

3) Interpolação Cúbica Incompleta com 6 Graus de Li-
berdade E(3,6): Grau de interpolação n=3. Na interpolação
cúbica completa d = (n+1)(n+2)

2 = 10 nós. A interpolação,
E(3, 6), proposta neste item envolve somente 6 nós, portanto,
trata-se de um elemento especial interpolado por polinômio
cúbico incompleto. A escolha dos termos que constituem o
polinômio de base deve ser feito com muito cuidado, pois
dependendo da escolha, a matriz-nodal será singular e as
funções de forma impossibilitadas de serem obtidas. Se isto
ocorrer, deve-se atentar para outros termos sempre se servindo
dos critérios de simetria e de convergência. Na interpolação em
questão, E(3,6), deve-se manter intocável os termos cúbicos
(ξ3, η3). A escolha dos termos que compõe o polinômio de
base leva em conta a experiência e sensibilidade de quem ela-
bora o método. Há muita flexibilidade na escolha dos termos-
básicos, pois, polinômios de mesma ordem que satisfaçam
as exigências das funções de forma, embora diferentes, con-
vergem a resultados idênticos. Ao contrário das interpolações
completas, nas incompletas há outro cuidado a se ter, como,
por exemplo, na interpolação E(3,6), tratada neste item. Se o
nó-(6), veja fig.3, for colocado no lado (1-3), qualquer que
seja a escolha dos termos básicos do polinômio, a matriz-
nodal será singular. Portanto, para polinômios incompletos
tem-se que se tomar, também, precaução na alocação dos
nós de interpolação, no elemento triangular. O sexto nó de
interpolação poderia também ser posicionado em (6’).
Na escolha dos termos do polinômio de base da interpolação,
deve-se notar que o lado (2-3) contém, somente, um nó de
interpolação, nó-6, portanto como este segmento será interpo-
lado por um polinômio-quadrático, aconselha-se que um dos
termos escolhidos caracterize, da melhor forma possível, um
polinômio do 2o grau, seja (ξ2 + η2) ou por um completo

Figura 4. Elemento de referência e uma das várias formas de se alocar os
nós de interpolação de E(3,6)

(ξ + η)2. Neste trabalho, optou-se pelo último. Assim, os
termos linearmente independentes, escolhidos para a base do
polinômio cúbico incompleto E(3,6), são:{

1 ξ η (ξ + η)2 (ξ2η + η2ξ) (ξ3 + η3)
}

(13)

O nó-6 de interpolação foi alocado com coordenada ( 1
3 ,

2
3 ),

poderia ser em ( 2
3 ,

1
3 ). As funções de forma foram calculadas

pelo programa em Maple, elaborado com base na técnica-
nodal:

N1 = 1− 11
2 (ξ + η) + 9(ξ + η)2 − 27

2 (ξ2η + ξη2)−
9
2 (ξ3 + η3)
N2 = ξ − 9

2 (ξ + η)2 + 21
2 (ξ2η + ξη2) + 9

2 (ξ3 + η3)
N3 = η − 3

2 (ξ2η + ξη2)
N4 = 9

2 (ξ + η)− 45
2 (ξ + η)2 + 81

2 (ξ2η + ξη2) + 27
2 (ξ3 + η3)

N5 = − 9
2 (ξ + η)− 45

2 (ξ + η)2 + 81
2 (ξ2η + ξη2)−

27
2 (ξ3 + η3)
N6 = 9

2 (ξ2η + ξη2)
(14)

Substituindo a eq.(8) em (14) têm-se as funções de forma ex-
pressas pelas funções de área (L1, L2, L3), válidas para ambos
os espaços: global e de referência. É importante salientar que
a unidade deve ser substituída por 1 = L1 + L2 + L3.

IV. SEGUNDA TÉCNICA: HOMOTETIA NO ESPAÇO DAS
FUNÇÕES DE ÁREA (L1, L2, L3)

Há uma segunda técnica adequada ao cálculo das funções
de forma referentes as interpolações hierárquicas n ≥ 2. Esta
técnica tem por base uma homotetia no espaço das funções
de área. As funções de forma são expressas em função de
(L1, L2, L3) [5]. As funções de forma obtidas por ambas as
técnicas; a da matriz-nodal e a da homotetia, tem que satisfazer
as exigências atribuídas às funções de forma, que são:
- Interpolação de Lagrange: A função de forma relacionada a
um certo nó de interpolação (k), é unitária neste nó e se anula
nos demais.

Nk (ξj , ηj) =

{
1 j = k
0 j 6= k
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- Termos de Base (Linearmente Independentes): A soma das
funções de forma multiplicadas pelo valor de um termo do
polinômio de base, no nó de interpolação das respectivas
funções de forma, resulta no próprio termo. Exemplificando:
o termo (ξ2η+ξη2) compõe o polinômio de base do elemento
E(3,6) então:

6∑
j=1

(ξ2j ηj + ξjη
2
j )Nj(ξ, η) = (ξ2η + ξη2)

Como o fator unitário é um dos termos da função de interpo-
lação básica:

k∑
j=1

(1)Nj(ξ, η) = 1

Coerente com a eq. (8): (L1 + L2 + L3) = 1

A. Homotetia no Espaço das Funções de Área

Localiza-se o triângulo a ser interpolado no espaço das
funções de área, pelas coordenadas (L1, L2, L3), com os
vértices fixados sobre os eixos do espaço, vide fig. 5. A
cada grau-(n) de interpolação se refere a uma homotetia do
triângulo, caracterizada pela soma das coordenadas dos nós
de interpolação iguais ao grau da referida interpolação, isto é
(xL1+xL2+xL3) = n, vide fig. 5. Nesta figura são mostradas
as interpolações; quadrática completa E (2,c) ; e a cúbica com
6-graus de liberdade E (3,6), com as respectivas coordenadas
dos nós de interpolação.

O polinômio de Lagrange em cada nó de interpolação é
deduzido com base no grau de interpolação-(n), nas respec-
tivas coordenadas de área (xL1, xL2, xL3) e na definição de
polinômio decrescente P(xLj

)(nLj) [5 - pp: 101 - 104].

P(xLj
)(nLj) =

1

(xLj)!

(xLj
−1)∏

m=0

(nLj −m) j = (1, 2, 3)

(15)
onde P(0)(nLj) = 1. A função de forma da interpolação-(n),
referente ao nó de coordenadas (xL1, xL2, xL3) se escreve:

N
(n)
(xL1,xL2,xL3)

(L1, L2, L3) = P(xL1
)(nL1)P(xL2

)(nL2)

P(xL3
)(nL3)

(16)
Substituindo (15) em (16) obtêm-se as funções de forma
dependentes das de área (L1, L2, L3). Substituindo em (16) a
eq.(8) as funções de interpolação de Lagrange são expressas no
elemento de referência, se a equação for a (9) elas se referem
aos elementos locais.

V. APLICAÇÃO À INTERPOLAÇÃO CÚBICA INCOMPLETA
COM 6-GRAUS DE LIBERDADE E(3,6)

Neste item serão calculadas as funções de forma do ele-
mento E (3,6) pela técnica da homotetia e comparadas com as
obtidas pela técnica da matriz-nodal, eq.(14). A fig. 4 mostra
as coordenadas de área dos 6-nós de interpolação do Elemento

Figura 5. Elemento de referência e uma das várias formas de se alocar os
nós de interpolação de E(3,6)

E(3,6). As funções de forma são calculadas pelas eqs.(16) e
(15), sejam:

N
(3)
1(3,0,0)

(L1, L2, L3) = P(3)(3L1)P(0)(3L2)P(0)(3L3) =
1
3!3L1(3L1 − 1)(3L1 − 2) = L1

2 (3L1 − 1)(3L1 − 2)

N
(3)
2(0,3,0)

(L1, L2, L3) = P(0)(3L1)P(3)(3L2)P(0)(3L3) =
L2

2 (3L2 − 1)(3L2 − 2)

N
(3)
3(0,0,3)

(L1, L2, L3) = P(0)(3L1)P(0)(3L2)P(3)(3L3) =
L3

2 (3L3 − 1)(3L3 − 2)

N
(3)
4(2,1,0)

(L1, L2, L3) = P(2)(3L1)P(1)(3L2)P(0)(3L3) =
9
2L1L2(3L1 − 1)

N
(3)
5(1,2,0)

(L1, L2, L3) = P(1)(3L1)P(2)(3L2)P(0)(3L3) =
9
2L1L2(3L2 − 1)

N
(3)
6(0,1,2)

(L1, L2, L3) = P(0)(3L1)P(1)(3L2)P(2)(3L3) =
9
2L2L3(3L3 − 1)

(17)
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Substituindo a eq.(8) em (17), obtém-se as funções de forma
no elemento de referência:

N1(ξ, η) = 1− 11
2 (ξη) + 9(ξ + η)2 − 27

2 (ξ2η + ξη2)
− 9

2 (ξ3 + η3)

N2(ξ, η) = ξ − 9
2ξ

2 + 9
2ξ

3

N3(ξ, η) = η − 9
2η

2 + 9
2η

3

N4(ξ, η) = 9ξ − 45
2 (ξ2 + ξη) + 27

2 (ξη2 + 2ξ2η) + 27
2 ξ

3

N5(ξ, η) = − 9
2ξ + 18(ξ2 + 1

4ξη)− 27
2 ξ

2η − 27
2 ξ

3

N6(ξ, η) = 9
2 (3ξη2 − ξη)

(18)
Comparando as eq.(18) e (14), percebe-se que não são idênti-
cas, mas semelhantes. Como ambas satisfazem as exigências
das funções de forma, veja item IV, podem ser consideradas
por funções de interpolação de Lagrange do elemento E(3,6).
Observando as funções de forma quadrática completa E(2, c),
eq.(12), e a cúbica incompleta E(3, 6), eq.(17), constata-se
outra propriedade pertinente às funções de forma: aquelas
relacionadas aos vértices do triângulo são expressas pelas
funções de área correspondentes aos respectivos vértices. As
referentes aos nós de interpolação situados entre dois vértices
são dependentes das funções de área dos referidos vértices. Por
exemplo, para o caso da interpolação E(3, 6) na eq.(17) vê-se
N4(L1, L2), N5(L1, L2), estando os nós 4 e 5 compreendido
entre os vértices (1)-(2), e assim por diante.

VI. CONCLUSÃO

Neste artigo foram apresentadas duas técnicas apropriadas
ao estudo das funções de forma; a da função-nodal e da
homotetia relacionada ao espaço das funções de área. Estas
técnicas podem ser aplicadas a qualquer interpolação, n ≥ 1,
seja completa ou incompleta, e são de grande utilidade nos
estudos de novas funções de interpolação (funções de forma)
Com a técnica da matriz-nodal foi elaborado um programa em
Maple que calcula, instantaneamente, as funções de forma,
de qualquer grau ou tipo, a partir dos termos de base do
polinômio de interpolação. O programa mostrou-se ser muito
eficiente, não só na elaboração do método dos elementos-
finitos, mas, também, na análise de novas funções interpo-
ladoras em elementos-triangulares.
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Abstract — The aim of this study is to analyze the dynamic 
response of digital temperature controller using fiber optic Bragg 
grating sensors. The controller is designed using a fiber Bragg 
grating in feedback control loop, instead of the usual thermistor. 
With this configuration the control system resulted in zero steady 
state error and reduced response time without transitory 
oscillations. 

Keywords – Digital control system, temparture control, fiber 
optic Bragg grating sensor. 

I. INTRODUCTION 
The operating temperature is a factor that has direct 

influence on the behavior of electronic devices, especially in 
semiconductors, where temperature variations can cause 
changes in equipment performance [1]. In recent years, several 
studies have been developed aimed at the design high 
performance temperature controllers for electronic devices 
testing, which seeks to minimize transitory fluctuations and 
ensure temperature stability in steady state [1-3]. Several 
applications use a Peltier thermo-element as a thermal 
regulator, which has fine temperature control (accuracy equal 
to 0.1 oC), and fast settling time [2]. However, to implement 
such controllers, fast and accurate temperature sensors are 
needed, which must follow the thermo-element dynamics [3].  

Fiber optic temperature sensors, particularly those based on 
fiber Bragg gratings (FBG), have demonstrated feasibility in 
applications requiring high accuracy and low response time [4]. 
Due to some characteristics such as electromagnetic immunity 
and high sensitivity (intrinsic structure), these transducers 
provide reliable responses in the scale of microseconds [5]. 
Moreover, the reduced size and weight allow to be placed at 
specific points, without affecting the operation of the device.      

In this work, it is performed a comparison between a 
conventional temperature sensor (MCP9700 thermistor by 
Microchip®) and an FBG sensor (uniform fiber Bragg grating 
writing in single-mode fiber), applied in the feedback loop of 
the digital temperature control system proposed by Bazzo et al. 
[2]. The system consists of: a Peltier cell, used to heat or cool 
the device under test (DUT); sensors for temperature 
monitoring; a data acquisition board (DAQ), to acquire 
temperature signals and to send control signals; a control 
interface developed in Labview®; and a servo amplifier, which 

is responsible for acting on the thermoelectric module, 
converting the control signal to an equivalent electric current. 

In this work it is followed the system structure proposed in 
[2]. The main innovation is the use of an FBG in the loop 
feedback control, according to the scheme shown in Figure 1.  

 
Figure 1. Overview of the proposed system. 

The changes made in the prototype seek to ensure a faster 
response of the system, the best behavior in the transitory and 
temperature stability in steady state.  

A controller with these features allows the thermal 
regulation of semiconductor devices. An example is the 
semiconductor laser device, where the temperature has a direct 
influence on the output characteristics such as wavelength and 
modal variation [6]. Thus, it is necessary to maintain constant 
the temperature of the semiconductor through a stable and 
accurate controller. 

In the next sections will be detailed implementations for the 
temperature control system using fiber Bragg grating. The 
analysis of the dynamic response for this case and for a 
thermistor sensor are also carried out. .   

II. MODELING SYSTEM  
To simulate and design a control system it is essential to 

know the main dynamics of the plant to be controlled. A 
physical model that expresses these dynamics adequately can 
be used to achieve the control objectives. 

The model for the thermoelectric element is derived from 
analogies between electrical and thermal variables, that allow 
building an equivalent electrical circuit. This approach 
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simplifies the implementation of a computational model for 
cell Peltier. This approach allows to simulate the device 
behavior under extreme conditions, without exposing the 
thermo-element to these conditions, preventing damage on the 
device. 

In a thermal circuit, the variables involved are the energy 
flow and temperature differences. The energy flow, or power is 
expressed in Watts (W), and the temperature in Kelvin degrees 
(K). These variables are analogous to current flow in Amperes 
(A) and potential difference expressed in Volts (V) of an 
electrical circuit, respectively. In the same way, thermal 
conductivity (Wmˉ¹Kˉ¹) and capacity (J/K) are analogous to 
electrical conductivity (Ωˉ¹ mˉ¹) and capacitance (F), 
respectively. From these analogies, it is possible to find the 
electrical equivalent of each thermal variable. Table I shows 
the analogies between thermal and electrical variables [7]. 

TABLE I.  ANALOGIES BETWEEN ELECTRICAL AND THERMAL VARIABLES. 

Thermal Variable Electrical Variable 
Heat Flow (W) Current Flow (A) 
Temperature Difference (K)  Voltage (V) 
Thm. Conductivity (Wm-1K-1) Ele. Conductivity (Ω-1m-1) 
Thm. Mass (J/K) Ele. Capacity (F) 

 

The electric model that represents the thermo-element can 
be seen in Figure 2, which is divided into two parts. Figure 2(a) 
represents the cell thermal behavior of the cell, and Figure 2(b) 
represents the Peltier power supply. The system electrical 
parameters determination is done via the manufacturer's 
information and through open loop tests with the thermo-
element, using the methodology proposed by Mitrani et al. [8].  

 
Figure 2. Electric model of a Peltier cell including heat sink [2]. 

The thermo-element used was a Peltier cell DV-40-03 by 
Danvic®, and their characteristics are presented in Table II. 

On the hot side was used an aluminum heat sink with 
dimensions of 118x105x32 mm. The values used in 
simulations are shown in Table III. According to the results 
presented in [2], the simulation showed a great approximation 
of the experimental result. This shows that the parameters of 
Table III are reliable and can be used to design control.  

TABLE II.  CHARACTERISTICS OF THE CELL DV-40-03 

Max. Voltage 
Max. Current 

15,4 V 
3 A 

Max. Temperature Difference 68 oC 
Max. Heat Load 29,5 W 
Size 40x40x39 mm 

 
 

TABLE III.  PARAMETERS OF THE COMPLETE ELECTRICAL MODEL 

Ambient Temperature (Tamb) 295 K 
Therm. Resistance of Heat Sink (Rsink) 0,34 K/W 
Therm. Resistance of Grease (Rpas) 0,12 K/W 
Therm. Resistance between Sides (Km) 2,21 K/W 
Ele. Resistance of Electrical Port (Rm) 1,806 Ω 
Therm. Capacitance of Heat Sink (Csink) 340 J/K 
Therm. Capacitance of Hot Side (Ch)  10 J/K 
Therm. Capacitance of Cold Side (Cc)  10 J/K 
Seebeck Coefficient 0,053 

 

III. DESIGN OF DIGITAL CONTROL 
The proposed control system to evaluate the behavior of 

temperature sensors, thermistor and FBG, is presented in Fig.3. 
From the proposed model a block for the equivalent electric 
circuit is implemented in Simulink®. This block is used to 
perform simulations of the closed loop system in order to 
design the digital control system. 

In this diagram, blocks are presented relating the devices 
involved in the closed loop system, which include the thermo-
element model and a digital PID controller, where both ones 
are in the direct loop, as in [3]. In the controller output, a 
saturation range from -3 to 3 represents the actuator limits, 
which are included due the current limit of the used thermo-
element (table II). A ZOH circuit (Zero Order Hold) represents 
the command signal D/A conversion. To represent the 
measuring and sampling performed by a data acquisition board 
(DAQ) on the output signal (controlled temperature) and an 
S/H (Sample / Hold) circuit  with frequency of 10 kHz and a 
quantizer, are used.  

The discussed system follows the methodology proposed 
by Bazzo et al. [2]. However, in this analysis due to the short 
response time of the FBG sensor, compared to other system 
dynamics, the transmission delay is considered negligible in 
feedback loop. 

 
Figure 3. Control system block diagram in closed loop. 
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The discrete time PID controller has the following transfer 
function: 

( )
( ) = 퐾 + +퐾 (1− 푧 )           (1) 

 
where E(z) is the temperature tracking error, U(z) is the control 
action, Kp, Ki and Kd are the gains of the proportional, integral 
and derivative controller, respectively, and푧 = 푒   is the 
discrete time operator.  

The designed controller seeks to ensure zero error in steady 
state and minimum oscillation during the transient state. In this 
sense, the system was simulated in order to achieve 
performance specifications, and the gains for the best response 
of the system are shown in Table IV. In the same way as in 
Bazzo et al. [2], the derivative plot was not significant and was 
disregarded for simplicity of implementation. 

TABLE IV.  CONTROLLER GAINS 

 Termistor FBG 
Proportional Gain 0,69 0,09 
Integral Gain 0,09 0,2 

 

IV. EXPERIMENTAL DESCRIPTION AND RESULTS 
 

To analyze the responses of each sensor and compare them 
to each other, it is used a test platform shown in Figure 1. The 
measurement of the optical sensor is obtained using an optical 
interrogator BraggScope FS2500 model, manufactured by 
FiberSensing®. The interrogator has a voltage analog output 
that allows the interconnection with the DAQ board. This 
board is also used to control and acquisition of signals from 
other system components, which allows measurements from 
FBG and from thermistor can both be displayed in a 
computational interface. 

The sensors comparison is done in two steps. In the first 
stage, the feedback control loop is performed by thermistor, 
with the controller gains parameterized for this transducer, as 
shown in Table IV. In the second step, an FBG is used in 
closed loop system and the controller gains are reparameterized 
for this sensor.  

The tests are started with a step from environment 
temperature (27 ºC) to testing temperature (40 ºC). Then, the 
reference temperature is set to 0 ºC and finally a new step is 
applied to 40 ºC. The time between each step is 150 seconds, 
thus ensuring that the system converges to steady state before 
changing the value of the reference.  

An important observation is that the thermistor temperature 
sensor, the most commonly used, may present a significantly 
slower response compared to FBG, as shown in Figure 4. It can 
be observed that this slow thermistor response can lead the 
closed-loop system to operate with undesirable oscillations in 
transitory stage, such as those detected by the optical fiber 
sensor. This is because the thermistor is unable to detect such 
rapid oscillations and acts as a low-pass filter. In extreme 
cases, this effect can become the system unstable. 

 
Figure 4. Closed loop system response with thermistor in the feedback. 

As it can be verified that measurements of both sensors 
converge to the same value in steady state, which shows the 
correlation measures between different devices. The difference 
in the transitional regime is due to high-speed FBG sensor 
response, which is not accompanied by the thermistor. Despite 
the thermistor provide a response without overshoot and 
oscillations in the system temperature, this does not mean that 
this is the real state of the plant. Because of FBG 
characteristics, for example, small size, small thermal mass, 
excellent thermal conductivity, this transducer identifies 
unobserved dynamics in thermistor response. Comparing the 
FBG measured with the response of the actuator to the closed-
loop system by the thermistor, variations in plant temperature 
can be verified, as shown in Figure 5. Since in this case the 
actuator is a current source powering the Peltier thermal-
element such oscillations can damage the system components. 
When the system uses FBG sensor it can be seen that the 
responses of the actuator are exponentially damped without 
oscillations, which is a desirable feature for system 
performance. 

 
Figure 5. Action control of feedback loop using different sensors. 
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 Figure 5 shows the control action for the two tests, with the 
thermistor in the feedback control system, and when the FBG 
performs this role. The control action when the feedback 
system is performed using the thermistor has an oscillatory 
behavior, as can be seen in the curve of temperature measured 
by FBG in Figure 4. The highlighted region in Figure 5 shows 
the zooming of the graph between the 300 to 340 seconds, 
where it occurs the second step from 0 ºC to 40 ºC. 
Considering the case where the sensor element in the control 
loop is the thermistor, the oscillations presented in the control 
action can be observed with higher resolution in this zooming. 
As shown in the same region, these oscillations do not occur 
when the output feedback is performed by a FBG. 

 

 
Figura 6. Closed loop system response with FBG in the feedback. 

Figure 6 shows the response of the proposed system with the 
FBG sensor in the control loop. The response curve shows an 
increase of stability during the transitory, and also guarantees 
zero error in steady state. With this configuration, the system 
obtained a response time of approximately 20 seconds to reach 
the steady state, while for the system developed by Bazzo et al. 
[2], this time was around 75 seconds when the ranging from 
ambience temperature to 40 ºC. 

When comparing the two curves of Figure 6 is that the use 
of optical fiber sensor causes the control action becomes much 
less oscillatory during the transitory. 

V. CONCLUSIONS 
The proposed platform temperature control offers 

advantages over the system developed in [2]. It highlighted the 
reduction in response time of the sensor, about 73%, and much 
less oscillations in the control action during the transitional 
system. The introduction of an optical sensor in the system can 
identify the plant dynamics that were previously hidden by the 
thermistor response time. These dynamics are relevant for the 
controller design and also for cases in which the device under 
test is sensitive to oscillatory dynamics in the transitory. 
Another problem that must be considered is that oscillations 
can cause damage to the device live cycle. From the results 

obtained in this work, the authors intend to develop a testing 
platform for performance evaluation of power semiconductor 
devices.  
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   Resumo  Este trabalho consiste em investigar o 

comportamento da força de levitação magnética com o tempo, 

em mancais lineares supercondutores, considerando o 

resfriamento na presença de campo magnético (field cooling - 

FC). Devido à propriedade de relaxação do fluxo magnético 

(flux creep) dos materiais supercondutores do tipo II, a força de 

levitação apresenta um decaimento em função do tempo. As 

medidas de força realizadas neste trabalho comprovam que este 

decaimento apresenta um comportamento logarítmico. Dessa 

forma, a partir de uma projeção deste comportamento ao longo 

do tempo, é possível determinar qual a variação da força de 

levitação após um determinado período. Este estudo é de 

extrema importância para o projeto de equipamentos que 

envolva tecnologia de mancais supercondutores, como por 

exemplo, o veículo de levitação magnética Maglev -Cobra.    

 

  Palavras-chaves  mancais magnéticos supercondutores, flux 

creep, levitação supercondutora, sistema de medidas de força. 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
Mancais são componentes fundamentais para a operação 

de dispositivos mecânicos que apresentam estrutura com 

movimento de rotação (mancais rotativos) ou translação 

(mancais lineares) [1-2]. Por esse motivo, eles são projetados 

para minimizar o atrito entre suas partes. Neste contexto, os 
mancais magnéticos supercondutores se apresentam como 
uma excelente alternativa, pois operam sem qualquer tipo de 
contato físico entre a parte móvel e a fixa, sendo totalmente 

passíveis e autoestáveis em todas as direções do espaço 

devido à propriedade de aprisionamento de fluxo magnético 

dos supercondutores. Os mancais magnéticos 

supercondutores rotativos são geralmente empregados em 

armazenadores cinéticos de energia, conhecidos como 

�Flywheel� [3-4], enquanto que os lineares são empregados 
em veículos de levitação magnética (MagLev) [5]. Para 
veículos MagLev, como o que está sendo desenvolvido no 
Laboratório de Aplicação de Supercondutores � LASUP [6], 
o mancal linear responsável pela sustentação do veículo é 

composto por criostatos, responsáveis por acomodar os 

blocos supercondutores em seu interior, que se locomovem 
sem atrito sobre um trilho magnético. Este trilho é composto 

por ímãs permanentes de Neodímio-Ferro-Boro (Nd-Fe-B) e 
por um material ferromagnético mole, de modo a maximizar 

a estabilidade e a força de levitação. A segunda seção deste 

documento mostra em detalhes o trilho magnético e o 

criostato utilizado, que compõem o mancal linear. 

A supercondutividade foi primeiramente observada em 
1911 pelo físico holandês Heike Kamerlingh Onnes. Onnes 

percebeu que a resistividade do mercúrio caía a zero a uma 

temperatura de 4,2K. Outra característica dos 

supercondutores é a habilidade de expulsar o campo 
magnético de seu interior abaixo de uma temperatura crítica 

cT , fazendo surgir uma força magnética de repulsão entre o 

supercondutor e o campo magnético, conforme mostrado na 

figura 1(b). Assim, além de apresentarem resistividade 

elétrica bem próxima de zero, são também diamagnéticos 

perfeitos. Com relação a este efeito, os supercondutores 

podem ser classificados em dois tipos: o Tipo I e o Tipo II. 
Os supercondutores do Tipo II possuem a característica de 

aprisionarem parte do campo magnético em seu interior 
(figura 1(c)), por meio de vórtices de correntes (fluxóides), 

conferindo maior estabilidade e rigidez ao mancal, além de 

ser totalmente passivo, conforme dito anteriormente. É 

importante destacar que para que ocorra a penetração do 

fluxo nos supercondutores do Tipo II (figura 1(c)) é 

necessário que o campo aplicado seja superior a um certo 

valor de campo crítico ( 1cH ). 

 

Fig.1. Configuração do fluxo magnético no interior de um supercondutor 

para uma temperatura T (a) acima de Tc e (b) abaixo de Tc (Tipo I) e (c) 
abaixo de Tc (Tipo II). 

Para os supercondutores utilizados na maioria das 
aplicações, a rede de fluxóides apresenta movimento mesmo 

sem variação de campo externo. Esse movimento (flux creep) 

é responsável pela dissipação de energia no supercondutor 
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que leva a uma dependência temporal da força de levitação 

[7-8]. Este trabalho tem como objetivo a determinação da 

variação da força de levitação supercondutora com o tempo, a 

fim de determinar a força final de levitação depois de um 

longo período de tempo decorrido após ter sido efetuada a 

transição supercondutora. Para realização desta tarefa foi 
utilizado um sistema de medidas de força [9] que permite a 

realização de deslocamentos verticais (direção perpendicular 

ao trilho), simulando o carregamento inicial do veículo. 

Tanto a movimentação quanto a aquisição de dados são 

inteiramente automatizadas e as informações colhidas são 

enviadas diretamente a um computador através de uma placa 

de aquisição de dados. Todas estas operações são realizadas 

por meio de um programa computacional, utilizando um 
pacote de simulação em tempo real (Simulink) do Matlab, 
totalmente baseada em diagramas de blocos. Mais detalhes 
sobre o sistema de medidas utilizado bem como as etapas 
executadas para realização das medidas de força podem ser 

encontrados na terceira seção deste documento. Os resultados 

obtidos serão apresentados na quarta seção. 
 

 
II. MANCAL LINEAR SUPERCONDUTOR 

 
Os mancais magnéticos supercondutores baseiam-se 

na interação entre supercondutores e ímãs permanentes para a 

sua operação [10]. Além da força de repulsão entre o ímã e o 

supercondutor, devido à propriedade diamagnética do 

material, pode existir também uma força de atração devida ao 

aprisionamento de fluxo magnético no interior do 

supercondutor. Esta força de atração depende da condição de 

resfriamento e/ou da história magnética do supercondutor e 
permite variar a rigidez do mancal. A auto-estabilidade 
mecânica dos mancais supercondutores é uma grande 

vantagem sobre os outros dispositivos de levitação 

magnética. Essa estabilidade torna o sistema totalmente 

passivo, dispensando a necessidade de utilizar um sistema de 
controle e monitoramento da posição para sua operação, 

como no caso dos sistemas que operam por meio de mancais 
eletromagnéticos.  

Uma desvantagem apresentada por qualquer aplicação 

que utilize supercondutores é a necessidade de um sistema de 
refrigeração. Portanto, apenas depois da sintetização dos 

supercondutores de alta temperatura crítica, cuja temperatura 

de transição é acima da temperatura de liquefação do 

nitrogênio líquido ( 2LN ), houve um aumento no interesse 

nas aplicações destes materiais. Dentre as várias aplicações 

possíveis, destaca-se a levitação magnética, em especial 

quando utilizada nos veículos de levitação magnética 

MagLev. Tais veículos utilizam mancais lineares 

supercondutores em sua locomoção, ao invés de mancais 

mecânicos, baseados na interação entre rodas e trilhos 

convencionais. Estes mancais são mais eficientes que os 
mancais mecânicos, uma vez que, por não haver contato 

mecânico entre a parte móvel e parte fixa, há menor perda 

mecânica de energia, além de serem mais silenciosos [11]. 
No veículo MagLev, desenvolvido pelo LASUP, a parte 

móvel do mancal é composta por criostatos anexados ao 

veículo, enquanto a parte fixa é composta por um trilho 

magnético. Os criostatos, produzidos pela 
AdelwitzTechnologieZentrum GmbH (ATZ) da Alemanha, 
possuem grande resistência mecânica e suportam baixas 

temperaturas. Estes dispositivos são utilizados para a 

acomodação dos blocos supercondutores em seu interior. 

Cada criostato possui um total de 24 blocos supercondutores 
de YBa2Cu3O7-8 (YBCO). Detalhes sobre as dimensões e 

orientação dos blocos de YBCO dentro do criostato bem 

como um esquema do mesmo são apresentados na figura 2.  
 

 

Fig.2. Detalhes do criostato utilizado. (a) Posicionamento e dimensões das 
amostras de YBaCuO (YBCO); (b) Esquema do criostato utilizado. 

A parte magnética do mancal é constituída por um trilho 

magnético. Para o projeto MagLev Cobra foi realizado um 

estudo com diversas configurações de trilhos. A configuração 

escolhida deve ser capaz de gerar uma força de levitação que 

atenda as restrições do projeto e maximizar a estabilidade. 

Um dos trilhos magnéticos analisados durante este processo, 

e utilizado nas medidas de força para este trabalho, pode ser 

visto na figura 3. Este trilho é composto de ímãs permanentes 

de Neodímio-Ferro-Boro (Nd-Fe-B) com dimensões de 120 

mm x 30 mm x 120 mm e magnetização na direção y. Entre 

os ímãs é colocado um espaçador de material ferromagnético 

(placas de aço), de forma a concentrar o fluxo magnético dos 
ímãs (figura 3(b)). Devido a esta característica, este tipo de 

configuração é conhecido como concentrador de fluxo. Esta 

configuração é de difícil montagem, uma vez que os ímãs 

encontram-se com as faces de mesmo pólo magnético muito 

próximas. Isso faz com que o conjunto ofereça uma enorme 

resistência em permanecer nesta configuração. Para contornar 

este problema  cada par de ímãs e três placas de aço são 

acomodados em uma estrutura de alumínio fundido (figura 

3(a)), formando uma célula do trilho magnético. A seção do 

trilho utilizada para as medidas de força é composta pela 

união de quatro destas células. 
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Fig.3. (a) Peça em alumínio fundido para montagem de uma célula do trilho 

magnético e (b) Seção transversal do trilho magnético com a configuração 

Concentrador de fluxo. 

É sabido que tanto o valor da densidade de fluxo quanto o 

gradiente do mesmo são importantes para a força de interação 

entre o trilho e o supercondutor. Dessa forma, para uma 
análise da configuração espacial da densidade de fluxo 
magnético gerada pelo trilho, foi feito um mapeamento 

experimental da componente perpendicular da densidade de 
fluxo magnético (Bz), para diferentes alturas do trilho, ao 
longo do eixo y. Este mapeamento foi realizado a partir do 
uso de um sistema de mapeamento de fluxo magnético em 

uma dimensão. Este sistema é composto de um atuador 

linear, responsável pela movimentação, e um sensor Hall 

fixado na base deste atuador. Os resultados obtidos podem 
ser observados através da figura 4. Pode-se perceber que o 
valor máximo da densidade de fluxo magnético na direção z é 

da ordem de 1 T a 2 mm do trilho, o que indica que este trilho 
apresenta um grande valor de Bz, um dos índices de 

qualidade para a força de levitação. 
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Fig.4. Componente z da densidade de fluxo magnético medida ao longo da  

direção y, para diversos valores de z. 

A figura 5 mostra uma foto do mancal linear magnético 
com o trilho e criostato montado no sistema de medidas, 
pronto para a realização dos ensaios de força. 

 
Fig.5. Célula de carga, trilho e criostato preparados para as medidas de força 

de levitação magnética. 

III. SISTEMA DE MEDIDAS DE FORÇA 

 
Para a realização das medidas de força magnética foi 

utilizado um sistema de medidas capaz de realizar 
movimentos verticais ao longo do eixo perpendicular ao 
trilho (eixo z). Este deverá também ser capaz de realizar as 

leituras de força magnética nesta mesma direção, em virtude 

da interação entre o criostato e o trilho magnético. Esta 

medida será realizada por meio de uma célula de carga 

bidirecional. A célula de carga possui um conjunto de 

resistores em seu interior, organizados segundo uma ponte de 
Wheatstone, que recebe o nome de extensômetro (em inglês, 

strain gage). De acordo com o estresse mecânico no qual o 

resistor está sujeito, ele sofre deformação, que é proporcional 

a força aplicada e assim sua resistência é alterada. A célula de 

carga faz então a medida dessa resistência através da medição 

da tensão e da corrente presente em tal resistor. A tensão é 

então enviada para um computador por meio de uma placa de 
aquisição de dados (conversor A/D). O controle responsável 

pela movimentação do sistema e aquisição dos valores de 

força magnética foi desenvolvido utilizando a linguagem de 
programação em diagramas de blocos do Matlab (Simulink). 
Uma foto do sistema pronto e com todos os componentes 
necessários para sua operação pode ser vista na figura 6 
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Fig.6. Sistema de medidas de força de levitação magnética. 

Os ensaios foram realizados com o supercondutor 
resfriado na presença de campo magnético (Field Cooling - 
FC). Neste tipo de medida, o supercondutor é resfriado com 

2LN  na presença do campo magnético gerado pelo trilho a 

uma altura inicial, denominada altura de resfriamento (AR). 
Após este processo, o criostato inicia um movimento de 
aproximação ao trilho até uma altura mínima (AM), com uma 

velocidade constante de 1,25 mm/s. Após a aproximação, o 

criostato permanece parado durante um período de 8 horas, 

sendo realizada continuamente a leitura da força de levitação. 

A seção seguinte apresenta os resultados obtidos para a força 

de levitação após o procedimento descrito anteriormente. 
 

III. RESULTADOS 
 

Para os ensaios em FC, foram realizadas medidas 
utilizando duas diferentes alturas de resfriamento: 35 mm e 
30 mm. O valor da altura mínima utilizada para ambas 

medidas foi de 10 mm. Estes valores são baseados nos 

valores utilizados no veículo MagLev Cobra, onde a altura de 

operação do veículo varia entre 5 mm e 15 mm. As figuras 7 

e 8 mostram o comportamento da força de levitação, nos 

primeiros 70 segundos de medição, para valores de AR de 35 

mm e 30 mm, respectivamente. Para o ensaio realizado com 
AR = 35 mm o valor máximo da força de levitação é de 1300 

N, enquanto que para o ensaio realizado com AR = 30 mm, o 
valor máximo da força é de 1180 N. Esse resultado pode ser 

explicado devido ao aprisionamento de fluxo magnético pelo 

supercondutor que se encontra no estado misto. Para um 
valor de AR maior, a quantidade de linhas de campo 
magnético aprisionadas pelos supercondutores após o 

resfriamento é menor, o que aumenta a força de repulsão 

entre criostato e trilho. Assim, quanto maior o valor de AR, 
maior a força de levitação máxima. 
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Fig.7. Resultados para a força de levitação magnética durante os primeiros 

70 segundos de medição com AR = 35 mm. A força de levitação máxima é 

de 1300 N. 

0 10 20 30 40 50 60 70
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

tempo [s]

F
or

ç
a

 d
e

 l
e

v
it
a

ç
ã

o
 (

F
z) 

[N
]

 

 

AR = 30 mm

F
z
máx=1180N

 
Fig.8. Resultados para a força de levitação magnética durante os primeiros 

70 segundos de medição com AR = 30 mm. A força de levitação máxima é 

de 1180 N. 

As figuras 9 e 10 mostram o comportamento exponencial 
da força de levitação com o tempo após o movimento de 

aproximação, para os dois valores de AR. Os gráficos estão 

com o eixo das abscissas em escala logarítmica, mostrando 

assim um comportamento linear da força em função do 

tempo. Esta mudança de escala facilita a extrapolação da 

curva, permitindo com isso a previsão da força de levitação 

após um período qualquer de tempo. Nas figuras são 

indicados os períodos de 1 dia e 1 mês para ambas medidas. 

A partir da extrapolação da medida realizada com AR = 35 
mm a força de levitação apresenta uma queda de 12,69% em 

um dia e 15,54% em um mês enquanto que com AR = 30 mm 

esta queda é de 11,86% em um dia e 14,41% em um mês. 

Portanto, pode-se concluir que, para o desenvolvimento de 
um veículo de levitação supercondutora, deve-se considerar 
em projeto, este decréscimo percentual da força de levitação. 

Ou seja, o veículo deve ser projetado para suportar uma carga 
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até 15% maior, dependendo do tempo de operação do 

veículo.    
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Fig.9. Resultados para a força de levitação magnética após o movimento de 

aproximação com AR = 35 mm. A força de levitação decresce para 1135 N 

em 1 dia e 1098 N em 1 mês. 
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Fig.10. Resultados para a força de levitação magnética após o movimento de 

aproximação com AR = 30 mm. A força de levitação decresce para 1040 N 

em 1 dia e 1010 N em 1 mês. 

 
 

III. CONCLUSÃO 
 

Este trabalho apresentou medidas do decaimento da força 

de levitação em um mancal linear supercondutor, composto 

por um criostato e um trilho magnético. Foram realizados 

ensaios considerando duas alturas de resfriamento com o 
objetivo de verificar o comportamento logarítmico da força 

de levitação. Após esta verificação, foi feita a extrapolação da 

curva permitindo prever o valor desta força após um longo 

período de tempo. Os resultados mostram um decaimento de 
aproximadamente 15% na força para um período de tempo de 

um mês. Este resultado é essencial no projeto de um veículo 

de levitação supercondutora, uma vez que o mesmo deve ser 

projetado a suportar uma carga de até 15% maior, 

dependendo do tempo em que o sistema opera 
continuamente, sem que seja realizada uma nova transição 

supercondutora. 
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Abstract – The aim of this work is to show, through a practical 
example, the importance of using estimation techniques of 
electromagnetic compatibility (EMC) in computers, 
electromagnetic interference (EMI) and signal integrity 
considering the effect of the length of the track on a printed 
circuits board (PCB). 

Resumo – O objetivo desse trabalho é mostrar, através de um 
exemplo prático, a importância do uso de técnicas de estimação 
em computador da compatibilidade eletromagnética (CEM), 
interferência eletromagnética (IEM) e integridade de sinal em 
placas de circuito impresso (PCB) considerando o efeito do 
comprimento de trilha na placa de circuito impresso. 

Keywords - EMC; EMI; signal integrity; PCB; length 

I.  INTRODUÇÃO 
 

A Placa de Circuito Impresso (PCB) é o principal 
componente de qualquer sistema eletrônico ([1 2]).  

Na concepção de PCB’s devem ser tomados alguns 
cuidados para garantir a Compatibilidade Eletromagnética 
(CEM). O “layout” é o aspecto mais importante para atender às 
exigências de CEM das agências regulamentadoras como FCC 
(Federal Communication Commission) e ANATEL, além da 
operação correta na presença de interferência externa.  

Os PCB’s são testados levando-se em conta a Interferência 
Eletromagnética (IEM) e a CEM, e a consequente fabricação 
no caso de atendimento das normas. Porém, o não 
cumprimento dos padrões de IEM/CEM faz com que o projeto 
seja alterado e isso gera um alto custo de recursos e tempo. 

Um aspecto importante na confecção de PCB’s é o 
tamanho da trilha conectando os componentes [3]. Trilhas 
muito extensa geram um valor de impedância muito alto, 
ocasionando a distorção do sinal, enviando e gerando níveis de 
interferência que ultrapassam as faixas de radiação toleradas 
pelas agências reguladoras. 

 
Com a utilização de software especialista [4] é possível 

visualizar, através de simulações, o efeito do comprimento da 
trilha e executar alterações, melhorando o desempenho do 
sistema.  

O artigo está organizado na seguinte ordem: a seção II 
descreve o comprimento dos circuitos utilizados como estudo 
de caso; a seção III discute a análise e o projeto sob a 
perspectiva da CEM/IEM e a seção IV mostra os resultados 
obtidos para os circuitos considerados no PCB.  

II. CONFIGURAÇÃO DO CIRCUITO 
 

Para verificar a influência do comprimento de trilha, em 
relação a CEM, foram utilizados três trechos de diferentes 
comprimentos no PCB. 

A Figura 1 mostra a ligação de dois circuitos integrados 
(CI) por uma trilha de comprimento total de 17,8 mm. 

 

 
Figura 1: Trilha de comprimento 17,8 mm 

 

     A Figura 2 mostra um subsistema diferente do PCB, onde 
dois CI’s são conectados por uma trilha de comprimento total 
de 111,5 mm. 
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Figura 2: Trilha de comprimento 111,5 mm 

 
     A Figura 3 ilustra outro trecho diferente do PCB, onde dois 
CI’s são conectados por uma trilha de comprimento total de 
222,5 mm. 
 

 
Figura 3: Trilha de comprimento 222,5 mm 

 

III. ANÁLISE E PROJETO DA CEM NO PCB 
 

A emissão de RF em um CI pode ser de três tipos: 
 

• Ruído de entrada/saída, incluindo as trilhas de 
alimentação: VssE/VddE 

• Ruído de núcleo: VssD, VddD 
• Ruído de substrato: Vss (IS)-rede 

 
Essas três fontes de ruído podem ser consideradas 

independentes sendo que na borda do CI ocorrerá uma 
combinação das mesmas, havendo um dominante com os 
outros sobrepostos (crosstalk) com menor intensidade. A 
Figura 4 mostra o modelo de um circuito e a localização 
dessas fontes de ruído. 

 

 
Figura 4: Modelo de fonte de ruído no CI 

 
Com as altas taxas de funcionamento dos circuitos 

eletrônicos atuais, a transmissão nas trilhas  precisa ser 
analisada em termos de linha de transmissão. Esses problemas 
da linha de transmissão em PCB com dispositivos operando 
em alta frequência são originados pelos elementos distribuídos 
de impedância, capacitância e indutância. O modelo de cada 
elemento pode ser representado como na Figura 5. 
 

 
Figura 5: Modelo da linha de transmissão 

 
Os efeitos da linha de transmissão em PCB incluem 

sinais refletidos, atrasos, erros de sincronização, falsa 
comutação, ruído e radiação IEM. 

Com o intuito de garantir um funcionamento adequado, 
vários aspectos devem ser levados em consideração no projeto 
de CEM: seleção de componentes, localização dos 
dispositivos, traço da trilha, aterramento, entre outros. 

Na concepção de layout, existem duas fases bem 
conhecidas: a localização de componentes e o roteamento das 
conexões. Como o posicionamento "ótimo" dos componentes 
aumenta a probabilidade de que o roteamento seja adequado, o 
mesmo pode ser empregado como uma pré-condição da 
conexão. Para isso, existem algumas regras básicas: 

 
1. O acesso do sinal de baixo nível deve ser separado do 

acesso do sinal de alto nível e também da trilha de 
alimentação. 

2. As partes analógicas e digitais devem estar separadas 
e serem conectadas através de filtro (ferrite e 
capacitor). 

3. Os circuitos lógicos de alta, média e baixa velocidade 
devem estar em áreas diferentes do PCB. 

Na hierarquia de projeto de conexão, duas fases são 
consideradas: sinal de roteamento da conexão e o roteamento 
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Vcc-Terra. Na concepção da CEM, essas fases de conexão são 
executadas com o objetivo de atingir níveis reduzidos de ruído 
conduzido e irradiado. Para cada fase de projeto, várias regras 
de conexão são obtidas empiricamente. Estas regras são 
empregadas como objetivos e critérios de projeto. 

 
1. A linha do sinal externo, linha de aterramento e as 

trilhas do PCB devem manter uma baixa impedância 
para sinal de alta frequência; 

2. Linha de alimentação, linha de aterramento e as 
trilhas do PCB devem manter uma baixa impedância 
para sinal de alta frequência; 

3. Assegurar que não haja nenhum cruzamento entre a 
trilha de aterramento digital e a trilha de aterramento 
analógico para dispositivos A/D; 

4. As trilhas de "clock", na medida do possível, devem 
ser as mais curtas; 

5. A trilha contendo sinal de alta velocidade deve ser 
curta; 

6. O contorno da trilha (mudança de direção) deve ser 
de 45°; 

7. A descontinuidade das trilhas (falha no depósito ou 
preenchimento de algum ponto na trilha) deve ser 
evitada, tanto quanto possível.   
 

O objetivo do projeto de aterramento é eliminar o ruído de 
tensão, produzido quando a corrente DC trafega através de  
terra comum, e evitar a formação de circuito de terra por causa 
da diferença de potencial e campo eletromagnético. 

 

IV. RESULTADOS 
 

     A Figura 6 mostra a estrutura do stackup da placa  
utilizada.   

 

 
Figura 6: Estrutura do stackup do PCB 

 
    A Figura 7 ilustra os parâmetros do layout do PCB utilizado 
para cada uma das camadas do stackup.  

 

 
Figura 7: Parâmetros do stackup do PCB 

 
    O software especialista utilizado foi o HyperLynx da 
Mentor Graphics®, analisando o efeito do descasamento de 
impedância originado da perda da potência do sinal através da 
trilha metálica devido a característica resistiva e as correntes 
de fuga no dielétrico.  De posse das informações contidas no 
stackup do PCB, o software prevê as especificações que 
devem ser corrigidas além dos parâmetros de projeto de um 
filtro passivo objetivando a redução dos efeitos da CEM na 
trilha analisada. 

A Figura 8 apresenta o resultado da integridade de sinal na 
trilha do subsistema da Figura 1, bem como a forma de onda 
da saída do componente KSZ8041 (curva verde) e o pulso 
oscilatório (curva vermelha), que é o sinal de entrada no 
componente 74LCT2524. 
 

 
Figura 8: Integridade de sinal com trilha de comprimento 17,8 mm 

 
    A Figura 9 mostra o resultado da CEM do subsistema onde 
a curva vermelha é a máscara do FCC para a classe A, a uma 
distância de 3 m. Apesar da Figura 9 mostrar 2 faixas de 
frequência em que os níveis ultrapassam a máscara, na 
realidade há somente uma faixa acima do nível tolerado pelo 
FCC Classe A. A faixa de frequência de 133 MHz é a 
frequência de operação do teste. 
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Figura 9: Espectro do sinal com trilha de comprimento 17,8 mm 

 
     Analisando-se mais detalhadamente o subsistema da Figura 
1, descobriu-se um descasamento de impedância. Aplicando-
se um filtro passivo na trilha e refazendo-se a simulação, 
observou-se a eliminação oscilatória do pulso de entrada 
(curva vermelha), conforme mostra a Figura 10. 
 

 
Figura 10: Integridade de sinal com trilha de comprimento 17,8 mm com 

casamento de impedância 
  
     A Figura 11 mostra o espectro da CEM corrigido em 
relação à impedância. Com a introdução do filtro, a CEM 
permanece nos níveis tolerados da Classe A do FCC. 
 

 
Figura 11: Espectro do sinal com trilha de comprimento 17,8 mm com 

casamento de impedância 
     
     Para verificar os efeitos do aumento do comprimento da 
trilha, simulou-se o subsistema da Figura 2, classificado como 
um comprimento intermediário em relação aos três trechos do 
PCB apresentados. 
    A Figura 12 mostra a forma de onda da saída do 
componente 74LVCC3235A (curva verde) e o pulso 
oscilatório (curva vermelha), que é o sinal de entrada no 
componente FPGA CYCLONE da ALTERA®. Ainda de 
acordo com a Figura 12, verifica-se uma maior distorção do 
sinal recebido, um aumento do atraso de propagação e 
inversão de fase. 
 

 
Figura 12: Integridade de sinal com trilha de comprimento 111,5 mm 

 
     A Figura 13 mostra o resultado da CEM do subsistema em 
que a curva vermelha é a máscara do FCC para a classe A, a 
uma distância de 3 m. Houve 4 faixas de frequência em que os 
níveis de irradiação ultrapassaram os limites tolerados pela 
norma do FCC Classe A, excetuando-se a frequência de 
operação. 
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Figura 13: Espectro do sinal com trilha de comprimento 115,5 mm 

 
     Similarmente ao que foi realizado no subsistema da Figura 
1, aplicou-se um filtro passivo na trilha. Simulou-se 
novamente o subsistema da Figura 2 com a modificação. 
     A Figura 14 mostra que houve uma eliminação oscilatória 
do pulso de entrada (curva vermelha), porém, ainda é 
percebido o efeito de atraso. 
 

 
Figura 14: Integridade de sinal com trilha de comprimento 115,5 mm com 

casamento de impedância 
  
    A Figura 15 mostra o resultado da introdução do filtro 
passivo na trilha, uma redução significativa dos valores de 
pico de irradiação além da extinção de metade das raias 
prejudiciais ao desempenho do subsistema. 
 

 
Figura 15: Espectro do sinal com trilha de comprimento 115,5 mm com 

casamento de impedância 
  
    O resultado da simulação do subsistema da Figura 3, trecho 
com o maior comprimento de trilha, está ilustrado na Figura 
16, em que se vê a forma de onda da saída do componente 
74LVCC3235A (curva verde) e o pulso oscilatório (curva 
vermelha), que é o sinal de entrada no componente FPGA 
CYCLONE da ALTERA®. O desempenho, em termos de 
integridade de sinal, é o mesmo citado do subsistema da 
Figura 2. 
 

 
Figura 16: Integridade de sinal com trilha de comprimento 222,5 mm 

 
    A Figura 17 mostra o resultado da CEM do subsistema em 
que a curva vermelha é a máscara do FCC para a classe A, a 
uma distância de 3 m. Exceto pela frequência de operação, 
ocorreram 3 faixas de frequência em que os níveis de 
irradiação ultrapassaram os limites pela norma do FCC Classe 
A. 
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Figura 17: Espectro do sinal com trilha de comprimento 222,5 mm 

 
    Seguindo o mesmo procedimento dos subsistemas 
anteriores, adicionou-se um filtro adequado ao comprimento 
da trilha. A Figura 18 mostra a simulação com a adição do 
novo filtro na trilha. Observa-se que o efeito de oscilação do 
pulso de entrada (curva vermelha) é atenuado. Em decorrência 
disso, não há mais inversão de fase, porém, o efeito de atraso 
persiste devido ao comprimento da trilha.  
 
 

 
Figura 18: Integridade de sinal com trilha de comprimento 222,5 mm com 

casamento de impedância 
 
    A Figura 19 mostra novamente que a introdução do filtro 
passivo na trilha reduz significativamente os valores de 
irradiação e também a extinção de algumas raias prejudiciais 
ao desempenho do subsistema, excetuando a frequência de 
operação. Isto se deve pela suavização do sinal de entrada e o 
devido tratamento do filtro passivo, evitando a inversão de 
fase do sinal de entrada e atuando de forma adequada no 
tratamento desse sinal. 
 

 
Figura 19: Espectro do sinal com trilha de comprimento 222,5 mm com 

casamento de impedância 
 

V. CONCLUSÃO 
Através das simulações com três comprimentos diferentes 

de trilhas, observou-se que a extensão da trilha no PCB 
influencia no comportamento de integridade de sinal e de 
compatibilidade eletromagnética.  Com o aumento da trilha há 
uma maior dificuldade em se corrigir os efeitos ocasionados 
pela alta impedância e indutância geradas. 

 Esses fatores contribuem para o crescimento do atraso na 
propagação do sinal, afetando o desempenho do PCB, devido 
à operação fora das especificações de projeto. Como a 
introdução de filtros passivos na trilha é uma solução limitada, 
uma estratégia para aperfeiçoar o PCB é diminuir o tamanho 
da trilha ou a posição do componente na placa. Essas técnicas 
são mais eficazes se forem executadas durante a fase de 
projeto do PCB.  
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Abstract — In this work, we present the characterization 
of a high speed FSO link with the purpose to attend the demands 
of the last mile.  Two different transmission rates are used, i.e., 47 
Mb/s and 836 Mb/s. The system performance concerning the 
operational system employed for data generation is also analyzed. 
The results show that the FSO system is robust and adequate to 
be used.     

Resumo – Neste trabalho, apresenta-se a caracterização de 
um enlace FSO de alta velocidade com o propósito de se atender 
as demandas da última milha. Duas taxas de transmissão 
diferentes foram utilizadas, isto é, 47 Mb/s e 836 Mb/s. O 
desempenho do sistema foi avaliado em termos do sistema 
operacional empregado para a geração da informação. Os 
resultados mostraram que o sistema FSO é robusto e adequado 
ao uso no acesso a última milha. 

Keywords - Free Space Optics; Bandwith; Last Mile    

 

I.  INTRODUÇÃO  

A comunicação óptica em espaço livre (Free Space Optics 
- FSO) é uma das formas mais antigas de telecomunicações. O 
fotofone criado por Graham Bell no final do século XIX, o 
qual usava a luz solar modulada para a transmissão de voz, é o 
primeiro sistema FSO de que se tem notícia [1]. Os sistemas 
modernos de comunicação por óptica no espaço livre só 
iniciaram o seu desenvolvimento, de fato, após a invenção do 
laser de rubi em 1960 [2]. A comunicação usando feixe laser 
foi umas das primeiras aplicações para este dispositivo. 

O desenvolvimento do laser permitiu o uso de uma nova 
faixa do espectro eletromagnético para as telecomunicações. 
Nas últimas décadas, observou-se um enorme crescimento das 
redes de telecomunicações impulsionado pelo aumento do 
tráfego de dados, inicialmente devido à demanda comercial 
[3]. Recentemente, os sistemas FSO demonstraram ser uma 
alternativa a sistemas de fibra óptica para prover 
conectividade de alta velocidade, principalmente em redes 
locais (Local Area Networks - LANs) e metropolitanas 
(Metropolitan Area Networks - MANs) [4]. Os sistemas FSO 
podem entrar com maior força no cenário das 
telecomunicações devido principalmente à recente expansão 
da internet. Com as comunicações em FSO, a transmissão de 
dados e as aplicações para vídeos e imagens tornam-se 
economicamente viáveis, e sem a necessidade de obras 

complicadas e caras tanto no sentido burocrático, quanto no 
técnico [5]. As associações de moradores de bairros estão, 
cada vez mais, repudiando obras em suas vizinhanças, seja de 
que tipo for.  

Estima-se que, em áreas metropolitanas, os custos de 
implantação de enlaces de fibras ópticas podem variar de 100 a 
200 mil dólares por quilômetro, sendo que 85% desse valor são 
com escavações e instalação [4]. Em virtude disto, se faz 
necessário a procura por um meio mais barato e menos 
complicado, que atenda as seguintes demandas [4]:  

1) na extensão de redes metropolitanas, conectar novos 
anéis de fibra óptica a outros já existentes;  

2)  na rede de acesso, a chamada última milha (last mile), 
conectar usuários finais a provedores de Internet ou outras 
redes de mais alta velocidade.   

Entre as demandas citadas, apresenta-se a de acesso à 
última milha, objeto de interesse deste trabalho. Estudos 
mostram que, mesmo nos Estados Unidos, apenas 5% dos 
prédios têm uma conexão direta com o backbone de fibra 
óptica, enquanto 75% desses prédios estão localizados a menos 
de uma milha de distância dos backbones [6]. No Brasil, os 
números são consideravelmente piores, indicando um enorme 
mercado potencial para a tecnologia FSO [6].  

Dentre as vantagens que incentivam a adoção, dos sistemas 
FSO pode-se citar [5]: Oferecimento de largura de banda 
elevada, não necessita de licenças para operação, rapidez de 
operação, imunidade à interferência de outros sistemas de 
telecomunicações e elevada segurança. E ainda, os custos de 
implantação destes sistemas são da ordem de 20% daqueles 
associados à tecnologia de fibra óptica. Contudo para a 
implantação econômica de um enlace FSO, é necessário um 
projeto criterioso, devido às elevadas perdas experimentadas 
pelo feixe óptico durante a propagação na atmosfera. Estas 
perdas são originadas por uma série de fenômenos distintos, 
como absorção, espalhamento e turbulência, o que torna 
complexa a estimação das condições do canal de transmissão 
[5].  
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Neste trabalho foi realizada a especificação, implementação 
e teste de operação de um enlace FSO experimental, utilizando 
conversores de mídia Gigabit Ethernet para geração de sinal 
óptico modulado operando no comprimento de onda de 1550 
nm. É apresentado um estudo do desempenho do sistema FSO, 
com foco voltado aos diferentes efeitos quando é usado o 
sistema operacional Microsoft Windows XP Home Edition ou 
o sistema operacional Linux Ubuntu 9.10 (o karmic koala), em 
uma transmissão duplex, com relação às taxas de transmissão e 
recepção de dados. Usou-se o software Iperf versão 2.0.4 de 07 
de abril de 2008 [7], que permite a transmissão de dados e 
caracteriza o sistema, segundo taxa de transferência, 
quantidade de dados e de pacotes transmitidos e recebidos.  

Na Seção II deste trabalho será apresentada a teoria dos 
sistemas FSO. Na Seção III, o sistema FSO montado é descrito. 
Os resultados e a discussão serão abordados na Seção IV. E as 
conclusões serão apresentadas na Seção V. 

 

II. TEORIA 

Como a transmissão no enlace FSO ocorre em meio não-
confinado, as perdas a serem consideradas no balanço de 
potência são de naturezas distintas: fixas e variáveis [8].  

No primeiro grupo, estão aquelas originadas pelos 
componentes do sistema, como as perdas nas lentes e espelhos 
do transmissor e receptor, imprecisões de alinhamento e 
colimação e a atenuação geométrica. Estas perdas são 
determinísticas e não variam no tempo. Assim, podem ser 
medidas com relativa facilidade e minimizadas com um 
projeto adequado dos componentes do enlace [5].  

O segundo grupo, das perdas variáveis, depende 
diretamente das características do canal de propagação, a 
atmosfera. Assim, são de natureza estocástica, possuindo 
grandes variações no tempo e com a posição em função das 
condições atmosféricas. São representadas pelos modelos de 
atenuação atmosférica, atenuações por chuvas e pela 
turbulência.  

Assim, o balanço de potência dos enlaces FSO pode ser 
escrito como [5]: 

��� � ��� � ∑ 	
 � ��      (1) 

 
onde PTX e PRX são as a potências transmitida e recebida, 

respectivamente, em dBm, At são as perdas do enlace, em dB, 
e MS é a margem de segurança do sistema, em dB.  

O valor mínimo de PRX é determinado em função da 
sensibilidade do receptor para o comprimento de onda a ser 
utilizado e para a taxa de erro de bit desejada. A atenuação 
total do enlace é dada por [5]:  

∑ 	
  �  	
��  �  	
������ �  	
����  �  	
���  �
                      	
��  �  	
�� � 	
�������    (2) 

 

onde AtTX  e AtRX  representam as perdas nos componentes 
ópticos do transmissor e receptor, respectivamente, e Atdesalin  

as perdas devido ao alinhamento imperfeito. AtAtm , AtChuvas , 

AtCint e AtGeo são as perdas causadas pelas atenuações 
atmosféricas, por chuvas, por cintilação e geométrica, 
respectivamente, todas em escala logarítmica, em dB [5].  

A margem do sistema é escolhida para contabilizar as 
perdas adicionais devido ao envelhecimento dos componentes 
[5].  

Em um sistema FSO, em que o valor total das perdas no 
enlace não é conhecido a priori, o balanço de potência pode, 
portanto, ser usado para estabelecer o alcance máximo, ou 
máxima distância de operação do enlace, para as 
características de um par transmissor-receptor [5].  

Um parâmetro importante de projeto dos sistemas FSO é o 
parâmetro FOV que é o ângulo de visada (field of view - FOV), 
que define a faixa angular dos feixes incidentes que a luneta 
consegue acoplar à fibra de recepção ou fotodetetor. Quanto 
maior o FOV do receptor mais robusto o sistema será em 
relação às variações angulares geradas pela turbulência 
atmosférica, que é definida como as variações aleatórias do 
índice de refração da atmosfera em decorrência de gradientes 
temperatura [9]. O FOV pode ser calculado usando-se[9]: 

��� � 2 . arctan ' �(
 )* +     (3) 

 
onde d0 representa o diâmetro do núcleo da fibra multimodo ou 
monomodo, com f sendo a distância focal.  

 

III. DESCRIÇÃO DO SISTEMA FSO MONTADO  

Na Figura 1 mostra-se um esquema simples, do enlace FSO 
utilizado durante todo experimento, contendo: os dois 
conversores de mídia, as duas cabeças ópticas e uma fibra 
óptica. Para a geração e recepção do sinal óptico neste sistema 
foi usado um par de conversores de mídia Gigabit Ethernet, 
padrão IEEE 802.3z [10]. Os conversores de mídia operam no 
comprimento de onda de 1550 nm.  

O sistema FSO foi utilizado em apenas um sentido, para 
melhor caracterização do mesmo. A transmissão no sentido 
contrário foi realizada utilizando-se fibra óptica monomodo 
padrão de telecomunicações. 

 

 
Figura 1.  Esquema de montagem do enlace FSO. 

 

Ainda na Fig. 1, a porta de saída óptica, denominada Tx, no 
conversor de mídia 1, é fisicamente conectada com a cabeça 
óptica transmissora por uma fibra óptica monomodo. A porta 
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de entrada, denominada Rx, no conversor de mídia 2, é 
conectada à cabeça óptica receptora através de uma fibra 
multimodo (já que acopla uma potência maior ao fotodetector). 
A fibra que liga o transmissor do conversor de mídia 2 ao 
receptor do conversor de mídia 1 é monomodo padrão de 
telecomunicações. Os sinais de dados gerados e recebidos, 
pelos computadores, são passados para os conversores via 
cabos de rede RJ-45 (de categoria 5e). Sendo que a distância 
entre as cabeças ópticas é de 3 m nas medições realizadas em 
laboratório.  

Na TAB. 1, apresenta-se um resumo das características das 
cabeças ópticas (lunetas) utilizadas na transmissão e recepção. 
A coluna tipo de fibra indica a fibra óptica que deve ser usada 
no alimentador de cada telescópio. O tipo de fibra define o 
diâmetro dos feixes, através do diâmetro do núcleo da fibra 
[11]. 

 
Luneta Transmissora Receptora 

Diâmetro 100 mm 35 mm 
Área 75,4 cm² 9,6 cm² 

Distância focal 223 mm 48,7 mm 
Divergência 

Mínima 
< 0,1 mrad 

 
- 

FOV 0,28 mrad (58”) 1,3 mrad (4’24”) 
Tipo de fibra Monomodo Multimodo 

Tabela 1. Resumo das características das cabeças ópticas. 

 

Os conversores de mídia utilizados são do modelo GE-
CVRSC.S50, que seguem  o padrão IEEE 802.3z. Cada 
conversor possui uma interface elétrica (padrão 1000Base-T), a 
qual foi ligada a um computador, e uma interface óptica 
(padrão 1000Base-X), que foi ligada ao enlace óptico. A placa 
de rede instalada nos computadores opera com 1 Gb/s, para que 
se possa trabalhar com os conversores no máximo de suas 
capacidades. Além disto, os computadores possuem 
processadores Pentium 4 com 2 GBytes de memória RAM.          

                            

IV. COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS OPERACIONAIS 

UTILIZADOS  

As diferenças entre as arquiteturas dos sistemas 
operacionais Windows XP Home Edition e Linux Ubuntu 9.10 
justificam a comparação de desempenho do enlace FSO, com 
cada um deles.  

O sistema operacional Linux Ubuntu 9.10 é montado por 
completo no conceito de kernel (cerne ou núcleo de um 
sistema operacional) monolítico, ou seja, todos os 
componentes, como gerenciador de memória, gerenciador de 
processos, sistema de arquivos, gerência de redes, gerência de 
entrada e saída de dados são códigos que fazem parte de um  
único e grande programa [12]. Em contrapartida, o sistema 
operacional Windows XP Home Edition é fortemente baseado 
no conceito de micro-kernel. O micro-kernel divide as funções 
básicas em módulos que são adicionados por mecanismos de 
mensagens. Neste modelo, o kernel é muito mais restrito no 
que diz respeito às funções[12].  

Devido à restrição do kernel, no micro-kernel a troca de 
mensagens entre os módulos, torna o sistema dos 
computadores muito complexo, vulnerável a falhas e mais 
lento [12].  

Por tudo isto, percebe-se que o sistema operacional 
Windows XP Home Edition apresenta um desempenho pior 
que o sistema operacional Linux Ubuntu 9.10. 

 

V. RESULTADOS E  DISCUSSÃO 

Medindo-se a luz emitida pelo conversor nº 1, foi 
encontrada a potência de -3,59 dBm. Pelos dados do 
fabricante, os conversores de mídia operam com uma 
atenuação de percurso de até 30 dB, no sentido do conversor 
nº 1 para o nº 2, e assim a sensibilidade do receptor do 
conversor de mídia 2 foi calculada e obteve-se -33,6 dBm.  

A taxa nominal de transmissão de dados, dos conversores 
de mídia e das placas de redes dos computadores, é de 1 Gb/s. 
Contudo, para obtenção da taxa efetivamente transmitida pelos 
conversores de mídia, foi realizada a ligação direta, com fibras 
ópticas entre os conversores de mídia, com esquema similar ao 
da Figura 1, substituindo as cabeças ópticas por uma fibra 
óptica ligando os dois conversores. Foi gerado tráfego de 
dados nos computadores com o uso do programa Iperf [7], 
com a taxa de 1 Gb/s colocada na linha de comando deste 
programa. Mas foi obtida a taxa de transmissão de 47,1 Mb/s e 
a perda de pacotes de 0,2%, como pode ser visto nas Figuras 2 
e 3.  Neste caso utilizou-se o sistema operacional Windows 
XP Home Edition em ambos os computadores. 

 

 
Figura 2.  Taxa de transmissão de dados com os dois conversores 

conectados por fibra óptica, usando-se o sistema operacional Windows. 
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Figura 3.  Taxa de recepção de dados com os dois conversores 

conectados por fibra óptica, usando-se o sistema operacional Windows.  

 
O valor obtido para a taxa de transmissão foi muito inferior 

ao nominal esperado, 1 Gb/s. Isto deve-se aos intervalos de 
silêncio obrigatórios entre dois quadros Ethernet consecutivos, 
impostos pelo padrão e, principalmente, devido às limitações 
de velocidade impostas pelos computadores (limitações 
geradas pelo hardware, sistema operacional e placa de rede) 
utilizados nos experimentos. O enlace a fibra ficou em 
funcionamento durante uma semana, sem interrupção. As Figs. 
2 e 3 apresentam as taxas de transmissão e recepção, 
respectivamente para um período de 12 horas dentro desta 
semana. No restante do período, o resultado foi similar.  

As Figuras 4 e 5 mostram respectivamente, os valores das 
taxas de transmissão e recepção obtidos com o sistema FSO, 
conforme a Fig. 1, fazendo uso do sistema operacional 
Windows XP Home Edition  nos computadores. Nota-se que os 
resultados são muito semelhantes aos apresentados para o 
enlace com fibra óptica (Figs. 2 e 3). Apenas, o ruído 
apresenta-se um pouco mais intenso devido ao sistema FSO ser 
mais ruidoso. Apesar disto, a perda de pacotes também foi de 
0,2%. 

 

 
Figura 4.  Taxa de transmissão de dados com os dois conversores 
conectados as cabeças ópticas do sistema FSO, usando-se o sistema 

operacional Windows. 

 

 
Figura 5.  Taxa de recepção de dados com os dois conversores 

conectados as cabeças ópticas do sistema FSO, usando-se o sistema 
operacional Windows.  

 

Com o intuito de se aumentar a taxa de transmissão do 
enlace FSO, o sistema operacional Windows XP Home Edition  
foi substituído pelo sistema operacional Linux Ubuntu 9.10, 
porém mantendo-se o mesmo software de geração e medição 
de dados, o Iperf. Obteve-se um grande aumento na taxa de 
transmissão e recepção de dados, como se pode observar nas 
Figuras 6 e 7, respectivamente, usando-se fibra óptica 
monomodo no lugar das cabeças ópticas. A taxa passou para 
836 Mb/s, cerca de 17 vezes superior ao resultado obtido com o 
sistema operacional Windows. A perda de pacotes, neste caso, 
foi de 0,025% . 

 

 
Figura 6.  Taxa de transmissão de dados com os dois conversores 
conectados a fibra óptica, usando-se o sistema operacional Linux.  
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Figura 7.  Taxa de recepção de dados com os dois conversores 
conectados a fibra óptica, usando-se o sistema operacional Linux.  

 
As Figs. 8 e 9 mostram o desempenho do enlace FSO agora 

utilizando-se o sistema operacional Linux Ubuntu 9.10. As 
taxas de transmissão e recepção ficaram praticamente as 
mesmas encontradas nas Figs. 7 e 8, com valor de 835 Mb/s, 
pois as condições do sistema são praticamente as mesmas. A 
perda de pacote também foi de 0,025%. A diferença encontrada 
entre os dois esquemas, usando-se o sistema operacional Linux 
Ubuntu 9.10, foi novamente devido ao maior ruído encontrado 
no enlace FSO. 

 

 
Figura 8.  Taxa de recepção de dados com os dois conversores 

conectados as cabeças ópticas do sistema FSO, usando-se o sistema 
operacional Linux.  

 

 

 
Figura 9.  Taxa de recepção de dados com os dois conversores 

conectados as cabeças ópticas do sistema FSO, usando-se o sistema 
operacional Linux.  

 

Porém, algo diferente ocorreu no intervalo de observação 
quando o sistema operacional Linux Ubuntu 9.10 foi utilizado: 
por causa da alta taxa de transferência, o software apresentou 
limitação na quantidade de pacotes que podem ser enviados, 
um total de 2147483647 pacotes com tamanho de 1470 Bytes 
cada. Justamente, a melhora na taxa de transferência 
evidenciou uma limitação do software Iperf. Existem duas 
possibilidades de se resolver esta limitação, que serão em breve 
abordadas: a primeira é a mudança do sistema operacional de 
32 bits para 64 bits, já que o Iperf tem um número maior que 
2147483647 pré-estabelecido, que limita o envio de pacotes, 
para sistemas 64 bits. A segunda é achar outro software livre 
que faça as mesmas gerações e medições que o Iperf, que não 
possua tal limitação.  

Além disto, este sistema já se mostrou robusto para 
distâncias de até 100m usando-se o sistema operacional 
Windows XP Home Edition. Pretende-se, em breve, testá-lo 
usando-se o sistema operacional Linux Ubuntu 9.10 para a 
mesma distância.  

 

VI. CONCLUSÃO 

Neste trabalho apresentou-se um enlace FSO simples 
operando em taxas elevadas, até 836Mb/s, em todo o tempo 
observado. Foi mostrado também o desempenho do sistema 
FSO quando os sistemas operacionais Windows XP Home 
Edition ou Linux Ubuntu 9.10 são usados para possibilitar a 
geração da informação. Provou-se que o sistema operacional 
Linux Ubuntu 9.10 permite um melhor desempenho do sistema 
FSO. Os resultados mostraram ainda que o sistema FSO 
proposto é confiável, robusto e adequado ao uso no acesso a 
última milha.  
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Resumo— Esse trabalho trata da aplicação do método de Gauss-
Newton para a estimação dos parâmetros do circuito elétrico 
equivalente e do rendimento de transformadores monofásicos 
operando com carga. Na metodologia apresentada, apenas as 
formas de onda de tensão e corrente do primário são necessárias 
para a estimação dos parâmetros do circuito elétrico equivalente 
do transformador. Com isso, é possível estimar o rendimento do 
transformador operando com carga somente utilizando as formas 
de onda de tensão e corrente do lado de entrada do 
transformador. Resultados de simulação são apresentados e 
comparados com valores de rendimento calculados a partir de 
parâmetros elétricos obtidos experimentalmente em um 
transformador monofásico. 

Palavras-chave - transformador monofásico; método de Gauss-
Newton; estimação do rendimento, identificação de parâmetros. 

 

I.  INTRODUÇÃO  
A eficiência energética é um tema discutido amplamente 

em várias parcelas da sociedade devido à sua relevância 
econômica e ambiental. Pode-se citar que equipamentos 
elétricos, como motores de indução em plantas industriais e 
transformadores de potência em subestações são grandes 
consumidores de energia elétrica e qualquer ganho no 
rendimento desses dispositivos é importante em estratégias de 
eficiência energética. 

Um dos assuntos discutidos no meio acadêmico sobre esse 
tema é a utilização de técnicas de estimação do rendimento de 
motores de indução em serviço [1]. Essas técnicas são 
utilizadas para identificar máquinas mal dimensionadas ou em 
mau funcionamento em uma planta industrial, por exemplo. O 
rendimento é obtido com a máquina em operação, sem a 
necessidade da utilização de dinamômetro ou ensaios que 
necessitem o desacoplamento da máquina. 

Nesse sentido, esse trabalho apresenta uma técnica de 
estimação de rendimento a partir da identificação de 
parâmetros de um circuito elétrico. De maneira geral, a 
metodologia pode ser aplicada a qualquer dispositivo 
eletromagnético que possa ser representado por um circuito 
equivalente linear, com elementos passivos e parâmetros 
constantes.  

O dispositivo escolhido para a análise é o transformador 
monofásico por sua simplicidade de modelagem e por não 
haver perdas rotacionais. Inicialmente o circuito equivalente é 
obtido a partir das equações de tensão. As equações do circuito 
equivalente são reescritas de forma que contemplem apenas 
grandezas do primário. O método de Gauss-Newton para 
resolução de problemas não lineares é utilizado para a 
estimação dos parâmetros do circuito equivalente e da 
impedância da carga a partir das formas de onda de tensão e 
corrente do primário e dos dados de placa do transformador. 
Com esses parâmetros, o transformador é simulado e o 
rendimento calculado na condição de carga. 

  No caso do transformador monofásico, há fácil acesso ao 
enrolamento secundário, possibilitando a medição direta do 
rendimento, mesmo com o dispositivo operando com carga. No 
motor de indução, porém, o enrolamento secundário pode ser 
entendido, por exemplo, como a gaiola do rotor, sendo inviável 
a medição direta. Com medições apenas no estator do motor e 
eventualmente de sua velocidade, o método apresentado nesse 
trabalho pode ser aplicado a esse dispositivo, levando-se em 
conta de maneira criteriosa as perdas rotacionais.   

   

II. MODELO DO TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

A.  Equações de Tensão 
O transformador monofásico pode ser entendido, 

basicamente, como dois circuitos magneticamente acoplados 
através de um núcleo laminado de material de alta 
permeabilidade magnética, como mostrado na Fig. 1. 

 

 
Figura 1 - Transformador monofásico [2]. 
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As equações de tensão que descrevem o comportamento 
desse dispositivo, como em [2], são dadas por 

ଵݒ  = ଵ݅ଵݎ + ଵܮ
ௗభ
ௗ௧

+ ଵܮ
ௗ(భାమ′ )

ௗ௧
,                   (1)     

′ଶݒ = ′ଶݎ ݅ଶ′ + ′ଶܮ
ௗమ′

ௗ௧
+ ଵܮ

ௗ(భାమ′ )
ௗ௧

,                   (2)                                      

onde ݎଵ e ݎଶ′  são as resistências do primário e secundário,  ܮଵ 
e ܮଶ′  são indutâncias de dispersão e ܮଵ  é a indutância de 
magnetização. O sobrescrito “′” representa grandezas referidas 
ao primário.  

A partir de (1) e (2), um circuito equivalente pode ser 
obtido, como mostrado na Fig. 2. 

 
Figura 2 – Circuito equivalente do transformador monofásico. 

Embora não tenha sido considerada nas equações de 
tensão, a resistência rf foi inserida no ramo de magnetização 
para representar as perdas no núcleo magnético. Incluindo 
uma carga no secundário referida ao primário de resistência 
RL

’ e indutância LL
’, e levando em conta rf , as equações de 

tensão sob a forma matricial são 
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onde mi = '
211 iiii Lmrf  é a corrente na malha formada por rf 

e Lm1. A partir de (3) é possível realizar a simulação 
computacional do desempenho do transformador através de 
alguma técnica de integração numérica.                               

 Com isso, as perdas no transformador são calculadas 
através da soma das perdas nos enrolamentos e no núcleo 

22'
2

'
2

2
11 rff IrIrIrPerdas  ,                     (4) 

onde I1, I’2 e Irf são os valores eficazes das correntes do 
primário, secundário e na resistência rf, respectivamente.  

 O rendimento do transformador é calculado através 
da relação 

%1001(%) 









inP
Perdas ,                    (5) 

onde ܲ é a potência média no primário do transformador e 
(%)  é o rendimento para um dado ponto de operação. 

B. Modelo apenas com grandezas do primário 
Para a estimação do rendimento do transformador operando 

com carga, efetuando apenas medições no primário, o modelo 
dado por (3) precisa ser reescrito para contemplar apenas 
grandezas elétricas do primário. Dessa forma, mensurando as 
formas de onda de tensão e corrente do primário é possível 
estimar os parâmetros do circuito equivalente e através de (3), 
(4) e (5) calcular o rendimento para uma dada carga. 

Redefinindo, por conveniência, o sentido da corrente ݅ଶᇱ  no 
sentido do fluxo de potência, pode-se equacionar o circuito 
equivalente mostrado na Fig. 3, a partir da tensão e corrente do 
primário do transformador. 

 
Figura 3 – Circuito equivalente para equacionamento com as grandezas do 

primário. 

Escrevendo a equação de nó no ramo de magnetização, 
tem-se que  

             

Lmrf iiii  1
'
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.

                               

(6) 
As quedas de tensão em rf e Lm1 são iguais, resultando em 
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Equaciona-se então as malhas do circuito equivalente 

rffl ir
dt
diLirv  1

1111
,
                          

(8) 

   
dt
di

LLiRr
dt
di

Lirv LlLl

'
2''

2
'
2

''
2

1
1111    

,  
       

(9)

    2

'
2

2
''

2

'
2''

22
1

2

1
1

1
1

dt
id

LL
dt
di

Rr
dt

id
L

dt
di

r
dt

dv
LlLl  . 

  
(10)

         
 

 
Isolando-se irf em (8) e substituindo em (6) e em (7) e 

substituindo (6) e (7) em (10), chega-se à equação diferencial 
do circuito equivalente apenas com grandezas elétricas do 
primário.   
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onde  ݎଶᇱ = ′ଶݎ + ܴᇱ  e ܮଶᇱ = ଶᇱܮ + ᇱܮ . 
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Na metodologia desenvolvida, apesar de (11) ser uma 
equação diferencial ordinária (EDO) de terceira ordem, a 
expressão é entendida como uma equação algébrica não linear, 
pois os valores de tensão e corrente são conhecidos a partir das 
formas de onda do primário. As derivadas dessas grandezas são 
calculadas numericamente a partir das formas de onda do 
primário. Assim, os parâmetros do circuito equivalente são as 
incógnitas que devem ser estimadas através de um método 
numérico para resolução de problemas não lineares. 

 

III. MÉTODO DE ESTIMAÇÃO DO RENDIMENTO 
Conforme discutido na seção anterior, deseja-se calcular os 

parâmetros do circuito equivalente a parir de (11), conhecendo 
as formas de onda de tensão e corrente do primário para então 
efetuar o cálculo do rendimento através de (3), (4) e (5). 

Os trabalhos [3, 4] apresentam métodos para o cálculo dos 
parâmetros do transformador monofásico. Embora as formas de 
equacionar o circuito equivalente sejam distintas, os trabalhos 
utilizam algum método numérico para o cálculo do circuito 
equivalente, como algoritmos genéticos e mínimos quadrados. 
Trabalhos efetuados por [5, 6] calculam os parâmetros do 
circuito equivalente do motor de indução trifásico, que em 
regime permanente apresenta um circuito equivalente por fase 
semelhante ao do transformador monofásico. 

A. Apresentação do Método Numérico 
O método utilizado nesse trabalho para o cálculo dos 

parâmetros do circuito equivalente é o método de Gauss-
Newton [7]. Esse método minimiza a soma dos quadrados dos 
resíduos entre um vetor de observações, que contém, por 
exemplo, dados experimentais e um vetor cujos termos são 
calculados por certo modelo matemático não linear, podendo 
ser entendido como um método de mínimos quadrados para 
ajuste de curvas. O problema é formulado como 
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onde  Tnxxx ,...,, 21x  são as n variáveis do problema, ߩ é 

o k-ésimo resíduo, ky é a k-ésima observação e ),( kf x é o 

modelo matemático não linear calculado na condição k . 

Como mostrado em [7], a solução para (12) é efetuada de 
forma iterativa, a partir de uma expansão em série de Taylor de 
primeira ordem para aproximar o modelo ),( kf x . A solução 
de (12) é dada por 
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A solução de (13) é buscada até que o valor de  xQ  seja 
menor que um erro estipulado. 

B. Aplicação do Método no Cálculo dos Parâmetros do 
Transformador 
Os parâmetros do transformador são calculados através da 

aplicação do modelo (11) no método de Gauss-Newton. A 
corrente do enrolamento primário é estimada isolando-se i1 na 
equação (11) 
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(15) 

onde i1
est é a corrente estimada pelo modelo. Ressalta-se que 

durante a modelagem do transformador, a permeabilidade 
magnética e as perdas do núcleo são consideradas constantes, 
independente da tensão induzida. Além disso, considera-se 
que as resistências elétricas dos enrolamentos não se alteram 
durante a medição das formas de onda. Dessa maneira, todos 
os parâmetros do circuito equivalente são considerados 
constantes durante a estimação do rendimento, ou seja, o 
circuito é considerado linear. 

A corrente i1
est é a função ),( kf x  não linear e o vetor de 

variáveis é dado por 

 Tmfeqeql LrLrLr 1
'
2

'
211 ,,,,,x .                (16) 

A observação ky é o valor instantâneo da corrente 1i  no 

instante kt . O estado k representa o instante de tempo kt da 

amostra k. A matriz Jacobiana (15) terá nN  termos, onde 
N corresponde ao número total de amostras. O problema é 

então formulado como  
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1minmin
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A solução de (17) é obtida a partir de (13).  
As condições iniciais do problema, ou seja, os valores 

iniciais das variáveis são obtidos através de dados do 
transformador e de relações aproximadas para ensaios de 
curto-circuito e a vazio. Levando em conta dados de placa e 
relações empíricas, tem-se 
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onde cccos e vzcos  são os fatores de deslocamento 
aproximados para ensaios de curto-circuito e a vazio, 
respectivamente. A tensão no ensaio de curto-circuito é 
considerada 5% da tensão nominal de placa e a corrente a 
vazio é aproximada como 10% da corrente nominal.  

Os valores de R’L e L’L iniciais são calculados através da 
defasagem angular e dos valores eficazes de tensão e corrente 
das formas de onda conhecidas do primário, ou seja, os 
valores iniciais desses parâmetros são calculados como se a 
tensão e a corrente do primário estivessem aplicadas 
diretamente sobre a carga referida ao primário.    

 

IV. RESULTADOS DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 
Um transformador monofásico isolador de 1kVA, 

220/220V, 60Hz é utilizado para a validação da metodologia 
de estimação de parâmetros. Os parâmetros do circuito 
equivalente calculados a partir de ensaios tradicionais de 
curto-circuito e a vazio são mostrados na Tabela I. 

TABELA I – PARÂMETROS DO CIRCUITO EQUIVALENTE 

Parâmetros obtidos a partir de ensaios tradicionais 
r1 = r’2 [Ω] Ll1 = L’l2 [H] rf [Ω] Lm1 [H] 

0,849 9,0e-4 1615 1,910 

 
Os valores mostrados na Tabela 1 são os valores de 

referência para a validação do método de estimação. A partir 
desses parâmetros e de (3), o transformador foi simulado por 
um período da forma de onda de tensão (1/60s) com carga 
nominal, indutiva (ܿ߮ݏ = 0,8), para três formas de onda de 
tensão distintas. Os valores de consumo e rendimento obtidos 
nas simulações são mostrados na Tabela II.  

TABELA II – SIMULAÇÃO DO RENDIMENTO PARA DIFERENTES FORMAS DE 
ONDA 

Caso Forma de 
Onda de v1 

R’L [Ω] L’L [H] Consumo 
[VA] η(%) 

(a) Senoidal 40,5 7,70e-2 1014,2 92,37 

(b) 
Harmônicas 

3a – 5% 
5a – 1% 

40,5 7,70e-2 1016,9 92,38 

(c) Quadrada 40,5 7,70e-2 949,11 92,06 

 
O caso (a) corresponde a uma forma de onda de tensão 

puramente senoidal. No caso (b) a 3a e 5a harmônica foram 
incluídas na proporção de 5% e 1%, respectivamente, ambas 

com defasagem nula com relação à fundamental. Para o caso 
(c) uma forma de onda de tensão aproximadamente quadrada, 
obtida através de série de Fourier, foi considerada. O valor 
eficaz da tensão em todos os casos foi mantido em 220V.  

Através da aplicação de (3), formas de onda de corrente do 
primário foram obtidas para os três casos e mostradas na Fig. 
4.  

 

 

 

 
Figura 4 – Formas de onda de tensão e corrente do primário - (a) Puramente 

senoidal, (b) Com 3a e 5a harmônicas, (c) Quadrada. 

A partir das formas de onda de corrente do primário 
obtidas, a estimação dos parâmetros do circuito equivalente e 
do rendimento foi realizada para os três casos apresentados na 
Tabela II.  

Os valores iniciais dos parâmetros para a aplicação do 
método de Gauss-Newton foram calculados conforme (18)-
(21), com cccos  = 0,7 e vzcos  = 0,3. A Tabela III mostra 
os valores iniciais das variáveis. 

TABELA III – VALORES INICIAS DOS PARÂMETROS  

r10 = r’20 [Ω] Ll10 = L’l20 [H] rf0 [Ω] Lm10 [H] R’L0 [Ω] L’L0 [H] 

0,847 2,34e-3 1608,9 1,346 42,038 9,21e-2 
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Na Tabela IV são apresentados os resultados obtidos na 
estimação dos parâmetros e do rendimento para as três formas 
de onda da Fig. 4, assim como os erros em relação aos valores 
das Tabelas I e II. O critério de convergência foi 
empiricamente estipulado em  xQ =1,0, ou seja, quando  xQ  
assume esse valor o processo de estimação é encerrado. 

 

TABELA IV – RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO PELO MÉTODO DE GAUSS-
NEWTON 

Caso (a) 
 r1 = r’2 Ll1 = L’l2 rf Lm1 R’L L’L η(%) 

Estimação 
Não convergiu 

Erro (%) 

Caso (b) 
 r1 = r’2 Ll1 = L’l2 rf Lm1 R’L L’L η(%) 

Estimação 0,849 8,07e-5 1632 1,913 40,5 7,87e-2 92,38 

Erro (%) 0,0 -91,0 1,05 0,16 0,0 2,2 0,0 

Caso (c) 
 r1 = r’2 Ll1 = L’l2 rf Lm1 R’L L’L η(%) 

Estimação 0,849 8,08e-5 1632 1,913 40,5 7,87e-2 92,06 
Erro (%) 0,0 -91,0 1,05 0,16 0,0 2,2 0,0 

 
 
Observa-se que para o caso (a), em que a tensão do 

primário é puramente senoidal, não houve convergência 
devido à ocorrência de uma instabilidade numérica no cálculo 
da inversa do termo j

T
j JJ de (13). A divergência 

provavelmente ocorre porque o sistema não está 
suficientemente excitado para a estimação, ou seja, não há 
informação suficiente na resposta do sistema para uma dada 
excitação, representada nesse caso pela tensão no primário.  A 
corrente do primário representa a resposta do sistema para essa 
excitação. Como há pouca informação sobre a dinâmica do 
circuito, há infinitas soluções que atendem (17), levando ao 
mau condicionamento da matriz Jacobiana.  

Nos casos (b) e (c) há mais informações nas formas de 
onda, representadas pelas harmônicas de maiores freqüências, 
ocorrendo então a convergência no procedimento numérico. A 
estimação do rendimento ocorre de forma satisfatória para 
ambos os casos. Ocorreram erros maiores de estimação para as 
indutâncias de dispersão, porém essas não influenciam de 
forma relevante o cálculo do rendimento 

A Fig. 5 apresenta as formas de onda de corrente do 
primário calculadas com os parâmetros da Tabela I e II e as 
resultantes ao final do processo de estimação. 

 

 

 
Figura 5 – Formas de onda da corrente do primário calculadas e estimadas -  

(a) Com 3a e 5a harmônicas, (b) Quadrada. 

A partir da Fig. 5, é possível observar que (15) aplicada ao 
método de Gauss-Newton reproduziu de forma satisfatória a 
corrente do primário para os casos (b) e (c), sendo que as 
curvas calculadas com os parâmetros conhecidos e com os 
parâmetros estimados apresentam elevada concordância.  

 

V. CONCLUSÕES 
O método de Gauss-Newton foi apresentado como um 

método de identificação dos parâmetros do circuito 
equivalente de um transformador monofásico operando com 
carga. Para isso, o modelo do transformador foi obtido a partir 
das equações de tensão de seus enrolamentos. As equações de 
tensão foram reescritas de tal maneira que resultassem em uma 
EDO que leva em conta apenas a tensão e corrente do 
primário. 

A EDO é entendida como uma equação algébrica, pois a 
tensão e a corrente, assim como suas derivadas, são 
conhecidas. Os coeficientes da equação não linear resultante 
são os parâmetros do circuito equivalente que devem ser 
estimados para o posterior cálculo do rendimento. 

A aplicação do método de Gauss-Newton resultou em uma 
identificação satisfatória dos parâmetros do circuito 
equivalente para os casos em que a forma de onda da tensão 
apresentou algum conteúdo harmônico. Nesses casos, o 
rendimento calculado se mostrou bastante próximo do valor de 
referência considerado no transformador simulado com 
parâmetros conhecidos. 

Para a forma de onda puramente senoidal, ocorreu 
instabilidade numérica na inversão do termo j

T
j JJ de (13), 
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ocasionada, provavelmente, pela falta de informação da 
dinâmica do sistema. Nesse caso, o sistema não está 
suficientemente excitado para a estimação. Isso levou a um 
mau condicionamento da matriz Jacobiana. Este trabalho 
ainda terá continuação e esta questão da instabilidade 
numérica continuará a ser investigada.     

Se a forma de onda da tensão do primário resultar em um 
sistema suficientemente excitado, o método pode ser 
empregado para a estimação do rendimento do transformador 
monofásico operando com carga. 
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Abstract— Ao se fazer medições para avaliar a degradação de 
para-raios de ZnO, foi verificado que instrumentos de medição 
forneciam valores de corrente de fuga mesmo quando 
desconectados do cabo de aterramento de para-raios. Para 
aparelhos que utilizam informações da tensão sob o para-raios, 
foram encontrados diferentes resultados, dependendo da posição 
da sonda de tensão com relação a base de sustentação do para-
raios. Esse artigo apresenta um estudo dos campos elétricos e 
magnéticos que podem influenciar na medição da corrente de 
fuga, para avaliação da degradação de para-raios. 

 

Keywords - Para-raios de ZnO; corrente de fuga; campo 

elétrico; campo magnético; avaliação de para-raios. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os para-raios do tipo Óxido de Zinco (ZnO) possuem a 
função principal de proteção contra sobretensões que podem 
ocorrer no sistema elétrico. Estes dispositivos, formados por 
blocos de varistores de ZnO, possuem uma vida útil estimada 
que pode ser afetada pela degradação provocada por diversos 
fatores, como a perda da estanqueidade, número de 
solicitações, energia dissipada na atuação, intempéries 
ambientais, entre outros [1]. Para que se possa garantir o 
desempenho satisfatório de proteção com confiabilidade, os 
para-raios necessitam de inspeções periódicas que atestem suas 
condições operativas [2]. Uma das metodologias que vem 
sendo utilizada com mais freqüência por equipes de 
manutenção do sistema elétrico é a avaliação por meio da 
corrente de fuga. Esta corrente é composta por duas 
componentes, uma capacitiva (função principalmente da 
estrutura do para-raios) e outra resistiva (função da corrente no 
varistor não linear de ZnO) [2, 3, 4]. 

A deterioração das propriedades dos varistores do para-
raios irá acarretar em um aumento da componente resistiva da 
corrente de fuga. Valores excessivos dessa componente 
indicam o grau de sua degradação. É necessário que a medição 
da corrente de fuga seja feita com o para-raios em operação 
(on-line). Essa medição pode ser feita por instrumentos de 
monitoramento fixos ou portáteis, utilizando sondas conectadas 
ao terminal de aterramento do para-raios. A componente 
resistiva da corrente pode ser obtida ao se comparar um sinal 

da tensão (imagem da forma de onda da tensão U(t)) aplicada 
no para-raios com o da corrente total medida. Quando a tensão 
atinge valor máximo (dU/dt=0), a amplitude da componente 
capacitiva da corrente é nula, e a corrente de fuga total 
corresponde ao valor de pico da componente resistiva. Como o 
conteúdo harmônico presente na tensão do sistema pode 
influenciar no resultado da avaliação do para-raios, 
instrumentos de medição também podem fazer sua 
compensação do efeito do conteúdo harmônico utilizando uma 
sonda de tensão [5]. 

Neste trabalho foram utilizados três equipamentos 
comerciais de medição, sendo que dois deles medem a corrente 
resistiva total com compensação de harmônicos e o outro mede 
a componente de terceiro harmônico da corrente de fuga total. 
Eles atendem a norma IEC 60099-5. Fazendo medições em 
campo, percebeu-se que os equipamentos detectaram algum 
valor de corrente mesmo quando desconectados do cabo de 
aterramento do para-raios. Isto demonstrou que os sensores 
podem ser susceptíveis a campos externos, podendo 
comprometer resultados em uma medição padrão dependendo 
da intensidade dos campos elétricos e magnéticos presentes no 
ambiente. 

Neste artigo é apresentada uma análise de comportamentos 
de campos magnéticos e elétricos na base de para-raios, nos 
lugares típicos onde são colocadas as sondas dos equipamentos 
de medição. Neste trabalho, o efeito do ferro da base de fixação 
do para-raios não é levado em conta. 

II. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO 

No estudo experimental realizado, foram utilizados três 
instrumentos que passamos a denominar A, B e C, sendo que 
cada um deles possui características próprias e atendem as 
normas da IEC. As sondas para medição de corrente foram 
conectadas ao terminal de terra na base do para-raios. Quando 
utilizadas, as sondas de tensão foram posicionadas na base do 
para-raios e nas imediações da base. 

A. Equipamento A 

Faz a medição utilizando as duas sondas (de corrente e 
tensão) dispostas conforme informado. Ele fornece o valor 
resistivo da corrente de fuga total com compensação de 
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harmônicas, sem correção da corrente resistiva devido à 
variação da amplitude da tensão e da temperatura ambiente. 

B. Equipamento B 

Faz a mesma medição que o equipamento A, porém fornece 
também o valor de pico da corrente de fuga total medida e o 
valor de pico da parcela resistiva da corrente de fuga corrigida, 
levando em conta a temperatura ambiente e a tensão eficaz 
atual no topo do para-raios. Estes valores são inseridos pelo 
operador durante as medições. De acordo com o fabricante do 
instrumento de medição, a correção do efeito da variação da 
amplitude da tensão é feita com base na norma IEC 60099-5. 

C. Equipamento C 

Esse instrumento pode medir a corrente de fuga total 
(valores eficazes ou de pico, à escolha do operador) com um 
filtro passa-baixa (para reduzir interferências de alta 
freqüência), ou o valor eficaz da componente de terceira 
harmônica da corrente de fuga do para-raios. 

III. POSSÍVEIS INFLUÊNCIAS DE CAMPOS EXTERNOS EM 

MEDIÇÕES 

Embora a sonda de corrente deva ser conectada ao cabo de 
aterramento do para-raios, algumas medições foram feitas com 
ela desconectada para verificar a influência do campo 
magnético do ambiente. A Tabela I apresenta valores de 
medidas realizadas em três subestações (subA, subB e subC), 
em locais próximos à instalação dos para-raios de alta tensão. 

TABELA I.  MEDIÇÕES COM SONDA  DE CORRENTE AO AR LIVRE 

Equip. A 
(µµµµA) 

Equip. B (µµµµA) Equip. C (µµµµA)  
Índice 

Ir Ir corr Ir It It I 180Hz 

subA - 7 7 63 - - 
subA - 2 2 87 - - 
subA - 3 2 90 - - 
subA - 7 6 82 - - 
subB - 6 7 93 100 90 
subB - 4 4 120 1 0 
subB - 8 10 59 - - 
subB 13,5 8 10 58 - - 
subC <1 3 3 105 64 2 
subC 6 4 3 86 10 2 

(-) sem medição 
 

Nos campos sem valores apresentados na Tabela I não foi 
feita a medição com respectivo instrumento. Os valores 
apresentados representam: a corrente resistiva (Ir) medida com 
cada equipamento, a corrente resistiva corrigida (Ir corr) com o 
equipamento B, a corrente total (It) com os equipamentos B e 
C e a terceira harmônica da corrente de fuga (I 180 Hz) para o 
equipamento C. Nota-se que foram medidos valores de 
corrente sem a conexão física da sonda. 

A sonda de tensão também pode sofrer influência relativa 
ao seu posicionamento. Para avaliar essa influência, foram 
realizadas medições (apenas com o equipamento B) alterando 
propositalmente a posição da sonda de tensão, mantendo a de 
corrente no cabo de terra do para-raios. A posição foi alterada 
com relação à altura e à distância lateral da base do para-raios. 

A Tabela II apresenta os resultados das medições para a 
sonda se distanciando para: a) o lado oposto ao de descida do 
cabo de aterramento (índice D), b) o lado da descida deste cabo 
(índice E), e c) simultaneamente variando-se a altura e a 
distância (considerando como referência a base do para-raios).  

TABELA II.  MEDIÇÕES COM VARIAÇÃO NA SONDA DE TENSÃO 

Equip. B (µΑ)µΑ)µΑ)µΑ) Variação (cm) 
Índice 

Ir corr 
Dif. % 
Ir corr 

Ir 
Dif % 

Ir 
It Dist. Altura 

D 
(referência) 

74 
0 

81 0 873 0 - 

D 82 -10,81 90 -11,11 873 50 - 
D 86 -16,22 94 -16,05 871 150 - 
D 83 -12,17 92 -13,58 870 125 - 
D 82 -10,81 91 -12,35 871 100 - 
D 78 -5,40 85 -4,94 871 50 - 
D 73 1,35 81 0 872 0 - 
E 60 18,92 76 6,17 881 0 - 
E 54 27,03 68 16,05 882 50 - 
E 49 33,78 62 23,46 882 100 - 
E 44 40,54 55 32,10 883 150 - 
E 32 56,75 41 49,38 884 200 - 
E 16 78,38 21 74,07 884 250 - 
E 12 83,78 15 81,48 883 300 - 
E 14 81,08 18 77,78 884 250 - 
E 22 70,27 28 65,43 883 200 - 
E 38 48,65 48 40,74 883 150 - 
E 47 36,48 59 27,16 883 100 - 
E 50 32,43 63 22,22 882 50 - 
E 58 21,62 73 9,88 882 0 - 
F 59 20,27 75 7,41 883 0 0 
F 66 10,81 84 -3,70 882 0 -50 
F 51 31,08 65 19,75 881 0 -100 
F 27 63,51 35 56,79 880 100 -100 
F 34 54,05 44 45,68 880 100 -70 
F 43 41,89 55 32,10 880 100 0 
F 67 9,46 85 -4,94 879 0 10 
F 66 10,81 83 -2,47 878 100 10 
F 67 9,46 85 -4,94 879 200 10 

 

Na Tabela II, a segunda e a quarta colunas apresentam as 
diferenças das correntes medidas com relação à referência 
(base do para-raios). A diferença percentual é calculada por 
(1): 

  
% 100

  

Valor deref Valor
Dif

Valor deref

−
=

                   (1) 

As Figuras 1 e 2 ilustram os valores da corrente corrigida 
obtidos com a variação arbitrária de posicionamento da sonda 
de tensão do equipamento B em relação à base do para-raios, 
conforme a Tabela II. A Figura 1 corresponde às medições 
relativas ao índice D da tabela, enquanto a figura 2 corresponde 
ao índice E. 

Comparando os resultados, nota-se que o comportamento 
se difere em cada situação. Para os resultados apresentados na 
Figura 1, a tendência é de que os valores aumentem com o 
aumento da distância em relação à base do para-raios, enquanto 
para a Figura 2, a tendência é de diminuir. Isto pode ocorrer 
devido às distribuições dos campos elétricos e magnéticos no 
ambiente, tanto em amplitude quanto em fase. 
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Figura 1. Medições com a sonda de tensão variando para o lado oposto do 

cabo de aterramento 

 
Figura 2.  Medições com a sonda de tensão variando para o lado do cabo de 

aterramento 

A Figura 3 ilustra o comportamento dos valores medidos da 
corrente resistiva corrigida quando a sonda de tensão varia 
simultaneamente em relação à altura e à distância da base do 
para-raios (índice F), apresentando também a diferença 
percentual entre o valor de referência e o ponto em questão. 
Observa-se que a variação do valor da corrente é mais 
significativa com a mudança da altura (onde há maior 
concentração de campo) do que apenas com a distância. Além 
disso, quando ocorre variação simultânea, a variação no valor 
medido é ainda maior. Com isso, nota-se que o posicionamento 
da sonda de tensão influencia no valor da corrente medida. O 
recomendado pelo fabricante do instrumento é que a sonda de 
tensão seja posicionada paralelamente aos condutores de 
energia, não ultrapassando a altura da base do para-raios. 

 
Figura 3. Medições com a sonda de tensão variando a distância em relação 

ao pedestal e à altura 

IV. ESTUDO NUMÉRICO DA INFLUÊNCIA DOS CAMPOS 

Com o intuito de melhor avaliar a influência dos campos 
elétricos e magnéticos no funcionamento das sondas de 
medição, em uma subestação, foi realizada uma análise desses 
campos próximos à base do para-raios (a 2 metros do chão) 
utilizando o método de elementos finitos, através do software 
EFCAD[6]. O efeito da ferragem e do aterramento do pedestal 
do para-raios não está sendo considerado neste estudo. O 
primeiro ponto apresentado na Figura 3 foi tomado como 
referência. Foi considerada uma linha trifásica balanceada, com 
uma distância de 5 metros entre os cabos e 15 metros de altura 
em relação ao solo. O raio de cada cabo foi suposto 50 mm. 
Estes dados da estrutura do sistema elétrico são estimados, mas 
próximos da realidade. 

Para realizar a simulação, primeiro foram feitos os 
desenhos dos domínios de cálculo no módulo EFD do 
EFCAD[6]. Para a simulação, foi utilizado o módulo EFCS, 
que faz o cálculo estático do campo magnético ou elétrico. 
Assim, foram realizados diversos cálculos estáticos, em 
instantes de tempo diferentes, de modo que fosse simulado um 
período de onda completo. 

A. Simulação do campo magnético 

Para a simulação do campo magnético, foi considerado um 
domínio de cálculo com 30 metros de largura e 25 metros de 
altura. A Figura 4 apresenta a distribuição de campo obtida 
quando a corrente na fase A é máxima. 

A corrente nas linhas de transmissão (Ia, Ib e Ic) foi de 200 
A de pico (valor aproximado das linhas da subestação subB), 
em 60Hz e seqüência direta. O passo de tempo utilizado para a 
obtenção de cada ponto foi de 1 ms e, em cada instante de 
tempo, foram obtidos os valores das componentes horizontal 
(Hx) e vertical (Hy) do campo na base do para-raios (2 metros 
de altura em relação ao solo). As Figuras 5 e 6 mostram as 
formas de onda dos campos horizontal e vertical encontrados 
sob a fase A (a 13 metros de distância do ponto analisado). 

2m 

Base Pedestal 

A B C

 
Figura 4. Distribuição do campo magnético para corrente máxima na fase A  
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Defasagem entre Ia (t) e Hx (t) - Fase A
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Figura 5. Defasagem entre a corrente Ia e a componente horizontal Hx – 

Fase A 

Defasagem entre Ia (t) e Hy (t) - Fase A
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Figura 6. Defasagem entre a corrente Ia e a componente vertical Hy –      

Fase A 

Como pode ser visto nas figuras, na base do para-raios 
existe um campo magnético defasado com relação à corrente. 
Esse campo, sendo captado pela sonda do equipamento de 
medição, pode ser somado ao campo gerado pela corrente de 
fuga, de modo que o resultado da medição obtido pode ser 
incorreto. Ao comparar as componentes, nota-se que a 
defasagem e a amplitude da componente Hx são maiores que as 
da componente Hy. 

O mesmo estudo foi feito para as fases B e C. Os resultados 
de simulação estão apresentados nas Figuras 7, 8, 9 e 10. 

Defasagem entre Ib (t) e Hx (t) - Fase B

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tempo (ms)

Ib
 (

A
)

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

H
x
 (

A
/m

)

Ia

Hx

 
Figura 7. Defasagem entre a corrente Ib e a componente horizontal Hx –   

Fase B 

Defasagem entre Ib (t) e Hy (t) - Fase B
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Figura 8. Defasagem entre a corrente Ib e a componente vertical Hy –      

Fase B 

Defasagem entre Ic (t) e Hx (t) - Fase C
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Figura 9. Defasagem entre a corrente Ic e a componente horizontal Hx –      

Fase C 

Defasagem entre Ic (t) e Hy (t) - Fase C
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Figura 10. Defasagem entre a corrente Ic e a componente vertical Hy –      

Fase C 

Nota-se que na fase B não há defasagem na componente 
horizontal. Porém, na vertical, a defasagem ocorre. Além disso, 
as diferenças entre as amplitudes são pequenas. Na fase C, as 
duas componentes apresentam uma defasagem considerável e, 
como o comportamento na fase A, a amplitude da componente 
Hx é  maior que a da componente Hy. É interessante observar 
que a defasagem é diferente sob cada fase, indicando que a 
influência do campo externo é diferente de acordo com a fase 
da linha em que o para-raios sob teste se encontra. 

Supondo um raio de 2,5 cm em volta do condutor de 
aterramento (valor aproximado para se calcular o caminho 
magnético em uma sonda de corrente), e que a corrente de fuga 
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do para-raios tenha uma amplitude de 1mA, o campo 
magnético gerado pela corrente é da ordem aproximada de 6 
mA/m. Assim, sob o ponto de vista da amplitude com campo 
magnético no ambiente, seu valor é consideravelmente maior 
que o valor do campo produzido pela corrente de fuga do para-
raios. 

B. Simulação do campo elétrico 

Para o estudo do comportamento do campo elétrico no 
ambiente das medições, foram feitas simulações eletrostáticas, 
com condutores distanciados de 5 metros um do outro, a 15 
metros do chão. A tensão considerada foi de 230 kV entre os 
condutores (132,8 kV de fase). As tensões foram calculadas 
para 21 pontos, em um período elétrico, num passo de 18º 
(correspondendo a um passo de tempo de 0,83 ms). Foi 
analisado o campo elétrico a 2 metros do chão sob cada linha. 
As Figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16 apresentam as defasagens 
entre o campo horizontal (Ex) e o vertical (Ey) com relação à 
tensão em cada fase. Por exemplo, os resultados apresentados 
para a fase A correspondem ao ponto de analise sob esta 
mesma fase. 

A partir dos resultados encontrados via simulação, pode-se 
verificar que também existe um campo elétrico defasado com 
relação à forma de onda da tensão de cada linha. Teoricamente, 
a sonda de tensão, além de compensar os harmônicos, 
possibilita a identificação da corrente resistiva, tendo como 
base a forma de onda do campo elétrico medido. É possível que 
ocorra a influência do campo externo na determinação dos 
valores da componente resistiva da corrente de fuga, devido a 
possíveis defasagens proporcionadas pelos campos elétricos 
gerados pelas outras fases. Notam-se diferentes amplitudes e 
defasagens dos campos elétricos com relação à tensão, de 
acordo com o local onde a sonda de tensão é posicionada. 
Provavelmente os instrumentos de medição que utilizam esta 
técnica devem conter internamente um procedimento numérico 
que compense estes possíveis efeitos. 

Defasagem entre Va (t) e Ex (t) - Fase A
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Figura 11. Defasagem entre a tensão Va e a componente horizontal Ex –    

Fase A 

Defasagem entre Va (t) e Ey (t) - Fase A
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Figura 12. Defasagem entre a tensão Va e a componente vertical Ey – Fase A 

Defasagem entre Vb (t) e Ex (t) - Fase B
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Figura 13. Defasagem entre a tensão Vb e a componente horizontal Ex –    

Fase B 

Defasagem entre Vb (t) e Ey (t) - Fase B

-150

-100

-50

0

50

100

150

0
,0

0

0
,8

3

1
,6

7

2
,5

0

3
,3

3

4
,1

7

5
,0

0

5
,8

3

6
,6

7

7
,5

0

8
,3

3

9
,1

7

1
0
,0

0

1
0
,8

3

1
1
,6

7

1
2
,5

0

1
3
,3

3

1
4
,1

7

1
5
,0

0

1
5
,8

3

1
6
,6

7

Tempo (ms)

V
b

 (
k
V

)

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

E
y
 (

k
V

/m
)

Vb

Ey

 
Figura 14. Defasagem entre a tensão Vb e a componente vertical Ey – Fase B 
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Defasagem entre Vc (t) e Ex (t) - Fase C
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Figura 15. Defasagem entre a tensão Vc e a componente horizontal Ex –   

Fase C 

Defasagem entre Vc (t) e Ey (t) - Fase C
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Figura 16. Defasagem entre a tensão Vc e a componente vertical Ey – Fase C 

V. CONCLUSÕES 

Nas medições em campo, foi verificado que, ao se fazer a 
medição com a sonda de corrente desconectada do cabo de 
aterramento do para-raios, os instrumentos apresentam 
pequenos valores de corrente medidos. Também, dependendo 
do local onde se posicionava a sonda de medição da forma de 
onda do potencial elétrico (para a compensação de harmônicos 
e para a identificação dos valores da parcela corrente resistiva 
da corrente de fuga), o resultado das medições era modificado. 
Esses problemas ocorrem pelo fato de que os instrumentos de 
medição se encontram em local aberto,  sujeito aos campos 
elétricos e magnéticos do ambiente. Isto motivou o estudo 
apresentado do comportamento dos campos no ambiente via 
simulação utilizando o método de elementos finitos. 

Com relação aos resultados de simulação das formas de 
onda do campo magnético, foi verificado que, na base do para-
raios, existe um campo externo que pode influenciar o 
comportamento do campo gerado pela corrente de fuga captada 
pela sonda de corrente. Além disso, as componentes dos 
campos possuem defasagens diferentes, conforme o ponto 
analisado (diferentes posições  das sondas de corrente). 

Com relação aos resultados de simulação das formas de 
onda do campo elétrico, foi verificado que ocorre tanto 

defasagens quanto variação das amplitudes das componentes 
com relação à forma de onda do potencial elétrico (tensão) na 
linha. Assim, se estes efeitos não forem devidamente 
contemplados, o valor de tensão no instante de referência de 
tensão (onde dU/dt=0, correspondendo ao valor instantâneo da 
corrente de fuga apresentando apenas a componente resistiva) 
pode se alterar, interferindo nos valores medidos e atribuídos 
da componente da corrente de fuga resistiva. 

Embora não apresentado nesse artigo, constatou-se que o 
módulo dos campos externos na base do para-raios em nenhum 
instante é nulo, podendo haver sempre suas influências. 
Provavelmente os equipamentos comerciais possuem 
intrinsecamente metodologias de cálculo que atenuem ou 
eliminem estes efeitos. Este estudo é importante para o 
desenvolvimento de novos equipamentos de avaliação de 
corrente de fuga de para-raios e também para o conhecimento 
dos campos no ambiente pelas equipes de manutenção do 
sistema elétrico. As amplitudes dos campos magnéticos 
externos podem ser consideravelmente maiores que as dos 
campos magnéticos gerados pela corrente de fuga típica de um 
para-raios de ZnO, que é da ordem de 1 mA. 

Para a continuidade deste trabalho será estudado o efeito 
das ferragens do pedestal do para-raios e o efeito nos campos 
com a inclusão de componentes harmônicas na forma de onda 
da tensão na rede. 

A empresa Eletrosul tem utilizado a técnica de diagnóstico 
da vida útil de para-raios através da medição da corrente de 
fuga com instrumentos aqui estudados, obtendo bons resultados 
na avaliação sob o aspecto da manutenção preventiva através 
da comparação de valores medidos na evolução de um ano ou 
entre famílias de um mesmo modelo. 
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AbstractThis paper describes the use of wavelet functions as 

test and expansion functions in the Galerkin procedure to the 

method of moments. It is shown that as result of the use of these 

functions the impedance matrix is equivalent to one obtained by 

the multiplication of a wavelet matrix to the impedance matrix 

generated using Dirac delta and pulse functions and again 

multiplied to the  transposed wavelet matrix. The meaning of this 

procedure is described using the Haar wavelet system. It is also 

shown that for this case the number of non-zero elements in the 

wavelet matrix is of order 
2

( log ( ))O N N , where N  is the 

number of rows of the impedance matrix. This leads to a 

transformation where the resulting matrix is sparse, differently 

from the traditional method of moments matrix, which is dense. 

For the validation of the results a simulation of the current 

distribution in a half-wave dipole antenna is presented. 

KeywordsBasis functions, Galerkin procedure, method of 

moments, wavelets. 

I. INTRODUCTION 

The method of moments is widely used for the 
discretization of equations based on linear operators, yielding 
to a linear system. In this procedure, reliable (even completely 
exact) results are obtained. A shortcoming of this method is the 
high density of the impedance matrix, making its inversion 
computationally expensive.  

In the point-matching procedure, the solution is expanded 
in pulse functions and tested with Dirac delta. On the other 
hand, in the Galerking procedure, the functions used as 
expansion and test functions belong to the same class.  

Wavelet transforms have been used in combination with 
variational methods allowing a frequently better treatment of 
some problems. For the method of moments, one of the most 
significant advantages of the use of wavelet functions is the 
transformation of a dense matrix in a sparse one without 
causing considerable changes in the result. Several papers 
show the technique of premultiplying the impedance matrix to 
a sparse wavelet matrix and again multiplying to the transposed 
of the same [5][6][7]. In this paper it is shown that this is 
equivalent to use wavelets in Galerkin’s procedure to the 
method of moments. 

The number of non-zero elements on the wavelet matrix, 

for the Haar wavelet system, is of order 2( log ( ))O N N  and, 

therefore, after the transformation the impedance matrix carries 
a significant number of small elements which do not contribute 
considerably to the information contained in it. These elements 
are discarded according to a threshold represented by a small 
percentage of the difference between the biggest and the 
smallest elements of the matrix [7]. 

In this work it is used the Haar wavelet system due to its 
simplicity in the wavelet matrix implementation. On the other 
hand, the concepts discussed here can be applied to other 
wavelet families, and for this, results are also presented using 
Daubechies wavelets. 

II. WAVELETS 

Wavelets can be described as small waves which 
concentrate its energy in a small space/time interval. They are 
compared to the Fourier transform and even said to be its new 
generation. A crucial characteristic of wavelets is its ability to 
represent a function in different scales, leading to a more 
detailed decomposition which is called multiresulotion analysis 
[2].  

Wavelets in different scales and special/temporal locations 
are obtained from a main wavelet, given by 

                             ( )
1

ab

t b
t

aa
ψ ψ

− 
=  

 
,                        (1) 

where a  is the scale parameter that represents the function in 

different resolutions, inversely proportional to its frequency 

and b  is the translation parameter, which allows the analysis 

of the whole function domain in a given scale. 

Scalets are also considered in the wavelets function 
decomposition. It does the representation of the low 
frequencies (down to frequency 0) of the function. It is also 
obtained in different scales and translations and is written as 

                  ( )
1

ab

t b
t

aa
ϕ ϕ

− 
=  

 
.                          (2) 

In this work the improvements in the discrete wavelet 
transform are applied [3], in which the redundancies are 
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removed and the multiresolution analysis is made orthogonal, 

with 2
ja −=  and 2

jb k −= . In this way, equations (1) and (2) 

are rewritten as 

              ( ) ( )2 ,2 2
j

j
jk t t k j k Zψ ψ= − ∴ ∈ ;                 (3) 

            ( ) ( )2 ,2 2
j

j
jk

t t k j k Zϕ ϕ= − ∴ ∈ .                  (4) 

The Haar wavelet is the simplest wavelet system. They are 
defined as: 

                ( )

1

2

1

2

1 0

1 1

0

t

t t

otherwise

ψ

 ≤ <


= − ≤ <



;                            (5) 

                               ( )
1 0 1

0

t
t

otherwise
ϕ

≤ <
= 


.                            (6) 

III. METHOD OF MOMENTS AND GALERKIN 

A. Method of Moments 

The method of moments is a technique for the solution of 
equations with linear operators [4]. Consider equation (7), 

where L  is the linear operator, g  is the excitation, f  the 

function to be approximated and G  a Green’s function. 

                                     ( )L fG g= .                                  (7) 

The function f  is then expanded in a series of 

functions
n

f , called expansion functions: 

                             n n

n

f f c=∑ .                                  (8) 

Inserting (8) into (7) leads to 

                          ( )n n

n

c L f g=∑ ,                              (9) 

where 
n

c  are the unknown coefficients. Equation (9) is then 

weighted with a test function in such a way that the average 
value of the residue may be null, that is, 

                , ,
n m n m

n

c w Lf w g=∑ ,                       (10) 

where 
m

w  is the test function. 

Equation (10) is then written in the matrix form as 

                       [ ][ ] [ ]mn n ml c g= ,                               (11) 

where [ ]
mn

l  is the impedance matrix. The problem is solved as 

                       [ ] [ ] [ ]1

n mn mc l g−= .                            (12) 

B. Galerkin Procedure  

In the Galerkin procedure the expansion and test functions 

belong to the same class, that is, 
m m

w f=  [10]. 

IV. FAST WAVELET TRANSFORM FOR INTEGRAL 

EQUATIONS MATRICES 

With the aim of obtaining a fast solution by the method of 
moments [5], Galerkin’s procedure is used in combination with 
wavelets. As shown later in this section, the resulting linear 
system, in matrix form, is given by 

             [ ][ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ]1T T

mn n m
l c g

− Ψ Ψ Ψ = Ψ
 

,            (13) 

where [ ]Ψ  is the wavelet matrix and [ ]mnl  is the impedance 

matrix analogue to the one obtained by the point-matching 
procedure. 

A. Wavelet Matrix 

The wavelet matrix is generated by the contribution of 
wavelets scaled and translated over the variable of interest. For 
the determination of the contribution in each point of the 
discretization (following the point-matching procedure) a 
conducting wire of unitary length, divided into 8N =  equal 

segments is used here as example. The scalet and each wavelet 
are evaluated in the center of each segment [7]. Figure 1 shows 
the contributions of every function for the expansion. In this 
way, a matrix where the columns are formed by the 
contribution of every wavelet in every discretization point is 
obtained. For a given point n , equation (8) may be rewritten 

with respect to the wavelets basis functions, that is, 

                
2 2 1

0

0 0

( ) ( ) ( )

j

n n jk jk n

j k

f x c x c xϕ ψ
−

= =

≈ +∑∑ ,               (14) 

where, for 1n = , the first column of the matrix is given by the 

evaluation of (14) at the point 1x , that is, 

     :,1 1 1 2 0 2 0 0 0
T

  Ψ =    .            (15) 
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Figure 1. Wavelets contributions in a conducting wire. 

Calculating (14) for all segments leads to 

    [ ]

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 0 0 0 0

0 0 0 0 2 2 2 2

2 2 0 0 0 0 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0

0 0 0 0 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 2 2

 
 − − − − 
 − −
 
 − −

Ψ =  
− 

 −
 

− 
 − 

. (16) 

It can be noticed that the wavelet matrix is rather sparse.  It 
is also possible to notice that, for this case, for a wavelet matrix 

of N  rows, where 2n
N =  and n  is an integer, there are 

( 1)n N+  non-zero elements, and as 
2log ( )n N= , then the 

number of non-zero elements is given by 

                ( )( )2log 1ENN N N= + .                        (17) 

For the example shown in Figure 1, 8N = . Using this 

parameter in (17), 32ENN =  is obtained.  

B. Fast Wavelet Transform to the Galerkin Procedure 

To show that equation (13) is obtained from the expansion 
of equation (10) by the Galerkin procedure it is used here, for 

the sake of simplicity, only the scalet and the wavelet 00ψ  as 

expansion and test functions. This simplification won’t imply 
in loss of generality of the demonstration. 

Initially, equation (7) is expanded with the scalet as test 
function [8], 

    

1 2 0

00 00

( ) ( , ') ( ') '

( ) ( , ') ( ') '

I I x G x x c x dxdx

L L

x G x x c x dxdx

L L

ϕ ϕ

ϕ ψ

+ = +∫ ∫

∫ ∫
, (18) 

where 1I  and 2I  refer to the integrations of 1f ϕ=  and 

2 00f ψ=  (considering equation (8)), respectively. The double 

integral 1I  is solved using rectangles method, leading to 

   
[ { }

{ }

1 1 1 1 1 1 2 2

2

2 2 1 1 2 2 2 0

( ) ( , ' ) ( ' ) ( , ' ) ( ' )

( ) ( , ' ) ( ' ) ( , ' ) ( ' )

I x G x x x G x x x

x G x x x G x x x c

ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

= + +

+ ∆
, (19) 

or in matrix form, 

    

[ ] 1 1 1 2

1 1 2

2 1 2 2

1 2

0

2

( , ' ) ( , ' )
( ) ( )

( , ' ) ( , ' )

( ' )

( ' )

G x x G x x
I x x

G x x G x x

x
c

x

ϕ ϕ

ϕ

ϕ

 
= ⋅ 

 

 
 ∆   

 

. (20) 

2I  is dealt with in the same way: 

   
[ { }

{ }

2 1 1 1 00 1 1 2 00 2

2

2 2 1 00 1 2 2 00 2 00

( ) ( , ' ) ( ' ) ( , ' ) ( ' )

( ) ( , ' ) ( ' ) ( , ' ) ( ' )

I x G x x x G x x x

x G x x x G x x x c

ϕ ψ ψ

ϕ ψ ψ

= + +

+ ∆
;(21) 

    

[ ] 1 1 1 2

2 1 2

2 1 2 2

00 1 2

00

00 2

( , ' ) ( , ' )
( ) ( )

( , ' ) ( , ' )

( ' )

( ' )

G x x G x x
I x x

G x x G x x

x
c

x

ϕ ϕ

ψ

ψ

 
= ⋅ 

 

 
 ∆   

 

.(22) 

Finally (18) is rewritten in matrix form as 

    

[ ] 1 1 1 2

1 2 1 2

2 1 2 2

1 00 1 0 2

2 00 2 00

( , ' ) ( , ' )
( ) ( )

( , ' ) ( , ' )

( ' ) ( ' )

( ' ) ( ' )

G x x G x x
I I x x

G x x G x x

x x c

x x c

ϕ ϕ

ϕ ψ

ϕ ψ

 
+ = ⋅ 

 

   
 ∆     

   

. (23) 

Using now the function 00ψ  as test function leads to 
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[ ] 1 1 1 2

00 1 00 2

2 1 2 2

1 00 1 0 2

2 00 2 00

( , ' ) ( , ' )
( ) ( )

( , ' ) ( , ' )

( ' ) ( ' )

( ' ) ( ' )

G x x G x x
x x

G x x G x x

x x c

x x c

ψ ψ

ϕ ψ

ϕ ψ

 
⋅ 

 

   
 ∆     

   

. (24) 

At last, (23) and (24) is written in a single matrix equation, 
that is, 

     

1 2 1 1 1 2

00 1 00 2 2 1 2 2

1 00 1 0 2

2 00 2 00

( ) ( ) ( , ' ) ( , ' )

( ) ( ) ( , ' ) ( , ' )

( ' ) ( ' )

( ' ) ( ' )

x x G x x G x x

x x G x x G x x

x x c

x x c

ϕ ϕ

ψ ψ

ϕ ψ

ϕ ψ

   
⋅   

  

   
 ∆     

   

,(25) 

finally demonstrating that 

                    [ ] [ ][ ][ ]'
T

mn mnl l= Ψ Ψ .                         (26) 

It is important to reinforce that matrix [ ]mn
l  is analogue to 

the impedance matrix obtained using Dirac delta as test 
function and pulse functions as expansions, that is, 

                  [ ] [ ]1 1 1 2

2 1 2 2

( , ' ) ( , ' )

( , ' ) ( , ' )
mn

G x x G x x
l

G x x G x x

 
= ∆ 
 

.              (27) 

It is also important to emphasize that the result may be 
expanded for a number N  of wavelets. 

The distribution of non-zero elements in the matrix 

[ ]'mnl is shown in Figure 2, where J  is the finest resolution 

level and 1Z +  is the number of resolution levels. Each block 
represents the result of operations between scalet and wavelets, 
which are described in equations (28) to (31) [1] as follows: 

                   ( ), ( )D x PL xϕ ϕ= ;                            (28) 

               , ' '( ), ( )j j j jA x PL xψ ψ= ;                        (29) 

                         ( ), ( )
j j

B x PL xψ ϕ= ;                           (30) 

                         ( ), ( )
j j

C x PL xϕ ψ= .                           (31) 

where ( )PLf x  is the projection of the operator in ( )f x . 

 

Figure 2. [ ]'mnl  matrix format. 

V. DETERMINATION OF DIPOLE ANTENNA CURRENT 

DISTRIBUTION 

For the determination of the current in a dipole the 
following matrix equation is used: 

                                 [ ] [ ][ ]V Z I= ,                                 (32) 

where [ ]V  is the excitation vector, whereas [ ]I  is the current 

vector. 

The matrix [ ]Z  is the impedance matrix. Each 
mn

Z  

element is given by 

  

( )
1

,

, , , ,

mn n mZ j l l n m
j

n m n m n m n m

ωµ γ
ωε

γ γ γ γ
+ + − + + − − −

= ∆ ∆ + ⋅

        
− − −                

.  (33) 

Details about equation (33) can be found in [9]. For m n= :  

                  ( )
1

, log
2 4

n

n

l j
n m

l a

β
γ

π π

∆ 
≈ − 

∆  
                  (34) 

and m n≠ , 

                              ( ),
4

mnj R

mn

e
n m

R

β

γ
π

−

≈ ,                             (35) 
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where 
mn

R  is the distance between 
m

x  and 
n

x .           

The symbols +  and −  depict the differentiation by the 
finite differences method in each segment, ω  the frequency, 

ε  the permittivity and β  the wave number. 

In Table 1 it is shown the comparison between the values of 
the real part of the current in each segment obtained using Haar 
wavelets and 16N = .  For 2048N =  and a threshold of  

0.01%, a reduction of 98,46% in the number of non-zero 
elements in the impedance matrix is obtained using this 
procedure. Its representation of non-zero elements (black dots) 
is shown in Figure 3. As can be noticed, it follows the structure 
proposed by Figure 2. 

Finally, the antenna current distribution using pulse 
functions and wavelet functions are shown in Figures 4 and 5, 
respectively. Table 2 shows the comparison in the processing 
time towards the traditional method of moments for three 
different cases of threshold. It is possible to notice that the 
effectiveness of the proposed procedure increases meaningfully 
with the increase of the number of segments. 

The example shown validates the use of Haar wavelets as 
basis for expansion and test functions in the method of 
moments, nevertheless, the presented concepts are also valid to 
other families of wavelets, the ones introduced by Alpert [5] 
and Daubechies [6], for example. In this last case and for most 
of the other families of wavelets a more appropriated approach 
is necessary, because not all wavelets are localized entirely 
between the analysis interval, originating an inaccurate 
solution. It is not possible to ignore the part of the wavelet 
which do not belong to the interval, for this would destroy 
orthogonality, neither simply discard these wavelets, for the 
edges wouldn’t be well represented. To address this problem a 
wavelet periodization technique is used [1]. 

The parameter which is directly bounded to the choice of 
wavelets in this case is number of vanishing moments. The 
vanishing moments property represents the ability to represent 
a given function. The families introduced by Alpert and 

Daubechies possess wavelets for k  vanishing moments. 

Figure 6 shows the current distribution for 2048N =  using 

the Daubechies 2k =  matrix and a threshold of 0.0001%. 

Figure 7 shows the Daubechies wavelet matrix non-zeros 

elements for 2k =  vanishing moments and 64N = . 

VI. CONCLUSIONS 

The use of wavelets for the preprocessing of method of 
moments matrices is advantageous when used in big dimension 
systems. Dense matrices, which are inverted in the traditional 
method, bring on a lot of computational effort, problem which 
is solved using the presented procedure. This paper also shows 
that the use of wavelets in Galerkin procedure is equivalent to 
carry on a transformation of the impedance matrix to a new 
wavelet basis.  

ACKNOWLEDGMENT 

The authors would like to thank Dr. W. E. I. Sha and Dr. W. 
C. Chew, HKU/EEE, for provision of important information  

 

Table 1. Current values comparison without wavelets and with Haar wavelets. 

 

Figure 3. Non-zero [ ]'mnl  elements description for 2048N =  and a threshold 
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Figure 5. Current distribution of a half-wave dipole antenna without the use 

wavelets and 2048N = . 

 

Figure 6. Current distribution of a half-wave dipole antenna with the use of 

Daubechies 2k = , 2048N =  and a threshold of 0.0001%. 

 

Figure 6. Non-zero elements description of the Daubechies wavelet matrix for 

2k =  and 64N = . 

 

Table 2. Comparison between the proposed procedure using Haar wavelets 

towards the traditional method (values to the right represent the percentage of 

the processing time towards the traditional method). 
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Resumo—Neste trabalho é reportado o procedimento utilizado 
em prática laboratorial do curso de antenas, ministrado ao 
quarto ano de engenharia eletrônica do ITA, objetivando medir 
os fatores de qualidade de uma antena de microfita fina, linear-
mente polarizada, alimentada por ponta de prova coaxial. As 
medições são realizadas com auxílio de um analisador de redes 
vetorial, tendo como base o conceito associado aos lugares geo-
métricos dos fatores de qualidade de ressonadores, traçados sobre 
a carta de Smith.  

Palavras-chave: antenas de microfita; polarização linear; fato-
res de qualidade; faixa de passagem; ensino de graduação 

I. INTRODUÇÃO 
Atualmente, antenas de microfita estão sendo utilizadas em 

diversos setores que abrangem do aeroespacial ao biomédico 
[1]. Esta ampla faixa de aplicações se deve, entre outras 
razões, ao seu baixo peso, seu pequeno volume, sua compati-
bilidade com circuitos integrados em micro-ondas e também à 
sua conformabilidade às superfícies curvas, fato este que 
acaba lhe conferindo um baixo perfil aerodinâmico [2]. Por 
estas características, antena de microfita tornou-se um tópico 
importante do curso de antenas da graduação em engenharia 
eletrônica. Para adequar este tópico, em geral complexo, às 
peculiaridades do curso de graduação, foi necessário desenvol-
ver um modelo simplificado, porém acurado, para a análise de 
antenas retangulares, tendo como premissa o fato de que alunos 
cursando teoria de antenas possuem conhecimentos básicos 
em circuitos elétricos, eletromagnetismo e linhas de transmis-
são. Tal modelo, como apresentado em [3], é uma otimização 
do modelo clássico da linha de transmissão proposto por Pues 
e Van de Capelle em [4] para antenas eletricamente finas, 
linearmente polarizadas. Diferentemente da clássica, que 
conduzia a frequência de operação ao máximo da resistência 
de entrada da antena, nesta nova abordagem, esta frequência é 
estabelecida no ponto de reatância nula (Xin = 0 Ω). Como 
consequência desta nova estratégia, o casamento entre a 
antena e a linha de transmissão (ou conector SMA) que a 
alimenta, pode ser realizado sem a necessidade do emprego de 
redes de casamento externas. Além disso, sua faixa de 
operação resulta ser simétrica em relação à frequência de 
operação [3]. 

Quando uma antena de microfita eletricamente fina, 
linearmente polarizada, é alimentada por uma ponta de prova 
coaxial, o comportamento de sua impedância de entrada, nas 
vizinhanças da frequência de operação, é equivalente ao de um 
circuito RLC paralelo (a parâmetros concentrados) com um 

indutor em série [3]. Para se calcular o fator de qualidade de meia 
potência da antena em consideração, tal circuito, na frequência de 
operação, pode ser transformado em um RLC série, que possui 
propriedades bem estabelecidas. Conhecido o fator de qualidade 
de meia potência da antena, é possível avaliar a sua faixa de 
passagem para um determinado coeficiente de onda estacio-
nária [5].  

Neste trabalho, inicialmente são estabelecidos os lugares 
geométricos, sobre a carta de Smith, dos fatores de qualidade 
carregado (Qc), externo (Qe) e não carregado (Q0) de ressona-
dores. Em seguida, os fatores de qualidade de uma antena de 
microfita fina, linearmente polarizada, alimentada por um 
conector SMA de 50 Ω de impedância característica, projetada 
segundo a nova abordagem, são determinados. Um protótipo é 
construído e seus fatores de qualidade são medidos com 
auxílio do analisador de redes vetorial. 

II. FATORES DE QUALIDADE DE RESSONADORES 
Ressonadores são componentes básicos de osciladores e 

filtros de RF e de micro-ondas [6]. Do ponto de vista de faixa 
de passagem de impedância, ressonadores podem ser modela-
dos, nas vizinhanças da frequência de operação, por circuitos 
RLC (paralelos ou séries) a parâmetros concentrados. Neste 
trabalho adotou-se o circuito série esquematizado na Fig. 1.  

R C L

Zin

 

Figura 1.  Representação esquemática de um circuito RLC série. 

De acordo com [7], este circuito ressona na frequência 
f0 = 1/[2π(LC)1/2] e exibe a parte real de sua impedância de 
entrada, nas frequências fs e fi, igual ao módulo de sua reatância. 
Nestas frequências (fs e fi), a potência ativa entregue ao circuito 
é metade da dissipada na ressonância. Como consequência, sua 
faixa de passagem de meia potência é calculada por: 

00 /)( Qfff is =− , (1) 

onde Q0 = 2πf0L/R é o fator de qualidade de meia potência do 
ressonador isolado (ou não carregado). Em decorrência deste fato, 
o lugar geométrico (LG) de Q0, sobre a carta de Smith, é obtido 
fazendo-se r  = ± x nas seguintes expressões de transformação [7]: 
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ξ−η+ξ+

η−ξ−
=

21
1

22

22
r , (2) 

ξ−η+ξ+

η
=

21
2

22x , (3) 

resultando em dois círculos, um centrado em η = -1 e ξ = 0, 
com raio igual a (2)1/2, e outro, de mesmo raio, porém centrado 
em η = 1 e ξ = 0. Procedendo de forma equivalente [8], 
lugares geométricos, tanto para o fator de qualidade carre-
gado (r + 1 = ± x) quanto para o externo (1 = ± x), podem ser 
estabelecidos sobre a carta de Smith. Na Fig. 2 são mostrados os 
lugares geométricos para os três diferentes fatores de qualidade, 
juntamente com a curva para a impedância de entrada de um 
ressonador não casado à linha de alimentação. 

 
Figura 2.  Lugares geométricos dos fatores de qualidade do circuito RLC série. 

Conhecidas as frequências (f1, f2, ..., f6) que ocorrem nas 
intersecções da curva da impedância de entrada do ressonador 
com as dos lugares geométricos, as faixas de passagem 
referentes aos fatores de qualidade Q0, Qe e Qc podem ser 
calculadas, respectivamente, pelas equações (4), (5) e (6). 

0012 /)( Qfff =− , (4) 

eQfff /)( 034 =− , (5) 

cQfff /)( 056 =− . (6) 

Além disso, ressalta-se que: 

ec QQQ
111

0
+= , (7) 

e que a faixa de passagem de impedância do ressonador, cor-
respondente a um determinado valor do coeficiente de onda 
estacionária ρ, estabelecido na sua linha de alimentação, nas 
frequências fa e fb, pode ser calculada pela equação (8), desde 
que o ressonador se encontre casado à linha de alimentação na 
frequência de operação f0 [5].  

ρ−ρ=− 00 /)1( Qfff ba . (8) 

Com esta expressão pode-se estimar, por exemplo, a 
espessura do substrato de uma antena de microfita, necessária 
para contemplar uma determinada faixa de operação [9]. 

III. ANTENA LINEARMENTE POLARIZADA 
A estrutura típica de uma antena de microfita retangular, 

linearmente polarizada, alimentada por um conector SMA com 
50 Ω de impedância característica, é apresentada na Fig. 3. 

 

w
 

Figura 3.  Antena de microfita alimentada por um conector SMA.  

Seguindo o procedimento estabelecido em [3] e utilizando 
o programa escrito no Mathematica para análise de antenas 
retangulares finas, linearmente polarizadas, disponibilizado 
em [10], projetou-se um irradiador para operar na frequência 
de 2 GHz. Como substrato utilizou-se o laminado CuClad 
250 GX da Arlon, com 1,524 mm de espessura, 2,55 de 
permissividade relativa e 0,0022 de tangente de perdas. As 
seguintes dimensões físicas foram obtidas: a = 45,30 mm, 
b = 58,89 mm e p = 13,86 mm. 

Uma grande vantagem do modelo da linha de transmissão é 
a facilidade com que parâmetros elétricos, tais como, diagramas 
de irradiação, diretividade, eficiência de irradiação, ganho e 
largura de faixa da impedância são calculados. Por exemplo, 
para a impedância de entrada e para o módulo do coeficiente de 
reflexão, gráficos são facilmente obtidos, como os mostrados 
nas Figs. 4 e 5.  

Figura 4.  Impedância de entrada. 
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Figura 5.  Módulo do coeficiente de reflexão. 

Analisando estes gráficos nota-se que a antena em conside-
ração se encontra casada ao conector SMA, na frequência de 
2 GHz, e apresenta faixa de passagem simétrica com relação a 
esta frequência. 

Como mencionado anteriormente, o lugar geométrico descrito 
pela impedância de entrada da antena é equivalente ao de um 
circuito RLC paralelo (a parâmetros concentrados), seguido de 
uma indutância série (Lp - indutância da prova) [3]. Para a antena 
em questão, os componentes RLC deste circuito são calculados a 
partir dos pontos que geraram a curva da impedância de entrada 
apresentada na Fig. 4. O circuito equivalente e o valor médio de 
seus componentes são mostrados na Fig. 6.  

 
Figura 6.  Circuito equivalente. 

Na carta de Smith, este circuito descreve o lugar geomé-
trico mostrado na Fig. 7. 

 
Figura 7.  Lugar geométrico da impedância de entrada na carta de Smith. 

Um novo circuito equivalente, agora um RLC série, pode ser 
estabelecido. Na Fig. 8 são apresentados o circuito e os valores 

de seus componentes de modo a torná-lo ressonante na 
frequência de operação da antena, isto é, em 2,0 GHz. O lugar 
geométrico, na carta de Smith, da impedância de entrada do 
referido RLC é visualizado na Fig. 9.  

 

Figura 8.  Circuito RLC série equivalente. 

As frequências (f1, f2, ..., f6) que ocorrem nas intersecções 
da curva da impedância de entrada do ressonador com as dos 
lugares geométricos, para o caso em consideração, são: 
f1 = f3 = 1.980 MHz, f2 = f4 = 2.021 MHz, f5 = 1.960 MHz e 
f6 = 2.042 MHz. A partir destes dados e utilizando as equações 
(4), (5) e (6), os valores para os fatores de qualidade da antena 
em questão são determinados, resultando em: Q0 = 48,78, 
Qe = 48,78 e Qc = 24,39. Observe ainda que, estando a antena 
casada ao conector SMA (de 50 Ω de impedância característica) 
que a alimenta, então Q0 = Qe e Qc = Q0/2. 

Alternativamente, o fator de qualidade de meia potência da 
antena em consideração pode ser calculado com auxílio da 
equação Q0 = 2πf0L/R. Utilizando os valores para L e R apre-
sentados na Fig. 8, obtém-se Q0 = 48,71. Resultado este muito 
próximo do determinado através do procedimento descrito na 
Seção II, isto é, Q0 = 48,78. 

 

Figura 9.  Lugar geométrico dos fatores de qualidade da antena. 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
Uma vez calculados os fatores de qualidade da antena de 

microfita fina, linearmente polarizada, alimentada por um 
conector SMA de 50 Ω de impedância característica, projetada 
segundo a nova abordagem, partiu-se para a construção de um 
protótipo. Suas dimensões finais diferem ligeiramente das 
apresentadas anteriormente, de modo a acomodar os efeitos do 
truncamento do dielétrico e respectivo plano de terra, sem 
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alterar substancialmente a frequência de operação de 2,0 GHz. 
Foto do referido protótipo, mostrando o setup utilizado nas 
medições, é apresentada na Fig. 10. Essas medições foram 
efetuadas com o analisador de redes vetorial 8714ET da HP, no 
mesmo ambiente em que os alunos do quarto ano de engenharia 
eletrônica do ITA realizam suas práticas laboratoriais. 

 

Figura 10.  Foto do protótipo e do setup de medida. 

Inicialmente é importante salientar que, em geral, a impe-
dância de entrada de uma antena de microfita alimentada por 
ponta de prova coaxial, é medida em um plano de referência 
posicionado entre o final do conector SMA e o plano de terra 
da antena. Neste plano de referência, a forma da curva da 
impedância de entrada de uma antena linearmente polarizada é 
semelhante à da curva mostrada na Fig. 7, que descreve o LG 
da impedância de um circuito RLC paralelo com indutância 
série. Porém, o deslocamento da curva de impedância para a 
parte indutiva da carta de Smith, provocado pela ponta de 
prova coaxial, como mencionado anteriormente, não influencia 
no cálculo do seu fator de qualidade. Portanto, para realizar as 
medidas de acordo com o procedimento descrito na Seção III, 
utilizou-se do comando Phase Offset do analisador de redes 
vetorial de modo a girar o referido LG até que o centro do 
círculo fosse posicionado sobre o eixo real da carta de Smith 
(r > 1), descrevendo, agora, o LG de um circuito RLC série. 
Após a realização desta rotação, medidas foram conduzidas 
entre as frequências de 1.950 a 2.050 MHz, com 501 pontos 
centrados na frequência de projeto (2.000 MHz). Resultados 
experimentais são mostrados na Fig. 11.  
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Figura 11.  Resultados experimentais: curva do RLC série equivalente. 

Nota-se da curva experimental que o protótipo está casado 
ao conector SMA na frequência f0 igual a 2001,5 MHz e que a 
perda de retorno, nesta frequência, é da ordem de 32,5 dB, 
correspondendo a uma resistência normalizada da ordem de 
1,05. Dessa forma, a curva medida (em vermelho na Fig. 11) 
está ligeiramente deslocada da teórica, seja em frequência, seja 
no valor da resistência normalizada. Este pequeno desloca-
mento, entretanto, não influi substancialmente na medida do 
fator de qualidade, obtido considerando-a perfeitamente casada 
(r = 1). As frequências medidas, comparadas com as teóricas, 
estão apresentadas na Tabela I. 

TABELA I.  FREQUÊNCIAS TEÓRICAS E EXPERIMENTAIS [MHZ]. 

 f0 f1 ≅  f3 f2 ≅  f4 f5 f6 
Teoria 2.000 1.980 2.021 1.960 2.042 

Exper. 2.001,50 1.981,32 2.022,27 1.961,91 2.043,65 
 

Com as frequências medidas, os seguintes valores para os 
fatores de qualidade da antena em questão foram determinados: 
Q0 = 48,88, Qe = 48,88 e Qc = 24,48. Resultados estes em exce-
lente concordância com os previstos teoricamente. 

V. COMENTÁRIOS FINAIS 
Neste trabalho foi apresentado um procedimento para se 

realizar a medição dos fatores de qualidade de antenas de 
microfita finas, linearmente polarizadas, projetadas na condição 
de reatância nula (Xin = 0 Ω). Tal procedimento foi testado e se 
revelou adequado para práticas laboratoriais de alunos de gradu-
ação de engenharia eletrônica com conhecimento básico em 
circuitos elétricos, eletromagnetismo e linhas de transmissão. 
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Abstract—This paper describes the development of
Hg0.8Re0.2Ba2Ca2Cu3O8.8 thick film prepared with a
precursor Ba2Ca2Cu3O5+d thick film, which was layered by
Laser Ablation technique on PrBa2Cu3O7 substrate. The
precursor thick film was post-Hg-vapor annealing using an
encapsulate quartz tube technique. The critical current
measurements below determined the critical current
density of the superconductor thick film as a function of
temperature. The general behavior of the critical current
density as a function of temperature confirms that the
(Hg,Re)-1223 thick film has junctions type classified as
superconducting insulate-superconducting (SIS). After the
critical current test, the superconductor thick film has not
shown any degradation or stoichiometry loss and its
critical temperature has not changed after the test. Taken
into account the critical current value of thick film as
compared with the bulk sample, it was suggested that the
procedure described here can be applied to build most
electronic-type applications based on (Hg,Re)-1223 ceramic
thick film.

Keywords- Hg,Re-1223; thick film; superconductors.

I. INTRODUCTION

The development of devices to protect electrical systems has
recently increased due to the need to improve stability and
reliability of these systems [1-5]. Specific attention is given on
the design and application of high-TC superconductor (HTSC)
materials. The advances in the synthesis procedure of
polycrystalline HTSC materials have enhanced the
development of Superconducting Fault Current Limiter
(SFCL) devices [6]. In fact, the resistive current limitation
uses a difference between an on-state (superconductor - zero
resistance) with high critical current density and an off-state
(normal) with high resistance. In its simplest concept, the
resistive limitation is obtained by mounting the
superconducting conductor in series with the line to be
protected [7]. A fault current limiter makes use of the
superconductor phase diagram [8]. The phase diagram is built
as a function of the current density, J, temperature, T, and
magnetic field, H. When these values for J, T and H are

appropriate, it is expected that the material is in
superconductor state, i.e., non-resistive. It is possible to bypass
the superconductor surface and go to normal state changing
the current, where the material loses superconductivity
properties. Here, it is considered that the fault current is twice
its nominal value, that is, the current is at fault regime as
defined by Sokolovsky et al. [5]. Almost all SFCL devices are
based on different transition characteristics from
superconducting to normal state of different materials. Thus,
there are several types of SFCL being proposed and studied
[5,6,9,10,11].

Since 2004, our research group has investigated a small
resistive Superconducting Fault Current Limiter (SFCL)
device, based on Hg0.8Re0.2Ba2Ca2Cu3O8.8 or (Hg,Re)-1223
ceramic, intending to obtain in the future a SFCL prototype for
protecting low-impedance and high-current systems. For
practical applications, the procedure to make thick film of
(Hg,Re)-1223 ceramic Tc =135K is an important subject taken
into account the few reports about this type of thick film. This
compound is the best candidate for the technological
applications at liquid nitrogen temperature (77K), considering
that the expected operational temperature of the envisaged
applications is T Tc/2 (67K for Hg,Re-1223), whereas for
most electronic type applications the temperature of operation
is T  0.7 x Tc (102K for Hg,Re-1223).

In this paper, it was investigated a critical current density
behavior of Hg0.8Re0.2Ba2Ca2Cu3O8.8 thick film produced by
Laser Ablation technique in order to obtain a SFCL prototype
to protect a low impedance and high current system.

The simplest resistive SFCL contains an active
superconducting element that is connected in series with a
circuit that must be protected during fault current conditions.
Fixing the temperature and magnetic field, if the current in the
circuit increases and is higher than critical current the
transition from superconducting state (zero resistance) to
normal state (finite resistance) is triggered. The resulting
resistance limits the fault current in this protected circuit and it
is independent of field and current density, as ordinary
conductors.
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II. EXPERIMENTAL PROCEDURES

A. Thick film synthesis procedure

The ceramic precursor was prepared by mixing
Ba2Ca2Cu3Ox (99.0%, Praxair) and ReO2 (99.0%, Aldrich) in
powder form at a molar ratio of 1:0.18 [12,13]. The mixture
was homogenized in an agate mortar and palletized at a
pressure of 0.5 GPa. The pellet was annealed at 850oC in a
flow of oxygen for 15 h. The precursor obtained was crushed,
homogenized and compacted again and annealed for a second
time at 930oC for 12 h in a flow of oxygen.

The laser beam attack angle was 30 (degree) in relation to
the target and the ceramic substrate was placed in front of the
target Fig.1.

Fig.1 - The set up presented a Nd:YAG laser (Quantel model
Brillian b) at 1064nm and a vacuum chamber.

The distance between target and substrate was 10 mm and
the spot sizes of the laser beam 2mm diameter. It were used
20,000-shot pulses at 10Hz to evaporate the compound
precursor. The energy level was reduced down to 30  10 mJ
in order to avoid the precursor decomposition.

The thickness of the Ba2Ca2Cu3Ox precursor film over
PrBa2Cu3O7 substrate was measured by analysis of the X ray
diffraction pattern and was estimated to be 100  20m.
Finally, the layered thick film precursor was wrapped in a
99999% gold foil and introduced in a 8mminner diameter
quartz tube and thermally treated under mercury atmosphere
using an encapsulated quartz tube technique. In order to
improve the grain growth, the annealing time was changed to
72h at 865oC, as compared to Sin et al. [12]. All details of the
synthesis process and sample characterization of
polycrystalline ceramic samples were reported by the
references [14-16]. The final thick film was analyzed by
Synchrotron X-ray diffraction technique at Laboratório
Nacional de Luz Sincrotron - LNLS - Campinas - Brazil, and
the results confirm that a thick film of about 100  20m as
obtained.

B. Critical current of the thick film

The critical densities of the current measurements versus
temperature were performed in a thick film optimally oxygen
doped sample with 0.01x0.5cm2 dimensions. Four contacts,
made of gold wire, were attached with silver paint on the
surface of the polycrystalline sample (Rcontact=2). Two
contacts situated at both ends of the sample were used to apply
the current along the longitudinal axis whereas the voltage was
measured using the other two contacts placed between the
former ones. The current source was a KEITHLEY model
228A, and the voltage was measured by a KEITHLEY 182
sensitive digital voltmeter. For all temperatures, the critical
current density was defined using 10V/mm as electrical
field criterion. The V-I curves were measured reversing the
current direction to suppress any voltage drop due to contact
resistance. The temperature of the sample was measured by a
copper-constantan thermocouple attached to the sapphire
sample holder and connected to a HP 34401A multimeter.

III. EXPERIMENTAL RESULTS

Fig.2 presents a voltage versus current of
Hg0.8Re0.2Ba2Ca2Cu3O8.8 thick film for limited temperature
range.

Fig.2 - The voltage was measured by a HP34401A and
KEITHLEY model 228A

For 77Kto 135Ktemperature range, the critical current density
was defined using 10V/mm as electrical field criterion.
The results obtained for this range of temperatures are
summarized in Fig. 3. According to the data, the critical
density of current at 77K was 39A/cm2.
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Fig.3 - The critical current density Jc was defined using
10V/mm as electrical field criterion.

For practical applications the critical current density Jcis
one of the parameters that must be optimized for high-
granular superconductors (HTSC) [17]. The Jcof
polycrystalline thick film superconductors is limited due to
grain boundaries (intergrain regions) and defects within the
grains (intragrain regions) such as point defects, dislocations,
stacking faults, cracks, etc. [18]. The (Hg,Re)-1223 thick film
shown a similar superconducting-insulate superconducting
(SIS) junctions [16] as found in the (Hg,Re)-1223 bulk
ceramic. The the critical current density Jc behavior in the Fig.
3 reveals there is not any improve of the thick film as
compared with bulk samples. As considering only
superconductor fault current limiter devices applications, the
thick film has no presented any advantage as compared with
bulk samples of (Hg,Re)-1223. However, for most electronic-
type applications the thick film based on (Hg,Re)-1223
(Tc=135K) present a highest operational temperature T  102K
(0.7x).

As an example, one can applied this thick film as a
cryogenic heterodyne receiver working as sub millimeter
mixers used from 70 GHz up to 1.2 THz, with a good
performance, taken into account its SIS (Superconductor-
Insulator- Superconductor) junction characteristic [19]. It is
important to state that (Hg,Re)-1223 thick film presents
junctions of superconducting-insulate-superconducting (SIS)
type. This was also pointed out by Passos et al. for bulk
ceramic [16]. The test was repeated two more times and the
results are indicated by the triangle symbols in the Fig. 3. Our
test verified that superconductor thick film did not suffer any
degradation and its critical temperature has not changed after
the current test.

IV. CONCLUSION

For the best of our knowledge, it was developed for the first
time an Hg0.8Re0.2Ba2Ca2Cu3O8.8 thick film prepared with a
Ba2Ca2Cu3O5+d thick film precursor, which was layered by a
Laser Ablation technique on PrBa2Cu3O7 substrate. The
precursor thick film was thermally treated under mercury

atmosphere using an encapsulated quartz tube technique. The
critical current measurements below determined the thick
film superconductor critical current density as a function of
temperature. The general behavior of the critical current
density as a function of temperature confirms that the
(Hg,Re)-1223 thick film presents junctions type classified as
Superconducting-Insulate-Superconducting (SIS). The
superconductor thick film did not suffer, after the critical
current test, any degradation and its critical temperature has
not changed after the test. It was verified that the mercury
stayed in the sample, which shows that this type of device is
viable to applications like superconductor fault current limiter.
After the critical current test, the superconductor thick film
has not shown any degradation or stoichiometry loss and its
critical temperature has not changed after the test. Taken into
account there is no improvement of the critical current density
Jc value of thick film as compared with the bulk sample, it as
suggested that the procedure described here can be applied to
build most electronic-type applications based on (Hg,Re)-1223
ceramic thick film. As an example, it was suggested that this
thick film can be applied in cryogenic heterodyne receiver
working as coherent detection device of sub-millimeter mixers
used from 70 GHz up to 1.2 THz.
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Resumo—O presente trabalho tem como objetivo investigar 
a convergência do método de Newton-Raphson (NR) 
utilizado na resolução de sistemas não lineares gerados 
pela aplicação do método de elementos finitos em 
dispositivos eletromagnéticos que possuem características 
não lineares. Para acelerar a convergência do método de 
Newton-Raphson são utilizadas modelagens que visam 
obter um fator de relaxação ótimo. Entende-se como fator 
de relaxação ótimo o valor para o fator de relaxação 
minimizar o número de iterações necessárias para a 
convergência do método de Newton-Raphson. Assim, para 
a otimização do fator de relaxação são utilizados os 
métodos de busca linear e o método das aproximações 
quadráticas sucessivas, também conhecido como método 
de Brent. 

Palavras chave; Elementos Finitos, Fator de Relaxação, 
Newton-Raphson, Métodos Numéricos. 

I.  INTRODUÇÃO 
A resolução de sistemas não lineares gerados pelo método 

dos elementos finitos aplicado à modelagem de dispositivos 
constituídos de materiais ferromagnéticos, envolve o método 
de Newton-Raphson (NR) ou o método das aproximações 
sucessivas, sendo o primeiro a melhor alternativa, devido à sua 
convergência quadrática próxima à solução. A demanda 
computacional do método é elevada, tendo em vista que a 
solução de um sistema linear é requerida em cada iteração. 
Nesse caso, muitas vezes faz-se necessária a utilização de um 
fator de relaxação, que ao ser aplicado ao método de NR possui 
a propriedade de acelerar a convergência do método. 

Entretanto, um fator de relaxação inapropriado pode tornar 
a convergência do método de NR mais lenta. Desse modo, este 
trabalho apresenta duas técnicas para obtenção do valor ótimo 
para o fator de relaxação, de forma a acelerar o processo de 
convergência. 

Os métodos de Brent, ou método das aproximações 
sucessivas, e o método de busca linear (line search) são dois 
exemplos de técnicas utilizadas para se obter o fator de 
relaxação que minimizam o resíduo gerado pela formulação do 
método de Newton-Raphson [3][4]. 

II. APLICAÇÃO DO NEWTON-RAPHSON 
A aplicação do método dos elementos finitos na 

Magnetostática bidimensional com a presença de materiais 
ferromagnéticos conduz a um sistema de equações não linear a 
ser resolvido [1]. A forma fraca da formulação de Galerkin em 
duas dimensões para a Magnetostática é dada a seguir: 

( ) ( ) ( . )
e e

T e e
l l lN A d N A n d N Jd 

 

        
   

(1), 
sendo A o potencial vetor magnético,  o domínio 
bidimensonal,  a sua fronteira, J a densidade de corrente 
elétrica,  a relutividade magnética do meio e Nl funções de 
forma. 

Partindo-se de (1), chega-se ao sistema de equações 
algébricas dado por  (2), como segue: 

SA = I (2). 
A formulação tradicional do método de Newton-Raphson 

baseia-se na obtenção do resíduo R, conforme (3): 
R = SA - I (3). 

Expandindo-se (3) em série de Taylor e truncando-se os 
termos de ordem superior a dois, tem-se: 

     
1 .k

k k k
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R A R A A
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    (5), 

Em (5), P(Ak) representa a matriz jacobiana do sistema, que 
é função de /B² e do potencial vetor magnético. 

O resíduo R é calculado de acordo com (6): 
3

'

1
j jk k i

k
R S A I



 
 

(6), 

sendo que: 

Ak+1 = Ak + A (7). 
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Dessa forma, o método iterativo de Newton-Raphson 
consiste na determinação do k+1-ésimo elemento do vetor 
potencial magnético A. 

O fato de relaxação consiste em um coeficiente  a ser 
inserido em (7), de forma a melhorar a convergência do 
método, conforme (8). 

Ak+1 = Ak +Ak (8) 
Com esse fator, espera-se que o método possa convergir 

mais rapidamente, reduzindo-se assim o custo computacional. 
Serão apresentadas a seguir duas técnicas para a determinação 
desse fator: Métodos da busca linear  e de Brent. 

III. MÉTODO DA BUSCA LINEAR 
O objetivo é obter o fator de relaxação  que seja o ótimo a 

cada iteração do método de Newton-Raphson. 

Verifica-se que existe uma relação entre  e a norma do 
resíduo R ao quadrado, dado por (3), de forma que o melhor 
valor de  seria aquele que minimizaria a norma do resíduo [3]. 
Para tanto, faz-se necessário então ajustar uma função objetivo, 
W , a essa relação e determinar o seu mínimo. 

A busca linear (line search) consiste em se ajustar uma reta 
à derivada da função objetivo, W. Dessa forma, em casos em 
que a relação entre norma do resíduo e fator de relaxação é 
quadrática, a obtenção do mínimo torna-se exata, e nos casos 
em que essa relação não é exatamente quadrática, este ajuste 
ainda assim obtém uma boa precisão [3]. Então, dada a 
aproximação: 

( 1)

( )
k

k
W f a b 



  

  
(9), 

sendo a o coeficiente angular e b o coeficiente linear da reta 
f(), o mínimo da função f() é dado por: 

min
b
a

  
 

(10). 

O cálculo da norma do resíduo em função de , cuja forma 
geral é dada por (2), se escreve para cada iteração como: 

||R||(k+1)
2 = (||I||-k||SAk||)2 

 
(11). 

A Figura 1 a seguir ilustra o Método de Busca Linear para a 
otimização do fator de relaxação. Nela verifica-se também a 
aproximação linear para a derivada da função objetivo, W, em 
que aprox

k é a aproximação obtida para o mínimo de W e opt
k é 

o valor ótimo para o mínimo. 

Outra vantagem associada à aproximação linear se deve ao 
fato de, para se obter a reta referente à derivada de W, são 
necessários apenas dois pontos, o que torna o método eficiente 
do ponto de vista de tempo de processamento. 

Na Figura 1 pode-se também visualizar a obtenção da 
derivada da função objetivo W, objeto da minimização. 

 

Figura 1. Ilustração do método de aproximação linear para uma função 
objetivo W. 

IV. MÉTODO DE BRENT 
O Método de Aproximações Quadráticas Sucessivas, ou 

Método de Brent, tem a mesma premissa do Método da Busca 
Linear, porém proporciona melhores resultados quando a 
dependência  × ||R²|| não é quadrática [4]. Este método utiliza 
o algoritmo de Brent de forma a se obter o mínimo da função  
× ||R²||. Dessa forma, evita-se o cálculo de derivadas, o que 
diminui o tempo de processamento. 

O princípio do método consiste em se calcular três pontos 
da curva  tal que  =  × ||R²||. Tem-se assim um conjunto 
{(a1,||R²||1), (a2,||R²||2), (a3,||R²||3)} e ajusta-se um polinômio 
quadrático do tipo f() = a+ b + c a estes pontos, sendo a, 
b e c constantes reais de ajuste do polinônimo f(). Determina-
se então o mínimo dessa parábola (a4,||R²||4)}. O passo seguinte 
consiste em comparar, dentre os quatro conjuntos de pontos 
obtidos, o maior resíduo e descartá-lo. Tem-se novamente um 
conjunto de três pontos e em seguida é ajustada uma nova 
parábola. Esse processo iterativo se estende até se obter a 
norma do resíduo ao quadrado igual a zero ou menor do que 
uma tolerância previamente estipulada. 

A Figura 2 mostra o processo de aproximações por 
parábolas até o mínimo da função  ser obtido. 

 

Figura 2. Processo de minimização por ajustes de funções quadráticas 
sucessivas. 
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V APLICAÇÃO  
O dispositivo utilizado como caso teste para aplicação dos 

métodos apresentados consiste em um motor de relutância 
chaveado [5]. Foi realizada uma simulação magnetostática do 
mesmo, com intuito de se analisar o desempenho numérico das 
técnicas apresentadas.  

Os parâmetros geométricos e dimensionais do motor, bem 
como o modelo geométrico para simulação são mostrados na 
Figura 3. Os valores dos respectivos parâmetros são dados na 
Tabela 1. 

A malha de elementos finitos gerada pode ser visualizada 
na Figura 4. 

 

Figura 3. Parâmetros geométricos do motor de relutância chaveado. 

 

Figura 4. Malha de elementos finitos do problema (9920 elementos 
triangulares de primeira ordem e 5001 nós). 

TABELA I - DADOS DIMENSIONAIS DO MOTOR DE RELUTÂNCIA CHAVEADO 

R1 = 5mm r = 36o 

R2 = 25mm s = 32o 

R3 = 25,25mm Espiras = 150 

R4 = 50mm Entreferro = 0,25mm 

R5 = 58mm Comprimento do pacote = 50mm 

 

Foi imposta condição de contorno de Dirichlet (A = 0), no 
perímetro externo do estator (R5) e uma densidade de corrente 
de 6,0 A.e/mm² foi imposta à bobina. O rotor e o estator são 
constituídos de aço S45C [3]. 

VI RESULTADOS 
Para a resolução do sistema linear de equações utilizou-se o 

ICCG (Incomplete Cholesky Conjugated Gradient) sendo o 
critério de parada dado por ||A²||/||A²||<10-6. 

Para o método de Newton-Raphson a convergência é 
considerada alcançada quando a condição ||A²||/||A²||<10-5 for 
satisfeita. 

Assim, para cada técnica utilizada de forma a obter-se o 
fator de relaxação obteve-se valores distintos no número de 
iteração para o método de NR. 

A Tabela II a seguir apresenta os resultados dos 
desempenhos do Método de N-R em cada um dos métodos de 
busca apresentados. 

TABELA II - COMPARAÇÃO ENTRE OS DESEMPENHOS DOS MÉTODOS DE 
BRENT,  BUSCA LINEAR E SEM RELAXAÇÃO 

Método de 
Relaxação 

Número 
de iterações 

Tempo de 
processamento 

(s) 

Nenhum 143 793 

Busca 
Linear 

48 359 

Brent 62 431 

Pela Tabela II observa-se a vantagem de se adotar algum 
método de relaxação, notando que o custo computacional dos 
mesmos para as minimizações é desprezível face ao ganho que 
proporcionam. 

Assim como a diferença entre o número de iterações 
necessárias para o critério de convergência ser alcançado, o 
valor obtido pelo fator de relaxação para os métodos de busca 
linear e método de Brent são distintos. 

Os valores obtidos para o fator de relaxação para cada 
iteração do método de Newton-Raphson podem ser 
visualizados na Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Valor do fator de relaxação em cada um dos métodos de relaxação.  
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Nota-se na Fig. 5 que, tanto no método de Brent como no 
da Busca Linear, o valor de  sofre uma grande oscilação nas 
iterações iniciais, devido aos altos valores de A, obtidos com o 
método de Newton-Raphson. 

A Fig. 6 apresenta a evolução do método de Newton-
Raphson em sua variante tradicional e utilizando os métodos de 
otimização do fator de relaxação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Valor Evolução das iterações do método de Newton-Raphson e suas 
variantes em função da convergência.  

Tendo em vista que os métodos utilizados para a obtenção 
do fator de relaxação se baseiam na minização de ||R²|| em 
função de , a Fig. 7 apresenta a relação entre ||R²|| e  para a 
iteração número 17 do método de NR, utilizando-se busca 
linear. 

 
Figura 7. Relação entre o fator de relaxação e ||R²|| para a iteração 17 do 
método de NR utilizando busca linear. 

As linhas de campo obtidas para o motor de relutância 
chaveado simulado em regime magnetostático podem ser 
visualizadas na Fig. 8. 

 
Figura .8 Relação entre o fator de relaxação e ||R²|| para a iteração 17 do 

método de NR utilizando busca linear. 

VII CONCLUSÃO 
De forma a se obter a otimização do fator de relaxação para 

o método de Newton-Raphson, visando a acelaração do 
método, ou seja, atingir o critério de parada em um menor 
número de iterações e menor tempo, foram apresentadas duas 
técnicas: o Método de Brent, ou de aproximações quadráticas 
sucessivas, e o Método da Busca Linear. Ambos os métodos 
têm como base a relação entre o fator de relaxação e a norma 
quadrática do resíduo R do método de NR.  

Verificou-se que com a utilização de um desses métodos o 
número de iterações do método de NR reduz-se 
significativamente, sobretudo no caso do Método da Busca 
Linear. Ainda que esses métodos impliquem um custo relativo 
ao processo de minimização do resíduo a cada iteração, os 
ganhos totais em tempo de processamento devido à redução 
drástica no número de iterações compensam aquele custo 
adicional. 
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Resumo - Este trabalho apresenta uma ferramenta de apoio à 

implementação de serviços no ambiente das Redes Inteligentes, 

baseada em sistemas de multiagentes. O ambiente de 

desenvolvimento de agentes proposto é o JADE, integrado com o 

framework OSGi. Esta abordagem permite um novo modelo de 

provimento de serviços sobre a rede SS7, mais flexível e 

dinâmico. Como exemplo de caso de uso é proposto um protótipo 

que simula o serviço de substituição numérica. 
 

Palavras-chave:  redes inteligentes; JADE; OSGi; CORBA.  

I.  INTRODUÇÃO 

O foco deste trabalho está na combinação de duas 
estratégias de modelagem e implementação de software com a 
finalidade de construir um framework multiagentes para 
aplicações de Redes Inteligentes (RI) das operadoras de 
telefonia. A proposta, em particular, é de combinar sistemas 
multi-agentes com uma arquitetura orientada a serviços, para 
substituir o modelo atual de Rede Inteligente Distribuída, 
baseada no uso de Gateways de Aplicação implementados 
sobre uma plataforma CORBA. Os benefícios que se pretende 
conseguir com tal substituição podem ser enumerados de 
acordo com os seguintes participantes:  
 

 Provedor de serviços: portabilidade, mobilidade e 
flexibilidade de desenvolvimento e implementação de 
novos serviços uma vez que o modelo proposto está 
fundamentado no ambiente Java, permitindo 
ampliação da oferta de serviços de valor agregado. 

 Operador de rede: maior autonomia na 
implementação, manutenção e distribuição de serviços 
(novos e aqueles que já estão em operação no 
ambiente proposto) oferecidos pelo framework. 

 Assinante do serviço: facilidade de personalização dos 
serviços, pois estes componentes (pacotes de serviços) 
podem assumir características diferenciadas 
(comportamento, ontologia) visando atender 
demandas específicas do negócio. 

 
Sendo assim, este trabalho foi organizado como segue. 

Inicialmente o problema da oferta de serviços de valor 
agregado para os usuários dos sistemas de telefonia é colocado 

através de uma perspectiva histórica, onde se destaca o cenário 
evolutivo das RI. 

A seguir a idéia do modelo de RI proposto é explicada, e a 
proposta deste trabalho é apresentada em termos de uma 
arquitetura de serviços baseada na combinação de duas 
tecnologias de ponta: JADE (Java Agent Development 
Framework) e OSGi (Open Service Gateway Initiative). OSGi 
é uma plataforma de serviços que provê funcionalidade às 
aplicações programadas em Java, produzindo um ambiente 
ideal para integração e desenvolvimento de software. 

Depois de explicar como essas tecnologias podem ser 
combinadas, é montado um cenário em que um serviço 
gratúito 0800 é excutado num ambiente de RI distribuído 
construído sobre uma plataforma orientada a serviços JADE-
OSGi. 

Por fim, são tecidas as considerações a respeito das 
facilidades proporcionadas pela abordagem proposta. 
 

II. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE REDE INTELIGENTE 

A Rede de Telefonia Pública (RTP) constituída de uma 
hierarquia de centrais de comutação, por volta dos anos 1980 
começou a expandir introduzindo recursos de software junto 
aos serviços de voz, como por exemplo, identificador de 
chamadas, chamada em espera, entre outros.  

Esses serviços foram programados inicialmente nas 
centrais locais de comutação, como indicado no passo (a) da 
Figura 1. No entanto, o processo de manutenção e de 
introdução de novos serviços de valor agregado ficou mais 
complexo, pela necessidade de carregá-los em inúmeras 
centrais. Surgiram também incompatibilidades entre serviços 
programados em centrais de fabricantes diferentes ou de 
versões mais avançadas. 

O aumento no volume de software, a necessidade de 
flexibilizar a criação e disseminação de novos serviços na rede 
pública e suas conseqüências de mercado decorrentes, foram 
decisivos para o surgimento do conceito de Redes Inteligentes 
(RI) centralizadas, que produziu: maior velocidade de 
colocação de um derviço em operação, ampliação do leque de 
serviços ofertados e criação de um ambiente de mercado 
competitivo entre operadoras de rede. 

Tais mudanças na arquitetura da rede começaram com a 
remoção dos dados dos serviços de dentro das centrais de 
comutação e migração deles para um banco de dados, que 
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fosse acessado por todas as centrais telefônicas digitais 
pertencetes àquela rede. O passo seguinte foi a retirada da 
lógica de serviços de dentro das centrais telefônicas e sua 
concentração em um nó independente. Esse nó foi 
denominado Ponto de Controle de Serviços (PCS), como 
indica o passo (b) da Figura 1. Essa mudança permitiu que 
novos serviços fossem incorporados ao PCS e disponibilizados 
imediatamente para todas as centrais da rede. Posteriormente 
novos elementos foram adicionados a RI centralizada,  
comunicando-se com as centrais de comutação através do 
Sistema de Sinalização por Canal Comum Nº 7 (SS7). 
Entretanto, depois de alguns anos lidando com as várias 
versões dessa RI centralizada, os operadores de rede 
perceberam que havia necessidade de um remodelamento na 
forma de criar e ofertar serviços, por duas razões principais: os 
usuários passaram a demandar por serviços personalizados,  
multimídia e, tornou-se imprescindível viabilizar a sua 
integração com a Internet.  

O PCS centralizado não tem flexibilidade para as 
expansões necessárias (baixa escalabilidade); é exigido um 
conhecimento detalhado da rede para criação de novos 
serviços; há uma série de dificuldades para a personalização 
de serviços existentes e criação de serviços específicos para 
um cliente, cada versão nova da RI exige atualização das 
centrais de acesso aos serviços, tornando a RI centralizada 
muito limitada para as atuais tendências de mercado. 

Apesar de exigir transformações mais complexas, o 
processo de compatibilização da RI com a Internet foi 
idealizado, e surgiram assim os primeiros estudos para a 
criação de uma RI distribuída. Foram criados vários 
workgroups, cada um com incumbências bem definidas, 
visando os diferentes aspectos de evolução das RI 
centralizadas até chegar ao que agora se denomina redes 
inteligentes de próxima geração. Um deles em particular, o 
Telecommunications Information Network Architecture 
Consortium (TINA-C) foi criado no início dos anos 1990 e sua 
meta inicial era solucionar as limitações das RIs, introduzindo, 
gradualmente, sistemas distribuídos nos elementos de 
execução dos serviços, suportados por uma plataforma 
compatível com o CORBA. Esse novo conceito de RI produz 
vários benefícios, que culminam numa maior facilidade e 
rapidez para inserir e gerenciar serviços, a um custo bem 
menor do que o atual. 

No final do ano de 1997, o grupo OMG apresentou uma 
Request for Proposals (RFP) na qual solicitava propostas para 
a interação entre os domínios SS7 das RIs e o domínio 
CORBA. Como resposta a essa RFP, um grupo de empresas e 
centros de pesquisa apresentou no ano de 1998 o documento 
[1], no qual foi especificada uma arquitetura de objetos 
distribuídos que atenderia aos requisitos do OMG para o 
problema proposto. 

Inicialmente a introdução de objetos distribuídos ocorreria 
na camada de serviços, em substituição aos atuais PCSs, 
preservando a estrutura das centrais de acesso (os Pontos de 
Acesso aos Serviços – PASs).  Assim, os PCSs passariam a ser 
distribuídos em servidores CORBA e acessados pelos PASs da 
RI convencional através de um gateway de aplicação (GW), 
como ilustra o passo (c) na Figura 1. 

Esse modelo de GW foi inserido para realizar as 
conversões necessárias de sintaxe e semântica entre os 

domínios SS7 e CORBA, como ilustra a Figura 2 [2]. Para 
atingir tais propósitos, ele foi especificado como um conjunto 
de interfaces e objetos que contam com serviços adicionais do 
ORB do ambiente CORBA para melhorar seu desempenho. 
Dentre eles estão o serviço de localização (Serviço de Nomes), 
serviço para criação e destruição de objetos (Serviço de Ciclo 
de Vida), Serviço de Mensagens e de Balanceamento de 
Carga. Desta forma, os provedores de serviço podem 
implantar serviços de rede inteligente, como nome do 
chamador, call center virtual, serviços de pré-pago, rede 
privada virtual, triagem de acesso e tradução numérica de uma 
maneira amplamente disponível e com boa relação de custo 
benefício. Essa arquitetura garante a criação e adaptação 
rápida de novas aplicações e integração com a Internet. As 
aplicações são hospedadas em servidores CORBA. 

Essa nova arquitetura veio resolver dois grandes problemas 
que ocorrem nas RI centralizadas, a escalabilidade e a 
interoperabilidade. Além disso, devido às características das 
plataformas CORBA, a RI deixa de estar tecnologicamente 
isolada e pode ser inserida no contexto das Redes de Próxima 
Geração [2]. 
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COMUTADOR
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SS7

 
Figura 1. Evolução na oferta de serviços 

III. A PROPOSTA DO TRABALHO 

A plataforma CORBA é usada no desenvolvimento de 
software orientado a objetos e contém os procedimentos para 
criar, destruir e localizar objetos, dentre outros. Para o 
desenvolvedor de aplicações tudo se passa como se o endereço 
dos objetos fosse único e se estendesse às máquinas e sistemas 
operacionais, como se todos os objetos residissem na mesma 
memória. Os objetos CORBA conseguem invocar métodos 
(operações) em outros objetos. Programas que podem ser 
acessados remotamente e de forma transparente são 
considerados como objetos, podendo ser ligados no mesmo 
barramento, o object request broker (ORB). Uma importante 
propriedade de CORBA é a transparência de implementação, 
ou seja, dois processos podem se comunicar, numa relação 
cliente-servidor, independente da linguagem em que são 
escritos desde que usem as interfaces denominadas Interfaces 
Definition Language (IDL). 

Por outro lado, na plataforma CORBA o desenvolvimento 
de serviços fica condicionado ao ORB definido no projeto, 
dificultando a oferta de novos serviços [3]. Apesar de prover 
esta flexibilidade de distribuição, os softwares desenvolvidos 
são aplicações estáticas que executam apenas aquilo que está 
programado para fazer, não permitindo que os mesmos se 
adaptem para realizar tarefas mais específicas. Sua 
manutenção é trabalhosa e dispendiosa em termos de 
profissionais e de tempo. 

Este trabalho propõe a construção da arquitetura de rede 
inteligente conforme ilustrado na Figura 1, passo (d). Os 
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objetos do GW e dos servidores externos são implementados 
como pacotes de serviços que servirão como base para que 
agentes sejam instanciados no intuito de se realizar a lógica de 
serviço necessária. 

 Para flexibilizar e dinamizar a instanciação, construção, 
gerência e desinstalação dos agentes, propõe-se também a 
integração do sistema de desenvolvimento de agentes com  
uma arquitetura orientada a serviços, conhecida como OSGi. 
Propõe-se ainda manter o projeto original do GW ilustrado na 
Figura 2, apenas no que concerne às capacidades do CORBA 
de interação com o sitema SS7 e para fins de utilização do 
Internet Inter-Orb Protocol (IIOP), tendo em vista que o 
ambiente JADE oferece suporte ao mesmo. 

As justificativas para tal proposta são listadas nos itens a 
seguir. 
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Figura 2. Modelo do GW 

IV. MOTIVAÇÃO PARA A RI BASEADA EM SISTEMAS MULTI-

AGENTES (SMA) 

A tecnologia de sistemas baseados em agente tem se 
mostrado uma abordagem muito apropriada para o apoio a 
diversas tarefas na área de redes de computadores e 
telecomunicações. Mais especificamente, as áreas de 
gerenciamento de redes de computadores e de serviços de 
telecomunicações apresentam diversas frentes de estudo para o 
desenvolvimento de soluções fundamentadas nesta tecnologia. 
O termo agente possui seu conceito em diversas áreas tais 
como inteligência artificial, sistemas gerenciadores de banco 
de dados, sistemas operacionais bem como em redes de 
computadores. 

Apesar de ser multidisciplinar, o termo não possui uma 
definição única. Mas todas concordam que um agente é 
essencialmente um componente especial baseado em software 
que possui autonomia, que oferece uma interface de 
interoperabilidade com um sistema arbitrário e/ou que se 
comporta como um agente humano trabalhando para alguns 
clientes de acordo com sua própria agenda [4]. 

 

A. Ambientes para desenvolvimento de Agentes 

 Atualmente, existem diversos ambientes para 
desenvolvimento de sistemas baseados em agentes (JADE, 
JASON, Aglets, JADEX, JESS, FIPA-OS), porém, no 
presente trabalho será utilizada a plataforma JADE (Java 
Agent Development Framework), conforme descrito a seguir. 

O projeto inicial que deu origem a atual plataforma JADE foi 
inicializado pela Telecom Italia (antes CSELT) por volta de 
1998 com a motivação de validar as recentes especificações 
FIPA. O projeto tornou-se OpenSource por volta do ano 2000 
e foi distribuído pela Telecom Italia conforme licença LGPL 
(Library Gnu Public License) e pode ser utilizado em qualquer 
ambiente de sistema que ofereça suporte a JVM (Java Virtual 
Machine). 

JADE é um middleware para desenvolvimento e execução 
de aplicações peer-to-peer baseada no paradigma de agentes, 
que pode facilmente trabalhar e interoperar em ambientes de 
redes tradicionais ou wireless. A arquitetura interna do JADE 
é a única que está completamente em conformidade com os 
padrões da FIPA.  

Segundo [5] e [6], a plataforma JADE pode oferecer os 
seguintes aspectos: 

 Disponibiliza classes que podem ser extendidas com a 
finalidade de criação do agente, acesso e envio de 
mensagens, criação de comportamentos, entre outros. 

 Uma estrutura típica para interações, negociações 
entre agentes e delegação de tarefas, dentre outras 
atividades, através de padrões típicos de esqueletos 
(skeleton  e stubs). 

 Suporte aos protocolos de comunicação em 
concordância com as especificações FIPA-request, 
FIPA-Contract-Net e FIPA-Subscribe, bem como com 
o protocolo de interação IIOP (CORBA). 

    Ainda segundo os autores, a plataforma JADE ainda 
dispoiniliza serviços de estrutura tais como: 

 Interface gráfica que permite monitoramento, 
debuging e logging; 

 Componentes que permitem sua distribuíção pela 
rede; 

 Mobilidade e clonagem de agentes bem como 
agendamento de múltiplas tarefas; 

 Gerenciamento de ciclo de vida, serviços de nomes e 
de páginas amarelas, serviço de transporte de 
mensagens ponto a ponto, estrutura de mensagens 
baseada em speech act e serviço de ontologia. 

 Interoperabilidade com outras plataformas que 
oferecerão suporte ao padrão FIPA. 

Outro recurso muito explorado atualmente é a utilização de 
agentes em dispositivos móveis (PDAs, Smartphones e 
aparelhos móveis celulares mais comuns). De acordo com [7], 
é de fundamental importância o desenvolvimento de um 
framework que permita aos desenvolvedores implementar 
estes agentes pessoais em dispositivos móveis. 

Ainda segundo o autor, caso estes agentes necessitem se 
comunicar com outro serviço provedor de agentes, eles devem 
seguir um padrão que determina a linguagem utilizada na 
comunicação bem como protocolos, etc. Porém não há um 
padrão definido na comunidade. 

Apesar disso, a aceitação do padrão FIPA como modelo 
para desenvolvimento de SMAs neste campo tem crescido a 
cada dia. Não obstante, o ambiente JADE dispõe de um 
componente, denominado JADE-LEAP e fundamentado no 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

950



padrão FIPA, o qual permite o desenvolvimento de SMAs em 
dispositivos móveis. De acordo com [8], o ambiente de 
execução do JADE-LEAP com SMAs pode ser apresentado 
conforme a figura 3.  

 

Figura 3. Ambiente de execução do JADE-LEAP. 

Ainda segundo [8], os desenvolvedores podem 
implementar os agentes desenvolvidos no JADE da mesma 
forma que no JADE LEAP, e vice-versa, sem a necessidade de 
modificação de uma linha de código da estrutura dos agentes. 
Por outro lado, os containers que hospedam os agentes 
JADE/JADE LEAP não podem estar juntos dentro de uma 
mesma plataforma. 

Com a utilização do JADE LEAP, os serviços executados 
pelos agentes na RI podem ser estendidos aos clientes da rede 
de telefonia móvel celular, aumentando o leque de oferta de 
serviços de valor agregado em um mercado cada dia mais 
aquecido e consumidor de serviços. 

B. OSGi 

OSGi é uma plataforma que fornece um framework que 
possibilita a instalação, atualização e desinstalação de 
módulos Java em tempo de execução. A especificação mais 
recente desta tecnologia define a forma como os serviços 
oferecidos por estes módulos colaboram entre si dentro de 
uma única JVM (Java Virtual Machine).  

Esta plataforma de serviço oferece uma arquitetura padrão 
e aberta para provedores de serviços, desenvolvedores, 
revendedores de softwares, operadores de comunicações e 
revendedores de equipamentos para que os mesmos possam 
desenvolver e gerenciar seus serviços oferecidos de maneira 
coordenada e eficiente [9]. 

O desenvolvimento de aplicações utilizando a tecnologia 
OSGi pode ser feito a partir da composição de módulos 
colaborativos e reutilizáveis, associados com informações 
descritivas em seus meta-arquivos as quais incluem entradas a 
respeito dos serviços (provimento e dependências) que devem 
ser instanciados/importados para uma consistente execução 
dos módulos [10].  

Os serviços fornecidos na plataforma OSGi implementam 
um mecanismo de interface Java a fim de se registrarem em 
um service registry local. Por meio deste modelo centralizado 
de controle, os módulos (ou bundles) podem realizar uma 
verificação local quanto as suas dependências de serviços [10]. 
Tal abordagem permite uma nova categoria de dispositivos 
inteligentes devido ao desenvolvimento de serviços 
gerenciáveis. Dispositivos que programarem as especificações 
OSGi permitirão aos seus provedores o oferecimento de 

serviços de forma diferenciada e de valor agregado em suas 
redes [6]. 

C. Estrutura da plataforma OSGi 

Para a plataforma de especificações de serviços OSGi o 
elemento mais importante é o framework, pois, este oferece 
um ambiente baseado em Java seguro e gerenciável, 
permitindo o desenvolvimento de aplicações extensíveis e 
atualizáveis dinamicamente. 

Além disso, oferece ao desenvolvedor dos bundles 
recursos necessários para que o mesmo possa obter o máximo 
de aproveitamento dos recursos de independência de 
plataforma (portabilidade) e atualização dinâmica de códigos 
Java, permitindo o desenvolvimento de serviços para 
dispositivos com limitações de recursos computacionais 
(memória e processamento) os quais tem sido utilizado em 
larga escala nos ambientes corporativos. 

Para alcançar estes e outros objetivos mais específicos, as 
funcionalidades desta plataforma de desenvolvimento de 
serviços estão divididas em um modelo de cinco camadas, 
conforme segue: 

 Camada de segurança: está fundamentada nos 
mesmos princípios de segurança providos pelo Java2, 
porém, com a adição de componentes que 
complementam as vulnerabilidades deixadas por este 
modelo.  

 Camada de módulos: define o modelo de 
modularização para o Java. Oferece um conjunto de 
regras que controlam o compartilhamento de pacotes 
Java entre bundles ou ainda a ocultação de pacotes 
para outros bundles. Pode ainda ser utilizada de forma 
independente das camadas de ciclo de vida e de 
serviços. 

 Camada do ciclo de vida: esta camada está baseada 
na camada de segurança e de modularização e oferece 
um modelo de ciclo de vida para os bundles. Todo 
bundle disponibilizado na plataforma OSGi possui um 
ciclo de vida e em algum momento de seu 
funcionamento pode estar em um dos seguintes 
estados: instalado, resolvido, inicializado, ativo e 
parado. Oferece ainda uma API para que o módulo de 
gerenciamento possa controlar as operações dos 
serviços na plataforma. 

 Camada de serviços: oferece um modelo de 
programação para desenvolvedores de bundles Java 
simplificando o desenvolvimento e distribuição de 
bundles de serviços por meio da separação da 
especificação dos serviços de suas implementações 
(arquivos de manifesto e arquivos JAR). Desta forma 
os desenvolvedores podem acoplar serviços apenas 
utilizando às especificações das interfaces de serviço, 
permitindo desta forma a seleção de implementações 
específicas e otimizadas para determinadas 
necessidades, em tempo de execução. 

 Camada de bundles: os bundles podem registrar 
novos serviços, receber notificações sobre o estado 
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dos serviços ou ainda pesquisar serviços existentes 
para adaptar as necessidades dos diversos dispositivos 
onde os serviços podem ser executados. Esta 
capacidade é oferecida pelo framework OSGi por 
meio do serviço de registro. Oferece ainda um 
esquema para implementação e manutenção dos 
bundles.  

A Figura 4 representa o modelo de interação entre as 
camadas. 

 

Figura 4. Interação entre as camadas OSGi 

V. CONSEQUÊNCIAS DA COMBINAÇÃO JADE COM OSGI 

Desde a introdução da versão 3.7, o ambiente JADE 
oferece um bundle visando sua integração como o framework 
OSGI (bundle da plataforma de agentes). Essa combinação 
possibilita dentre outras: formação de um conteiner JADE no 
ambiente OSGi; criar agentes nestes containers a partir de 
outros bundles; empacotar o código de um ou mais agentes 
dentro de um bundle; explorar os recursos de atualização de 
bundles para atualizar os agentes. Os agentes podem acessar 
recursos de registro do OSGi e usar seus serviços [11]. 

Para as RIs em particular, significa que: os objetos 
CORBA do GW e do servidor de aplicações podem ser 
adaptados e transformados em bundles de serviços e, desta 
forma, os agentes podem ser instanciados (no ambiente 
JADE/JADE LEAP) tendo como base a lógica de serviço 
contida no bundle (suportado pelo OSGi).  

A partir daí o ciclo de vida dos agentes é controlado pelo 
seu ambiente assim como o cliclo de vida dos bundles pelo seu 
mantenedor. Uma vez instanciados, os agentes podem ser 
facilmente clonados e movidos para quaisquer pontos da rede, 
mais próximos dos usuários, suavizando o tráfego na rede 
SS7. A lógica de serviço que programa os agentes pode, 
quando necessário, incorporar novos comportamentos. Os 
serviços ofertados podem ser publicados no serviço de páginas 
amarelas do ambiente JADE/JADE LEAP assim como podem 
fazer uso da ontologia dos agentes para gerar assinaturas de 
serviços, facilitando sua localização no ambiente. 

  

VI. EXEMPLO DE CASO DE USO 

De forma a exemplificar uma aplicação para o modelo 
proposto para construção dos serviços de RI, pode-se utilizar o 

serviço de conversão numérica. Suponha que um usuário 
disque para um número 0800 qualquer. Esta solicitação será 
encaminhada a RI para dar o devido tratamento. 

Ao receber esta solicitação de serviço a RI, por meio de 
um agente de serviço, verificará nas páginas amarelas do 
ambiente dos agentes se há aquele serviço publicado. Caso 
encontre, um agente pode ser instanciado (tendo como base a 
lógica de serviços em um bundle no ambiente OSGi) para que 
então seja realizada a tarefa de substituição do número 0800 
discado por um número de linha real. 

O processo de substituição numérica executada pelo agente 
instanciado para tal tarefa envolve uma consulta a um SGBD 
(Sistema Gerenciador de Banco de Dados), compatível com a 
linguagem SQL, disponibilizado no servidor de aplicações da 
RI.  

O agente envia ao banco de dados o número 0800 discado 
pelo assinante e este por sua vez responde com o número de 
linha real, caso exista (caso negativo, o agente retorna um 
código de erro específico no lugar do número de linha real). 

De posse da resposta do processamento, a RI responde a 
solicitação iniciada pela central de origem através da rede 
SS7, retornando o número de linha real para que aquela central 
possa encaminhar corretamente a ligação solicitada pelo 
usuário. Caso contrário, a rede SS7 receberá um código de 
erro correspondente a falha na substituição numérica que, por 
sua vez, irá sinalizar com o terninal do assinante em um tom 
correspondente, por exemplo.  

Para a simulação deste cenário em um ambiente 
computacional baseado em SMA foram utilizados uma 
máquina virtual Linux contendo o SGBD MySQL instalado 
para manter a base de dados do plano de numeração, o 
framework Eclipse Equinox OSGi, a plataforma de 
desenvolvimento de agentes JADE integrada ao Eclipse 
Equinox OSGi, uma instância de agente (baseado no bundle de 
serviços) contendo a lógica de funcionamento do serviço de 
substituição numérica e o ambiente Java Sun-Java6 provendo 
uma JVM necessária para a execução do JADE/OSGi. 

VII. CONCLUSÕES 

A abordagem de RI baseada em SMA permite um novo 
modelo de provimento de serviços para a rede SS7. Ela 
oferece um mecanismo para controle de versões dos bundles 
de serviços instalados na plataforma além de permitir sua 
atualização em tempo de execução.  

Adiciona a flexibilidade de oferecimento de novos serviços 
aos assinantes, pois os bundles são escritos na linguagem Java 
(assim como os agentes no ambiente JADE), sendo esta uma 
linguagem consolidada na atualidade além de sua robustez, 
portabilidade e possibilidade de integração com outras 
linguagens, ambiente e dispositiva. 

O ambiente dos agentes permitirá que centrais telefônicas 
remotas possam também oferecer serviços anteriomente não 
disponibilizados. Os agentes podem ser migrados de uma 
central que dispõe de um bundle com o serviço solicitado para 
outra plataforma de agentes nestas centrais remotas e, então, 
passarem a prover o serviço. 
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Outra possibilidade é a clonagem de agentes já 
instanciados em um ambiente de agentes (remoto ou local) de 
forma a atender sobredemandas momentâneas de serviço, 
como por exemplo, o atendimento a serviço de televoto, dentre 
outros. 

Por terem seu funcionamento de acordo com um 
comportamento próprio, os agentes podem se adaptar quanto a 
este comportamento para responderem a situações do 
ambiente sem a necessidade de se instanciar um novo agente 
para esta tarefa eminente.  

A autonomia proveniente dos agentes permitirá ao 
ambiente uma redução da intervenção de seus administradores 
a situações corriqueiras, pois eles poderão intervir no ambiente 
de acordo com fatos e regras de suas bases de conhecimento. 
Isto permitirá que os administradores possam dedicar seu 
tempo a projetos que retornem maior valor ao negócio. 

O modelo proposto foi simulado em um ambiente 
utilizando Software Livre e apresentou-se como um 
importante ponto de partida para que pudéssemos avaliar 
melhor a proposta de utilização de SMA em serviços de 
telefonia. Foi possível programar o modelo do serviço de 
substituição numérica de forma simples, utilizando uma 
plataforma de agentes que atende a um padrão já consolidado 
para tal finalidade denominada FIPA. Além disso, o ambiente 
JADE/OSGi oferece a possibilidade de distribuição e 
mobilidade dos agentes desenvolvidos de forma a atender 
outras implementações de serviços de telefonia que demandam 
de tais requisitos. 
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Abstract—The scope of this paper comprises the evaluation of 

the feasibility to convey and distribute low level microwave 

signals by means of optical links. For this evaluation it is 

presented a brief theoretical study that is compared with the 

experimental results. The link analyzed consists of a DFB optical 

source, a MZM E/O modulator, a PIN photodiode and a power 

amplifier. Power gain, noise figure and dynamic range results 

are presented and discussed in the sense of remote processing 

application for signals at 3 GHz.  

Keywords-microwave photonics; radar; optical 

communication; radio over fiber. 

I.  INTRODUCTION 

Over the last decades, microwave photonics has attracted 
the highlights and has been subject of constant research due to 
the unique properties that optical devices, combined with 
electronic systems, brought to the transport, processing and 
distribution of microwave and radiofrequency signals. 

The benefits of combining optical devices with electronic 
systems are often related to the advantageous properties of 
optical fiber itself. Such benefits include the particularly low 
attenuation, immunity to electromagnetic interference, high 
bandwidth and low weight of optical fiber compared with 
coaxial cables [1]. Thence, a number of military and 
commercial applications can take advantage of such system, e. 
g., phased array antenna, remote station systems, distributed 
systems and radar signal processing [2]. 

Even though microwave photonics and radio over fiber 
offers an important and feasible alternative to the traditional 
means, it is recognized that deficiencies such as electro-optic 
(E/O) and opto-electric (O/E) conversion efficiency, linearity 
of devices and optical sources limited bandwidths brakes its 
massive usage. The E/O and O/E conversion processes 
introduce a penalty between 20 to 40 dB over the link 
performance [3]. 

In conventional high frequency remote systems, for 
example, above 6 GHz, microwave signals are frequently 
converted to IF signals for distribution and further processing 
at a centralized receiving unit.  

If we extend this concept to microwave photonic links, the 
microwave signal received at the antenna can be electrically 
down converted to an IF signal, which goes through an image 
rejection filter and is applied to an E/O modulator. In this 

technique, the IF band signal can be transported over a long 
length of optical fiber instead of a limited length of coaxial 
cable.  

In this paper we investigate the feasibility to convey low 
level microwave signals received by an antenna to a remote 
processing subsystem and report the experimental results for 
an application of a low level RF input signal at a frequency of 
3 GHz. 

II. THEORETICAL PRESENTATION 

A. Functional Principle 

On a microwave photonic link, an optical carrier is 
modulated by a microwave signal. Once modulation is 
obtained, the optical signal modulated is carried out through a 
length of optical fiber up to a photodetector (PD), where it is 
detected and the original analog information is recovered. At 
this process the photodetector device produces a current signal 
that is directly proportional to the light intensity. In essence, 
there exists two common ways to achieve intensity modulation 
of an optical source: direct and external modulation. On the 
former, a microwave signal is applied directly to the optical 
source by means of an alternate current, which results in an 
optical intensity which varies accordingly to the modulation 
signal. On external modulation link, the optical source 
produces a continuous wave signal that is applied to an 
external E/O modulator, where a microwave signal is applied 
to its RF port, thus modulating the optical signal in intensity. 

In this work we employ the external modulation technique 
due to better responses on handing higher frequencies signals 
over direct modulation configuration. A general block diagram 
of a generic microwave optical link is presented in Fig. 1. 

 

Figure 1.  Block diagram of an intrinsic externally modulated link 

In analog links employing external MZ modulators, the 

sinusoidal transfer function usually dictates the linearity of 

the link. Electrooptic intensity modulators have inherently 
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nonlinear transfer functions which may limit the dynamic 

range of the link through the appearance of harmonic and 

intermodulation distortion. These parameters are important to 

evaluate the performance of RF optical links, as well like 

commonly figures of merit used do characterize conventional 

RF links as follows. 

B. Figures of Merit 

The performance analysis of a microwave photonic link is 
carried out in terms of the conventional radiofrequency 
performance metrics, such as power gain, noise figure and 
dynamic range. 

Considering that the Mach-Zehnder modulator is biased at 
quadrature region, in which DC bias voltage equals half value 

of the modulator’s half-wave voltage V , the intrinsic power 
gain of a link can be expressed by [4] 

 (1) 

where the modulator’s efficiency is determined by 

 (2) 

The description of the parameters existent on equations (1) 
and (2) are indicated on Table I. TF represents the transmission 
coefficient between the modulation device and the detector, 
taking in account attenuation and connector losses.  

TABLE I.  PARAMETERS DESCRIPTION 

Parameter Definition Unit 

CD Photodetector capacitance F 

CMZ Mach-Zehnder capacitance F 

k Boltzmann constant J/K 

PCW Optical power W 

Psn Noise shot power W 

rd PD responsivity A/W 

RL Load resistance  

RMZ Mach-Zehnder resistance  

RS Source resistance  

T Temperature K 

TF Transmission factor between the MZM and PD - 

TMZ Mach-Zehnder transmission factor - 

VRF RF input level V 

Δf Bandwidth Hz 

 

An additional applicable parameter is link noise figure, 

which defines the degradation of signal-to-noise ratio. Noise 

figure is a critical parameter in sensing systems that employs 

RF optical links because it is the parameter that dictates the 

system’s sensitivity to received signals [5]. The noise figure 

of an externally modulated link is generally dominated by 

thermal and shot noise [3], and can be calculated by 

 (3) 

where gD is the power gain of the detection stage of a link, 

expressed by 

 (4) 

A further key measure to describe the performance of a 
microwave photonic link is known as spurious-free dynamic 
range (SFDR), Usually, linearity is characterized in terms of 
spur-free dynamic range, SFDR, which can be defined as the 
maximum signal to noise ratio when the intermodulation 
distortion (IMD) signals rise to the noise level [6]. 
Intermodulation distortion occurs from the mixing of signals 
in different frequencies 

 
(5) 

where OIP3 refers to the output intercept point, that is the 
theoretical output level in which the third order IMD products 
are equal in power to the fundamental signal. 

III. EXPERIMENTAL PART 

A. Experimental Setup 

The experimental set up was conceived to investigate the 
behavior of a microwave photonic link for the application of 
low level signals at frequency values close to 3 GHz, which 
covers a frequency range of military interest. The block 
diagram of this situation is depicted in Fig. 2. 

Antenna

Bandpass

filter

LNA Power

amplifier

RX

Laser E/O modulator Photodetector

Optical

fiber

Reception station Processing station

 

Figure 2.  Illustration of a microwave photonic link employed on a remote 

antenna station 

Moreover, we can consider a higher frequency situation, 
say from 6 to 13 GHz range, that can be down converted to a 3 
GHz frequency and therefore it is conveyed to a processing 
subsystem by means of optical signal. This situation is 
illustrated in Fig. 3. 
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Optical
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Figure 3.  Illustration of a microwave photonic link employed on a remote 

antenna station with an electrical frequency down conversion stage 
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Figure 4. Schematic of the experimental link setup employing a Mach-Zehnder modulator 

Thus, we propose an original architecture aimed to 
transport or distribute RF signals up to 3 GHz directly or 
higher microwave signals that are electrically down converted 
through the application of a microwave local oscillator for 
mixing with the received signal.  

The experimental setup, as shown in Fig. 4, is used to 
prove de validity of the previous analysis. A 1550 nm DFB 
laser diode with 19.2 mW output power, which is the highest 
safe value for our device, is used as the optical source.  

The RF input signal at 3.0 GHz is generated by a signal 
generator and amplified by a power amplifier of 25 dB gain, 
which is then coupled to the RF port of a broadband Mach-
Zehnder E/O modulator with LiNbO3 substrate. The DC bias 
voltage was chosen to set the modulator to operate in 
quadrature region, which for the modulator employed occurs 
when VDC = 3.52 V.  

Finally, the optical signal modulated present at the output 
fiber of the MZM is coupled to a 5 GHz PIN photodetector, 
which in turns is connected to a spectrum analyzer. 

B. Experimental Results 

For the link characterization, the RF input signal was 
varied from -110 dBm to -15 dBm. It was observed that it had 
a very linear response up to an input signal of -23 dBm, when 
output power began to compress. Up to this point, the total 
power gain of the link was around 7.9 dB.  

Noise figure of the system can be visualized in Fig. 5. 
Since this parameter is inversely proportional to the gain, it 
can be observed in the graphic that when the gain begins to 
saturate and to reduce, noise figure curve shows a sudden 
increasing on its quantity. Comparing the experimental values 
with theoretical simulation curve, the noise figure measured 
was roughly 1 dB worse than the latter, although with a good 
behavior agreement. 

We performed the application of two-tone at the link input 
to characterize the link SFDR. Identical amplitudes RF tones 
with frequencies of 2.98 GHz and 3.0 GHz were supplied to 
the amplifier RF input via a signal combiner. The fundamental 
signal and IMD3 components were observed at the 
frequencies of 2.96 GHz and 3 GHz, respectively. The 

simulated and measured fundamental e third order IMD 
signals are shown in Fig. 6. 

 

Figure 5.  Noise figure measurements for the link under consideration 

 

Figure 6.  Measured SFDR of third order for two identical tone test at     

2.98 and 3 GHz 
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It can be observed that the measured signals presents a 
very approximated behavior in comparison to the simulated 
curves, even though with a slight difference at power level. 
The SFDR measured for the link under consideration was     
92 dB.Hz

2/3
. 

Regarding to the transmission length, a 10 meters length of 
single mode optical fiber was inserted between the MZM and 
the photodetector to verify the link’s behavior. Under this 
condition, it was observed a drop of 0.5 dB on power gain due 
to optical connectors. Considering the well known behavior of 
optical fibers and taking into account that the optical power 
driven to the link is relatively low, longer lengths of fiber can 
be implemented, say 2 km, since fiber dispersion is not an 
issue for this condition. 

IV. CONCLUSION 

This work brings the results of a microwave signal 
transmission by an optical link. The measurements reveals a 
link gain of almost 8 dB and a 95 dB dynamic range for the 
experimental setup under test. For the purpose of a ground 
station in which an antenna output signal is applied directly to 
the link input it is possible transmit signal from -110 dBm to   

-20 dBm. Considering a mixer mounting at the link input and 
the above results, one can concludes that the fiber optic 
transmission of microwave signal can be carried out with 
useful dynamic range and bandwidth characteristics. 
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Abstract— Este trabalho apresenta uma metodologia proposta 
para o mapeamento do subsolo de cidades históricas através da 
utilização de ondas eletromagnéticas diretamente injetadas no 
solo. O progresso acelerado das grandes cidades em geral resulta 
em obras de ampliação e modernização de vias públicas sem o 
devido cuidado com o patrimônio histórico do local, onde muitas 
vezes, antigos aquadutos, galerias, trilhos de trem e bonde, 
canais, calçamentos ornamentais, entre outros, são simplesmente 
soterrados e esquecidos na confecção dos “as built”. O trabalho 
demonstra um exemplo de mapeamento no Rio de Janeiro com as 
análises experimentais da propagação de ondas eletromagnéticas 
dos equipamentos de radar, conhecidos como Ground Penetrating 
Radar (GPR). 

Keywords-Ground Penetration Radar, ondas eletromagnéticas, 
subsolo, mapeamento. 

I. INTRODUÇÃO 

O crescimento das grandes cidades tem reflexo direto na 
conservação e manutenção do acervo histórico e arquitetônico 
das mesmas, onde em muitos casos estes tem que ser 
removidos ou simplesmente suprimidos para contemplar o 
avanço natural das especulações imobiliárias e principalmente 
para comportar o aumento da demanda destas cidades por vias 
mais eficientes e de maior porte. 

Uma preocupação dos historiadores com esses avanços é 
justamente o acervo que acaba ficando escondido ou soterrado 
por estas obras, e que por sua vez, terminam por não contar 
nos documentos e plantas finais destas vias, causando o 
empobrecimento da história do local e muitas vezes 
transtornos de alto fator de impacto quando houver a 
necessidade de realização de novas obras ou em acidentes de 
operação de tubulações ou galerias de distribuição ou 
escoamento de fluidos, muitas vezes contaminando o subsolo 
e gerando problemas associados em uma grande extensão do 
local por caminhos antigos não identificados. Neste trabalho 
foi demonstrada a utilização desta técnica em uma das mais 
famosas ruas da cidade do rio de Janeiro, a Rua Frei Caneca. 

Em janeiro de 1824, na cidade do Rio de Janeiro, foi 
documentada a inauguração da Rua Frei Caneca, nome dado 
em homenagem a Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, mas 
popularmente conhecido apenas como Frei Caneca, nascido 
em Recife em 20 de agosto de 1779, sendo um famoso 

religioso e político brasileiro, que esteve implicado na 
Revolução Pernambucana (1817) e na Confederação do 
Equador (1824), além de jornalista onde esteve à frente do 
Typhis Pernambucano [1]. Esta rua, conhecida principalmente 
por abrigar o complexo penitenciário Frei Caneca, inaugurado 
em 1850, sendo o mais antigo do país e que foi implodido no 
ano passado para modernização do local. Esta obra expos os 
patrimônios esquecidos e os perigos de desmoronamentos e 
contaminações do subsolo por se trabalhar sob um terreno sem 
a devida documentação técnica necessária e atualizada. 

Este trabalho utilizou a tecnologia de Ground Penetrating 
Radar (GPR) ou Georradar no auxílio deste mapeamento. GPR 
é uma técnica originária do começo do século vinte, com os 
primeiros usos de pulsos curtos de ondas eletromagnéticas para 
investigações no subsolo [2]. Porém, as primeiras aplicações de 
GPR no Brasil são do início da década de 90 [3]. A técnica 
(GPR) é similar ao principio de reflexão sísmica e técnicas de 
sonar. O GPR consiste de quatro elementos principais: a 
unidade de transiluminação, a unidade de recepção, a unidade 
de controle e a unidade de exibição. O radar produz um pulso de 
energia eletro-magnética curto e de alta freqüência de (10 – 
1.000 MHz), que é transmitido no solo [4].  

II. TECNOLOGIA DE GROUND PENETRATING RADAR 

Em cada meio de propagação onde os pulsos emitidos pelo 
radar atingem, parte da energia se propaga e outra parte é 
absorvida pelo próprio meio. Em diferentes meios, parte da 
energia originária propaga para o meio seguinte e parte desta 
mesma energia é refletida. Com isso, conhecendo-se os pulsos 
emitidos pelo radar, as diferentes permeabilidades, 
permissividades e condutividades encontradas por estes pulsos 
indicarão diferentes meios e as similaridades entre estes 
mesmos parâmetros indicarão meios idênticos ou semelhantes. 
Assim, através do processamento de dados obtidos da 
amplitude e do tempo de retorno dos pulsos de onda 
eletromagnéticas refletidos em meios distintos é possível obter 
as características físicas dos meios e estruturas subterrâneas 
sem a necessidade de ações invasivas ou destrutivas. E, com 
análise, dos gráficos obtidos, chamados de radargramas, 
obtêm-se, a profundidade, posição, largura e diâmetro da 
estrutura encontrada. O sistema GPR pode operar com 
diversas freqüências, cada qual correspondendo ao uso de uma 

Apoio Financiadora de Estudos e Projetos –FINEP e Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – Faperj. 
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antena, cuja escolha depende do objetivo do levantamento 
(dimensões e profundidade do alvo) assim como das 
condições pedológicas locais. Sinais de alta freqüência 
produzem alta resolução com pouca penetração, ocorrendo o 
inverso para sinais de baixa freqüência. 

Na Figura 1 pode-se observar o exemplo de um sinal de 
amplitude x tempo e sua variação conforme o deslocamento 
espacial, detectado por uma antena de recepção de GPR. O 
primeiro pico observado (A0) representa uma reflexão do sinal 
no próprio material da antena, o segundo pico observado (A1) 
representa a reflexão do sinal na superfície de aplicação do 
radar. Já o terceiro pico (A2) representa a primeira interface 
detectada pelo sinal de radar e o quarto pico (A3) e segunda 
interface [2]. O tempo Δt1 representa o tempo de propagação 
do sinal do radar entre a superfície e a primeira interface 
encontrada no solo e o tempo Δt2 o equivalente entre a 
primeira e a segunda interface encontradas pelo sinal. Dessa 
forma, a partir do conhecimento do sinal emitido para o 
subsolo é possível encontrar a profundidade entre a superfície 
e as interfaces e a espessura das interfaces. Através de 
calibrações no mesmo subsolo de propagação é possível ainda 
extrair informações mais específicas desses meios, como tipo 
de camadas de solo encontradas ou material de uma tubulação. 

 
Figura 1 – Representação da amplitude medida em função do tempo. 

Como é comum em técnicas de investigação, o GPR 
apresenta vantagens consideráveis e algumas limitações. A 
tecnologia GPR vem sendo amplamente utilizada em 
determinações de perfis geológicos e espessuras de camadas de 
pavimentos. A capacidade de conhecer de forma não invasiva 
ou destrutiva o subsolo de cidades antigas e históricas constitui 
um benefício extremamente importante para os historiadores e 
as empresas prestadoras de serviços, particularmente onde a 
execução de muitos furos de sondagens pode ameaçar a 
integridade da estrutura, por exemplo, em locais que exista 
uma malha fechada de tubulações em que perfurações de 
sondagens podem atingir a rede e provocar prejuízos nestas 
áreas, além de contaminações por fluidos em canais ou galerias 
centenárias perdidas na história das obras do local. O GPR 
transformou-se em uma ferramenta importante na localização 
de galerias, tubulações, trilhos, e cabos enterrados. 

Evitar interferências enterradas existentes é um pré-
requisito para toda a implantação de novos empreendimentos. 
O GPR fornece dados para a avaliação de novos traçados e 
identificação de obstáculos enterrados. O planejamento antes 
da escavação reduz custos e evita imprevistos no momento da 
implantação da obra e garante a segurança da obra. É um 
método não destrutivo, ou seja, em locais onde há vegetação, 
não é necessário à derrubada de árvores e em cidades, evita o 
inconveniente de obras, trincheiras, etc. 

III. APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DE GPR 

Como a tecnologia GPR consiste na emissão de ondas 
eletromagnéticas que são geradas através de um curto pulso de 
alta freqüência e radiadas para dentro do subsolo por uma 
antena transmissora, a onda eletromagnética propaga-se no 
subsolo até encontrar uma camada ou objeto que tenha 
propriedades eletromagnéticas diferentes do meio no qual está 
inserida, as variações do sinal no encontro destas diferenças 
eletromagnéticas fazem com que parte da onda seja refletida e 
difratada no subsolo. Essa onda retorna e é processada para a 
geração dos radargramas. Após o processamento dos 
radargramas é possível identificar as camadas do solo ou 
estruturas como, cabos, dutos, tubulações, entre outras. 

No método utilizado os pulsos emitidos pelas antenas 
transmissoras do GPR refletem nos diferentes meios 
encontrados e retornam às antenas receptoras. A energia 
refletida é registrada em função do tempo de percurso, desta 
forma os radargramas são obtidos deslocando-se as antenas 
transmissoras e receptoras juntas, conforme ilustrado na 
Figura 2. A interpretação do tempo de retorno dos pulsos, 
devido às diferenças eletromagnéticas entre os meios é a 
profundidade e largura da interface entre diferentes meios. 
Neste trabalho as antenas transmissoras e receptoras 
encontram-se no mesmo suporte e bem próximas ao solo, e 
estas antenas são movimentadas sobre a superfície e a 
aquisição da informação de posição das mesmas é adicionada 
ao processamento através da utilização de um dispositivo 
hodômetro. 

 

Figura 2 – Aplicação de antenas da tecnologia GPR 

Para a escolha da freqüência da aplicação, deve-se levar 
em consideração a profundidade de penetração da onda 
eletromagnética no subsolo (Eq. 1) e as resoluções verticais 
(Eq. 2) e laterais (Eq. 3) do radar.  
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Onde,  ω é a freqüência angular da onda eletromagnética, ρ 
é a resistividade elétrica do meio, µ é permeabilidade, ν é a 
velocidade da onda eletromagnética, τP é a duração efetiva do 
pulso, εr é a constante dielétrica do meio, λ é o comprimento 
de onda e z é a distância entre a antena e a interface refletora 
do subsolo. 

 As freqüências de aplicação da tecnologia GPR estão 
entre 100 MHz e 1.000 MHz. À proporção que a freqüência da 
aplicação aumenta, a resolução do radar diminui e a atenuação 
dos pulsos de onda eletromagnética aumenta. Tratando-se as 
especificações de profundidade de inspeção e resolução das 
estruturas procuradas parâmetros de conflito de escolha a 
serem equilibrados para o projeto de aplicação do radar. 

Os radargramas são obtidos em distância percorrida pela 
antena x profundidade ou tempo de retorno da onda 
eletromagnética no solo. Os contrastes variam 
proporcionalmente à intensidade do pulso de recepção, quanto 
maior a amplitude do pulso mais escura será sua projeção no 
radargrama.  Ao encontrarem estruturas ou objetos pontuais no 
solo, a tendência dos pulsos é formarem hipérboles no 
radargrama referentes às interfaces entre estes e a camada de 
solo. Na Figura 3 podemos observar um exemplo de 
radargrama, com destaque às tubulações e trilhos de bonde 
encontrados. 

 

Figura 3 – Exemplo de radargrama obtido na Rua Frei Caneca onde 
pode-se observar três tubulações enterradas mais à direita na figura e no 
alto à esquerda os quatro trilos do antigo bonde do século passado ainda 

instalados, logo abaixo de uma grossa camada de pavimento asfáltico. 

A localização de estruturas no subsolo é obtida a partir das 
hipérboles encontradas nos radargramas. Os picos das 
hipérboles fornecem a posição e a profundidade da estrutura 
encontrada e suas extremidades fornecem a largura ou 
diâmetro.  

Para marcação dos limites de início e fim de passagem do 
radar que permitam referenciar o perfil obtido do subsolo 
normalmente utiliza-se equipamentos GPS para marcar as 
coordenadas geográficas e procura-se identificar referências 
visuais no terreno e aplicá-las às medições com radar como, 
por exemplo, limites do logradouro (meio fio). Estes perfis 
proporcionam a elaboração de croquis das tubulações 
referenciados por coordenadas geográficas e cotas do terreno. 

Levando-se em consideração apenas a segurança e 
fiscalização no Brasil, onde existem inúmeras companhias 
com concessão para utilizar o subsolo que há grandes números 
de ocorrências todos os meses com danos a tubulações durante 
escavações. Nota-se facilmente este problema diante ao 
grande número de acidentes e interrupções de abastecimento 
de serviços e produtos, oriundos de danos provocados em 
redes de terceiros por escavações destinadas a instalações ou 
manutenções na rede de uma determinada companhia, sendo 
muitos destas prestações de serviços essenciais. Podemos citar 
como exemplos de serviços que utilizam o subsolo: 
saneamento, telecomunicações, distribuição de água, 
distribuição de gás, energia elétrica, entre outros.  

Juntamente com os problemas citados, notamos que o 
subsolo brasileiro apresenta-se como uma via de concessão 
pública sem controle e fiscalização por parte dos órgãos 
públicos e das empresas que as exploram comercialmente. 
Como conseqüência deste ineficiente controle e fiscalização, 
encontramos inúmeros transtornos à sociedade, como 
acidentes com danos à vida, à saúde e bens de terceiros e do 
estado, obstrução no tráfego, poluição sonora, visual e 
ambiental e interrupção de fornecimento de serviços e 
produtos fornecidos através das redes subterrâneas existentes, 
sendo muitos destes serviços e produtos considerados 
essenciais pela atual legislação em vigor. 

No modelo atual, as companhias utilizam de mapas para a 
realização das obras de escavações para manutenção de uma 
rede subterrânea, estes mapas são chamados, tecnicamente, de 
as built (do inglês, “conforme construído”). O as built deveria 
ser um mapeamento exato da rede como foi construída, porem, 
na prática, tem se revelado ineficiente a este ponto. As 
alterações de projeto, inclusões de determinadas partes da rede 
construída depois do mapeamento e grande inércia das 
companhias nas alterações das referências utilizadas, o as built 
das redes subterrâneas não garantem o conhecimento exato 
destas redes sob uma determinada via pública. Assim, uma 
companhia, ao realizar uma obra de escavação numa rede 
subterrânea, não tem condições de garantir um serviço preciso 
e seguro, principalmente em relação às redes de outras 
companhias, pois não tem conhecimento preciso destas redes 
que poderá encontrar no subsolo.  
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E ainda notamos que com a falta de conhecimento do 
subsolo, os órgãos reguladores do governo vêm sendo 
constantemente questionados pelas companhias de concessão 
em situações passíveis de multa por acidentes e obstruções em 
vias públicas com alegações que sua tubulação foi danificada 
por terceiros. Não tendo um mecanismo de fiscalização 
eficiente para ter ciência das redes subterrâneas existentes no 
local do acidente, o órgão regulador, conseqüentemente, não 
tem meios de cobrar este mesmo conhecimento por parte da 
companhia envolvida no determinado acidente.  

Assim dispondo de um meio de localização com precisão 
na ordem de centímetros, como proporciona a tecnologia GPR, 
os órgãos reguladores irão dispor de um método eficaz e 
confiável capaz de permitir a cobrança de maior 
responsabilidade das companhias que realizam escavações, 
evitando transtornos à população e permitindo fiscalização e 
controle para evitar acidentes e punir os responsáveis pelos 
mesmos.  

IV. RESULTADOS 

Este trabalho teve como objetivo realizar medições em 
campo com uso da tecnologia de GPR para a identificação de 
acervos históricos e tubulações enterradas no subsolo de 
cidades antigas e que sofreram grandes obras de 
modernização, através de campanhas planejadas e organizadas 
com intuito de demonstrar a validade desta técnica como 
forma simplificada e econômica de manter o conhecimento e a 
segurança futura destes determinados locais, com rigoroso 
controle dos processos em sua execução para a avaliação da 
tecnologia GPR na solução destes problemas de localização de 
estruturas subterrâneas, principalmente tubulações, galerias, 
trilhos, câmaras, canais e cabos, para suporte as companhias 
que compartilham o subsolo para fornecimento de produtos e 
serviços, evitando danos não intencionais aos mesmos e para a 
manutenção da memória cultural da cidade. 

A execução experimental deste trabalho de inspeção do 
subsolo com os equipamentos GPR foi realizada na forma de 
amostragens em locais específicos e em radiais que cortavam 
de forma perpendicular a via, para localização de quaisquer 
estruturas tubulações de diferentes materiais, como ferro 
fundido, concreto, PVC, pedras e tijolos, com posições e 
profundidades determinadas e georeferenciadas pelo método, 
na Rua Frei Caneca, no centro da cidade do Rio de Janeiro.  

Para a realização da inspeção com radar as primeiras 
providências a serem tomadas são a delimitação de área, 
percursos e profundidade requerida de inspeção e 
configuração de equipamento e softwares do radar para 
localização de tubulações na profundidade desejada.  

Em seguida, aplica-se o radar nos percursos delimitados 
para obtenção dos radargramas do subsolo referentes à 
profundidade delimitada. Assim o próximo passo é feito em 
laboratório, tratando-se do processamento dos radargramas 
obtidos na inspeção do subsolo ao qual foi delimitada a 
passagem do GPR, com intuito de identificar tubulações na 
profundidade proposta.  

Com o processamento dos dados obtidos nos radargramas 
são identificadas as estruturas enterradas, metálicas ou não, e 
assim consegue-se chegar à ilustração em croqui sem utilizar 
de nenhum método invasivo ou destrutivo da área 
inspecionada. Os resultados foram obtidos com um 
equipamento de GPR montado sobre um carrinho para o 
transporte, que por sua vez, rebocava as antenas em um anexo 
diretamente sobre o solo, conforme pode-se observar na figura 
4. As antenas de transmissão e recepção estão dentro do 
mesmo invólucro hermeticamente selado, garantindo a 
integridade e as distâncias constantes entre as mesmas. 

 

Figura 4 – Equipamento GPR utilizado no experimento da Rua Frei 
Caneca no centro do Rio de Janeiro, com as antenas sendo rebocadas em 

um anexo diretamente em contato com o solo. 

Através de pesquisas e informações foi levantado que a 
Rua Frei Caneca, umas das mais importantes vias históricas da 
cidade do Rio de Janeiro, possuía uma rede de tubulações 
centenária de ferro não documentada, além de uma linha de 
bonde com diversos trilhos, também de localização ignorada e 
sem a certeza se ainda se encontrava soterrada após as 
diversas obras de modernização da via. Uma foto histórica da 
rua pode ser observada na Figura 5, onde nitidamente 
podemos verificar a presença dos trilhos do bonde. 

 

Figura 5 – Rua Frei Caneca antiga e os trilhos do bonde. 
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Na Figura 6 podemos observar a mesma rua na atualidade.  

 

Figura 6 – Rua Frei Caneca atual totalmente descaracterizada em relação 
ao seu projeto e traçado originais, mas com um acervo histórico 

desconhecido e enterrado após diversas obras neste tempo. 

Na Figura 7 podemos observar o mapa aéreo do trecho da 
Rua Frei Caneca onde as medições foram realizadas, e logo 
abaixo o croqui com os objetos enterrados procurados, sendo 
eles tubulações e galerias da Companhia de Abastecimento de 
Águas com mais de 100 anos de idade e os trilhos de ferro do 
antigo bonde que cortava esta rua. As setas correspondem aos 
percursos realizados para a aquisição dos dados. 

 

Figura 7 – Vista aérea e croqui do trecho mapeado através da tecnologia 
de ground penetrating radar (GPR) na Rua Frei Caneca, Rio de Janeiro. 

Na figura 8 pode-se observar um radargrama que 
identificou os trilhos centenários do bonde logo abaixo da 
superfície da pavimentação asfáltica atual da rua, e diversas 
tubulações de ferro fundido antigas.  Estas informações lidas 
no radargrama são difíceis de interpretar em tempo real, desta 
forma necessitam de uma pós análise em laboratório para a 
elaboração do as built definitivo do local experimentado. 

 
Figura 8 – Radargrama indicando estruturas encontradas com GPR 

Após o processamento das informações obtidas em campo, 
pode-se confeccionar o mapa de as built do local, 
relacionando cada evento marcado no radargrama com as 
referências espaciais levantadas no momento da coleta de 
dados. Na Figura 9 observa-se um melhor detalhamento de 
uma das radiais de coleta de dados, realizada em frente a 
academia de polícia da Rua Frei Caneca, onde podemos 
verificar a presença já referenciada das diferentes tubulações 
de distribuição de água antigas e os trilhos centenários do 
bonde, nas quatro linhas pontilhadas, que permaneceram no 
local depois de diversas obras de modernização, demarcando o 
traçado original da rua. 

 

Figura 9 – As built com as estruturas encontradas com GPR na Figura 8 
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Na Tabela 1 encontram-se especificações das tubulações 
ilustradas na Figura 9 obtidas a partir da inspeção do 
subsolo com equipamentos GPR. O meio-fio foi utilizado 
como referência de localização do início das medições pelas 
radiais traçadas como forma de facilitar a visualização 
rápida deste ponto em campo, muito embora todos os pontos 
de medição tenham também sido georeferenciados, 
garantindo a eficiência da localização posterior em caso de 
modificações do espaço utilizado pelo passeio público. De 
forma idêntica, a portaria principal da academia de polícia 
também é apresentada nesta tabela como referência rápida 
de localização em campo. 

TABELA 1 – ESPECIFICAÇÕES DAS TUBULAÇÕES ENCONTRADAS NA FIG. 9 

 

Embora a resolução do GPR para as frequências mais 
altas seja excelente, da ordem de centímetros, um bom 
mapeamento de um determinado local também depende 
fortemente do número de radiais perpendiculares aos 
logradouros que se executa, pois muito embora se tenha 
conhecimento que os trilhos do bonde ou as tubulações e 
galerias antigas de grande porte não façam desvios ou 
curvas acentuadas, pequenas variações de posicionamento, 
interrupções ou mudanças de profundidade podem ser 
identificadas mais precisamente ao longo do campo que se 
está mapeando com a utilização de um refinamento através 
de mais radiais de coleta de dados. 

V. CONCLUSÃO 

De acordo com os dados apresentados neste trabalho, 
verificou-se que a utilização da tecnologia de ground 
penetrating radar foi satisfatoriamente aplicada para a 
localização de estruturas antigas enterradas, sendo elas 
tubulações, galerias, trilhos ou demais objetos subterrâneos 
sem a necessidade de obras invasivas ou destrutivas, com 
intuito de prover uma recuperação parcial da memória de 
ruas antigas de cidades históricas e ao mesmo tempo 
documentar estes resultados na forma de mapas de as built 
para evitar danos não intencionais a estas estruturas por 
companhias que compartilham o subsolo para fornecimento 
de seus produtos e serviços. Com a tecnologia GPR foi 
possível obter o croqui de localização precisa e referenciada 
das tubulações de ferro fundido de 100 mm, 150 mm, 200 
mm, 300 mm e 500 mm encontradas no subsolo da Rua Frei 
Caneca, no centro da cidade do Rio de Janeiro, além dos 
trilhos da antiga linha de bonde que atravessava a cidade.  

Como este trabalho foi experimental e com as medições 
em campo, a maior dificuldade e limitação encontrada na 
aplicação deste método foi a necessidade preliminar de 
acompanhamento de um profissional técnico geólogo de 
grande experiência para o entendimento em tempo real dos 
radargramas e o pós processamento, e embora exista a 
necessidade de aplicação de equipamentos de diferentes 
freqüências para diferentes profundidades e resoluções 
requeridas no subsolo, os equipamentos apresentaram 
grande facilidade de operação. Para a solução deste 
problema, além de um bom treinamento do profissional que 
realizará as medições, as comunidades técnicas e científicas 
de aplicações em GPR encontram-se desenvolvendo 
soluções em softwares e equipamentos customizados para a 
aplicação da tecnologia em localização de tubulações 
subterrâneas, tornando o pré entendimento dos dados e a 
análise posterior muito simplificada em um futuro próximo. 

Para dar continuidade ao trabalho, serão realizadas 
diferentes metodologias de medição e aplicações da 
tecnologia GPR em localização de estruturas subterrâneas 
em diferentes pontos históricos do Rio de Janeiro. 
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Resumo — O objetivo deste trabalho foi desenvolver e aplicar 
um sistema de medição de campos magnéticos na faixa de kilo 
Hertz, na intenção de averiguar a intensidade do campo 
magnético a que ficam submetidas pessoas no entorno de um 
forno de indução de alta potência. O sensor desenvolvido é do 
tipo bobina-sonda. Seu sinal é tratado por meio de 
condicionadores analógicos e posteriormente adquirido por uma 
placa de aquisição de dados para enfim ter seus parâmetros 
avaliados por meio de um software desenvolvido no ambiente do 
software LabVIEW. 

Palavras-chave- Sensor de campo magnético; Instrumentação 
analógica; Instrumentação virtual. 

I.  INTRODUÇÃO 

Há muitas décadas os efeitos de campos eletromagnéticos 
sobre a saúde humana tem sido de crescente interesse, 
principalmente após a proliferação das estações de radar e de 
transmissão de sinais de rádio e televisão nas décadas de 1940 
e 1950. Este tema ganhou ainda maior importância nestes 
últimos anos em virtude da utilização em larga escala de 
serviços de telefonia celular e de utensílios eletrodomésticos 
diversos, bem como equipamentos industriais de grande 
potência elétrica. 

Neste contexto, foi desenvolvido um sistema de medição de 
campo magnético, utilizando sensor tipo bobina-sonda, 
circuitos de tratamento analógico de sinais e softwares para 
aquisição de dados programados na plataforma LabVIEW. 
Com este sistema foi possível medir a amplitude do campo 
magnético a que ficam expostos colaboradores da                                      
AcelorMittal Vega, indústria de beneficiamento de aço                       
de São Francisco do Sul - SC, em locais de circulação e 
manutenção de operações próximas a um forno de indução. 
Este equipamento é um indutor de grandes dimensões 
alimentado com correntes elevadas, de maneira a criar campos 
magnéticos intensos em seu núcleo. Chapas de aço A chapa de 
aço sob tratamento passam pelo núcleo do indutor e são então 
aquecidas por efeito Joule provocado por correntes induzidas 
no material.  

Os valores de campo mensurados neste estudo são 
comparados com resoluções nacionais e internacionais no  

 

sentido de classificar o ambiente das medições conforme tais 
normas em relação à segurança e saúde humanas. 
 

II. NORMATIZAÇÕES QUANTO A EXPOSIÇÃO HUMANA A 

CAMPOS MAGNÉTICOS DE BAIXAS FREQUÊNCIAS 

Desde a década de 1950 normatizações têm sido 
desenvolvidas com o propósito de definir limites para 
exposição humana aos campos eletromagnéticos. No atual 
estado da arte, no entanto, devido à grande complexidade do 
assunto, os estudos não oferecem conclusões plenamente 
satisfatórias. Por este motivo as normas vigentes utilizam como 
limite de exposição um valor corrigido por um fator de 
segurança, de forma que este limite seja várias vezes menor 
que o valor de campo que provoca alguma alteração fisiológica 
detectável pelas pesquisas atuais [1]. A maioria destas 
normatizações, embora com algumas diferenças 
metodológicas, apresentam similaridades entre si e com as 
diretrizes utilizadas pela International Commission on Non 
Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) [2,3,4]. 

Em linhas gerais as normas classificam os limites de 
exposição quanto à frequência do campo magnético, a sua 
intensidade, e ao público alvo. Neste trabalho são utilizados os 
valores limites indicados pela ICNIRP e pela Resolução 303 da 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para a 
faixa do espectro de baixas frequências (abaixo de 100kHz) [3, 
5]. Nas tabelas I e II são apresentados os valores limites de 
campo magnético aos quais uma pessoa pode ficar exposta 
segundo os órgãos citados. Nelas, o termo ocupacional, 
segundo a Resolução 303 da ANATEL, é definido como a 
"situação em que pessoas são expostas a campos magnéticos 
em consequência de seu trabalho, desde que estejam cientes do 
potencial de exposição e possam exercer controle sobre sua 
permanência no local ou tomar medidas preventivas". A 
condição não-ocupacional, na mesma resolução, é definida 
como a situação em que pessoas possam ser expostas em 
consequência de seu trabalho, ou em outro ambiente qualquer, 
porém sem estarem cientes da exposição ou sem possibilidade 
de adotar medidas preventivas. 
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TABELA  I.   LIMITES PARA EXPOSIÇÃO NÃO-OCUPACIONAL A CAMPOS 
MAGNÉTICOS [3,5] 

ANATEL ICNIRP 

Faixa de frequências Intensidade de campo 
magnético [A/m]ef 

Faixa de frequências Intensidade de campo 
magnético [A/m]ef 

9 a 150 kHz 5 3 a 150 kHz 5 

0,15 a 1 MHz 0,73/fM
* 0,15 a 1 MHz 0,73/fM

* 

* Valor da frequência em MHz 

TABELA  II.    LIMITES PARA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A CAMPOS 
MAGNÉTICOS [3,5] 

ANATEL ICNIRP 

Faixa de frequências Intensidade de campo 
magnético [A/m]ef 

Faixa de frêquencias Intensidade de campo 
magnético [A/m]ef 

9 a 65 kHz 24,4 0,82 a 65 kHz 24,4 

0,065 a 1 MHz 1,6/fM
* 0,15 a 1 MHz 1,6/fM

* 

* Valor da frequência em MHz 

 

O forno de indução da ArcelorMittal Vega pode operar com 
correntes de frequência de até 100 kHz. Portanto, segundo a 
Tabela II,  a magnitude do campo nas áreas de circulação dos 
colaboradores da empresa deve ser de até 24,4 A/m eficazes se 
a frequência for de até 65 kHz e de 1,6/fM  para frequências de 
65 a 100 kHz, onde fM representa a frequência em Mega Hertz. 
 

II I. SISTEMA DE MEDIÇÃO 

O sistema de medição é apresentado a seguir, seguindo a 
ordem de aparecimento dos elementos expostos no diagrama 
de blocos da Fig. 1. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de blocos do sistema de medição de campo magnético. 

A. A Bobina-Sonda 

O sensor de campo magnético consiste de uma bobina com 
enrolamento feito sobre um cilindro plástico, contendo 88 
espiras e uma seção transversal média S de 57,55 µm2. A 
resposta do sensor a um campo magnético externo H(t) é 
obtido por (1), onde v(t) é a tensão induzida nos terminais do 

sensor, N é o número de voltas da bobina e µ0 é a 
permeabilidade magnética no ar.  

0( )
dH

v t N S
dt

µ= −    (1) 

Uma vez que a resposta do sensor é função da derivada 
temporal do campo magnético, para se obter a imagem deste 
último é necessário integrar o sinal obtido. Neste estudo a 
forma de onda de H(t) foi obtida através da integração 
numérica do sinal v(t) digitalizado. 

O enrolamento das espiras umas sobre as outras leva ao 
surgimento de capacitâncias parasitas distribuídas ao longo da 
bobina. O valor destas capacitâncias depende de fatores como a 
espessura da camada de dielétrico do fio, a distribuição das 
espiras e a forma geométrica do enrolamento. Estes elementos 
de parâmetros distribuídos podem ser representados por uma 
única capacitância entre os terminais da bobina. O circuito da 
Fig. 2 apresenta o modelo elétrico de uma bobina sonda [6]. 

 

Figura 2. Modelo elétrico do sensor bobina-sonda. 

Neste diagrama esquemático, L representa a indutância 
própria da bobina, R a resistência do enrolamento e C a sua 
capacitância parasita. A existência da capacitância parasita 
altera a função de transferência do sensor dada por (1), 
acrescentando termos relacionados à frequência, caracterizada 
por uma resposta de um filtro passa-baixas de segunda ordem, 
cuja frequência de corte é dada por 

1

2
cf

LCπ
=    (2) 

Portanto, a faixa de frequência do sensor é limitada. Na 
prática, costuma-se definir a frequência limite como uma 
década abaixo de fc (faixa linear da resposta). Neste intervalo 
de operação a capacitância parasita pode ser desconsiderada. 

A indutância do sensor foi medida com um analisador de 
impedâncias Agilent Technologies 4294A, resultando em 
50µH, e a capacitância parasita do sensor, medida com o 
mesmo analisador de impedâncias resultou em 2 pF. Destes 
valores obtém-se por (2) que a frequência de corte para este 
sensor é de 1592 kHz. Considerando a resposta não-assintótica 
para o modelo elétrico do sensor, a frequência máxima do 
campo magnético mensurado deve ser de aproximadamente 
160 kHz. 

A Fig. 3 mostra uma fotografia de um sensor tipo bobina-
sonda construído. 
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Figura 3. Sensor bobina-sonda confeccionado. 

Por sua natureza, uma bobina-sonda simples pode ser 
utilizada para mensurar apenas uma das componentes do 
campo magnético, se sua direção for precisamente conhecida. 
Do contrário a aquisição será a medida do módulo deste 
campo na direção perpendicular à área do sensor, dado por 

 
2 2 2( ) ( ) ( ) ( )x y zH t H t H t H t= + +   (3) 

 
Neste caso, utilizando uma única bobina-sonda, devem-se 

realizar as medições na forma de uma varredura manual com o 
objetivo de se encontrar a máxima amplitude de campo para o 
ambiente em estudo. 

B. Condicionamento Eletrônico de Sinal 

Esse tipo de medições geralmente apresenta grande 
quantidade de ruído juntamente com o sinal de informação do 
sensor, e às vezes com magnitudes maiores do que a informação 
do sinal em si. Para adquirir o sinal de informação com uma boa 
relação sinal-ruído, um filtro analógico deve ser empregado 
antes de uma fase de ampliação ou conversão de analógica para 
digital. Essa etapa consiste em um filtro passa-baixas com 
largura de banda apropriada para a aplicação. Neste trabalho, 
utilizou-se um filtro analógico de segunda ordem usando a 
indutância do próprio sensor e uma rede de resistor-capacitor, 
cuja frequência de corte pode ser ajustada alterando-se o valor 
da constante de tempo RC. 

Além disso, como a tensão induzida no sensor para este 
tipo de aplicação tem uma amplitude muito baixa, variando de 
alguns micro volts para poucos mili Volts, é essencial 
amplificar o sinal de saída. Para executar esta tarefa foram 
utilizados dois amplificadores de instrumentação da Texas 
Instruments INA118 e OPA1632 em cascata. Esta topologia 
permite que elevados valores de ganho (acima de 80 dB) sejam 
utilizados sem comprometer a largura de banda do sistema e 
também a razão de rejeição para sinais de modo comum. 

A última etapa de processamento analógico antes da 
conversão analógico-digital do sinal, deve ser um filtro anti-
recobrimento, que assegura que a largura de banda do sinal irá 
satisfazer o teorema de amostragem. Este filtro foi 
implementado através do circuito integrado TLC04 da empresa 
americana Texas Instruments, sendo um filtro de quarta ordem e 
resposta Butterworth de fácil configuração. 

C. Aquisição e Exibição da Dados  

A amostragem do sinal é feita através de uma placa de 
aquisição de dados PCI-6212 da National Instruments, com 
resolução de 16 bits e taxa de amostragem de 400 kS/s. Um 
instrumento virtual foi desenvolvido na plataforma LabVIEW, 
executando os cálculos necessários para a apresentação dos 
resultados sob a forma do espectro de frequência padrão, bem 
como formas de onda e outras informações relevantes. 

D. Calibração do sensor 

O campo magnético de referência necessário para aferir os 
sensores tipo bobina-sonda foi produzido com auxílio de um 
solenóide longo. Para garantir um campo homogêneo no seu 
centro, o solenóide foi construído com um comprimento 
quarenta vezes maior que o seu raio, o enrolando sobre um 
tubo de PVC com comprimento de 1,5 m e raio de 3,75 cm. 

O número de espiras foi estipulado de modo que a 
indutância própria e a capacitância parasita do solenóide 
tivessem valores muito pequenos. Com isto a sua frequência de 
ressonância é muito maior que a maior frequência de operação, 
evitando a distorção do campo para as frequências de aferição 
dos sensores. O solenóide foi então confeccionado com 300 
espiras. A frequência de corte calculada com os valores 
medidos da indutância e capacitância do solenóide é de 
aproximadamente 2,5 MHz. 

A alimentação do solenóide foi feita por meio de um 
amplificador de potência para o sinal de um gerador de funções 
Tektronix. O amplificador utilizado é o LM3886T, que pode 
entregar uma potência considerável à carga, operando em 
malha fechada. O valor do campo no centro do solenóide é 
obtido indiretamente através de (4) [7], onde N representa o 
número de espiras, r o raio do solenóide, e l o seu 
comprimento. 

2 2

( )
( )

4

N i t
H t

r l
=

+
   (4) 

A corrente aplicada foi medida com uma sonda por efeito 
Hall Tektronix TCP312 conectada a um osciloscópio Tektronix 
DPO4104. 

Foram levantadas curvas de erro para três amplitudes de 
campo em função da frequência, como mostra a Fig. 4. 

 

Figura 4. Erro relativo do sensor bobina-sonda em função da frequência. 

O erro considerado para os valores de campo magnéticos 
obtidos nesta medição é de 10 %, conforme a curva de 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

966



aferição apresentada na Fig. 4. Pode-se assim assumir que a 
instrumentação possui precisão adequada. 

 

IV.  RESULTADOS DAS MEDIÇÕES 

As regiões onde foram realizadas medidas para se obter a 
intensidade do campo magnético gerado pelo forno de indução 
são sinalizadas na Fig. 5. Todas as regiões estão situadas em 
áreas de circulação. As distâncias à bobina do forno variam de 
quatro a sete metros, aproximadamente. 

Na Tabela III são apresentados os valores eficazes de campo 
magnético encontrados em cada um dos pontos da Fig. 5 para 
uma altura do sensor em torno de 1,7 m em relação às 
passarelas nas regiões 1, 2 e 3, e em relação ao piso da fábrica 
na região 4. As medidas foram tomadas em pontos onde se 
obteve um máximo valor de campo na região de medição. 
 

 
Figura 5. Pontos de medições de campo magnético nas proximidades do 

forno de indução. 

TABELA  III.    VALORES MÁXIMOS DE CAMPOS OBTIDOS NAS MEDIÇÕES 

Ponto de medição Intensidade de campo 
magnético [A/m]ef 

1 0,37 

2 2,07 

3 0,10 

4 0 

 
Para o ponto de medição na região 2, tomado como 

exemplo, é mostrada na Fig. 6 a sua transformada de Fourier. 
Devida à taxa de aquisição máxima do amostrador utilizado, 
que é de 400 kHz, a resolução da forma de onda, e 
consequentemente a resolução da FFT do sinal, é baixa. Porém 
não compromete os resultados obtidos, uma vez que a 
frequência do campo magnético medido foi de 

aproximadamente 62 kHz, e portanto abaixo da frequência de 
Nyquist para a frequência de amostragem utilizada (200 kHz). 

 

 
Figura 6. FFT do campo magnético medido na região 2. 

V. CONCLUSÃO 

Com o sistema de medição desenvolvido foi possível 
avaliar o nível do campo magnético gerado por um forno de 
indução em regiões de circulação de pessoas, sendo este um 
estudo de crescente interesse técnico e social em consequência 
da cada vez maior exposição humana aos campos 
eletromagnéticos. 

Segundo informações disponibilizadas pela ArcelorMittal 
Vega, o forno de indução operava no momento da medição 
com uma corrente de frequência 62 kHz, confirmando o valor 
obtido pela FFT do sinal mostrado na Fig. 6.  

Para esta frequência, para o enquadramento ocupacional, as 
normas especificam que o campo deve ter um valor eficaz 
máximo de 24,4 A/m. Segundo a ArcelorMittal Vega a 
potência do forno durante as medições era de 2 MW. A 
despeito de uma potência desta ordem de magnitude os valores 
de campo obtidos foram inferiores aos estabelecidos pelas 
normas citadas, como mostrou a Tabela III. Mesmo 
considerando-se o erro do sistema de medição, em nenhuma 
das regiões o campo ultrapassa os valores de referência das 
tabelas I e II. Portanto, pode-se assumir que o ambiente 
estudado obedece às normas citadas, considerando a natureza 
acadêmica deste estudo em virtude dos sistemas de calibração 
utilizados. 
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Resumo – Este artigo apresenta uma metodologia 
para o cálculo das capacitâncias de auto-excitação 
de geradores de indução, visando manter a tensão 
nos terminais da carga em um valor pré-estipulado.  
 A configuração analisada é composta por um 
gerador de indução (GI) conectado em estrela, com 
quatro terminais, acionado a uma velocidade 
constante e acoplado a um banco de capacitores 
equilibrado e a uma carga trifásica equilibrada, 
caracterizando, assim, um sistema isolado.  
 
Palavras-chave: gerador de indução, capacitâncias, 
auto-excitação. 
 

I. INTRODUÇÃO 
 

 O emprego de geradores de indução do tipo gaiola, 
associados a fontes renováveis de energia elétrica, tem 
se mostrado um foco de pesquisas. Tais geradores são 
usualmente utilizados em sistemas isolados e em áreas 
remotas [1]. 
 Há inúmeras vantagens em se utilizar geradores 
desta natureza quando comparados com geradores de 
corrente contínua e síncronos, dentre as quais se podem 
citar: custo e tamanhos reduzidos, robustez, ausência 
de escovas, ausência de fonte de corrente contínua para 
excitação, facilidade de manutenção, auto-proteção 
contra sobrecargas e curtos-circuitos, boa resposta 
dinâmica e capacidade de gerar energia a velocidade 
variável [2].   
 Também apresentam algumas desvantagens, como 
o consumo de energia reativa (e o consequente baixo 
fator de potência) e a insatisfatória regulação de tensão 
e de frequência (quando operando isoladamente da rede 
elétrica, ou ainda, quando acionado com velocidade 
variável) [2]. No entanto, tais desvantagens estão sendo 
minimizadas ao longo dos anos a partir do 
desenvolvimento de conversores estáticos de energia, 
bem como através do estudo de metodologias a serem 
adotadas quando do uso destas máquinas. 

É interessante destacar que, se conectado a rede 
elétrica, o gerador de indução auto-excitado é capaz de 
gerar tensões trifásicas com frequência constante, 
mesmo se acionado a velocidade variável. 
 Este artigo visa apresentar, com base no método da 
admitância nodal, uma forma de avaliar de que forma é 
possível manter constante a tensão nos terminais de 
cargas trifásicas equilibradas, através da variação dos 
capacitores do banco. Para as análises, o banco de 
capacitores é considerado equilibrado. É importante 
destacar que tal banco desempenha uma importante 
função no sistema, pois, além de possibilitar a auto-
excitação, tem o papel de manter a tensão nos 

terminais1 do gerador em um ponto de operação estável 
quando se acopla a carga. 
 Considerando o gerador operando em velocidade 
constante e pré-determinada, é possível manter 
constante a tensão nos terminais da carga através da 
escolha apropriada dos capacitores do banco. 
 

II. CONFIGURAÇÃO ANALISADA 
 

  A configuração analisada para o conjunto formado 
pelo GI, banco de capacitores e carga é a apresentada 
na Fig. 1. 
 

 
 

Figura 1 – GI conectado em estrela, com 4 terminais, conectado a um 
banco de capacitores e a uma carga trifásica. 

 
 A configuração apresentada na Fig. 1 é modelada 
matematicamente considerando os seguintes aspectos: 

1)  o modelo do GI é o apresentado em [3] (ver 
apêndice B); 

2)  as variáveis de estado são representadas em um 
sistema dq0 estacionário em relação ao estator; 

3)  o GI opera com velocidade constante. 
 Com isto, equacionou-se um sistema linear de 
equações diferenciais e para a resolução de tal sistema, 
elaborou-se um programa no software MATLAB (ver 
apêndice B). 
 Analisou-se uma máquina de indução operando 
como gerador, sendo os parâmetros de tal máquina 
apresentados no apêndice A. Tais parâmetros fazem 
referência à máquina apresentada na referência [4].  
 

III. DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE 
CAPACITORES 

 

 Como mostrado na Fig. 1, para que o processo de 
auto-excitação possa ocorrer e também para manter a 
tensão nos terminais da carga constante, um banco de 
capacitores é conectado em paralelo com a máquina. O 
método da admitância nodal é utilizado para o 
dimensionamento do banco de capacitores. 

                                                        
1 A tensão nos terminais do gerador depende, além do capacitor, da 
própria impedância da carga e da velocidade da máquina. 
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 A Fig. 2 ilustra o circuito equivalente, por fase, 
comumente utilizado para a análise em regime 
permanente do GI trifásico, autônomo, auto-excitado e 
equilibrado. Todas as resistências, reatâncias e tensões 
expressas na figura estão referidas à frequência de 
base. 

 
Figura 2 – Circuito equivalente, por fase, do GI trifásico, autônomo, 

auto-excitado e equilibrado [5]. 
 

 Ainda, o circuito apresentado na Fig. 2 pode ser 
redesenhado conforme o circuito apresentado na Fig. 3. 
 

 
Figura 3 – Simplificação do circuito apresentado na Figura 2 [5]. 

  
 Nas Figs. 2 e 3, RL e XL são, respectivamente, a 
resistência e a reatância indutiva por fase de carga; V0 é 
a tensão eficaz de fase do GI; rs e rr’  são, 
respectivamente, as resistências do estator e do rotor 
(referida ao estator) por fase do GI; e Xls e Xlr ’  são, 
respectivamente, as reatâncias de dispersão do estator e 
do rotor (referida ao estator) por fase do GI. 
 Se a velocidade do GI é constante (neste caso a 
velocidade por unidade, kω, é constante) e um valor 
para a reatância de magnetização, Xm, é fixado, então as 
variáveis presentes na Fig. 3 são somente a frequência 
por unidade, kf, e a reatância capacitiva, XC.  
 Utilizando o método da admitância nodal, pela lei 
de Kirchhoff, o somatório das correntes no nó a (ver 
Fig. 3) deve ser igual a zero: 
 

( )0 0C L ad
f

V
Y Y Y

k
+ + =  (1). 

 

 Sendo assim, para que ocorra o processo de auto-
excitação, tem-se necessariamente V0 ≠ 0, o que resulta 
em: 
 

0C L adY Y Y+ + =  (2). 
 

 Igualando os termos relativos à parte real e 
imaginária da equação (2), respectivamente, a zero, 
tem-se: 
 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 22
0f L ad

ad adL f L

k R R

R XR k X
+ =

++
 (3), 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

2 2

2 2 22
0

f f L ad

C ad adL f L

k k X X

X R XR k X
− − =

++
(4), 

 

sendo que: 
 

( )
( ) ( ) ( )

'

2 22' '

f r ms
ad

f r f m lr

k k r Xr
R

k r k k X X

ω

ω

− ⋅ ⋅
= +

+ − ⋅ +
 (5), 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 2' ' '

2 22' '

r m f m lr m lr

ad ls

r f m lr

r X k k X X X X
X X

r k k X X

ω

ω

⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ +
= +

+ − ⋅ +
(6). 

 

 A equação (3) é independente de XC. Logo, a partir 
desta equação é possível determinar o valor de kf.  
 Somente as raízes reais da equação (3) tem 
significado físico e a maior raiz real e positiva, kf_máx, 
corresponde ao valor de capacitância necessária, Cnec, 
para manter o gerador operando em um ponto de 
operação pré-determinado, uma vez que a reatância de 
magnetização e a velocidade do GI são fixadas. 
 Encontrado o valor de kf_máx, a equação (4) pode ser 
utilizada de modo a encontrar o valor de Cnec. 
 Considerando uma máquina de 8 pólos, acionada a 
750 rpm (kω = 1 para um frequência base da ordem de 
50 Hz), a determinação de Cnec, neste caso, é obtida 
conforme o fluxograma apresentado na Fig. 4. 
 

Figura 4 – Fluxograma representando a determinação de Cmín. 
 

 Resumidamente, o fluxograma apresentado na Fig. 
4 apresenta quatro etapas: 

1. determinação de todas as reatâncias na 
frequência de rotação imposta ao gerador e 
determinação da equação G(kf); 

2. cálculo de kf_máx a partir de G(kf) = 0 (ver Fig. 5) 
e determinação da nova frequência, fnova; 

3. determinação de todas as reatâncias na nova 
frequência e determinação da equação H(kf, XC); 
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4. cálculo de XC_nec a partir de H(kf_máx, XC) = 0 e 
consequente determinação de Cnec. 

 

 
Figura 5 – G(kf) em função de valores reais de kf; kf_máx representa a 

maior raiz real positiva. 
 

 O escorregamento, s, do gerador pode ser calculado 
através da seguinte expressão: 
 

s r

s

n n
s

n

−=  (7), 

 

sendo que, ns é a rotação síncrona referente ao estator e 
nr é a rotação referente ao rotor. Ainda: 
 

120 b
s f

f
n k

p

 ⋅= ⋅ 
 

 (8), 

120 b
r

f
n k

p ω
 ⋅= ⋅ 
 

 (9). 

  

Nas equações (8) e (9), fb é a frequência base e p é o 
número de pólos da máquina. Substituindo tais 
equações na equação (7), tem-se que: 

 

f

f

k k
s

k
ω−

=  (10). 

 

 Por exemplo, considerando uma máquina com 8 
pólos, assumindo fb = 50 Hz e kω = 1 (rotação imposta 
ao rotor, nr, da ordem de 750 rpm),  calculou-se     
kf_máx = 0,920 (valor assumido para kf). Neste caso, o 
escorregamento seria da ordem de: 

0,920 1
0,087 8,7%

0,920
s

−= = − = −  

 
IV . RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Considerando o gerador operando em vazio, tem-se 
para uma tensão eficaz de fase da ordem de 220 V, uma 
corrente eficaz de fase de 6,56 A, conforme Fig. A.2 
(ver apêndice A). Ainda, para este valor de corrente é 
associada uma indutância de magnetização igual a 
0,09707 H, conforme Fig. A.1 e equação A.1 (ver 
apêndice A). 
 Este valor de indutância, em 50 Hz, equivale a uma 
reatância de 30,5 Ω. 
 Logo, a rotação do gerador é fixada em 750 rpm e a 
reatância de magnetização em 30,5 Ω. Através da 
rotina apresentada no fluxograma ilustrado na Fig. 4, 
são calculados os valores de kf_máx e Cnec de acordo 
com a carga acoplada ao gerador. Desta forma, espera-
se que o gerador apresente tensão eficaz de fase da 
ordem de 220 V, quando a capacitância dos capacitores 
assume o valor de Cnec (ver Fig. 6). 

 
Figura 6 – Processo de auto-excitação, considerando Cnec. 

 

 A Tabela 1 ilustra os principais resultados obtidos, 
considerando cargas do tipo RL com fatores de 
potência indutivos de 0,7 e 0,9 em 50 Hz. 
 

TABELA 1 – RESULTADOS OBTIDOS, CONSIDERANDO O 
VALOR DE Cnec DURANTE AS SIMULAÇÕES. 

Zfase 

Z [pu] FP 
kf_máx 

Cnec 
[µF] 

Veff_fixo 
[V] 

Veff_sim 

[V] 
Erro 
[%] 

0,7 0,7 0,900 488 220 237 7,73 
0,8 0,7 0,914 416 220 237 7,73 
1,0 0,7 0,933 328 220 233 5,91 
1,3 0,7 0,948 263 220 232 5,45 
1,6 0,7 0,958 225 220 228 3,64 
2,0 0,7 0,966 196 220 228 3,64 
2,5 0,7 0,973 173 220 225 2,27 
3,0 0,7 0,977 159 220 223 1,36 
5,0 0,7 0,986 132 220 221 0,45 
7,0 0,7 0,989 122 220 221 0,45 
10,0 0,7 0,992 114 220 220 0,00 
0,7 0,9 0,876 460 220 228 3,64 
0,8 0,9 0,894 382 220 228 3,64 
1,0 0,9 0,917 296 220 226 2,73 
1,3 0,9 0,936 235 220 227 3,18 
1,6 0,9 0,948 201 220 225 2,27 
2,0 0,9 0,958 176 220 225 2,27 
2,5 0,9 0,966 157 220 223 1,36 
3,0 0,9 0,971 146 220 223 1,36 
5,0 0,9 0,982 124 220 221 0,45 
7,0 0,9 0,987 116 220 221 0,45 
10,0 0,9 0,990 110 220 221 0,45 

 
 Observa-se pela Tabela 1, que à medida que a 
impedância por fase da carga diminuí, considerando 
constante o fator de potência, maior é o erro obtido e 
menor é o valor de kf_máx. 
 Sugere-se, então, uma correção para o valor de Cnec 
(obtendo-se um valor Ccor), de modo a diminuir o erro. 
Para esta correção, empregou-se a seguinte equação: 
 

( )_cor nec f máxC C k
α

= ⋅  (11). 
 

 Na equação (7), α representa uma constante. 
Testando α igual a 0,5, 1, 1,5 e 2, observou-se que a 
escolha do valor 0,5 se mostra mais apropriada e 
conduz a uma maior minimização do erro. Sendo 
assim, os resultados obtidos, considerando a correção 
do valor de Cnec, estão apresentados pela Tabela 2. 
 

kf_máx 
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TABELA 2 – RESULTADOS OBTIDOS, CONSIDERANDO O 
VALOR DE Ccor DURANTE AS SIMULAÇÕES. 

Zfase 

Z [pu] FP 
kf_máx 

Ccor 

[µF] 
Veff_fixo 
[V] 

Veff_sim 

[V] 
Erro 
[%] 

0,7 0,7 0,900 463 220 221 0,45 
0,8 0,7 0,914 398 220 222 0,91 
1,0 0,7 0,933 317 220 221 0,45 
1,3 0,7 0,948 256 220 222 0,91 
1,6 0,7 0,958 220 220 221 0,45 
2,0 0,7 0,966 193 220 222 0,91 
2,5 0,7 0,973 171 220 221 0,45 
3,0 0,7 0,977 157 220 219 -0,45 
5,0 0,7 0,986 131 220 218 -0,91 
7,0 0,7 0,989 121 220 218 -0,91 
10,0 0,7 0,992 114 220 220 0,00 
0,7 0,9 0,876 431 220 211 -4,09 
0,8 0,9 0,894 361 220 212 -3,64 
1,0 0,9 0,917 283 220 213 -3,18 
1,3 0,9 0,936 227 220 216 -1,82 
1,6 0,9 0,948 196 220 217 -1,36 
2,0 0,9 0,958 172 220 218 -0,91 
2,5 0,9 0,966 154 220 217 -1,36 
3,0 0,9 0,971 144 220 220 0,00 
5,0 0,9 0,982 123 220 218 -0,91 
7,0 0,9 0,987 115 220 219 -0,45 
10,0 0,9 0,990 109 220 218 -0,91 

  
Observa-se que para cargas com fator de potência 

igual a 0,9 (mais próximo do unitário), a correção 
fazendo α igual a 0,5 não se mostra tão eficiente, 
quanto para o caso na qual o fator de potência da carga 
é da ordem de 0,7. Sendo assim, pode-se pensar em 
obter diferentes valores para α de acordo com o fator 
de potência da carga. Ainda, quanto maior a 
impedância de carga, mais próximo da característica 
em circuito aberto opera o gerador, e a tensão eficaz de 
fase simulada, Veff_sim (apresentada na Tabela 1) se 
aproxima do valor fixado (220 V), assim como o valor 
de kf_máx se aproxima do valor unitário (para kf_máx = 1, 
tem-se f = 50 Hz). 
 Em relação ao erro, o mesmo foi minimizado para 
menos de 1%, considerando cargas com FP igual a 0,7. 
Já considerando cargas com FP igual a 0,9, o erro foi 
minimizado em termos gerais (o somatório dos erros, 
em módulo, com Cnec é da ordem de 21,80% e com Ccor 
é da ordem de 18,63 %), ficando abaixo de 5% para 
todas as cargas simuladas. 
 As Figs. 7 e 8 ilustram o comportamento da tensão 
eficaz de fase em função da impedância de carga por 
fase. É possível observar através das figuras a melhor 
regulação de tensão obtida, quando se utiliza o valor de 
Ccor para os capacitores ao invés do valor de Cnec. 
 

 
Figura 7 – Tensão eficaz de fase em função da impedância de carga 

por fase, considerando cargas com FP indutivo igual a 0,7.  
 

 
Figura 8 – Tensão eficaz de fase em função da impedância de carga 

por fase, considerando cargas com FP indutivo igual a 0,9.  
 

V. CONCLUSÕES 
 

 Buscou-se neste artigo, apresentar uma metodologia 
para a determinação da capacitância necessária para 
manter a tensão em cargas trifásicas equilibradas em 
torno de um valor pré-estabelecido. Considerou-se um 
GI trifásico, autônomo e auto-excitado por um banco 
de capacitores trifásico equilibrado, conforme Fig. 1, 
alimentando tais cargas. 
 Para isto, utilizou-se o método da admitância nodal. 
Foi também proposta uma forma de corrigir o valor 
obtido para Cnec através da aplicação direta de tal 
método. 
 Através dos resultados obtidos, observa-se a 
coerência e eficiência da metodologia adotada.  
 Ainda, o modelo do GI baseado em circuitos 
equivalentes permite simular o comportamento do 
sistema sob as mais diversas condições de 
funcionamento e se mostra uma ferramenta importante 
para análises. 
 

APÊNDICE A 
 

Máquina de Indução 
Especificações:  
5,5 kW; 50 Hz; 230/400 V; 23,8/13,7 A; 8 pólos 
Impedância de base: 16,8 Ω 
 
Parâmetros:  

' '1,07 ; 1,30 ; 2,81 ; 1,54s r ls lrr r X X= Ω = Ω = Ω = Ω

 

 

 
Figura A.1 – Indutância de magnetização em função da corrente de 

magnetização eficaz. 
 

6 5 4 3 2
m m m m m mM a I b I c I d I e I f I g= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

(A.1). 
 

Sendo que: 88,4279 10a −= − ⋅ , 64,1232 10b −= ⋅ , 
58,4992 10c −= − ⋅ , 49,8078 10d −= ⋅ , 36,6438 10e −= − ⋅ , 

21,7733 10f −= ⋅ , 0,1038g = . 
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Figura A.2 – Tensão eficaz de fase em função da corrente eficaz de 
fase, considerando o ensaio a vazio da máquina de indução (curva 

para uma frequência da ordem de 50 Hz). 
 

APÊNDICE B 
 

 O gerador de indução trifásico, simétrico, com rotor 
curto-circuitado pode ser representado pelos circuitos 
equivalentes ilustrados na Fig. B.1. 
 

 
 

Figura B.1 – Circuitos equivalentes segundo a transformação de Park 
para um gerador de indução trifásico, simétrico, com rotor curto-

circuitado [3]. 
 

APÊNDICE C 
 

 A partir do modelo do GI apresentado na Fig. B.1, é 
possível escrever seis equações (o sobre-escrito “•” 
indica derivada temporal de primeira ordem): 
 

qs s qs ds qsv r i ω λ λ
•

= ⋅ + ⋅ +  (C.1), 

ds s ds qs dsv r i ω λ λ
•

= ⋅ − ⋅ +  (C.2), 

0 0 0s s s sv r i λ
•

= ⋅ +  (C.3), 

( )' ' ' ' '
qr r qr r dr qrv r i ω ω λ λ

•

= ⋅ + − ⋅ +  (C.4), 

( )' ' ' ' '
dr r dr r qr drv r i ω ω λ λ

•

= ⋅ − − ⋅ +  (C.5), 

' ' ' '
0 0 0r r r rv r i λ

•

= ⋅ +  (C.6), 
 

onde: 
 

( )'
qs ls qs qs qrL i M i iλ = ⋅ + ⋅ +  (C.7), 

( )'
ds ls ds ds drL i M i iλ = ⋅ + ⋅ +  (C.8), 

0 0s ls sL iλ = ⋅  (C.9), 

( )' ' ' '
qr lr qr qs qrL i M i iλ = ⋅ + ⋅ +  (C.10), 

( )' ' ' '
dr lr dr ds drL i M i iλ = ⋅ + ⋅ +  (C.11), 

' ' '
0 0r lr rL iλ = ⋅  (C.12), 

 

sendo que: 

0 0, , e , ,qs ds s qs ds sv v v i i i = componentes segundo os eixos 

direto, em quadratura e de sequência zero das tensões e 
correntes no estator do GI; 

' ' ' ' ' '
0 0, , e , ,qr dr r qr dr rv v v i i i =  componentes segundo os eixos 

direto, em quadratura e de sequência zero das tensões e 
correntes no rotor do GI, referidas ao estator; 

0, ,qs ds sλ λ λ =  componentes segundo os eixos direto, em 

quadratura e de sequência zero  dos enlaces de fluxo 
concatenados no estator do GI; 

' ' '
0, ,qr dr rλ λ λ =  componentes segundo os eixos direto, em 

quadratura e de sequência zero dos enlaces de fluxo 
concatenados no rotor do GI, referidos ao estator; 
ω =  velocidade angular assumida para as variáveis do 
sistema dq0; 

rω =  velocidade angular elétrica do rotor do GI; 

lsL =  indutância de dispersão por fase do estator do GI; 
'
lrL =  indutância de dispersão por fase do rotor do GI, 

referida ao estator; 
M =  indutância de magnetização mútua entre estator e 
rotor do GI. 
 Fazendo uso de (C.7), (C.8), (C.9), (C.10), (C.11) e 
(C.12), as equações (C.1), (C.2), (C.3), (C.4), (C.5) e 
(C.6) podem ser expressas como: 
 

( )

( )

'

' ' 0

qs s qs ls ds qr

dr ls qs qr

v r M i L M i M i

M i L M i M i

ω

ω

• •

••

 − + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + 
 

+ ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ =

 (C.13), 

( )

( )

'

' ' 0

ds ls qs s ds qr

dr ls ds dr

v L M i r M i M i

M i L M i M i

ω ω
•

•• •

 − − ⋅ + ⋅ + + ⋅ − ⋅ ⋅ + 
 

+ ⋅ + + ⋅ + ⋅ =

 (C.14), 

0 0 0 0s s s ls sv r i L i
•

− + ⋅ + ⋅ =  (C.15), 

( )

( ) ( ) ( )

' '

' ' ' ' 0

qs r ds r qr

r lr dr qs lr qr

M i M i r M i

L M i M i L M i

ω ω

ω ω

• •

••

 ⋅ + − ⋅ ⋅ + + ⋅ + 
 

+ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ =

 

(C.16), 

( ) ( ) ( )
( )

' '

' ' ' ' 0

r qs ds r lr qr

r dr ds lr dr

M i M i L M i

r M i M i L M i

ω ω ω ω
•

•• •

− − ⋅ ⋅ + ⋅ − − ⋅ + ⋅ +

 + + ⋅ + ⋅ + + ⋅ = 
 

 

(C.17), 

' ' ' '
0 0 0r r lr rr i L i

•

⋅ + ⋅ =  (C.18). 
 

Analisando a Fig. 1, escrevendo as três equações 
referentes ao somatório das correntes nas três fases, 
tem-se que: 
 

as a as Zai C v i
•

= − ⋅ +  (C.19), 

bs b bs Zbi C v i
•

= − ⋅ +  (C.20), 

cs c cs Zci C v i
•

= − ⋅ +  (C.21). 

qsi '
qri

Mqsv

sr dsωλ lsL '
lrL ( ) '

r drω ω λ− '
rr

'
qrv

dsi '
dri

M
dsv

sr qsωλ lsL '
lrL ( ) '

r qrω ω λ− '
rr

'
drv

dsi '
0ri

lsL

0sv

sr
'

rr

'
0rv'

lrL
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 Ainda, relacionando as tensões na carga com as 
correntes na carga, considerando cargas formadas por 
uma resistência em série com uma indutância em cada 
uma das três fases, tem-se que: 
 

as a Za a Zav R i L i
•

− = ⋅ + ⋅  (C.22), 

bs b Zb b Zbv R i L i
•

− = ⋅ + ⋅  (C.23), 

cs c Zc c Zcv R i L i
•

− = ⋅ + ⋅  (C.24). 
 

 As tensões e correntes expressas nas equações 
(C.19), (C.20), (C.21), (C.22), (C.23) e (C.24), podem 
ser representadas em um sistema dq0 estacionário em 
relação ao estator ( 0ω = ), através da seguinte 
transformação: 
 

[ ]
s sqdo s abcf K f=  (C.25), 

[ ] 1

s sabc s qdof K f
−=  (C.26), 

[ ]
2 3 1 3 1 3

0 3 3 3 3

1 3 1 3 1 3
sK

− − 
 

= − 
 
 

 
(C.27), 

[ ] 1

1 0 1

1 2 3 2 1

1 2 3 2 1

sK
−

 
 

= − − 
 − 

 (C.28). 

 

 O conjunto de equações formado pelas equações 
(C.13), (C.14), (C.15), (C.16), (C.17) e (C.18), 
juntamente com as equações (C.19), (C.20), (C.21), 
(C.22), (C.23) e (C.24), expressas em um sistema dq0 
estacionário em relação ao estator, formam um sistema 
linear de equações diferencias do tipo: 
 

[ ] [ ]U A X B X
•

= ⋅ + ⋅  (C.29), 

[ ]0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TU =  
(C.30), 

' ' '
0 0 0 0

T
qs ds s qr dr r qs ds s Zq Zd ZX i i i i i i v v v i i i =    

(C.31). 
 

 De forma a solucionar o sistema linear de equações 
diferenciais apresentado em (C.29), elaborou-se um 
programa no software MATLAB. O fluxograma 
referente a este programa é apresentado na Fig. C.1. 
 Observa-se que (C.13), (C.14), (C.16) e (C.17), 
equações estas que compõem o sistema linear de 
equações diferenciais, são funções de M e da derivada 

primeira de M em relação ao tempo, M
•

. Ainda, M é 
função da corrente eficaz de magnetização, Im, e tal 
corrente pode ser expressa, a partir da análise da Fig. 
B.1, da seguinte forma:  
 

( ) ( )2 2' ' 2m qs qr ds drI i i i i= + + +  (C.32). 
  

 Para a máquina de indução simulada, a modelagem 
de M em função de Im é expressa por um polinômio de 
sexto grau, conforme (A.1) (ver apêndice A). 
 O valor inicial de M é obtido considerando Im igual 

a zero em (A.1). Já M
•

é fixada como sendo igual a 
zero inicialmente. 

Calculado, na iteração i, o valor de Im, obtém-se um 

novo valor para M, Mi+1. A partir deste novo valor de 

M é possível obter, também, um novo valor para M
•

 
através da seguinte equação: 
 

( )1 1i i iM M M t
•

+ += − ∆  (B.33), 
 

onde: 

1,i iM M + = indutâncias de magnetização associadas as 

iterações i e i+ 1, respectivamente; 
t∆ = incremento temporal. 

 E as matrizes [A] e [B], presentes em (B.29), são 
atualizadas a cada passo tempo, uma vez que [A] é 

função de M e de M
•

, e [B] é função de M. 
 

 
 

Figura C.1 – Fluxograma referente ao programa elaborado. 
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Resumo—Este trabalho apresenta uma alternativa de 
miniaturização de antenas de microfita utilizando geometria 
fractal e uma estrutura electromagnetic bandgap ground plane 
(EBG-GP).  A estrutura EBG no plano de terra permitirá realçar 
as características do dispositivo, tal como, largura de banda da 
antena, sem degradar seu desempenho. Inicialmente o projeto foi 
baseado no software Ansoft HFSSTM que implementa o método 
dos elementos finitos (FEM). Com o intuito de validar o modelo 
proposto, alguns protótipos foram construídos e medidos.  Os 
resultados medidos da perda de retorno na frequência de 
ressonância apontaram para um valor inferior a -20 dB. As 
estruturas fractais EBG apresentaram frequências de 
ressonância inferiores à do patch retangular EBG. Isto resulta em 
uma redução de até 40,4% nas dimensões das antenas quase-
fractais quando operando em 2,45 GHz. 

Palavras-chaves: antena quase-fractal; Curva de Koch; EBG; 
eletromagnetic band gap; miniaturização 

I.  INTRODUÇÃO 
Uma estrutura electromagnetic bandgap (EBG), 

originalmente estudada no domínio da ótica como estrutura 
photonic bandgap (PBG), é uma estrutura periódica que 
apresenta a característica de rejeição em algumas faixas de 
frequência. Os dispositivos EBG apresentam várias aplicações 
nas regiões de micro-ondas e ondas milimétricas [1]. Com os 
recentes avanços na tecnologia de comunicação sem fio, houve 
um aumento no interesse por flexibilidade e mobilidade, 
elevando dessa forma o interesse de pesquisas com EBG no 
campo de antenas em virtude de sua potencial habilidade em 
realçar determinadas características de antenas, reduzindo suas 
dimensões, realçando o ganho e a eficiência de radiação [2], 
por exemplo. Dentre as diversas potencialidades de uma antena 
EBG, destacam-se a sua facilidade de construção e um 
aumento significativo em sua largura de banda (BW). Por outro 
lado, a geometria fractal inicialmente proposta por Mandelbrot 
(1975) foi utilizada no projeto das antenas com o intuito de 
reduzir suas dimensões e realçar sua largura de banda, além de 
permitir o surgimento de múltiplas bandas de frequência, em 
consequência da propriedade de auto-similaridade [3]-[5]. 
Neste trabalho, são consideradas três antenas quase-fractais 
com planos de terra EBG (A0, KR1 e KR2). As geometrias 
quase-fractais propostas foram obtidas utilizando a curva de 
Koch aplicada inicialmente a um patch retangular 

convencional operando em 2,45 GHz. A finalidade do uso do 
plano de terra EBG nas estruturas consideradas, foi aumentar a 
largura de banda quando comparada à mesma estrutura com o 
plano de terra completo [6]. Vários protótipos foram 
construídos e medidos. Os resultados foram comparados com 
resultados simulados. O software HFSSTM foi utilizado nas 
simulações. Na Seção II, são apresentadas as estruturas das 
antenas propostas. Os resultados simulados e medidos são 
apresentados e discutidos na Seção III. As principais 
conclusões acerca do trabalho são apresentadas na Seção IV. 

II. ESTRUTURAS DAS ANTENAS QUASE-FRACTAIS 
Para o projeto das antenas quase-fractais EBG-GP 

(electromagnetic bandgap - ground plane) partiu-se do projeto 
de uma antena patch retangular com inset-fed baseado no 
modelo TLM (transmission line method) [7] para a frequência 
de operação de 2,45 GHz. Na caracterização da antena patch 
retangular com inset-fed foram usadas (1) a (6). 

r

cFr=
2L ε

 (1)

r r

c 2W=
2F ε +1

 (2)

-1/2
r r

reff
ε +1 ε -1 hε = + 1+12

2 2 W
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3)

( )

( )

reff

reff

Wε +0.300 +0.264
∆L h=0.412

Wh ε -0.258 +0.813
h

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4)

( )0
in

L 50y = acos
π R 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5)

( ) ( )in
1 12

1R 0 =
2 G ±G

 (6)

 

Em (1) a (6), Fr é a freqüência de ressonância, c é a 
velocidade da luz, εr é a permissividade relativa, εreff é a 
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permissividade relativa efetiva, L e W são o comprimento e a 
largura do patch, respectivamente, e ∆L é o comprimento 
adicional associado ao efeito de borda. Neste projeto, a largura 
do inset-fed (x0) foi considerado igual à largura da linha de 
microfita (w0), sendo 1/8 do comprimento de onda de operação 
(λ). Rin(0) é a resistência de entrada na frequência de 
ressonância, G1 é a condutância entre as aberturas de radiação e 
G12 é a condutância mútua entre as aberturas  de radiação. 

As geometrias propostas consistem de um elemento patch 
retangular, a partir do qual se obtém a estrutura A0 (patch 
retangular EBG-GP) e as estruturas quase-fractais de Koch 
retangular nível 1 (KR1 EBG-GP) e nível 2 (KR2 EBG-GP). 
Para gerar a curva fractal de Koch proposta neste trabalho, 
utilizou-se um patch retangular com dimensões W e L, nas 
direções x e y, respectivamente. A partir desta geometria 
inicial, foram aplicados os fatores de escala de iteração de 1/3 
em L e 1/4 em W, para a obtenção de um elemento fractal de 
Koch nível 1. Aplicando novamente os mesmos fatores de 
escala em L e em W no elemento fractal de Koch nível 1, 
obtém-se o fractal Koch nível 2 e assim sucessivamente. Para 
fins práticos, foram considerados apenas dois níveis fractais. 
As antenas patches quase-fractais foram construídas sobre um 
substrato de fibra de vidro (FR-4) de constante dielétrica igual 
a 4,4 e com 1,5 mm de espessura, montado sobre um plano de 
terra EBG (periódico), conforme ilustrado na Fig.1. O arranjo 
periódico de cada uma das antenas foi obtido empiricamente 
após uma série de investigações com a finalidade de melhorar a 
largura de banda sem degradar seu desempenho. A estrutura foi 
excitada por uma seção de linha de microfita, de comprimento 
L0, com uma reentrância (inset-fed), de comprimento y0, 
visando um melhor casamento de impedâncias entre a linha de 
alimentação e o patch condutor. Na estrutura, utilizou-se um 
conector SMA de 50 Ω. As dimensões das estruturas se 
encontram resumidas na Tabela I. 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS 
Normalmente, as antenas fractais são alimentadas através 

de uma ponta de prova, simetricamente posicionada. Nas 
antenas da Fig. 1, consideradas neste trabalho, foi utilizada 
uma linha de alimentação do tipo inset-fed [8]. Esse tipo de 
alimentação torna-se mais interessante do que a alimentação 
por cabo coaxial em virtude de se conseguir um casamento de 
impedância mais facilmente. Neste trabalho, três diferentes 
estruturas foram investigadas (Fig. 1) e os primeiros resultados 
foram simulados através do software Ansoft HFSSTM

 baseado 
no método dos elementos finitos (FEM). Com o intuito de 
validar as antenas propostas, três protótipos foram construídos 
e medidos em um analisador de rede vetorial, sendo 
investigados os seguintes parâmetros: frequência de 
ressonância (Fr), Perda de retorno (RL), largura de banda 
(BW), fator de qualidade (Q) e coeficiente de onda estacionária 
(VSWR). 

A Fig. 2 ilustra os resultados simulados para a perda de 
retorno das estruturas EBG propostas. Pode-se observar 
claramente uma redução na frequência de ressonância das 
antenas KR1 EBG-GP e KR2 EBG-GP quando comparado à 
da antena patch A0 EBG-GP. Isso mostra que as antenas 
quase-fractais permitirão o processo de miniaturização, 
expresso pelo fator de compressão (FC), quando re-projetadas 

para operar na frequência de 2,45 GHz. Isto é possível devido 
ao fato dessas antenas apresentarem um comprimento elétrico 
maior em relação ao patch retangular. Essa redução na 
frequência de ressonância permitirá uma redução de até 40,4% 
na área da antena KR2 EBG-GP. Esses resultados se encontram 
resumidos na Tabela II.  

 

Figura 1. Representações das antenas com plano de terra EBG: (a) A0 EBG-
GP; (b) KR1 EBG-GP e (c) KR2 (EBG-GP).  

TABELA I.       DIMENSÕES DAS ANTENAS PROPOSTAS 

Antenas A0 (EBG-GP) KR1 (EBG-GP) KR2 (EBG-GP) 

L (mm) 29,094 29,094 29,094 

W (mm) 37,2343 37,2343 37,2343 

L0 (mm) 8,3803 8,3803 8,3803 

y0 (mm) 2,4 7,84 7,7 

W0 (mm) 2,8707 2,8707 2,8707 

A (mm) — 9,70 3,233 

B (mm) — 9,30 3,102 

C (mm) — 12,41 4,65 

D (mm) — — 6,21 
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Figura 2. Resultados simulados para as antenas KR1 EBG-GP e KR2 EBG-
GP. Comparação com os resultados da antena A0 EBG-GP. 

TABELA II.       RESULTADOS SIMULADOS PARA AS  ANTENAS  PROPOSTAS 

Antenas A0 (EBG-GP) KR1 (EBG-GP) KR2 (EBG-GP) 

Fr (GHz) 2,46 1,78 1,46 

BW (MHz) 94,2 52 40 

Q 26,1 34,2 36,5 

RL (dB) -36,3 -37 -36,9 

FC (%) — 27,4 40,4 

 

As Figs. 3, 4 e 5 mostram, respectivamente, os resultados 
simulados e medidos da perda de retorno em função da 
frequência de ressonância das antenas consideradas. Observa-
se uma boa concordância entre medição e simulação, em que 
as perdas de retorno apresentam valores inferiores a -20 dB, 
com um erro máximo de 7%. 

 

Figura 3. Resultados simulados e medidos para a perda de rertono da antena 
A0 EBG-GP (nível 0). 

 

Figura 4. Resultados simulados e medidos para a perda de retorno da antena 
KR1 EBG-GP (nível 1). 

 

Figura 5. Resultados simulados e medidos da perda de rertona da antena KR2 
EBG-GP (nível 2). 

As Figs. 6, 7 e 8 mostram ,respectivamente, os resultados 
medidos na carta de Smith para a impedância de entrada das 
três estruturas investigadas. Os resultados indicam uma 
impedância de 48,60 Ω para a antena A0 EBG-GP, de 51,70 Ω 
para a antena KR1 EBG-GP e de 44,42 Ω para a antena KR2 
EBG-GP, mostrando a boa condição de casamento de 
impedância das antenas. A Tabela III resume os resultados 
obtidos na medição dos protótipos das antenas. 

IV. CONCLUSÃO 
Foram desenvolvidas três antenas de microfita com EBG 

no plano de terra (EBG-GP), sendo duas delas quase-fractais. 
O objetivo principal foi o de reduzir os valores das frequências 
de ressonância destas antenas, quando comparados com o da 
antena patch retangular de microfita típica, operando em 2,45 
GHz (Industrial, Scientific and Medical - ISM). Isto permitirá 
construir as duas antenas quase-fractais para a frequência de 
2,45 GHz com dimensões menores. Os projetos das antenas 
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foram realizados com o auxílio do Ansoft HFSSTM. Os 
resultados medidos para a perda de retorno das antenas, nas 
frequências de ressonância, mostraram valores inferiores à -20 
dB, indicando uma boa eficiência de radiação. A estrutura A0 
EBG-GP apresentou uma largura de banda de 94,2 MHz, ou 
seja, um aumento em torno de 57% quando comparado à 
mesma estrutura com o plano de terra (sem EBG), proposta em 
[6]. Por sua vez, para as estruturas KR1 EBG-GP e KR2 EBG-
GP, foram obtidas larguras de banda de 52 MHz e 40 MHz, 
respectivamente, com aumentos de 73,3% e 74% quando 
comparados com os valores obtidos para as mesmas estruturas 
com o plano de terra (sem EBG) [6].  
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Figura 6. Impedância medida na carta de Smith para a antena A0 EBG-GP. 

 

Figura 7. Impedância medida na carta de Smith para a antena KR1 EBG-GP. 

 

Figura 8. Impedância medida na carta de Smith para a antena KR2 EBG-GP. 

TABELA III.       RESULTADOS MEDIDOS PARA AS  ANTENAS  PROPOSTAS 

Antenas A0 (EBG-GP) KR1 (EBG-GP) KR2 (EBG-GP) 

Fr (GHz) 2,48 1,91 1,52 

BW (MHz) 93 40 40 

Q 26,6 47,7 38 

RL (dB) -40,15 -36,6 -22,67 

Impedância (Ω) 48,60  51,70 44,42 

VSWR 1,02 1,03 1,15 

FC (%) — 22,1 38 
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Abstract

This paper presents a computational mathemati-
cal model to investigate the use of a cylindrical antenna
of the type adapted dipole in the local heating of the dis-
sipative medium, in other words, reservoirs constituted
by heavy oil. The used antenna shows a simple geome-
try, and it has been analyzed through a mathematical model
based on Maxwell’s equations. Here the conventional mo-
ment method in conjunction with wavelet base functions
were used to obtain the current distribution of the an-
tenna. Detailed expressions of the electric field, distribution
of power and temperature were developed and calcu-
lated. The results obtained for the viscous oil reservoir
were stable, presenting a good agreement with the mod-
els and results found in the literature.

keyword–Enhanced oil recovery, wavelet, thermal meth-
ods, electromagnetic heating, heavy oil, simulation.

1. Introduction

Increasing the ultimate recovery factor of oil reservoirs
is a constant concern of all sectors of the oil industry, in par-
ticular of reservoir engineering, which has accomplished a

great deal of research and obtained new techniques that can
be applied in order to achieve this goal.

Among several recuperation techniques of petroleum
reservoirs that are used in the petroleum industry, one of
them is the thermal method using electromagnetic heating
that seeks to transform electrical energy into thermal in-
creasing the average temperature in the reservoir, reducing
the viscosity of fluids and, consequently, increasing the mo-
bility of the oil phase [1] and [2].

The principle of electromagnetic heating is the interac-
tion between the applied electric field and the particles elec-
trically sensitive medium, which may be ions or polar mole-
cules. When applied to the eletric field these particles tend
to move or align with the field, causing the heating through
driving or molecular vibration.

The application of the method has been analyzed start-
ing from the cylindrical antenna model inserted in a dissipa-
tive medium. We used the Maxwell’s equations to obtain the
electromagnetic parameters of interest, because the prob-
lem involved an electromagnetic phenomenon. Firstly, we
were interested in obtaining the current distribution starting
from the Hallén’s equation [7], in conjunction with the mo-
ment method (MoM).

The application of the classic MoM [8] was developed
starting from classical basis functions due to the simplic-
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ity, for example functions of pulses or functions of the type
Dirac Delta. In [10] wavelets were used as a function based
on the moment method for the solution of problems involv-
ing integral equations of electrostatics. In the last years, the
different wavelets have been attracting the researches’ at-
tention for their application in conjunction with the moment
method. This kind of application can produce sparse matrix
and reduce the computational run time [11].

In this work, the numeric technique of MoM is formu-
lated considering orthonormal Wavelets as base functions
of the Haar type for obtaining the current distribution. This
methodology will reduce the computational run time, given
the fact that the matrix of the transformed wavelets produces
sparse matrices. Here, we also analyzed the modelling of
the electromagnetic field and the distribution power using
the continuous wavelets, providing an analysis in different
resolution levels.

2. Problem formulation

The physical system to be heated was a cylindrical reser-
voir containing heavy hydrocarbons and water under given
conditions of temperature and pressure. The analysis were
performed considering a vertical well located in the center
of a structure on which the electromagnetic radiant source
was deployed, according to the diagram in Fig. 1.

The proposed model for the antenna is shown in Fig. 2.
The antenna is constituted by two central conductors (re-
gion 1) with length h1 and h2, respectively, and radio a, im-
mersed in a dielectric cylinder with one or two layers (re-
gions 2 and 3) constituted by external radios b and c, respec-
tively. The cylinder is submerged in an environment with
losses, ie, high viscosity oil (region 4).

Figure 1. Schematic view of the electromag-
netic heating. The antenna is placed at the
bottom of the producing well in front of the
target zone [5].

In any study of eletromagnetic problem, the Maxwell’s
equations are the base for all the development of the math-

Figure 2. Insulated dipole in ambient
medium.

ematical models that describe the physical behavior of the
devices. To obtain the current distribution of a cylindrical
antena was used here, integral equation of Hallén’s, derived
from the equations of Maxwell’s [7]. It is represented by the
following expression:

∫ h

−h

Iz
e−jkR

4πR
dz′ =

j

2
Y V i

0 sin(k | z |) + Ccos(kz) (1)

The solution of the equation (1) can be obtained using the
numeric technique of the MoM considering wavelets as ba-
sis functions of Haar type.

Alternatively to the work proposed by King et. all [14],
the axial and radial components of the field (region 4) were
presented as a function of the current distribution. This pro-
cedure reduces the analytic treatment necessary for deter-
mination of the field, minimizing approximations during the
obtention of the integrals:

E4r(r, z) =
1
jωε

∫ −h

h

[
k2F +

∂2

∂z2
F

]
I(z

′
)dz′; (2)

E4z(r, z) =
1
jωε

∫ −h

h

[
∂2

∂r∂z
F

]
I(z

′
)dz′ (3)

where F (z, z′) = ejkR

4πR . From the equations (2) and (3), we
can write the total electrical field in the region 4:

|E4(r, z)|2 = |E4z(r, z)|2 + |E4r(r, z)|2 (4)

2.1. Electromagnetic heating

The temperature enhanced (T ) for a porous media is ob-
tained through the heat equation [1]:
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ρeqceq
∂T

∂t
+ (ρoco~νo + ρwcw~νw)

∂T

∂r
= W (r) (5)

where, ρeq and ceq indicates, respectively, the volumetric
mass equivalent and the equivalent specific heat of system
oil-water-rock, ρo is the mass volumetric of oil, co indicates
the specific heat of oil and ~νo superficial velocity vector of
oil. The terms ρw, cw and ~νw indicates, respectively, the
mass volumetric of water, specific heat of water and super-
ficial velocity vector of oil.

The termW (equação 5), represents the active dissipated
power per unit of volume transmitted to the medium, de-
pends of the dielectric characteristics of the medium (σ ef-
fective electrical conductivity of the medium, region 4 ) and
of the intensity of the electric field (equation (4)), and can
be calculated by the following equation [1]:

W (r) = σE2 (6)

Usually in the treatment of oil well, a radial symmetry
is assumed and the heat conducting term in equation (5) it’s
neglected. Considering the case where there is no fluid flow
toward the producing well ~ν = 0 (non-flow), the tempera-
ture distribution can be obtained by:

T (r, t) = Ti +
tW (r)
ρeqceq

(7)

where, Ti represent the initial temperature and t the time.

2.2. Wavelet analysis and multiresolution

The called theory of wavelets is a recent development
mathematics and fascinating, with important applications in
the most several areas of Sciences and Engineering. Wavelet
transforms complement the shortcomings of Fourier-based
techniques because of their flexible time-frequency win-
dows. The wavelets are obtained from translations and di-
lations of a single function ψ(t), called the mother wavelet,
defined by

ψa,b := ψa(t− b) =
1√
|a|
ψ

(
t− b

a

)
. (8)

where a represents the dilation parameter and b to transla-
tion. We can say without loss of generality that all theoreti-
cal basis of orthogonal wavelets are derived from scales of
Haar functions ϕ and functions of Haar wavelet ψ defined
as follows;

ϕ(t) =
{

1 se t ∈ [0 1]
0 se t 6∈ [0 1], (9)

ψ(t) =

 1 se t ∈ [0 1
2 ]

−1 se t ∈ ( 1
2 1]

0 se t 6∈ [0 1].
(10)

The equations (9) and (10, generally can be written through
the following equations:

ϕj,k(t) = 2j/2ϕ(2jt− k); (11)

ψj,k(t) = 2j/2ψ(2jt− k), (12)

where, j denotes the scale or level and k a translation or
displacement. In practice what is occurring in (12) is a dis-
cretization of (8) with

a = 2−j , b = 2−jk; j, k ∈ Z. (13)

It can be shown [12], that the family of functions
{ϕj,k, ψj,k; j, k ∈ Z} form a complete orthonormal sys-
tem in Hilbert space L2(R). Through the multresolu-
tion analysis [13] defined by closed subspaces sequence
(Vj)j∈Z ∈ L2(R) and a scale function ϕ that satisfy the fol-
lowings conditions:
(1) Vj ⊂ Vj+1 ⇐⇒ . . . ⊂ V−2 ⊂ V−1 ⊂ V0 ⊂ V1 ⊂ . . .

(2)
⋂

j∈Z Vj = {0} e
⋃

j∈ZVj = L2(R)
(3) Se f(t) ∈ Vj ⇐⇒ f(2t) ∈ Vj+1

(4) ∃ ϕ(t) ∈ V0; {ϕ(t− k) ; k ∈ Z}; constitutes an ortho-
normal basis of Vj .
we can say that, if f ∈ L2(R), we can write it as a lin-
ear combination:

f = a−n,0φ−n,0 +
N∑

j=−n

2j+n−1∑
k=0

cj,kψj,k (14)

For example for N = 2, equation (14) can be expressed as:

f = a0,0φ0,0 + c0,0ψ0,0 + c1,0ψ1,0 + . . .+ c2,3ψ2,3

The o number of wavelets used here 8, as consequence the
corresponding matrix is order 8×8 elements. Some of these
wavelets are represented in Figs. (3) and (4).

Figure 3. Haar scale φ0,0 and wavelet ψ0,0
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Figure 4. Haar wavelet ψ1,0 and ψ1,1

2.3. Moment method with wavelet

In the formulation through the moment method the cur-
rent distribution Iz it’s expanded as functions of the domain
that involves a linear operator L, i. e.

Iz =
N∑

n=0

αnL(In) (15)

where, αn represents unknown constants, In is the expan-
sion function and L : L2(−z, z) −→ R is the linear opera-
tor defined by,

L(I)=
∫ h

−h

I(z′)
e−jkR

4πR
dz′=

j

2
Y V i

0 sen(k| z |) + Ccos(kz)

In this case, the moment method can be directly applied and
wavelets are used as expansion functions. Therefore as Iz ∈
L2(R) we can write it as a linear combination:

Iz = a−n,0φ−n,0 +
N∑

j=−n

2j+n−1∑
k=0

cj,kψj,k (16)

where φ is the scalar function, ψ is the Haar wavelet defined
respectively, by

ϕj,k(x) = 2j/2ϕ(2jx− k), (17)

ψj,k(x) = 2j/2ψ(2jx− k) (18)

Here j represents translation, k = 0, 1, . . . 2j+n − 1 repre-
sents the displacement and the a, c are constants. Through
the linearity of the operator, we can obtain

N∑
n=0

αn

∫ −h
2

−h
2

In(z′)
e−jkRm

4πRm
dz′ = L(I) (19)

Defining the test function as Dirac Delta function, we can
write

wm =
{

1 se z
′ ∈ ∆z

′

m

0 se z
′
/∈ ∆z

′

m

(20)

Making the intern product of (19) by (20), we obtain the fol-
lowing equation:

[Zmn] [αn] = [Vm] (21)

where Zmn is a matrix obtained by:

Zmn =
∫

∆z′m

In(z
′
)
e−jkRm

4πRm
dz

′
− Ccos(kz),

with

I0 = φ0,0, I1 = ψ0,0, I2 = ψ1,0 . . . In = ψj,k

and

Vm =
j

2
Y V i

0 sen(k | z |) e Rm =
√
a2 + (z − z′m)2.

If the matrix [Zmn] is not singular, the inverse [Zmn]−1 ex-
ists and the αn can be written by

[αn] = [Zmn]−1 [Vm] (22)

with αn, we can obtain the constants C in 19, and the
a0,−n and cj,k coefficients. Next, with some algebraic ma-
nipulations and defining basis function vectors of the type[
Ĩn

]
= [I1 I2 · · · IN ] , we obtain the following expres-

sion: [
Ĩz

]
=

[
Ĩn

]
[αn] =

[
Ĩn

]
[Zmn]−1 [Vm] (23)

A computer program has been coded in Matlab language
for the technique described above, the wavelet employed
is constructed from Haar orthogonal wavelet with vanish-
ing moment N = 6, and the lowest resolution level is cho-
sen 2j = 26 = 64. Since 64 wavelets are involved, a system
of matrix (64× 64) is generated.

3. Results and discussion

In order to obtain an optimum configuration, one an-
tenna with 2h = 30cm was introduced in a heterogeneous
medium, constituted by petroleum with high viscosity. The
dielectric layer is constituted by one central air layer with
extern radio b = 0, 584 mm with relative permittivity
ε2r = 2.1 F.m−1 and other external layer with radio c =
0, 80 mm and relative permittivity ε3r = 2.1 F.m−1. In
the region 4 ε4r = 19.9 F.m−1 and the conductivity σ4 =
0.43 S/m, the central conductor a = 1.79 mm. The value
of volumetric mass equivalent is ρeq = 1955 Kg.m−3 and
of equivalent specific heat ceq = 1235 J.Kg−1.◦C.

To optimize the process we made several simulations
where the main control parameter is the frequency opera-
tion applied to the antenna.
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The current distribution along the symmetric isolator di-
pole is shown in Fig. 6. This simulation was made by using
the equation (1) and comparing with the method proposed in
[14]. The Fig. 7 shows the current distribution through con-
tinuous wavelet transform. Here we can observe the bound-
ary conditions [7], and the singularity points generated by
gap spacing.

Taking advantage of the fact that the Haar matrix is
sparse, it was reduced the execution time by entering in the
program a comparison defining that if the null value was
detected the transaction between the matrices was not per-
formed. In Fig. 5, can be observed the number of nonzero
elements (dots in color blue), obtained for the antenna vary-
ing the number of divisions.

Figure 5. Number of nonzero elements
(points in blue color) obtained for an antenna
with 64 divisions.

Using the analysis algorithms and decomposition pro-
posed by [12] , we can see in Fig. 8 current distribution at
different levels of resolution, and its reconstruction, where
it is noticed with the levels of detail boundary conditions.

Figure 6. Wavelet Haar vs. King [14].

It is also presented in Fig. 9 by continuous wavelet trans-
form, in the middle the total electric field . Here, we can see
through the color graphics that these distributions are not
uniform.

Figure 7. Continuous wavelet transform.

Figure 8. Current distribution using the algo-
rithms analysis and synthesis.

In Figs. 10 and 11, were obtained from the equations (6)
and (6), respectively, with different values frequencies the
distribution of power dissipated and temperature. We can
observe that the main parameter control of temperature vari-
ation is directly related to the frequency range used in the
irradiator. The theoretical distribution of power dissipated
per unit volume of medium heat and temperature distribu-
tion decreases very rapidly with increasing radial distance
around the antenna.

It was also presented in Fig. 12 by continuous wavelet
transform, distribution power dissipated in the middle the
.We can see through the color graphics that these distribu-
tion are not uniform.

4. Conclusions

According to the results obtained, we can observe that
the numeric method presented can be very efficient and pre-
cise in the analysis of problems in electrostatics. The matri-
ces obtained for the wavelets transformed were sparse ma-
trices. This way, using a alternative programming to detect
null values, we obtained a decrease in the amount opera-
tions.

In the near field, the radial component of the electric field
is predominant. The dissipated power distribution within the
middle it’s strongly affect with increasing radial distance.
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Figure 9. Total electric field (equation (4)) and
the continuous wavelet.

Figure 10. Power distribution.

Through the continuous wavelet transform, we can observe
aspects in modelling at different levels of resolution.

For purposes of testing, preliminary studies are be-
ing developed with other types of orthogonal wavelets by
Daubechies example of the type in order to obtain a com-
parative study and a good optimization results.

The validity of the mathematical models and the numeric
techniques applied in the analysis of isolated antenna in-
serted in a dissipative media were verified by the results of
many simulations, in particular for the application in heat-
ing porous medium. The models proposed were numeric
stable and presented good accordance with others proposed
by the literature.
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Resumo—Neste trabalho é apresentada uma técnica elegante e 
eficiente, baseada no conceito de matriz de transmissão (matriz 
(ABCD)) e no emprego do software Mathematica, para o cálculo das 
funções de Green transversais de estruturas multicamadas planas. 
Faz-se a análise de um dipolo elétrico impresso, utilizando o 
método dos momentos (MoM), para demonstrar a potencialidade 
da técnica descrita. Como resultados da análise são determinados 
impedância de entrada e diagrama de irradiação do dipolo, os 
quais são comparados com os dados de saída de simulações 
efetuadas nos softwares comerciais IE3D e HFSS. 

Palavras-chave; estruturas multicamadas; funções de Green; 
modelo circuital; dipolo impresso; método dos momentos; ensino 

I. INTRODUÇÃO 
Estruturas com múltiplas camadas, também chamadas de 

estruturas multicamadas, têm sido utilizadas como modelos 
teóricos de uma grande variedade de aplicações práticas: de 
investigações geofísicas à teoria de antenas, passando pelos 
circuitos de micro-ondas, pela optoeletrônica e por aplicações 
biológicas [1]. Nos últimos anos, na área de sensoriamento 
remoto, por exemplo, tais estruturas têm sido empregadas na 
simulação de imagens SAR polarimétricas geradas pelo 
espalhamento eletromagnético de alvos simples. Nesses estudos, 
uma floresta é caracterizada como uma estrutura plana a quatro 
camadas, mais especificamente, camada de terra, camada do 
caule das árvores, camada da copa das árvores e a camada de ar 
acima das árvores [2]. Na teoria de antenas, principalmente na 
de antenas de microfita, estruturas multicamadas encontram 
aplicações efetivas, seja em geometrias planas, cilíndricas ou 
esféricas [3] e [4]. Por isso, o estudo de estruturas multicamadas 
se faz bastante importante, pois pode auxiliar na caracterização 
de diversos sistemas nas mais variadas áreas do conhecimento. 

A análise rigorosa de estruturas multicamadas é realizada 
atualmente com o auxílio de soluções numéricas como o 
método dos momentos (MoM), dos elementos finitos e das 
diferenças finitas [5] e [6]. Algoritmos baseados no MoM têm 
sido empregados no projeto de estruturas de pequeno e médio 
portes. Funções de Green, calculadas no domínio espacial ou 
espectral, são elementos fundamentais na elaboração destes 
algoritmos. No domínio espacial, por exemplo, funções 
fechadas são tradicionalmente representadas por integrais de 
Sommerfeld. Devido à natureza oscilatória deste tipo de 

integrais, seu cálculo numérico é ineficiente [7]. Por outro lado, 
funções de Green podem ser estabelecidas em forma fechada no 
domínio espectral. Entretanto, no caso de estruturas multicama-
das, a determinação destas funções é tediosa e factível de erros 
quando executada manualmente, dificultando sobremaneira a 
análise de estruturas com camadas anisotrópicas ou quirais [1], 
[8] e [9]. Neste trabalho, com o objetivo de minimizar estas 
limitações, propõe-se um procedimento alternativo, baseado no 
conceito de matriz de transmissão (matriz (ABCD)) [10] e no 
emprego do software Mathematica, para o cálculo destas 
funções no domínio espectral. 

Na Seção II deste artigo, descreve-se este procedimento 
alternativo, o qual estabelece um modelo circuital equivalente 
de uma estrutura multicamada plana constituída por meios 
lineares, homogêneos e isotrópicos, e que no seu desenvolvi-
mento faz uso de vetores potenciais auxiliares e da matriz de 
transmissão. O formalismo adotado simplifica e sistematiza a 
construção do circuito equivalente, pois diferentemente de [10], 
emprega os vetores potenciais auxiliares, ademais dispensa 
rotações do sistema de coordenadas para determinar circuitos 
distintos relativos aos modos TM e TE, como em [5]. Além 
disso, o emprego das ferramentas de cálculo simbólico do 
software Mathematica facilita o desenvolvimento algébrico 
envolvido para o cálculo das funções de Green transversais. 
Vale salientar que, embora a técnica seja apresentada para uma 
estrutura multicamada plana, cujas camadas constituem meios 
lineares, homogêneos e isotrópicos, ela pode ser estendida, por 
exemplo, a geometrias cilíndricas ou esféricas, bem como a 
estruturas que sejam formadas por meios quirais ou anisotrópi-
cos. Outra vantagem desta forma de cálculo das funções de 
Green transversais é que ela facilita a apresentação e o entendi-
mento deste tópico para fins de ensino. 

Para exemplificar uma aplicação do procedimento de 
cálculo apresentado, analisa-se na Seção III, através do MoM, 
um dipolo elétrico impresso, para o qual é avaliada a 
impedância de entrada e o diagrama de irradiação a campo 
distante, que são comparados, na Seção IV, com os dados de 
saída de simulações realizadas nos softwares comerciais de 
análise de onda completa IE3D e HFSS. Ressalta-se que o IE3D 
emprega o MoM em suas simulações, já o HFSS utiliza o 
método dos elementos finitos. Outro ponto importante a ser 
destacado é que, neste trabalho, o algoritmo do MoM, utilizado 
para a análise do dipolo, também foi implementado no 
Mathematica, o que simplifica a parte computacional presente e 
se ajusta aos propósitos de ensino da técnica apresentada. Este trabalho foi financiado pela FAPESP e pelo Projeto SINAV – FINEP - 

FINATEL. 
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II. CONSTRUÇÃO DO MODELO CIRCUITAL 
Na Fig. 1 é apresentada a geometria de uma estrutura 

multicamada plana. Cada camada n (n varia de 1 a N), ilimitada 
nas direções x e y, é caracterizada por uma permissividade 
elétrica εn e por uma permeabilidade magnética µn. Para 
incorporar as perdas ao modelo, trabalha-se com estas duas 
últimas grandezas nas suas formas complexas. 

Plano de terra

Camada 2

Camada N

J1

J2

JN-1

JN

z

x

z=d1

z=d2

z=dN-1

z=dN

Camada 1

Espaço livre

ℓN

ℓ2

ℓ1

Plano de terra

Camada 2

Camada N

J1

J2

JN-1

JN

z

x

z=d1

z=d2

z=dN-1

z=dN

Camada 1

Espaço livre

ℓN

ℓ2

ℓ1

 
Figura 1.  Geometria da estrutura multicamada plana. 

Ademais, o plano de terra é um condutor perfeito e infinito e 
a camada do espaço livre tem uma permissividade elétrica ε0 e 
uma permeabilidade magnética µ0. As interfaces entre as 
camadas são paralelas ao plano xy e cada uma delas sustenta 
uma densidade de corrente elétrica superficial Ji (letras em 
itálico e negrito representam vetores). O desenvolvimento 
analítico descrito a seguir é relativo ao sistema de coordenadas 
retangulares xyz localizado sobre o plano de terra (z = 0). 

Os campos eletromagnéticos em cada uma das N camadas 
são determinados utilizando-se os vetores potenciais auxiliares. 
De acordo com [11], ao superpor as expressões para os campos 
dos modos TEz e TMz, que se estabelecem na n-ésima camada, 
aqui calculados a partir dos potenciais auxiliares magnético 
(Amzn) e elétrico (Aezn), o campo total na referida camada está 
determinado. Trabalhando no domínio de Fourier, também 
chamado de domínio espectral, as seguintes expressões para as 
componentes transversais dos campos espectrais na n-ésima 
camada são encontradas: 

{[ ( / ) ] j zn
xn y n x n n nj k A k C e− γ= + γ ωµ  

[ ( / ) ] } /j zn
y n x n n n nk B k D e γ+ − γ ωµ ε ,  (1) 

{[ ( / ) ] j zn
yn x n y n n nj k A k C e− γ= − + γ ωµ  

[ ( / ) ] } /j zn
x n y n n n nk B k D e γ+ + γ ωµ ε ,  (2) 

{[( / ) ] j zn
xn x n n n y nj k A k C e− γ= γ ωε −  

[( / ) ] } /j zn
x n n n y n nk B k D e γ− γ ωε + µ , (3) 

{[( / ) ] j zn
yn y n n n x nj k A k C e− γ= γ ωε +  

[( / ) ] } /j zn
y n n n x n nk B k D e γ− γ ωε − µ , (4) 

e γn = [kn
2 – (kx

2 + ky
2)]1/2, kx e ky são as variáveis espectrais, 

kn = ω(µn εn)1/2 e A , B , C  e Dn n n n são funções de kx e ky a serem 
determinadas. 

O próximo passo consiste em obter a matriz (ABCD) para a 
n-ésima camada localizada entre as interfaces z = dn-1 e z = dn. 
Para tanto, primeiramente as equações (1) a (4) são resolvidas 
para A , B , C  e Dn n n n na interface z = dn. Então, estas funções são 
substituídas no mesmo conjunto de equações, que é agora 
recalculado para z = dn-1. Consequentemente, o duas portas 
mostrado na Fig. 2, pode ser estabelecido para caracterizar a 
relação entre as componentes transversais dos campos espectrais 
nas interfaces da n-ésima camada. Na Fig. 2,  (z)n  e  (z) são n
vetores que contêm as componentes transversais dos 
campos espectrais na n-ésima camada na coordenada z; 
expressões para as submatrizes Vn, Zn, Yn e Bn, que compõem a 
matriz (ABCD) do duas portas, estão disponíveis em [12]. 
 

n n

n n

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

V Z
Y B1( )n nd − ( )n nd

1( )n nd − ( )n nd

n n

n n

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

V Z
Y B1( )n nd − ( )n nd

1( )n nd − ( )n nd

 
Figura 2.  Duas portas descrito pela matriz (ABCD). 

Um procedimento equivalente é empregado para encontrar a 
matriz admitância Y0 que relaciona os campos espectrais 
transversais do espaço livre na interface z = dN. Nesse caso, 
levando em conta a condição de irradiação de Sommerfeld [12], 
as componentes transversais dos campos espectrais na camada do 
espaço livre, avaliadas a partir dos potenciais auxiliares 
magnético (Amz0) e elétrico (Aez0), são escritas sob a forma: 

0
0 0 0 0 0{[ ( / ) ] j z

x y xj k A k C e− γ= + γ ωµ , (5) 
0

0 0 0 0 0{[ ( / ) ] j z
y x yj k A k C e− γ= − + γ ωµ , (6) 

0
0 0 0 0 0{[( / ) ] j z

x x yj k A k C e− γ= γ ωε − , (7) 
0

0 0 0 0 0{[( / ) ] j z
y y xj k A k C e− γ= γ ωε + , (8) 

e γ0 = [k0
2 – (kx

2 + ky
2)]1/2, k0 = ω(µ0 ε0)1/2, A  e C  0 0 são funções de 

kx e ky dependentes do contorno em z = dN. 

Resolve-se as equações (5) e (6) com respeito a A  e C  na 0 0
interface z = dN. Em seguida, substitui-se essas funções em (7) e 
(8), avaliadas na mesma interface, de modo a relacionar as 
componentes transversais dos campos elétrico e magnético do 
espaço livre em z = dN. Na Fig. 3, ilustra-se a admitância de carga 
Y0 [12], bem como os campos relacionados pela mesma. 
Ademais as condições de contorno do campo eletromagnético são 
aplicadas a cada interface plana da estrutura, o que resulta nos 
demais elementos de circuito descritos na Fig. 3. Em particular, o 
valor assumido pela fonte de corrente da Fig. 3 é escrito sob a 
forma n = yn x – xn y para que a lei dos nós seja válida no 
circuito equivalente. Portanto, a estrutura multicamada (Fig. 1) 
pode ser modelada pelo circuito ilustrado na Fig. 4, de sorte que 
as respectivas funções de Green transversais são calculadas 
diretamente a partir do equacionamento do circuito. 
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0Y0 ( )Nd

0 ( )Nd

0Y0 ( )Nd

0 ( )Nd

    

n

1( )n nd+( )n nd

n

1( )n nd+( )n nd

    

(0)g (0)g

 
 Interface z = dN  Densidade de corrente Plano de terra 
  elétrica superficial 

Figura 3.  Elementos de circuito equivalentes da estrutura multicamada. 

Salienta-se que, caso alguma das N camadas fosse um meio 
anisotrópico ou quiral, o procedimento para estabelecer sua 
matriz (ABCD) e, consequentemente, para calcular as funções de 
Green transversais permaneceria o mesmo, a menos dos campos 
espectrais (1) a (4) que teriam de ser recalculados para o meio em 
questão. 

III. APLICAÇÃO 
A geometria de um dipolo elétrico impresso é apresentada 

na Fig. 5. Nela, ℓ1 representa a espessura do substrato dielé-
trico, o qual possui uma permissividade elétrica ε1 e uma 
permeabilidade magnética µ1 = µ0, L indica o comprimento do 
dipolo e 2w denota a sua largura. Essa geometria pode ser 
interpretada como uma estrutura plana a três camadas (plano de 
terra, substrato dielétrico e região do espaço livre), por isso 
suas funções de Green transversais são facilmente calculadas 
através do modelo circuital desenvolvido na Seção II. Na 
Fig. 6, visualiza-se o modelo aplicado à geometria em questão. 

( )1 1,µ εℓ1

L

2w

x

z

y
( )1 1,µ εℓ1

L

2w

x

z

y

 
Figura 5.  Geometria do dipolo elétrico impresso. 

Para o circuito da Fig. 6, tem-se que 

1(0) 0= , (9) 

portanto, da matriz (ABCD) que relaciona os campos nas 
interfaces do duas portas, segue que 

1
1 1 1 1 1 1( ) ( )−= − ⋅ ⋅l Z V l



)⋅ V

1

m

1

. (10) 

Aplicando a lei dos nós em um dos terminais da fonte de 
corrente, determina-se a expressão para o campo elétrico 
espectral transversal na interface z = ℓ1, em função da 
densidade de corrente elétrica superficial sobre o dipolo: 

( ) 11
0 1 0 1 1 1( )

−−= + ⋅ ⋅l Y Z V . (11) 

Assim, a função diádica de Green espectral transversal da 
geometria da Fig. 5, avaliada na interface z = ℓ1, é expressa por: 

( 11
0 1 1

xy xx

yy yx

−−
−⎡ ⎤

= = +⎢ ⎥
−⎢ ⎥⎣ ⎦

G Y Z
G G

G G
. (12) 

Utilizando a capacidade simbólica do Mathematica para 
calcular (12), as seguintes expressões podem ser encontradas: 

2 2
1 0 0 0 1 1( , , ) / )[ ( ) cos( )xx x y xk k j k k k= − (η γ − γl lG  

2 2
1 0 1 1 1 1( )sen( )]sen( ) /x ej k k T T+ γ − γ γl l , (13) 

1 0 0 0 1( , , ) / ) [ cos( )xy x y x yk k j k k k= (η γ γl lG  

1 1 1 1 1sen( )]sen( ) / e mj T T+ γ γ γl l , (14) 

1( , , ) ( , , )yy x y xx y xk k k k 1=lG G l

1

, (15) 

1( , , ) ( , , )yx x y xy x yk k k k=lG G l , (16) 

onde Te = γ1cos(γ1ℓ1) + j γ0sen(γ1ℓ1),  Tm = εr1γ0cos(γ1ℓ1) 
+ j γ1sen(γ1ℓ1), η0 é a impedância intrínseca do espaço livre e 
εr1 é a permissividade elétrica relativa do substrato dielétrico. 
 

    

0Y 0 1( )l

0 1( )l

1 1

1 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

V Z
Y B 11 1( )l

1 1( )l1(0)

1(0) 0Y 0 1( )l

0 1( )l

1 1

1 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

V Z
Y B 11 1( )l

1 1( )l1(0)

1(0)

 

Figura 6.  Modelo circuital para a estrutura do dipolo elétrico impresso. 

Portanto, conhecida a densidade de corrente elétrica superfi-
cial sustentada pelo dipolo, o campo elétrico irradiado pelo 
mesmo está univocamente determinado, uma vez que as 
funções de Green já foram estabelecidas. Para avaliar esta 
densidade de corrente elétrica, neste trabalho, optou-se pelo 
emprego do método dos momentos (MoM). 

Considerando que o dipolo seja estreito, i.e., 2w << L, a 
densidade de corrente elétrica superficial J1, sustentada pelo 
mesmo possui apenas a componente segundo a direção x, de 
modo que J1 = Jx1 x. A aplicação do MoM supõe que esta 
densidade de corrente elétrica superficial Jx1 pode ser 
expandida num somatório de funções de base Jx1r tal que 

1 1
1

( , ) ( , )
R

x r x r
r

J x y I J x y
=

= ∑ , (17) 

onde Ir são amplitudes a determinar e R é o número de funções 
de base que descreve adequadamente a densidade de corrente. 

Ainda pelo fato do dipolo ser estreito, considera-se que, 
sobre o mesmo, a componente de campo elétrico segundo a 
direção x é predominante em relação à componente y. Por isso, 
o campo elétrico espectral, avaliado sobre o dipolo, assume a 
forma 

0 1 1
1

( )
R

x r x
r

I
=

= ∑l G x x r . (18)
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Figura 4.  Representação circuital de uma estrutura multicamada plana.

Além disso, como o dipolo é um condutor elétrico perfeito, 
o campo elétrico total tangente sobre o mesmo deve se anular, 
portanto 

0 1( , , ) ( , , )x iE x y E x y= −l 1l

]

, (19) 

sobre o dipolo, sendo Ei (x,y,ℓ1) o campo elétrico de excitação. 

Seguindo o procedimento de Galerkin [9], segundo o qual o 
conjunto de funções peso de (18) é igual ao de funções de base, 
e aplicando o teorema de Parseval [9], resulta na equação 
matricial que fornece como resposta as amplitudes Ir, 
necessárias à determinação da densidade de corrente elétrica 
superficial sustentada pelo dipolo: 

[ ] [ ] [pr r pZ I V⋅ = , (20) 

onde 2 *
1 1( 1/ 4 )pr xx x r x p x yZ dk dk

∞ ∞

−∞ −∞

= − π ∫ ∫  G , p = 1, 2,..., R, 

r = 1, 2,..., R,  e *
1p i x pV E J dx

∞ ∞

−∞ −∞

= ∫ ∫ [ ]dy prZ  é a chamada 

matriz impedância. 

Para esta análise, trabalhou-se com funções de base de 
subdomínio triangulares com condição de borda, de modo que 

1 ( , ) ( ) ( )x r rJ x y T x B y= , (21) 

onde , se |( ) 1 | | /r rT x x x x= − − ∆ |rx x x− ≤ ∆  e ( ) 0rT x = , 

caso contrário, também ( ) 1
2( ) 1 ( / )B y w y w

−
= π − , para 

 e , caso contrário. | |y w≤ ( ) 0B y =

Ademais, o alimentador desta antena foi modelado 
utilizando-se um delta-gap, tal que Ei (x,y,ℓ1) = δ(x) para |y| ≤ w. 
Com a escolha das funções de base e do modelo do 
alimentador estabelecidos, a equação matricial (20) pode ser 
resolvida. Vale salientar que, para a topologia em questão, 
apenas os termos da primeira linha da matriz impedância 
necessitam ser calculados, dada a formação de Zpr. Para 
acelerar o cálculo destes termos, empregou-se a redução ao 
primeiro quadrante aliada à extração do termo dominante (ou 
do termo assintótico) [9] e a integração foi realizada fora do 
eixo real, segundo um caminho triangular, no intervalo 
próximo ao polo do integrando. 

Em virtude da simetria exibida pela geometria do dipolo, o 
número R de funções de base a ser escolhido será ímpar, de 
sorte que a impedância de entrada Zin do mesmo seja 
determinada através da relação 

( 1)/21/in RZ I += , (22) 

sendo que a corrente I(R+1)/2 faz parte do conjunto solução de 
(20). 

Empregando-se o método da fase estacionária [1], as 
componentes do campo elétrico distante irradiado pelo dipolo 
são avaliadas através das seguintes expressões: 

0 1( cos0
0 1(cos sen )

2
jk r

xxe yxe x e
k

E j e
r

− − θ
θ = φ + φ

π
lG G ) , (23) 

0 1( cos0
0 1cos ( sen cos )

2
jk r

xxe yxe x e
k

E j e
r

)− − θ
φ = θ − φ + φ

π
lG G ,

 (24) 

onde o subscrito e denota que a função é calculada no ponto de 
fase estacionária o qual, neste caso, é kxe = k0 senθ cosφ e 
kye = k0 senθ senφ, além disso, 0 ≤ θ ≤ π/2 e 0 ≤ φ < 2π. 

Vale ressaltar que as componentes de campo mostradas 
anteriormente estão univocamente determinadas uma vez que a 
densidade de corrente elétrica superficial sustentada pelo 
dipolo é calculada através do MoM. Destaca-se que estas 
componentes estão escritas em termos das funções de Green 
transversais (13) e (16), as quais são obtidas diretamente do 
modelo circuital desenvolvido. 

IV. RESULTADOS 
Para avaliar a desempenho do modelo de cálculo descrito 

ao longo das seções anteriores, analisou-se um dipolo de 
dimensões L = 53,134 mm e w = 1,5 mm, impresso sobre um 
substrato dielétrico com constante dielétrica 2,55, tangente de 
perdas 0,0022 e espessura 3,048 mm. Para fins de comparação, 
este dipolo também foi simulado nos softwares IE3D e HFSS. 
Em particular, o algoritmo do MoM, a partir do qual se calcula 
a impedância de entrada da antena e o seu campo elétrico 
distante irradiado, foi implementado no Mathematica, dada a 
simplicidade para programação no mesmo. Neste programa, 
utilizou-se R = 15. 

Nas Figs. 7 e 8 são ilustrados, respectivamente, os 
diagramas das partes real e imaginária do negativo da função de 
Green Gxx deste dipolo, avaliada na frequência f = 3,48 GHz. 
Nota-se que nas vizinhanças de k0 esta função exibe uma 
variação bastante acentuada, por isso, nesta região, a integração 
necessária ao cálculo dos termos da matriz impedância foi 
realizada fora do eixo real. E, nas Figs. 9, 10 e 11 são 
visualizadas as curvas da impedância de entrada do dipolo e os 
diagramas de irradiação a campo distante do mesmo na 
frequência f = 3,48 GHz. 
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Figura 7. Diagrama de Re(-Gxx) na frequência f = 3,48 GHz. 

 

 
Figura 8. Diagrama de Im(-Gxx) na frequência f = 3,48 GHz. 
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Figura 9.  Comparação entre as impedâncias de entrada. 
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Figura 10.  Diagramas de irradiação no plano xz para f = 3,48 GHz. 
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Figura 11.  Diagramas de irradiação no plano yz para f = 3,48 GHz. 

Verifica-se uma boa concordância entre as curvas presentes 
nas figuras anteriores, o que valida o procedimento de análise 
adotado neste artigo. Ressalta-se que no cálculo da impedância 
de entrada do dipolo no HFSS utilizou-se um plano de terra 
quadrado de 120,0 mm de lado, enquanto que na geração dos 
diagramas de irradiação, neste software, o plano de terra foi 
considerado infinito, uma vez que essa é a condição utilizada no 
algoritmo do MoM implementado no Mathematica. Contudo, 
como o HFSS emprega o método dos elementos finitos em suas 
soluções, o fato de considerar o plano de terra infinito faz com 
que a componente de campo Eθ0 não se anule em θ = 90°, como 
visto na Fig. 10. Além disso, reitera-se que o IE3D utiliza o 
MoM para resolver as estruturas, o que justifica a ótima 
correspondência entre as curvas provenientes do modelo e as do 
referido software. 

V. COMENTÁRIOS FINAIS 
Neste artigo apresentou-se uma técnica eficiente para a 

determinação das funções de Green espectrais transversais de 
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estruturas multicamadas planas. Esta técnica consiste em 
estabelecer um modelo circuital equivalente que descreve o 
comportamento das componentes transversais dos campos 
espectrais nas interfaces da estrutura. Para tanto, empregou-se 
o conceito de matriz de transmissão e utilizou-se as ferramentas 
de cálculo simbólico do software Mathematica, o que permitiu 
sistematizar as operações envolvidas. Além disso, os campos 
eletromagnéticos nas diversas camadas da estrutura foram 
determinados com auxílio dos vetores potenciais auxiliares, a 
partir dos quais os campos dos modos TEz e TMz foram 
estabelecidos, sem que rotações no sistema de coordenadas 
fossem realizadas. Para demonstrar a potencialidade do modelo 
circuital, analisou-se um dipolo elétrico impresso através do 
MoM. Em particular, o algoritmo do MoM também foi imple-
mentado no Mathematica, de forma que o mesmo pôde ser 
escrito em poucas linhas de código, aspecto este que auxilia os 
propósitos de ensino. Por fim, as respostas da análise do dipolo 
foram comparadas com as saídas das simulações do mesmo nos 
softwares IE3D e HFFS. Observou-se uma boa concordância 
entre os três resultados, validando o procedimento de cálculo 
adotado no trabalho. 
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Abstract— This paper presents a study and development of 

equations consisting of  negative refraction index  metamaterial. 

The equations developed for this structure are based on the full- 

wave Transverse Transmission Line (TTL) method. This method 

allows obtaining concise equations. In order to analyze this 

structure the complex resonant frequency was determined. The 
results obtained for this application are presented. 

Keywords – Metamaterial, TTL Method, Microstrip antenna, 

Multilayer. 

I.  INTRODUCTION 

Microstrip antennas are widely used due to a number of    

advantages such as reduced  size, weight, and cost and  

because it interfaces easily with other microwave circuits, is 

compatible  with integrated hybrid circuits and its capacity  to   

use  dual frequency [1]. They can be used in several systems 

such as: radar, wireless, mobile telephones  and satellite 

communication . This paper presents an application of 

multilayer antennas with metamaterial. The analysis is 

conducted using the concise full- wave TTL method. 
However, most of the designs are still in the theoretical 

stage  and there is a continuous  challenge to integrate antennas 
with dielectric multilayer.  Their  advantages are a flexible  
operating  frequency band and  smaller physical size. 

The TTL (Transverse Transmission Line)  method is used 
to  determine  the electromagnetic field components in the 
Fourier transform domain (FTD) for the three regions of the 
structures shown in  Fig.1. The moment method is applied and 
adequate basic functions are used to expand  current densities 
in the metallic strip. 

The metamaterial substrate depends on the spatial 

coordinates, which causes spatial dispersion. As a result, the 

medium will be non- homogenous. For a non- homogeneous 

structure, the incident wave undergoes a process of multiple 

scattering. The substrate shown in region 1 of Figure 1 is 

modeled by using the anisotropic tensor properties, which are 

expressed as [2]: 
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Figure 1 – Multilayer microstrip antennas. 

 

II. METAMATERIAL THEORY 

The term electromagnetic metamaterial has been applied to 

artificial structures that possess properties beyond those 

available in natural materials. The identification of  

permittivity and permeability with an inhomogeneous 

structure allows the properties of the metamaterial to be 

expressed conveniently, often in analytic form. The ability to 

describe an otherwise complicated inhomogeneous structure 

as a continuous material characterized by homogenized 

material parameters is at the heart of the metamaterial concept. 

Although the terms photonic crystal, artificial material or 

metamaterial are often used interchangeably, it is the key term 

that best fits the type of structures presented here in Figure 2 

[1]. 

 
             Fig. 2 – TW-SRR composite structure  of SRR and TW metamaterial. 

 

III. FIELD THEORY 

The TTL  (Transverse Transmission Line) method in the 
Fourier transform domain uses a component of propagation in 
the y direction, treating the general equations of electric and 

magnetic field as functions of 
yE� and

yH�  [3]-[5]. 

Starting from the Maxwell equations, and after several 
algebraic manipulations, the equations that represent the 
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electromagnetic fields in the x and z directions are obtained as 
a function of the electromagnetic fields the in the y direction. 

The metamaterial substrate shown in region 1 of Figure 1 is 

modeled by using bianisotropic tensor property  equations 

(2.6) and (2.7) along  with wave equations, which are 

expressed as [2]-[3]: 
2
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After using the Maxwell equations in the spectral domain 

and the previous definitions above, the general equations of 

the electric and magnetic fields for  the resonator are obtained 

as follows: 
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Where: αn is the spectral variable in the “x” direction and 

βk the spectral variable in the “z” direction;
0ωε

σ
εε i

riri j−=∗
  

is the dielectric constant relative to  the material with losses; ω 

= ωr + jωi is the complex angular frequency; 0εεε ⋅= ∗
rii  is the 

dielectric constant of the material; 

The solutions of the Helmoltz equations for the three 

regions of the antenna are given by: 

 

For region 1:  
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Substituting these solutions in the field equations , as a  
function of  unknown constants A1e, A1h, A2e and A2h is 
obtained, for example, for  region 1 [3]: 
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To  determine the unknown constants described above, 

the boundary conditions are applied to  the structure, as shown 

in Fig. 1, in y= 1h  and y=h= 1h + 2h . The general 

electromagnetic field  equations as a function of xhE�  

and zhE� , which are the tangential components of the electric 

fields, are obtained to calculate the propagation constant. 
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After several calculations, the following constant values are 

obtained:  
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IV. ADMITTANCE MATRIX 

 

The following equations relate to the current densities in 

the sheets ( xyJ�  and zyJ� ) and the magnetic fields in t interface 

y = 1h + 2h : 
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After  obtaining  the electromagnetic field components, the 
magnetic boundary conditions are applied,  [Y] being the 
dyadic Green matrix.    
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 Matrix inversion is used and the current densities in the 

interface are expanded using base functions [4]: 
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Appling the Galerkin technique, the electric fields are 
eliminated from  the metallic strip.. The current densities are 
expanded in terms of appropriate basic functions, and become a 
homogeneous complex matrix as shown in (4.4). 
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Each element of the [K] characteristic matrix is shown in 
(4.5)–(4.8): 
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V. RESULTS 

 

Figure 3 and 4 show the numerical results of  resonance 

frequency, as functions of the length l of the patch resonator 

for a  width w of  15mm, for different cases. 

 Figure 3 shows  that when the metamaterial is used  as 

substrate, the size of the antenna undergoes  significant 

changes with the change in  substrate. This effect is due to the 

difference  in  permittivity and permeability.  
  

 
          Figure 3 – Resonance frequency as a function of  length l of the patch.  
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 Figure 4 shows  a change in thickness substrate 

metamaterial for the  patch resonator with a  width w of   

15mm, causing a reduction in antenna size.. 

Comparing the first two layers of the structure mentioned 

in Figure 1 with another single-layer  antenna, we see that the 

results are similar, as shown in figure 4. 

 

 
Figure 4 – Frequency of resonance as a function of  length l, for various 

substrate thicknesses. 

 

 Figure 5 shows the change in frequency as a function of  
length l for  a width w of  15mm, due to different permittivity 
and permeability values: in case 1, εyy= 0, εxx= 1, εzz= 2, µyy= 0, 
µxx= 1, µzz= 2; in case 2, εyy= 0, εxx= 1.2, εzz= 2.4, µyy= 0, µxx= 
1.2, µzz= 2.4 and in case 3 εyy= 0, εxx= 2.4, εzz= 4.8, µyy= 0, µxx= 
2.4, µzz= 4.8. 

 Figure 6 shows  resonant frequency as functions of the 
resonator’s length for a  width w of  15mm of antenna, 
compared with [7]-[9], where  similar results were obtained. 
The cavity model  and  TTL results for one layer and for three 
layers, as one layer case, are much closed, confirming the good 
results of this  metametarial application. 

 

Figure 5 – Resonance frequency as a function of length l of the patch. 

 

Figure 6 – Resonance frequency as function of the length l of the patch for εr 

= 2.2. 
  

V.        CONCLUSIONS 

 

The results obtained can be used in  the design of novel 

metamaterial with potential applications in wireless systems.  

The full- wave Transverse Transmission Line  (TTL) 

method was used to obtain the numerical results of the planar 

antennas with three metamaterial layers.  

In this study, the insertion of the metamaterial    using 

permeability and permittivity tensors obtained  good results. 

Agreement was observed when a comparison was made for a 

simple case. 
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Resumo— Depois de várias décadas de pesquisas científicas, a 

proteção contra a radiação não-ionizante tem atingido o estágio 

de maturidade. Os limites de exposição ocupacional e de público 

em geral sugeridos pela Comissão Internacional de Proteção 

Contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) são adotados por mais 

de trinta países, inclusive o Brasil, que recentemente estabeleceu 

a Lei 11.934 de 05 de maio de 2009, a qual sujeita às obrigações 

de cumprimento desta as prestadoras de serviços de 

radiocomunicação e de serviços de energia elétrica. Exposições 

semelhantes e não menos preocupantes ocorrem na área da 

fisioterapia, que utiliza várias fontes de radiação não-ionizante 

para fins terapêuticos. Entre os recursos terapêuticos utilizados 

está o de micro-ondas, operado na freqüência de 2.45 GHz, por 

fisioterapeutas com raras práticas de segurança ocupacional e de 

público em geral. Independentemente das atividades 

ocupacionais descritas na referida Lei, entende-se que os limites 

de exposição sugeridos pela ICNIRP devam ser observados e 

considerados também por essa classe profissional, prestadora de 
serviços na área de saúde. 

Palavras-chave: micro-ondas; limites de exposições; fisioterapia. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

Em 1998, a Comissão Internacional de Proteção 
Contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP)1, estabeleceu 

diretrizes para limitar a exposição a campos elétricos, campos 

magnéticos e campos eletromagnéticos (CEM) até 300 GHz, 

de forma a proteger os públicos em geral e ocupacional contra 

efeitos reconhecidamente adversos à saúde. Segundo 

afirmação do atual Presidente da ICNIRP, Paolo Vecchia – no 

prefácio da obra “Medidas do Campo Elétrico Gerado por 

Equipamentos de Microondas de Uso Terapêutico Durante 
Aplicação Clínica” [1] –, essas diretrizes servem como 

                                                        
1
 ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), 

organização científica independente responsável por prover orientação e 

consultoria sobre os danos à saúde provocados pela exposição à radiação não 

ionizante. Na ausência de uma legislação nacional e de padrões de referências, 

muitos países, inclusive o Brasil, adotam, como limites de exposição à 

radiação não-ionizante, os ditados pela ICNIRP. 

 

referência para mais de 30 países em todo o mundo, incluindo 

o Brasil, que aprovou a Lei Nacional n° 11.934 de 05 de maio 

de 2009 [2], a qual trata sobre a proteção contra os campos 

eletromagnéticos, reconhecendo a importância da existência 
de padrões de referência para a exposição de radiação não-

ionizante.  

No entanto, conforme descrito no Art. 1°, 

Parágrafo único da referida Lei, estão sujeitos às obrigações 

estabelecidas por essa lei as prestadoras de serviços que se 

utilizam de estações transmissoras de radiocomunicação, os 

fornecedores de terminais de usuário comercializados no país 

e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços 

de energia elétrica. Porém, exposições semelhantes e não 

menos preocupantes ocorrem na área da fisioterapia, que 

utiliza várias fontes de radiação não-ionizante para fins 
terapêuticos, entre estas está a de micro-ondas, a qual é 

operada na freqüência de 2.45 GHz.  

Independentemente das obrigações estabelecidas 

na Lei 11.934, a exposição ocupacional aplica-se a qualquer 

profissional, visto as características de seu trabalho. 

Adicionalmente, a Norma Regulamentadora n° 15 do 

Ministério do Trabalho trata da exposição à radiação não-

ionizante de trabalhadores. Assim, os fisioterapeutas expostos 

à radiação não-ionizante já estariam protegidos perante a Lei. 

Contudo, em ambientes clínicos, observa-se que 

esse profissional tem raras atitudes de proteção ocupacional e 
com o público em geral durante as aplicações terapêuticas de 

micro-ondas (observações feitas pela vivência prática durante 

anos)2. É provável que isso se deva por carência de 

conhecimentos por parte do fisioterapeuta a respeito de 

medidas de proteção as quais podem ser adotadas 

simultaneamente às aplicações, como afastar-se 

imediatamente após o início da aplicação e manter-se afastado 

do aplicador, a uma distância segura de permanência, até o seu 

término.  

                                                        
2
  Baseada em vivência própria como fisioterapeuta durante 24 anos e de 

estudos com o tema nos últimos dez anos. 
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Acredita-se que, a adoção de simples medidas de 

proteção ocupacional e de público em geral, associadas com 

comprovados benefícios terapêuticos desse tipo de aplicação, 

contribua com o bem estar das partes envolvidas, oportunizado 

pelos avanços tecnológicos. 

Entende-se, assim, a necessidade do despertar 
dessa classe profissional para o tema, objetivando a busca de 

conhecimentos relacionados e, conseqüentemente, a efetiva 

adoção como medida preventiva, dentre outras, dos limites de 

exposição a CEM estabelecidos no Brasil. 

 

II. EQUIPAMENTO TERAPÊUTICO DE MICRO-ONDAS 

As micro-ondas foram descobertas juntamente com 
as ondas curtas no período da Primeira Guerra Mundial, mas, 

ao contrário destas, aquelas tornaram-se, na época, inviáveis 

de comercialização pela dificuldade financeira em se obter a 

magnétron (sua fonte geradora). Com a ampliação da área 

tecnológica, a magnétron tornou-se viável economicamente e 

as micro-ondas passaram a ser usadas também como elemento 

terapêutico, devido aos seus efeitos fisiológicos, 

característicos de terapias mediante calor por diatermia, tais 
como: efeito analgésico, antiinflamatório e anti-espasmódico 

[3]. No Brasil, esse recurso terapêutico passou a ser utilizado 

por um número maior de fisioterapeutas em suas rotinas 

profissionais, principalmente nos últimos quinze anos. 

A radiação de micro-ondas é emitida por um 

aplicador direcionado para a região do corpo a ser tratada e 

mantido da mesma a uma distância de 2,5 a 50 cm, durante um 

tempo de 5 a 10 minutos de aplicação, conforme a finalidade 

terapêutica proposta. Como não há um mecanismo de 

regulagem térmica no equipamento de micro-ondas, a 

sensibilidade térmica do próprio paciente é o referencial de 

medição. Por esse motivo, a presença do fisioterapeuta 
próxima ao paciente durante a aplicação torna-se 

indispensável [3].  Considerando que o fisioterapeuta realize 

várias aplicações de micro-ondas diariamente, pode-se dizer 

que esse profissional expõe-se a essa radiação por prolongados 

períodos. 

Nesse procedimento terapêutico, é possível ter 

perdas (variáveis), por reflexão e por dispersão, de mais de 

50% da energia irradiada desde o aplicador até a área a ser 

tratada, com possibilidade de riscos caso a temperatura seja 

elevada em órgãos sensíveis, por exemplo: nos olhos, é 

provável que cataratas de cristalino sejam produzidas [4]. 
Outros órgãos termossensíveis incluem os testículos, que são 

facilmente expostos à radiação dispersada durante a aplicação 

terapêutica [5][6][7][8]. 

 

III MEDIDAS DE CAMPO ELÉTRICO 

GERADO POR EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS DE 

MICRO-ONDAS 

Poucos estudos nacionais que apresentam medidas 

de campo elétrico gerado por equipamentos terapêuticos de 

micro-ondas estão disponíveis na literatura. Entre esses, um 

realizado por Anguera3 [9] e outro por Teixeira [10]. Em 

ambos, os resultados demonstraram níveis de radiação acima 

do valor limite de tolerância proposto pela ICNIRP, nas 

proximidades das fontes geradoras de radiação, tanto de 

caráter ocupacional que é de 137V/m, quanto de público em 
geral, estipulado para 67V/m, considerando que a freqüência 

de trabalho dos equipamentos de micro-ondas é de 2,45GHz. 

Outros resultados obtidos por Anguera [9] 

demonstraram que equipamentos terapêuticos de micro-ondas 

apresentaram grande discrepância de valores de campo 

elétrico, inclusive entre equipamentos de mesma marca e 

mesmo modelo. Houve modelo de equipamento o qual gerou 

campo elétrico máximo de 191,80 V/m, enquanto outro 

modelo não ultrapassou 26,17 V/m para o mesmo ponto de 

medida no espaço. Também foram obtidas medidas máximas 

entre equipamentos de mesmos fabricante e modelo, com 

geração de campo elétrico de 26,17 V/m e 66,56 V/m.  

Anguera [9] concluiu em seu estudo que, a uma 

distância mínima de 1,5 metros do aplicador de micro-ondas, o 

público em geral está dentro dos limites de exposição 

considerados seguros, assim como o público ocupacional a 1,0 

metro do aparelho. Contudo, como o campo elétrico é 

fortemente influenciado pelo ambiente, a autora sugere que as 

distâncias consideradas seguras sejam o dobro do indicado. 

A carência de trabalhos nessa área, realizados por 

fisioterapeutas, fortalece a necessidade de aquecer a discussão 

relacionada ao tema nessa classe profissional. 

 

IV POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS À 

SAÚDE POR EXPOSIÇÃO A MICRO-ONDAS 

Estudos que envolveram associações entre campos 

eletromagnéticos e efeitos adversos à saúde de indivíduos 

expostos à radiação não-ionizante nas freqüências de micro-

ondas, realizados em diversos países, apresentaram resultados 

de consenso científico quanto aos seus efeitos térmicos, 

podendo-se citar a predisposição ao surgimento de cataratas e 

as queimaduras teciduais internas e externas [11]. No entanto, 

seus efeitos não térmicos continuam sendo investigados e, 

mesmo que até o momento não sejam de consenso científico, 

sugerem possíveis associações referentes à alteração do 
eletroencefalograma [12] [13] [14] [15] [16] [17], abortamento 

espontâneo, má formação fetal [18][19], distúrbios do sono 

[20] [21] [22], alterações na performance cognitiva [23] [24], 

entre outras. 

Vários efeitos fisiológicos foram caracterizados em 

estudos com sistemas celulares e com animais (ambos foram 

expostos à radiação de micro-ondas): rupturas no filamento de 

DNA de testículos e de tecidos do cérebro [25][26]; 

diminuição do número de filhotes; diminuição do número de 

                                                        
3
  Esse estudo foi realizado para a dissertação de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (Engenharia 

Biomédica), ofertado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 

– CEFET-PR, pela proponente desse artigo, Maria das Graças Anguera. 
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corpos lúteos nos ovários de fêmeas e uma interrupção na 

maturação das células germinativas de machos [27]; e 

dificuldades no aprendizado comportamental [27][28]. 

Uma vasta revisão de evidências científicas sobre 

dosimetria, efeitos biológicos, observações epidemiológicas e 

conseqüências na saúde a respeito da exposição a campos 
eletromagnéticos de alta freqüência (100 KHz-300GHz), foi 

organizada pela ICNIRP [29].  

Ë importante observar, conforme descrito 

anteriormente, que os estudos revisados não apresentam 

consenso científico quanto aos efeitos não térmicos adversos à 

saúde, e que continua sendo necessárias maiores investigações 

na área. 

Assim, é aconselhável que medidas de prevenção a 

possíveis danos à saúde de indivíduos expostos à radiação 

não-ionizante sejam tomadas como precaução. 

 

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, o fisioterapeuta, por ser o profissional a 

quem compete operar equipamento terapêutico de micro-

ondas em situações clínicas, expõe-se a essa radiação bem 

como expõe o público em geral, com raras atitudes de 

segurança operacional relacionadas com os possíveis riscos a 

que possam estar sujeitos. É provável que essa carência de 

medidas preventivas seja conseqüência da escassez de 

informação metrológica durante sua formação profissional, 

refletida, posteriormente, em suas atitudes práticas. 

As diretrizes da ICNIRP estão baseadas nos efeitos 

estabelecidos cientificamente, ou seja, nos efeitos térmicos. 
Porém, os efeitos não-térmicos de exposição a longo prazo 

não podem ser ignorados pelo fato de até o momento não 

serem de consenso científico e não terem limites de exposição 

estabelecidos. Da mesma forma, a exposição ocupacional e de 

público em geral à radiação terapêutica de micro-ondas não 

deve ser menos preocupante por não estar sujeita às 

obrigações estabelecidas pela Lei 11.934 [2]. Cabe a essa 

classe profissional buscar conhecimentos a respeito do assunto 

exposto e, por conseqüência, adotar, como medida preventiva, 

os limites de exposição a CEM estabelecidos no Brasil. 

Após várias décadas de pesquisas científicas, a 

proteção contra a radiação não-ionizante tem atingido o 
estágio de maturidade. Vários efeitos estão claramente 

identificados, e seus mecanismos de interação estão bem 

entendidos, assim como estão estabelecidas quantidades 

físicas adequadas para caracterizar a exposição. Contudo, 

algumas incertezas ainda permanecem, e trabalho adicional é 

requerido em várias áreas, incluindo pesquisa no intuito de 

avaliação de risco à saúde, políticas de saúde e 

responsabilidade social [30], sendo a fisioterapia uma das 

referidas áreas. 

Pelo exposto, denota-se a necessidade de ampliar a 

aplicabilidade dos limites de exposição a campos elétricos, 
magnéticos e eletromagnéticos até 300 GHz sugeridos pela 

ICNIRP e adotados no Brasil até o momento, especificamente, 

nas áreas da radiocomunicação e da energia elétrica, para a 

área da fisioterapia. O proposto objetiva contribuir na 

elucidação de indicadores que despertem o interesse das 

autoridades relacionadas com a vigilância em saúde e com a 

educação curricular no que se refere à tomada de atitudes 
dirigidas à saúde e à segurança ocupacional e à do público em 

geral envolvidos direta ou indiretamente com a terapia de 

micro-ondas, de modo a assegurar que o progresso da ciência 

e da tecnologia contribua para o interesse da humanidade, 

melhorando as condições de vida ao promover a avaliação e o 

gerenciamento adequados dos riscos relacionados às terapias 

de micro-ondas. 
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Abstract—We experimentally demonstrate Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing (OFDM) transmissions of more 

than 45 Mb/s/λ through 20 m and 100 m Step Index Polymer 

Optical Fibres (SI-POF) using 650 nm, 520 nm and 460 nm Light 

Emitting Diodes (LED) originally designed for illumination 

purposes.  Signals were transmitted by intensity modulation and 

direct detection (IMDD) with a PIN photodiode. 

Keywords- OFDM; LED; Polymer Optical Fibre; Hermitian 

Symmetry; IMDD; multicarrier, FFT, IFFT, modal dispersion, 

spectral filtering. 

I.  INTRODUCTION 

Polymer optical fibres (POFs) remained negligible for data 

applications since its development in early 60’s until late 90’s 

when the rapid development of devices working on visible 

light spectrum met up with a growing need for higher bit rates 

in local area networks (LANs). The relatively low costs and 

ease-to-install made Step-Index POFs (SI-POFs) emerge as an 

extremely interesting option for data communication in short 

distances [1,2].  

However, its high attenuation (if compared to silica fibres) 

and strong modal dispersion (if compared to graded-index 

fibres) are drawbacks that still need to be overcome to enhance 

the range and bit rate of systems with POFs. In order to 

improve the link capacity (or the BL product), alternative 

modulation schemes such as Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing (OFDM) can be used to overcome POF's 

limitations at relatively low cost [3].  

OFDM has been adopted in WiFi and WiMax standards 

to circumvent the multipath dispersion of the wireless channel 

but it can also be used to guarantee robustness to dispersions 

in fibre optical communications. In addition, when combined 

with multilevel M-QAM mapping, it has the potential to 

increase the bit rate transmitted over a single fibre without the 

need of higher analogue bandwidths, thus increasing spectral 

efficiency. 

An OFDM transmission of 1.44 Gb/s at 1∙10
-3

 BER over 

100 m SI-POF using a 655 nm DVD LD with integrated ball- 

 

lens has been experimentally demonstrated in [4]. Chow’s 

near-optimum rate-adaptive bit-loading algorithm is used to 

transmit offline the 312.5 MHz OFDM signals, guaranteeing a 

4.6 b/s/Hz spectral efficiency. 

As far as the LED-based transmissions are concerned, a 

bit rate of 1 Gb/s at 4∙10
-4

 BER has been reported along 50 m 

of SI-POF using a commercial RC-LED emitting at 

650 nm [5]. The authors also used bit allocation algorithms to 

adaptively improve the capacity of each single subcarrier in 

function of the link’s frequency response. In addition, a pre-

equalizing filter is used to increase system’s 3-dB bandwidth 

from 50 MHz to 175 MHz. Both bit-loading algorithm and 

pre-equalization allow the transmission of 250 MHz OFDM 

signals and a 4.4 b/s/Hz spectral efficiency.   

II. BACKGROUND ON LED-BASED BASEBAND OPTICAL 

OFDM TRANSMISSIONS 

In OFDM, the data stream is parallelized into a set of lower 

bit rate inputs. These inputs, which can be mapped with an    

M-QAM scheme, modulate each a subcarrier and after 

applying the Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) to the 

mapped parallel sequences, an analogue signal is created and 

can be used to modulate the light source.  

However, in order to allow optical base-band intensity 

modulation and direct detection (IMDD) transmissions, the 

output of the IDFT block must be a purely real signal [17-19]. 

Hermitian symmetry can be used to generate these purely real 

signals at the cost of having only half subcarriers to carry data.  

Data subcarriers are called positive-frequency bins. The 

other half of the subcarriers, which are modulated with the 

complex conjugates of the data inputs and obey: 


 X2N━q = (Xq)


 


 XN = X0 

 
are called negative-frequency bins. 2N is the number of inputs 

in the IDFT, N is the number of positive frequency bins, Xk is 
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the symbol which modulates the k-th subcarrier and 

q = 1, 2, ..., N-1.  

At the receiver, the inverse process is done to demodulate 

the signals. After applying the Discrete Fourier Transform 

(DFT) to the received signal, the symbols are demapped and 

some indicators like Bit Error Rate (BER) and Error Vector 

Magnitude (EVM) can be calculated to evaluate system’s 

performance. Amongst the most important advantages of 

OFDM, we can mention: 

 

 Robustness to channel dispersion: contrary to single 

carrier systems, subcarriers are submitted to quasi-flat 

frequency responses, thus reducing inter-symbol 

interference (ISI). In addition, the use of a cyclic 

prefix/suffix increases the robustness to dispersion 

and helps the frame synchronization at the receiver.  

 Efficient occupation of the available bandwidth: 

orthogonality between subcarriers allows superposing 

subcarriers’ spectra without increasing inter-channel 

interference (ICI).  

 Substitution of a group of local oscillators and filters 

by simple digital signal processing: possible since the 

modulation and demodulation are done by means of 

an IDFT and a DFT respectively. 

 Efficient computing: DFT can be efficiently 

implemented with Fast Fourier Transform (FFT) 

algorithms. It can be shown for instance that for a 

power-of-two number of inputs (radix-2 FFT), the 

computational complexity of the Cooley–Tukey 

algorithm (one of the most used FFT algorithms) is 

reduced from O(N
2
) - for the naïve DFT algorithms - 

to O(Nlog2N). 

 

In order to simplify and to decrease even more the cost of 

the transmitting system, we decided to use Light Emitting 

Diodes (LEDs) as light sources. As already reported in [6-8], 

the use of broad spectrum sources causes the increase of the 

effective attenuation of the channel due to spectral filtering. 

However, if compared to LASER Diodes (LDs), LEDs are less 

susceptible to degradation and temperature variations and 

generally need simpler electrical circuits as the operation 

currents are smaller.  

The financial constraints of short range optical networks are 

much stronger than those of traditional long-haul optical 

networks. Consequently, cost-effectiveness and low 

complexity are essential for the successful implementation of a 

particular solution.  

In this work we address the transmission of OFDM signals 

with low-cost 650 nm, 520 nm and 460 nm LEDs that were 

not originally designed for data communication. Bit rates of 

more than 45 Mb/s/λ through 100 m SI-POF could be 

demonstrated at a system submitted to high modal dispersion 

and effective attenuation by means of simple digital 

processing and IMDD despite the extremely low bandwidths 

of the emitters. Spectral efficiencies as high as 5.23 b/s/Hz are 

reported with the 650 nm LED despite the fact that no kind of 

bit-loading algorithm nor equalization technique were used. 

The experimental setup proposed is simple and the 

components used are cheaper than the ones used in similar 

works reported earlier. 

III. EXPERIMENTAL SETUP 

Fig. 1 shows the proposed experimental setup. The OFDM 
signals are generated with Matlab

TM
 and sent to a Tektronix 

AFG3101 Arbitrary Function Generator (AFG). The bias and 
RF voltages (2 V and 1 Vpp respectively) are set in the AFG 
and guarantee that the LEDs respond linearly. The AFG’s 
Digital to Analogue Converter (DAC) is responsible for 
creating the purely real analogue signal (after Hermitian 
symmetry of the IFFT inputs) that will modulate the 650 nm, 
520 nm and 460 nm Diemount ultra-bright LEDs. 

 

Figure 1.  Experimental setup. 

The signal is then transmitted through 20 m and 100 m of 
Polymethyl methacrylate (PMMA) SI-POF (Mitsubishi Rayon 
Eska Extra - 980/1000, 1.492/1.417, NA=0.47) and converted 
from optical to electrical by a Hamamatsu S6468-02 PIN 
photodiode with integrated pre-amplifier. Conversions from 
analogue to digital are done with the Analogue to Digital 
Converter (ADC) of a Tektronix TDS2022B oscilloscope.  The 
captured signals are demodulated and analyzed offline with 
Matlab

TM
. The transmissions presented in this work were error-

free but it should be pointed out that a BER of up to 10
-3

 can 
still be corrected with current error correction codes.  

The OFDM signals created were composed of 1024 
positive frequency bins subcarriers. Other 1024 subcarriers 
were used for Hermitian symmetry. Subcarriers #0 and #1024 
(DC and Nyquist subcarriers respectively) were set to zero. 128 
samples per frame were used as cyclic prefix and all inputs 
were mapped with the same scheme (QPSK, 16QAM, 32QAM 
or 64QAM). 

The 3-dB optical bandwidth of the system is mainly limited 
by the LEDs which are not conceived for data transmissions. 
Fig. 2 shows the frequency response of the system after 20 m 
and 100 m SI-POF for the three LEDs used. Table 1 shows the 
available 3-dB bandwidth of the system. 

TABLE I.  AVAILABLE 3-dB BANDWIDTHS AFTER 20 M AND 100 M SI-
POF WITH THE RED, GREEN AND BLUE LEDS. 

 20 m 100 m 

650 nm 10 MHz 9 MHz 

520 nm 20 MHz 17 MHz 

460 nm 19 MHz 18 MHz 

This project was funded by Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) and Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). 
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Figure 2.  System’s frequency response after 20 m and 100 m SI-POF with 

the red, green and blue LEDs. 

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The experiments reported in this work consisted of testing 

different sampling rates for 20 m and 100 m SI-POF spans. 

We will show that the 3-dB bandwidth of the system could be 

exceeded at the price of reducing the mapping level of the 

subcarriers. Since we didn’t use any kind of adaptive 

bit/power-loading algorithm, we investigated the best mapping 

configuration for maximum bit-rate for each span length. 

Results will be shown for a single error-free OFDM frame so 

that the effects of channel’s frequency response can be 

analyzed in function of the amplitude and phase variations of 

the received constellations. 

The first experiment consisted of testing a 10 MS/s 

sampling rate (5MHz bandwidth considering the Nyquist 

criterion). For this sampling rate, the OFDM frame duration is 

217.6 µs of which 12.8 µs is occupied by the cyclic prefix. 

Figs. 3-a, 3-b and 3-c show the received symbols of 

subcarriers #1 to #1023 (one OFDM frame) after 20 m SI-

POF. It shows that with the green LED, the subcarriers could 

be mapped using 64QAM. However, because the available 

bandwidths of the system with the blue and red LEDs were 

smaller, subcarriers’ mapping had to be reduced to 32QAM 

and 16QAM respectively. Figs. 3-d, 3-e and 3-f show the same 

analysis for a 100 m span. It can be seen that the constellations 

became more dispersed compared to the 20 m scenario which, 

as expected, highlights a higher attenuation. In order to allow 

error-free transmissions, the subcarriers’ mapping had to be 

reduced to 16QAM with the green and blue LEDs and to 

QPSK with the red LED. 

Fig. 3-f shows a significantly higher dispersion if compared 

to Fig. 3-d or 3-e. Besides the fact that PMMA POF features a 

higher attenuation for the red channel [2], this result can also 

be explained by the spectral filtering on broad-spectra red light 

generated from LEDs [7] that ultimately increases the 

effective attenuation, while for the blue and green LEDs such 

effect is rather small.     

The second experiment consisted of transmitting the OFDM 

signals at 50 MS/s. For this sampling rate, the frame duration 

was 43.52 µs of which 2.56 µs are occupied with the cyclic 

prefix.  

 
             (a)                         (d) 

 
             (b)        (e) 

 
              (c)       (f) 

Figure 3.  Received constellations at 10 MS/s (one OFDM frame) . 20 m SI-

POF with (a) 520 nm, (b) 460 nm and (c) 650 nm LEDs and 100 m SI-POF 

with (d) 520 nm, (e) 460 nm and (f) 650 nm LEDs. 

 

Fig. 5 shows the single frame constellations for the 20 m 

and 100 m spans and evidences the effects of phase and 

amplitude of channel’s frequency response. Since the OFDM 

signal bandwidth (25 MHz) is larger than the 3-dB bandwidth 

of the link, the rightmost positive frequency bins (data 

subcarriers) will be more strongly affected by the amplitude 

response of the system. Since the link is also submitted to 

phase variations, the symbols associated to these subcarriers 

will rotate and converge to the center of the Re/Im axis in a 

more accentuated way than the symbols associated to the 

leftmost subcarriers. The joint phase and amplitude channel 

effects can generate a spiral-like constellation, as we can see 

in Fig. 5-e. As we can also see from Fig. 5, the effects of the 

amplitude of channel’s frequency response seem to be 

stronger than the phase effects for the red LED resulting in a 

cross-like constellation. To illustrate how the subcarriers are 

differently affected by the channel's frequency response, Fig. 4 

shows the module of the normalized transmitted and received 

OFDM spectra of Fig. 5-d. 

 
Figure 4.  Received (in red) and transmitted (in blue) OFDM frames in 

frequency domain. 
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Tables 2 and 3 respectively show the achieved bit rates and 

spectral efficiencies for all sampling rate/span-length/LED 

combinations shown in this paper. Bit-rates up to 47.1 Mb/s/λ 

were demonstrated after 20 m and 100 m SI-POF. The spectral 

efficiencies of the system for the 100 m span are 5.23 b/s/Hz 

with the red LED, 2.77 b/s/Hz with the green LED and 

2.62 b/s/Hz with the blue LED. 

 

 
               (a)        (d) 

 
              (b)        (e) 

 
              (c)       (f) 

Figure 5.  Received constellations at 50 MS/s (one OFDM frame). 20 m SI-

POF with (a) 520 nm, (b) 460 nm and (c) 650 nm LEDs and 100 m SI-POF 

with (d) 520 nm, (e) 460 nm and (f) 650 nm LEDs. 

TABLE II.  BIT-RATES AFTER 20 M AND 100 M SI-POF USING RED, 
GREEN AND BLUE LEDS. 

 10 MS/s 50 MS/s 

 20 m 100 m 20 m 100 m 

650 nm 18.8 Mb/s 9.4 Mb/s 47.1 Mb/s 47.1 Mb/s 

520 nm 28.2 Mb/s 18.8 Mb/s 47.1 Mb/s 47.1 Mb/s 

460 nm 23.5 Mb/s 18.8 Mb/s 47.1 Mb/s 47.1 Mb/s 

TABLE III.  SPECTRAL EFFICIENCIES AFTER 20 M AND 100 M SI-POF 

USING RED, GREEN AND BLUE LEDS. 

 10 MS/s 50 MS/s 

 20 m 100 m 20 m 100 m 

650 nm 1.88 b/s/Hz 1.04 b/s/Hz 4.71 b/s/Hz 5.23 b/s/Hz 

520 nm 1.41 b/s/Hz 1.10 b/s/Hz 2.35 b/s/Hz 2.77 b/s/Hz 

460 nm 1.24 b/s/Hz 1.04 b/s/Hz 2.48 b/s/Hz 2.62 b/s/Hz 

V. CONCLUSIONS 

We have successfully demonstrated the transmission of 

more than 45 Mb/s/λ through 100 m SI-POF using extremely 

low-bandwidth LEDs not optimized for data transmission. 

Even without using bit or power loading algorithms nor pre-

equalization techniques, the spectral efficiencies at 50 MS/s 

could be higher than the classical 1-2 b/s/Hz allowed by 

conventional OOK modulation. In addition, if compared to 

other similar works, a higher spectral efficiency could be 

demonstrated using the LED emitting at 650 nm in 100 m. 

The results of this work showed that OFDM modulation 

can be used even when the transmission is subjected to high 

effective attenuation (caused by spectral filtering) and modal 

dispersion (caused by the guiding nature of high NA SI-POF). 

The setup presented represents a low-cost, simple and user-

friendly solution which is suitable for home and other short 

distance networks. 
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Resumo — Este artigo busca a determinação do posicionamento 

tanto de uma bobina de medida, construída pela técnica de 

litografia, destinada ao estudo de filmes finos, quanto do próprio 

filme, em relação ao interior de um solenóide. A posição ótima foi 

localizada através de simulações baseadas no método dos 

elementos finitos no domínio do tempo. 

Termos para Indexação – Medidas Magnéticas, Bobinas, 

FETD. 

I.  INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo propor uma nova técnica 
para medida das propriedades físicas de materiais magnéticos. 
O tipo de material que o sistema analisado busca avaliar é feito 
por eletrodeposição, que se apresenta em forma de filme fino, 
normalmente de espessura nanométrica. Apesar de haver outras 
técnicas de medição magnética para caracterização de filmes 
finos, como, por exemplo, SQUID [1], MOKE [2], e AFM [3], 
entre outras, o enfoque deste estudo é utilizar uma bobina 
impressa por técnica de litografia em substrato de silício, 
posicionada simetricamente em relação à amostra e ao mesmo 
tempo ao centro do solenóide gerador de campo, melhor 
ilustrada na figura 1. Esta técnica apresenta algumas vantagens 
comparada às demais, destacando-se a velocidade em se obter 
o resultado. Quanto ao MOKE e ao AFM, são técnicas de 
medidas superficiais, ao contrário das bobinas impressas, que 
analisam todo o volume. Em relação à geometria das espiras, a 
vantagem é a possibilidade de trabalhar com as bobinas em 
modo diferencial, que permite que apenas o campo na amostra 
seja considerado. 

 

Figura 1. Sistema de medição com bobinas litografadas 

Neste estudo, aplica-se o método dos elementos finitos no 

domínio do tempo (FETD) na simulação do sistema usando 

elementos de aresta [4,5]. Primeiramente será feita uma breve 

descrição da modelagem geométrica deste problema e em 

seguida uma comparação entre duas variáveis do problema, 

tamanho da amostra e posição da bobina. Os testes são 

repetidos para cada combinação de variáveis a fim de 

encontrar a posição ótima. 

II. MODELAMENTO DO PROBLEMA 

As características elétricas relevantes dos materiais 
utilizados encontram-se na Tabela I. 

TABELA I.     CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS MATERIAIS 

UTILIZADOS 

Materiais εr μr σv (S/mm) σs (S) 

Ar 1,0 1,0 0,0 - 

Amostra 1,0 1e3 0,0 - 

Silício 10,0 1,0 0,0 - 

PEC¹ 1,0 1,0 - 1e6 
¹ Condutor Elétrico Perfeito 

 
Para realizar a simulação foi necessário, primeiramente, 

modelar o problema e delimitar o espaço computacional. 
Durante a análise, verificou-se que o solenóide responsável 
pela geração do campo magnético poderia ser considerado 
como uma casca cilíndrica metálica com 3mm de diâmetro por 
6mm de comprimento. Porém, nesta configuração foi possível 
identificar uma simetria magnética, justificando uma redução 
do comprimento do cilindro pela metade, ou seja, 3mm. A 
bobina sensível ao campo foi desenhada de acordo com outros 
trabalhos [6], de forma a obter a maior resposta nos seus 
terminais. A posição de seu centro é fixada ao longo do eixo 
central, pois, analiticamente, é fácil perceber que é neste ponto 
que ela sentirá mais o efeito do fluxo perpendicular ao seu 
plano. Tanto a bobina quanto a casca cilíndrica foram 
considerados condutores elétricos perfeitos (PEC), que podem 
ser visualizados na Figura 2. A amostra está situada no eixo 
central do solenóide gerador de campo e sua dimensão inicial é 
1,5mm X 1,5mm X 0,1mm. Como existe simetria, ela se 
localiza em um dos extremos do solenóide, que corresponde à 
metade do filme fino. A dimensão de 0,1mm citada refere-se à 
espessura da amostra e, apesar do material magnético ter uma 
espessura nanométrica, considera-se válido esta dimensão, pois 
não irá alterar o ponto de máximo fluxo através da bobina. A 
este volume nomeou-se amostra. Pelo fato da bobina ter sido 
construída sobre uma substrato de silício, este também faz 
parte da simulação, representado por um volume que corta o 
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centro do solenóide, entre a bobina e amostra, possuindo uma 
espessura de 0,25mm. 

 

Figura 2. Estrutura completa. O espaço vazio no interior do cilindro 
corresponde ao ar, fechando o domínio computacional. 

Uma vez definidas as dimensões do modelo geométrico, 

utilizou-se o programa Gid 7.2 para construir a malha 

tetraédrica, definir as condições de contorno e alocar os 

materiais utilizados. Como o interesse é medir o fluxo através 

da bobina litografada devido à variação das linhas de campo 

causadas pelo material magnético, o espaço computacional foi 

fechado nas duas extremidades do cilindro, forçando o campo 

magnético a ser perpendicular a este plano. Para se obter o 

campo magnético foi criado um corte longitudinal no cilindro 

e introduzidas duas fontes de corrente, representadas por 

filamentos nas extremidades do corte. A amostra de tensão foi 

adquirida entre os terminais da bobina por um fio condutor 

que fez esta ligação, como ilustrado na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Posição das fontes e amostras de Tensão. 

As simulações foram feitas com a bobina inicialmente com 

o centro a 0,75mm de uma extremidade e deslocado com 

passos de 0,25mm até atingir a outra extremidade, em 

2,25mm. Para este conjunto de simulações uma das faces da 

amostra foi fixada em 2,25mm, como pode ser observado na 

Figura 4. 

 
Figura 4. Variação da posição da bobina 

Em seguida o centro da bobina foi fixado em 1,50mm, e 

então modificada a dimensão da amostra variando uma de suas 

faces de 2,25mm até 0,75mm, em intervalos de 0,25mm, de 

acordo com a Figura 5. 

 
Figura 5. Variação da posição da amostra. 

Por fim, foi feita uma última simulação com o centro da 

bobina em 1,50mm e a amostra em sua posição original, 

alterando apenas a espessura do material magnético, reduzindo 

de 0,1mm para 0,05mm. 

Foram ajustados os seguintes parâmetros de simulação: a 

duração do pulso de corrente, a duração da simulação e o 

comprimento médio das arestas, respeitando os critérios de 

dispersão numérica do método FETD e garantindo que o 

espectro de frequência da fonte não coincida com a frequência 

de ressonância da bobina. Os valores dos parâmetros de 

simulação utilizados encontram-se na Tabela II. 

 

TABELA II.     VALORES DOS PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO 

Parâmetros Valores Utilizados 

Duração do pulso 1,5 ns 

Duração da simulação 3,0 ns 

Passo no tempo 2,78e-4 ns 

Comprimento médio das arestas 0,52 mm 

Número de arestas 6.266 

 

Tendo sido definido o tamanho da estrutura, os materiais 

utilizados, bem como suas características elétricas e os dados 

do problema (duração do pulso, tempo de simulação, etc.), 

foram geradas as malhas e as matrizes do algoritmo FETD, 

correspondentes a cada uma das situações, e o programa 

OriginPro 8 para fazer o tratamento dos dados e gerar os 

gráficos relevantes. 
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III. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

A simulação levou aproximadamente 10 minutos para ser 
executada, e oferece valores de tensão nos terminais da bobina 
em função do tempo para cada caso. O tratamento dos dados é 
feito integrando este valor de tensão na variável tempo, para se 
obter a curva proporcional ao fluxo magnético, onde interessa 
apenas seu valor máximo. As unidades do fluxo foram 
removidas, pois a proposta é encontrar o ponto máximo, e não 
seu valor absoluto. A Figura 6 mostra, respectivamente, a 
forma da fonte de corrente aplicada, a tensão nos terminais da 
bobina, e o fluxo através da bobina, todos em função do tempo. 

Para o primeiro conjunto de simulações, onde houve uma 
variação unicamente da posição da bobina, os resultados foram 
organizados na Tabela III. 

TABELA III.     VALORES OBTIDOS PARA VARIAÇÃO DA BOBINA 

Posição (mm) Valor Máximo de Fluxo 

0,75 0,15585 

1,00 0,06275 

1,25 0,15911 

1,50 0,35364 

1,75 0,71424 

2,00 1,12886 

2,25 0,32506 

 
No caso das simulações onde a amostra variou de tamanho, 

a posição da bobina escolhida como sendo fixa foi a central, ou 
seja, 1.50mm. Os resultados podem ser vistos na Tabela IV. 

TABELA IV.     VALORES OBTIDOS PARA VARIAÇÃO DA 

AMOSTRA 

Posição (mm) Valor Máximo de Fluxo 

2,25 0,35364 

2,00 0,86637 

1,75 1,62716 

1,50 2,57170 

1,25 3,35143 

1,00 1,80353 

0,75 1,85384 

0,50 1,61616 

 

Uma última simulação foi feita a fim de verificar a 
diferença de fluxo caso utilizássemos dimensões nanométricas 
para o material magnético. Utilizando a bobina no centro 
(1,50mm) e a amostra com face posicionada em 2,25mm, 
alterou-se a espessura em 50%, isto é, passou de 0,1mm para 
0,05mm. Os dados estão na Tabela V. 

TABELA V.     VALORES OBTIDOS PARA VARIAÇÃO ESPESSURA 
DA AMOSTRA 

Espessura (mm) Valor Máximo de Fluxo 

0,10 0,35364 

0,05 0,33041 

 

 

Figura 6. (a) Curva de corrente utilizada, (b) Tensão obtida nos terminais da 
bobina, (c) Fluxo através das espiras da bobina. 
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A Figura 7 representa os dados da Tabela III onde o eixo 

horizontal é a posição do centro da bobina e o eixo vertical o 

fluxo máximo na bobina para esta posição. O ponto isolado 

fora da curva indica o valor da Tabela V, onde a espessura do 

material magnético é menor. Já na Figura 8 tem-se o gráfico 

do fluxo máximo na bobina em função da posição da face da 

amostra. 

 

 
Figura 7. Gráfico de variação da Bobina Litografada 

 
Figura 8. Gráfico para a variação da Amostra 

Analisando o resultado das simulações, é possível 

perceber, na Figura 7 que os valores apresentam 

comportamento inesperado nas duas extremidades. Uma 

análise mais crítica revela que a modelagem não é acurada 

nessa região, pois existe uma imposição para as linhas de 

campo magnético, forçando-as a serem perpendiculares ao 

plano da base do cilindro, devido a isso os tais valores foram 

desconsiderados. Ao desconsiderar estes pontos, a curva 

mostra que quanto mais próximo o centro da bobina estiver da 

borda da amostra, maior será o fluxo através da bobina. A 

curva não pode ir além devido às limitações geométricas do 

problema. A maneira para comprovar este comportamento foi 

fixar a bobina no centro do cilindro e mover a amostra em sua 

direção. Na Figura 8, é possível notar que existe um ponto de 

máximo e isto revela que a posição ideal está quando a face da 

amostra coincide com a borda interna da bobina , melhor 

representada na Figura 5, considerando o valor da face da 

amostra igual a 1,25mm. Diante dessa afirmativa é possível 

notar que no caso da Figura 7 realmente não se tem ainda um 

máximo no valor de fluxo, justamente porque a borda interna 

da bobina não alcança a face do material magnético. Nesta 

mesma figura, percebe-se que a espessura do material 

apresenta pouca influência no valor do fluxo máximo. Neste 

caso, uma redução de 50% da quantidade de material 

magnético ocasionou uma redução de aproximadamente 6,5% 

no valor de fluxo através da bobina. 

IV. CONCLUSÃO 

A análise pelo método FETD permitiu encontrar a 
geometria ótima do sistema de medida de materiais magnéticos 
em forma de filmes finos. O resultado ótimo ocorre quando a 
borda externa da bobina coincide com a borda da amostra. 
Também é possível afirmar que a espessura do filme magnético 
tem pouca influência na resposta da bobina ao campo 
magnético. Assim, as bobinas impressas podem ser utilizadas 
para o sistema de medida proposto. A fim de dar sequência 
neste trabalho, há um interesse em iniciar a construção e 
experimentos com a estrutura otimizada neste trabalho. 
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Resumo – Neste artigo, é investigado o uso de sockets, através do 

desenvolvimento de uma biblioteca para a troca de mensagens 

em sistemas distribuídos, objetivando a redução do tempo de 

execução de algoritmos paralelos, simulados em um cluster 

Beowulf. Com este objetivo, é feito um estudo comparativo para 

avaliar o desempenho da especificação MPI e da API socket para 

a troca de mensagens entre diferentes máquinas do cluster, que 

são interconectados via rede Ethernet. Para o estudo, uma versão 

paralela do algoritmo, de implementação do método LN-FDTD, é 

usada como base para a comparação. 

Palavras-chave – Socket; processamento paralelo; sistemas 

distribuídos; MPI; avaliação de desempenho;  Método LN-FDTD; 

Método LN-UPML; cluster. 

I. INTRODUÇÃO 

Problemas práticos de engenharia, relacionados ao 

eletromagnetismo, são comumente resolvidos através de 

métodos numéricos [1]. Dentre os diversos métodos 

numéricos existentes, que podem ser usados na solução das 

equações de Maxwell, destaca-se o método LN-FDTD (Local 

Nonorthogonal Finite-Difference Time-Domain) [2]. Este 

método, que será usado neste trabalho, representa uma 

adaptação do método FDTD (Finite-Difference Time-

Domain), criado em 1966 por Yee [3], para a solução das 

equações de Maxwell em um sistema de coordenadas gerais. 

Desta forma, através do método LN-FDTD é possível 

solucionar problemas envolvendo estruturas com diversas 

geometrias, o que representa uma vantagem deste método [4]. 

Com o desenvolvimento de computadores cada vez mais 

velozes e de softwares eficientes, a solução numérica torna-se 

a cada dia mais interessante em relação às outras opções de 

solução, como por exemplo, a experimental e a analítica. Isto 

se deve aos custos mais baixos e a grande flexibilidade, 

inerentes a este tipo de solução. Assim, os COWs (Cluster Of 

Workstations) ou clusters de computadores passaram a ter 

grande importância para os pesquisadores, que trabalham com 

problemas reais de engenharia, pois representam ferramentas 

de relativamente fácil manutenção, baixo custo e com grande 

poder computacional. Os COWs podem ser considerados 

como uma classe econômica de supercomputadores, dada a 

capacidade de processamento e de memória RAM (Random 

Access Memory). 

Estudos na área de processamento paralelo são cada vez 

mais importantes, uma vez que os algoritmos seqüenciais 

complexos, via de regras, envolvem tarefas que podem ser 

resolvidas simultaneamente. Isto é feito com a finalidade de 

obter maior desempenho e economia de tempo de execução 

dos programas, de tal forma que, os resultados gerados pelos 

algoritmos, seqüencial e paralelo, sejam idênticos. Além disso, 

o uso de processamento paralelo viabiliza a geração de 

resultados que não poderiam ser gerados seqüencialmente, em 

um único PC (Personal Computer), face ao grande tempo de 

processamento e à necessidade de memória RAM requeridos 

por aplicações específicas [5]. 

Em [6], é feito um estudo comparativo entre os 

desempenhos de diversas linguagens e compiladores, os quais 

são aplicados na solução paralela do método FDTD. O 

paralelismo em [6] utiliza em todos os casos a especificação 

MPI (Message Passing Interface) e, a linguagem C se mostrou 

a mais eficiente dentre as aferidas. Em [7], descreve-se um 

trabalho que utiliza a computação paralela em cluster, 

evidenciando o ganho de desempenho obtido. 

A MPI se apresenta como uma especificação de 

transferência de mensagens, com o objetivo maior de 

simplificar o trabalho dos programadores. Para isto, traz uma 

quantidade considerável de ferramentas que permitem o 

controle da transferência de dados entre as máquinas. Por 

exemplo, sistema para fácil identificação dos processos, 

diversos procedimentos para comunicação coletiva, vários 

tipos de dados para troca de mensagens, entre muitos outros 

recursos [8]. Nesta especificação, são suportados diversos 

paradigmas de paralelismo. 

O socket também é utilizado para a troca de mensagens 

entre máquinas. Em [9], encontra-se um trabalho que aborda, 

em linhas gerais, a implementação e avaliação do socket de 

Berkeley em uma arquitetura paralela, o cluster Maestro2. Os 

resultados experimentais observados em [9], mostram que a 

MMP (Massive Parallel Processing) Sockets oferece uma 

latência mínima de 25 μs (mili-segundos) e um throughput 

máximo de 1250 Mbps (Megabit por segundo), 

correspondendo a um aumento relativo de 80% para a latência 

e uma diminuição de cerca de 30% para o throughput, em 

relação a uma comunicação baseada apenas em MMP. 

Neste contexto, este trabalho demonstra a eficiência do uso 

do socket, em relação ao tempo total de processamento. Com 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq 
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este objetivo, desenvolveu-se uma biblioteca baseada em 

sockets para realizar a troca de mensagens em sistemas 

distribuídos. Tal biblioteca inclui apenas o que é necessário 

para se executar em paralelo uma simulação LN-FDTD, de tal 

forma que o objetivo principal do trabalho é verificar e 

contabilizar ganhos em relação à MPI. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: em II, 
descreve-se a teoria referente ao método numérico LN-FDTD, 
processamento paralelo e ambiente para a troca de mensagens 
em rede; em III, apresenta-se a biblioteca baseada em socket 
desenvolvida neste trabalho; em IV, demonstra-se e discute-se 
o estudo de caso e os resultados obtidos em termos de tempo 
total de simulação; finalmente, as considerações finais deste 
trabalho são feitas em V. 

II. EMBASAMENTO TEÓRICO 

A. O sistema de Coordenadas Gerais 

Seja um ponto P no espaço curvilíneo tridimensional por 

onde passam as funções   ,    e   , denominadas 

coordenadas curvilíneas, em uma dada região de espaço (Fig. 

1).  Considere também um vetor    que vai da origem O a P e 

três vetores    ,     e     tangentes às curvas   ,    e   , 

respectivamente, em P. 

 
Fig. 1. Sistema de coordenadas curvilíneas e os vetores unitários em P. 

  

Nestas condições, o diferencial de   , denotado por    , é 

dado por 

         
       

       
  

                     




na qual os vetores              (com   = 1, 2 ou 3) são 

chamados de vetores unitários, que formam uma base unitária 

em P. Os vetores unitários podem, obviamente, ser escritos em 

termos do sistema Cartesiano de coordenadas. 

A partir dos vetores      pode-se definir um conjunto 

auxiliar de três vetores     (chamados de vetores reciprocos), 

de tal forma que cada novo vetor é ortogonal a dois vetores 

unitários simultaneamente. Matematicamente, tem-se 

    
       

  
     

       

  
     

       

  
         (2) 

na qual   representa o determinante do tensor métrico     
dado por [4] 

     

                     
                     
                     

   

         
         
         

               

Desenvolvendo o determinante de    , observa-se que 

                , que é o volume do hexaedro formado 

pelos vetores    ,     e    . 

Usando a definição matemática (2), pode ser facilmente 

observado que                na qual      é o Delta de 

Kronecker. Além disso, uma definição métrica similar à 

introduzida por (3) pode ser feita para os vetores recíprocos da 

seguinte maneira:               
Assim, com esses conceitos em mente, é possível expandir 

um vetor     usando vetores unitários e recíprocos, a partir de 

(1)-(3), da seguinte forma 

        
    

        
       

                          

na qual   e    são chamadas de componentes contravariantes e 

covariantes do vetor    , respectivamente. Para calcular a 

 'ésima componente contravariante do vetor    , o produto 

escalar         deve ser calculado. Dessa forma, utilizando a 

relação de Kronecker, verifica-se que 

             
    

        
                       

De forma similar, a  'ésima componente covariante de     é 

obtida por  

             
       

                          
Pode-se ainda obter uma relação para calcular as 

componentes covariantes de     a partir de suas componentes 

contravariantes (e vice-versa). Se for calculado o produto 

escalar             
    

          obtém-se    

   
       

  Seguindo procedimento similar, chega-se a  

      
    

      
 

B. O Método LN-FDTD 

As equações de Maxwell, em sua forma diferencial no 

domínio do tempo, são dadas por :  

                             
      

  
                                             

e 

                            
     

  
                                            

nas quais     é o vetor intensidade de campo elétrico (volt por 

metro),      é o vetor intensidade de campo magnético (ampère 

por metro),   e   são, respectivamente, permissividade elétrica 

(farad por metro) e permeabilidade magnética (henry por 

metro). O termo         é o vetor densidade de corrente 

elétrica de condução (ampère por metro quadrado), na qual   é 

a condutividade elétrica do meio em consideração, dada em 

siemens por metro. 

A discretização do espaço de análise é feita de forma 

similar ao que é feito no algoritmo de Yee original [3]. Porém, 

as células de Yee possuem agora arestas não ortogonais entre 

si, tal como ilustrado pela Fig. 2. As células primárias (Fig. 

2b), onde são posicionadas as componentes covariantes do 

campo elétrico, são definidas pelos vetores unitários (Fig. 2a). 

Os vetores recíprocos definem células secundárias, onde as 

componentes contravariantes do campo magnético são 

posicionadas. 

 
                   (a)                         (b) 

Fig. 2. (a) Vetores unitários em uma célula não ortogonal (malha estruturada) 

e (b) componentes covariantes em células não ortogonais de Yee. 
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Para obterem-se as componentes contravariantes do campo 

    , representadas por    (        ), a equação vetorial (7) 

pode ser decomposta em vetores paralelos aos vetores     
usando a operação produto escalar. Dessa forma, sem perda de 

generalidade, para     tem-se 

   
     

  
                                                          

Utilizando (2) e (5), obtém-se 

        
   

  
              

         

  
                              

Aplicando-se a identidade vetorial                        

                                no lado direito da Equação acima, 

chega-se a  

   
   

  
  

                                           

  
         

De (1), nota-se que         
        

     . Assim, empregando a 

propriedade de Kronecker ainda para o lado direito, verifica-se 

que a primeira equação, para a primeira componente 

contravariante de     , é dada por  
 

   

  
  

 
   
   

 
   
   

 

   
                                

 

onde     (       ) são as componentes covariantes de    . A 

equação acima pode ser discretizada por diferenças finitas, 

obtendo-se 

 
       

    
 
 
 
  

       

    
 
 
 
   

  
  

   
 
           
   

          
   

   
 

           
   

          
   

   
              

 

As demais componentes dos campos      e     são obtidas e 

discretizadas do mesmo modo. Vale ressaltar [4] que      . 

C. UPML (Uniaxial Perfectly Matched Layers) para meios 

condutivos – Truncamento do método LN-FDTD 

As equações de Maxwell (7) e (8), no domínio da 

freqüência para um meio condutivo, anisotrópico uniaxial, são 

dadas por 
 

,)(; **** ESjHHSjE


 
 

 
 

na qual  define a freqüência angular da onda 

eletromagnética,     e      são transformadas de Fourier dos 

campos elétrico e magnético, respectivamente, μ = μ0μr, ε = 

ε0εr,    é a matriz tensorial que gera a atenuação, ao longo dos 

eixos coordenados, para as camadas das regiões absorventes e 

σ representa a condutividade do meio. A matriz    possui o 

formato: 

,

00

00

00

3

21

2

31

1

32

































S

SS

S

SS

S

SS

S

 

 

onde S (= 1,2,3) são os parâmetros responsáveis pela 

atenuação na UPML ao longo dos eixos de coordenadas gerais 

referidos. Tais parâmetros têm a forma geral dada por (16).  

0

.S K
j


 




   

 

 

Tal como descrito em [4], é possível transformar as equações 

(14) para o domínio do tempo, considerando-se (15) e (16), 

através da introdução de variáveis auxiliares, as quais 

eliminam a necessidade do uso de convoluções. O resultado é 

um eficiente algoritmo explícito. 

D. Processamento Paralelo para o método LN-FDTD 

O uso da computação paralela para resolver problemas 

eletromagnéticos pelo método LN-FDTD é baseado na divisão 

do domínio de análise em subdomínios, conforme é mostrado 

na Fig. 3 (malha de discretização para a secção transversal de 

um cabo de alta tensão). Cada subdomínio consiste em uma 

parte de todo o volume numérico a ser tratado por um único 

núcleo de processamento. Um núcleo realiza, basicamente, a 

execução do mesmo código LN-FDTD, todavia com 

condições de contorno particulares. 

No processamento paralelo, existem alguns paradigmas de 

programação, dentre os quais podemos citar a passagem de 

mensagens (message passing) entre as máquinas presentes em 

uma arquitetura de clusters, a memória compartilhada 

distribuída (Distributed Shared Memory - DSM), threads e o 

paradigma da POO (Programação Orientada a Objetos). Os 

clusters consistem em agrupar computadores de maneira a, de 

uma forma geral, aumentar o desempenho das aplicações que 

serão executadas [10]. 

 
Fig. 3. Domínio decomposto em quatro subdomínios e divisão transversal de 

uma malha 3D não ortogonal. 
 

A Fig. 4 exibe a passagem de informações entre duas 

células adjacentes e não ortogonais pertencentes aos 

subdomínios A e B da Fig. 3. A interface entre tais 

subdomínios é uma superfície      que define as 

componentes de campo que devem ser trocadas para garantir a 

continuidade espacial do algoritmo (setas tracejadas). Além 

disso, para completar este modelo, faz-se necessária a 

passagem das informações métricas   na interface entre os 

subdomínios. 

A Fig. 5 descreve o algoritmo paralelo do método FDTD. 

Tal algoritmo é similar àquele do LN-FDTD, com exceção da 

leitura da malha e do cálculo das métricas, o que é feito antes 

do loop do tempo. Nesta figura, é importante observar que a 

troca de mensagens é feita para todos os instantes de tempo. 

Desta forma, para este algoritmo, fica evidente que um dado 

ganho no tempo de execução da rotina, que realiza a troca de 

informações entre máquinas na rede, é multiplicado pelo 

número de vezes que a troca é realizada (nmáx).  

Sub-domínio BSub-domínio A

Sub-domínio C Sub-domínio D

u1

u2

u3

u1
u2

u3
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E. MPI (Message Passing Interface) 

A MPI consiste em um padrão de interface para 

programação de aplicações, desenvolvida por um grupo 

especialista representante da indústria de HPC (High 

Performance Computing) e de centros de pesquisa, entre os 

anos de 1993 e 1994 [11]. A MPI fornece tipos especiais que 

facilitam bastante, para o programador, a troca de dados entre 

processadores, utilizando o conceito de comunicador, que 

permite organizar os processadores por grupos [12]. 

O modelo empregado neste trabalho pela MPI é o master-

slave, porém a MPI pode ser usada com muitos outros 

paradigmas de programação [11]. Este modelo funciona da 

seguinte maneira: o nó master controla o cluster inteiro e 

distribuí os processos aos nós slaves. Dentre as rotinas 

presentes na MPI, existem as que são executadas tanto pelo 

slave quanto pelo master (MPI_Init, MPI_Comm_rank, 

MPI_Comm size, MPI_Send, MPI_Recv, MPI_Finalize) [11], 

de acordo com a  necessidade da aplicação. 

 
Fig. 4. Representação da troca de informações entre os subdomínios A e B. 

 

 
Fig. 5. Lógica do algoritmo paralelizado baseado no método FDTD. 

 

F. BSD (Berkeley Sockets) 

O Soquete de Berkeley (BSD), popularmente conhecido 

como socket, consiste no conjunto de primitivas de transporte 

aplicadas ao UNIX de Berkeley de acordo com os protocolos 

TCP (Transmission Control Protocol) ou UDP (User 

Datagram Protocol) [13]. O socket é uma API (Application 

Programming Interface), a qual pode ser utilizada também em 

programação paralela, tal como feito neste trabalho. 

Um modelo utilizado em socket é o cliente-servidor [13]. 

O servidor faz uma abertura passiva, esperando conexões de 

um cliente, e o cliente realiza a abertura ativa da conexão. 

Dentre as primitivas utilizadas no socket executadas pelo 

servidor, podemos citar SOCKET, BIND, LISTEN, ACCEPT, 

SEND, CLOSE e as executadas pelo cliente (SOCKET, 

CONNECT, RECEIVE, CLOSE) [14]. 

Vale ressaltar que o socket não possui qualquer facilidade 

para uso em clusters, tais como as ferramentas 

disponibilizadas pela MPI (nem mesmo a identificação dos 

processadores).  

III. A BIBLIOTECA MYSOCK.H 

A biblioteca desenvolvida contém um conjunto de macros 

que utilizam transferência de dados bidirecional. Para isso, 

foram desenvolvidos macros [15] para envio e recepção de 

variáveis do tipo float, além de se criar um sistema de 

identificação de máquinas similar ao da MPI. 

As macros do servidor são as macros definidas 

inicialmente na biblioteca. São elas SERV_VARS: variáveis do 

servidor; SERV_CONNECT(PORTA) inicializam o servidor e 

SERV_END finalizam o servidor. Tais macros estão definidas 

na Tabela I. Na Tabela II são apresentadas as macros criadas 

para o cliente: CLT_VARS; CLT_CONNECT (IP,PORTA) e 

CLT_END. Ressalta-se que as funcionalidades são similares às 

do servidor. 

Para proporcionar um melhor entendimento da 

implementação das macros, o código encontra-se endentado. É 

importante frisar que para o correto funcionamento da 

biblioteca mysock, as macros devem ser definidas em uma 

única linha de código. 

Por fim, são apresentadas na Tabela III as macros para 

envio e recepção (SEND e RECV). Em ambas, têm-se as 

primitivas que realizam o envio e a recepção de uma 

mensagem do tipo (float). Nelas, a variável A é tratada de 

forma binária para acelerar o envio da mensagem pela rede (o 

socket espera receber informações em forma de texto/char). 

Vale ressaltar que as macros desenvolvidas atuam 

similarmente às rotinas da MPI, facilitando o trabalho do 

programador. A execução dos processos é feita utilizando um 

script concebido em bash, emulando o comando mpirun [11]. 

IV. ESTUDO DE CASO E RESULTADOS OBTIDOS 

O ambiente em que foi testada a biblioteca desenvolvida 

consiste em um cluster do tipo Beowulf [16]. O cluster 

denominado Amazônia é formado por quatro computadores, 

sendo um servidor master e três escravos (slaves), trabalhando 

com o sistema operacional GNU/Linux Slackware (versão 

Slamd64 12.2). Todas as quatro máquinas do cluster possuem 

dois processadores de dois núcleos Intel Xeon 64 bits 

QuadCore com 2,0 GHz (gigahertz) de clock, com memória 

de 4 GB (GigaBytes) DDR2 com clock de 800 MHz 

(megahertz)  por máquina, com placa de rede 10/100/1000 

Mbps e são interligadas por um switch ethernet de 

10/100/1000 Mbps. As máquinas possuem instalada a 

LAM/MPI versão 7.1.3. 
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TABELA I.  MACROS PARA INICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR. 

Macro Composição (primitivas socket) 

#define 

SERV_VARS 

char SERV_BUFF[FLOAT_SIZE]; int SERV_i; char* SERV_TEMP; 

int SOCKFD_S, SOCKFD_STD; struct sockaddr_in SERV_MY_ADDR; 

struct sockaddr_in SERV_THEIR_ADDR;  socklen_t SERV_SIN_SIZE; 

struct sigaction SERV_SA; int SERV_YES = 1; 

#define 

SERV_ 

CONNECT 

(PORTA) 

if( (SOCKFD_S = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) 

{ perror("socket");  exit(errno); }  

if(setsockopt(SOCKFD_S,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR, &SERV_YES,  

sizeof(int))==-1)  

{ perror("setsockopt");  return errno; }  

 

SERV_MY_ADDR.sin_family = AF_INET; 

SERV_MY_ADDR.sin_port = htons(PORTA); 

SERV_MY_ADDR.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;  

memset(SERV_MY_ADDR.sin_zero,'\0',sizeof(SERV_MY_ADDR.sin_zero)); 

if(bind(SOCKFD_S, (struct sockaddr *)&SERV_MY_ADDR, 

sizeof(SERV_MY_ADDR))==-1)  

{ perror("bind");  return errno; } 

if(listen(SOCKFD_S,BACKLOG) == -1) 

{ perror("listen");  return errno; }   

  

SERV_SA.sa_handler = sigchld_handler; 

sigemptyset(&SERV_SA.sa_mask); 

SERV_SA.sa_flags = SA_RESTART; 

if(sigaction(SIGCHLD, &SERV_SA, NULL) == -1) 

{ perror("sigaction");  return errno; } 

 

SERV_SIN_SIZE = sizeof(SERV_THEIR_ADDR); 

if((SOCKFD_STD = accept(SOCKFD_S, 

(struct sockaddr *)&SERV_THEIR_ADDR, &SERV_SIN_SIZE))==-1) 

{ perror("accept"); } 

#define 

SERV_END 
shutdown (SOCKFD_STD,SHUT_RDWR); close(SOCKFD_STD); 

TABELA II.  MACROS PARA INICIALIZAÇÃO DO CLIENTE. 

Macro Composição (primitivas socket) 

#define 

CLT_VARS 

int CLT_i; char* CLT_TEMP; int CLT_N;  

struct sockaddr_in CLT_ENDV; char CLT_BUFF[FLOAT_SIZE];  

int CLT_YES = 1; 

#define 

CLT_ 

CONNECT (IP, 

PORTA) 

if( (SOCKFD_STD=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0 ) 

{ perror("socket"); return errno; } 

 if(setsockopt(SOCKFD_STD,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,  

&CLT_YES, sizeof(int))==-1) 

{ perror("setsockopt");  return errno; } 

 

 CLT_ENDV.sin_family=AF_INET;  

 CLT_ENDV.sin_port=htons(PORTA);  

 if( inet_pton(AF_INET,IP,&CLT_ENDV.sin_addr) < 0) 

{ perror("inet_pton");  return errno; }  

  

memset(CLT_ENDV.sin_zero,'\0',8); 

 while(connect(SOCKFD_STD,(structsockaddr*)&CLT_ENDV, 

sizeof(struct sockaddr)) < 0) 

{ usleep(1000); } 

#define 

CLT_END 
shutdown(SOCKFD_STD,SHUT_RDWR); close(SOCKFD_STD); 

 

TABELA III.  MACROS USADAS PARA ENVIO E RECEPÇÃO DE DADOS. 

Macro Composição (primitivas socket) 

#define 

SEND(A) 

SERV_TEMP = (char*)&A;   CLT_N=-1; 

for(SERV_i=0; SERV_i<sizeof(float); SERV_i++ )   

SERV_BUFF[SERV_i] = SERV_TEMP[SERV_i];   

while(CLT_N == -1) {  

CLT_N = send(SOCKFD_STD, SERV_BUFF, FLOAT_SIZE, 0);  } 

#define 

RECV(A) 

CLT_TEMP = (char*) &A;   CLT_N=-1;    

while(CLT_N != FLOAT_SIZE) {  

CLT_N = read(SOCKFD_STD,CLT_BUFF, FLOAT_SIZE);    

for (CLT_i=0;CLT_i<FLOAT_SIZE; CLT_i++)    

CLT_TEMP[CLT_i] = CLT_BUFF[CLT_i]; } 

A. Estrutura do Cabo Coaxial 

A Fig. 6 ilustra um cabo de alta tensão com um núcleo 

metálico usado como referência para a aplicação relativa à 

paralelização da técnica numérica LN-FDTD. O condutor 

interno é envolvido pelas camadas indicadas pela Fig. 6. 

O modelo numérico do cabo possui suas extremidades 

truncadas por regiões absorventes do tipo UPML para meios 

condutivos [4]. Este procedimento é usado para absorver 

ondas eletromagnéticas que chegam a essas regiões, 

impedindo reflexões não físicas nos limites do domínio de 

análise. Esta técnica permite solucionar numericamente o 

problema para um cabo de comprimento infinito [17]. A 

malha da Fig. 3 foi usada para discretizar o cabo de seção reta 

constante. 
 

 

Fig. 6. Cabo coaxial de alta tensão. 

B. Troca de Mensagens: Cabo Coaxial de Alta Tensão 

A troca de mensagens é feita tanto através da MPI quanto 
por socket, para comparação dos desempenhos. O cabo foi 
dividido com um corte paralelo ao plano yz (para duas 
máquinas do cluster). Neste algoritmo, as mensagens são 
trocadas tal como indicado pela Fig. 4 e a divisão do domínio 
de análise em subdomínios foi feita conforme indicado na Fig. 
7. A malha computacional possui 62 células na direção z. 

Nove simulações foram realizadas, com os seguintes 

parâmetros: o diâmetro do cabo em células (nx1 = ny1) foi 

simulado com os valores 79, 179 e 279 células. A Fig. 8 exibe 

o gráfico do tempo de simulação médio considerando quatro 

mil passos de tempo, obtido para um total de três execuções 

para cada valor de ny1. Na Fig. 8, não se considerou troca de 

mensagens pela rede e os tempos obtidos são idênticos para 

socket e MPI. 

 

Fig. 7.  Representação da estrutura simulada – corte longitudinal. 
 

Na Fig. 9 os parâmetros de execução não foram alterados, 

porém as trocas de mensagens pela rede gigabit do cluster são 

consideradas. Foi observada uma redução máxima de 

aproximadamente 60% no tempo total de execução quando o 

socket foi usado.  

A Fig. 10 apresenta a diferença entre os dados das Figs. 10 
e 9, referente ao tempo entre a execução da aplicação com 
envios e sem envios de mensagens. Nota-se que a utilização do 
socket para o envio e recepção de mensagens pela rede gigabit, 
aplicado ao caso, proporciona uma redução do tempo máximo 
de troca de mensagens, pela rede, em aproximadamente 84%. 

CPU 0 CPU 1

Interface entre máquinas
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A Fig. 11 mostra saídas dos programas baseados em MPI e 
socket, além dos resultados obtidos seqüencialmente, para o 
campo elétrico transitório registrado no ponto S2 da Fig. 7. 
Foram considerados os três diferentes diâmetros de cabo 
indicados na Fig. 11. Esta Figura mostra a concordância de 
resultados quando utilizadas as bibliotecas LAM/MPI e mysock 
com os resultados obtidos seqüencialmente, para todos os casos 
testados. Os resultados obtidos são idênticos aos calculados em 
[17]. 

 

 

Fig. 8.  Tempos de processamento referentes à aplicação do cabo (sem trocas 

de mensagem pela rede). 
 

 
Fig. 9.  Tempo total de execução (processamento e transferência pela rede). 

 

 

Fig. 10.  Tempo de transferência de mensagens via LAM/MPI e mysock. 
 

 
Fig. 11.  Representação da saída Campo Elétrico (V/m). 

V. CONCLUSÃO 

Tomando-se como referência o tempo necessário para realizar 

transferência de dados em ambiente Beowulf através do software 

LAM/MPI, verificou-se que o uso de sockets pode reduzir 

consideravelmente este tempo. A avaliação da biblioteca desenvolvida 

(mysock) foi realizada por meio de um modelo eletromagnético de 

onda completa de um cabo coaxial de alta tensão, solucionando-se 

numericamente as equações de Maxwell no domínio do tempo, através 

do método LN_FDTD. 

Observou-se uma redução máxima próxima de 84% no tempo de 

transferência das informações (Fig. 10) referentes à paralelização do 

método LN-FDTD. Vale ressaltar que o uso de sockets para realizar a 

transferência de mensagens em um cluster Beowulf é uma técnica de 

baixo nível de acesso ao sistema e, portanto, praticamente todos os 

problemas de transferência de dados e controle de processos são de 

responsabilidade do programador, algo que torna a MPI mais atraente. 

Porém, os resultados obtidos neste trabalho mostram que o uso de 

técnicas primárias de transferência pode produzir ganhos 

consideráveis em termos do tempo total de execução. 

Como trabalho futuro, é proposto o desenvolvimento de uma 

biblioteca baseada em sockets capaz de trabalhar com mais de dois 

computadores. 
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Resumo—Este artigo apresenta o princı́pio de funcionamento
de um simples serviço de localização baseado em mensagens de
texto de celular, SMS - Short Message Service, para usuários
independentes do modelo do telefone digital utilizado. A base
do funcionamento do serviço é a escolha de um modelo de
propagação apropriado, em que foram testados e confrontados
Log-Distância e COST-231 através de um teste prático em
campo.

Palavras-Chave: Modelos de propagação, Serviços e Sistemas
de Localização.

I. INTRODUÇÃO

Recentes avanços na telefonia móvel celular têm permitido
que operadoras ofereçam novos serviços além da voz, tais
como, downloads de jogos, músicas e vı́deos. Entre as novas
funcionalidades, muitas empresas dão grande atenção aos
serviços de localização. Estes surgiram pela primeira vez
nos Estados Unidos, onde o FCC - Federal Communications
Commission estabeleceu normas às empresas para fornecer
serviços de localização a partir de chamadas de emergência.
A decisão foi muito bem aceita pela sociedade, mas para as
empresas os custos seriam elevados. Para obter o retorno sobre
o investimento, as operadoras começaram a elaborar serviços
que pudessem ser tarifados com base na posição geográfica
dos clientes. Dessa forma, surgiu o conceito comercial dos
Serviços Baseados em Localização (LBS - Location Based
Services) [5], [10].

A localização do usuário é muito importante para uma
empresa de telefonia móvel celular, porque muitos serviços
podem ser oferecidos. O artigo apresenta a escolha de um
modelo de propagação para determinar a posiçao fı́sica de
clientes, através da avaliação dos modelos de propagação Log-
distância e COST-231, bem como a técnica Timing Advance
(TA). O processo é feito utilizando o método da Trilateração
de Potência [2], [17]. Como item secundário será mostrado o
funcionamento de um serviço, via mensagens de celular, que
dará a localização de um usuário numa cidade.

O restante do texto está organizado da seguinte forma: A
Seção II descreve as principais caracterı́sticas de uma rede de
telefonia móvel celular. A análise dos modelos de propagação
utilizados no cálculo das distâncias em função das perdas é
apresentada na Seção III. Os sistemas de localização baseados
em TA e Trilateração de Potência são discutidos na Seção IV.
A Seção V mostra o funcionamento do Serviço de Mensagens
baseado na localização do usuário. Por fim, a Seção VI é
dedicada às conclusões.

II. TELEFONIA MÓVEL CELULAR

O sistema de telefonia móvel celular é baseada na divisão
de áreas geográficas em pequenas regiões conhecidas como
células. Cada célula pode ser representada por uma Estação
Base Transceptora, BTS - Base Transceiving Station, que
fornece um canal de frequência para o usuário e permite a
reutilização do mesmo em tecnologias como GSM - Global
System Mobile. Esta técnica transmite sinais com a mesma
frequência em estações base distintas [17].

Uma célula é o lugar onde os usuários da rede fazem
pedidos para realizar uma chamada ou deslocamento em torno
dela. Na teoria elas podem por hexágonos, o que elimina
áreas de sombra, quando sobrepostas umas às outras, porém
na prática podem assumir várias foram dependendo do relevo
e do ambiente que irá cobrir [3].

Os serviços baseados na localização geográfica podem ser
implementados por qualquer tecnologia móvel celular. Este
projeto irá utilizar o GSM devido à sua arquitetura e uso no
Brasil, uma vez que 90% da população utiliza essa tecnologia,
o que totaliza 150 milhões de usuários, aproximadamente [13].

A. Caracterı́sticas da Telefonia Móvel Celular
A telefonia convencional possui baixa densidade de

usuários, trabalha com alta potência de transmissão, antenas
elevadas, grande área de cobertura e não faz uso de ex-
pansão modular e reutilização de frequência [17]. Por outro
lado, a telefonia móvel celular possui caracterı́sticas opos-
tas, por exemplo, densidade alta de clientes, reutilização de
frequência (caracterı́stica principal, pois economiza banda de
frequências), baixa potência de transmissão, sistemas irradian-
tes relativamente baixos (uma vez que as estações móveis estão
mais próximas), pequena área de cobertura, porém eficaz e
teoricamente infinita, pois as células podem ser tratadas como
módulos.

B. Handover/Handoff
Uma das caracterı́sticas principais do sistema celular é o

handover ou handoff. Este evento ocorre quando a Estação
Móvel (EM) está numa ligação e no limite do desempenho sa-
tisfatório da célula. A Central de Comutação e Gerenciamento
(Management Switching System - MSC) verifica a posição da
estação e os pedidos para o canal de controle de uma célula
vizinha que assume a chamada telefônica. A Figura 1 ilustra
como ocorre o evento. A EM está na BTS1, solicita mudança
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de célula, em seguida a BTS2 aceita o pedido e muda para a
outra célula, sem interrupção da chamada [14].

Figura 1. Pelo handover, a EM passa a receber cobertura da BTS1 à BTS2
[3].

C. Roaming

Outra grande caracterı́stica da rede móvel é o roaming.
Semelhante ao sistema tradicional dos correios, onde uma
carta pode chegar em diversos lugares do mundo, os celulares
também podem funcionar em qualquer paı́s, isto é, quando o
usuário se desloca para outra cidade, estado ou paı́s diferente
da sua origem, o sistema tem a capacidade de fornecer
serviços a ele no momento em que o dispositivo for ligado
[3]. Estes usuários passam a ser chamados de romeiros, a
partir desse instante. Entretanto, como as operadoras não têm
rede suficiente, nem autorização para funcionar em todo o
mundo, as companhias selam acordos de roaming entre si.
Estes contratos permitem que clientes de empresas diferentes
se agreguem às redes e falem em seus aparelhos normalmente.
As despesas das ligações e serviços oferecidos são divididos
em percentuais de acordo com o que foi negociado [13].

III. MODELOS DE PROPAGAÇÃO

Esta seção apresenta modelos de propagação utilizados
neste artigo. Basicamente, esses modelos são utilizados para
estimar a distância entre a BTS e o móvel através das perdas
de percurso dos sinais transmitidos. Com base nas distâncias
a estas BTS, pode-se estimar a posição da EM.

A. Modelo Log-Distância

Log-distância é um modelo empı́rico. A distância é dada
por

Pr(d) = Pr(d0) − 10n log

(
d

d0

)
, (1)

em que Pr(d) é a potência recebida em um determinado ponto,
d é a distância do ponto desconhecido até uma estação, Pr(d0)

é a potência recebida no ponto de referência, d0 é a distância
do ponto desconhecido até uma referência e n é o expoente
de perda de caminho [2], [15], [16].

A Equação 1 pode ser reescrita como

d = d0 x 10

(
Pr(d0)−Pr(d)

10n

)
, (2)

em que a distância d está em função da potência transmi-
tida/recebida e o coeficiente de perda de caminho.

O ponto de referência d0 pode ser determinado pela medida
da potência recebida nele. Essa potência também depende
do coeficiente n, o qual é caracterizado pelo ambiente de
propagação em que está inserido conforme apresentado na
Tabela I [9]. A potência é medida no ponto onde a EM precisa
ser encontrada, e obtida com o Método de Trilateração de
Potência [6], [17].

Tabela I
EXPOENTE DE PERDA DE CAMINHO [19].

Tipo de ambiente Valor de n
Espaço Livre 2
Área Urbana 2,7 a 3,5

Área Urbana pouco obstruı́da 3 a 5
Indoor com linha de visada 1,6 a 1,8

Indoor com obstrução 4 a 6

B. Modelo COST-231

Modelo COST-Walfisch-Ikegami, também conhecido como
Modelo COST-231, resulta da combinação entre os mode-
los Walfisch-Bertoni e Ikegami [3], [4], [8], [9], [12]. Esta
combinação foi realizada pela COST-231 e descreve o ambi-
ente de propagação por meio dos seguintes parâmetros:

• Altura média dos edifı́cios (em metros);
• Largura média das ruas (em metros);
• Separação média entre edifı́cios (em metros);
• Orientação da rua em relação à onda incidente, distância

(em km);
• Frequência (em MHz);
• Altura das antenas da BTS e da EM (em metros).

A perda de propagação, em dB, é resultante da soma três
parcelas:

L = L0 + Lrst + Lmsd, (3)

em que L0 é a perda por espaço livre, Lrst é a perda por
difração no topo do edifı́cio e a perda por multidifração é
dada por Lmsd.

Sabendo como calcular a perda que o sinal sofre ao longo
do percurso, se faz necessário adequar as fórmulas às nossas
necessidades, pois o teste prático trará como resultados os
valores das potência nos pontos onde se deseja calcular a
localização da EM.

A potência recebida (Pr) é igual à subtração entre a potência
transmitida (Pt) e a perda no percurso (L). Logo, o cálculo
da distância pode ser formulado de acordo com a Equação

Pr = Pt − L. (4)

IV. SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO

Os sistemas de localização são amplamente utilizados para
auxiliar aplicações em LBS. Eles se baseiam em códigos
identificadores de uma rede celular ou no tempo de chegada
do sinal de radiofrequência [5].
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A. Timing Advance (TA)

O TA é baseado no método de diferença de tempo de
chegada (TDoA - Time Difference of Arrival), também cha-
mado de tempo estimado de chegada (ETA - Estimated Time
of Arrival). Baseia-se no tempo de chegada do sinal e é
calculado desde a saı́da do transmissor até o receptor. Como
a transmissão é feita na velocidade da luz, aproximadamente
3 x 108 m/s, a diferença do tempo gasto entre os dois pontos
é medida. A partir dessas duas grandezas fı́sicas é calculada
a distância percorrida entre transmissão e recepção [1], [7],
[11].

No caso desta pesquisa, o interesse é localizar uma EM
numa rede de telefonia celular. A técnica TA se aplica à
esta rede sem qualquer tipo de restrição. O funcionamento é
baseado no tempo que o sinal leva para ser propagado, porém
a BTS faz a leitura de quantas EMs estão utilizando seus
serviços naquele instante.

A cada tempo medido é delimitado um raio que cresce em
passos de 550 m, ou seja, para EMs que se encontram a menos
de 550 m da BTS é dado o valor 0, para as que se encontram
entre 550m e 1100 m é dado o valor 1 e assim sucessivamente.

B. Trilateração de Potência

A Trilateração de Potência é um cálculo intuitivo de posição
com base na estimativa de proximidade à distância, RSSI -
Received Signal Strength Indicator, ou seja, o nı́vel de sinal
recebido para o celular é a base para o cálculo da distância
entre a EM e a BTS [17].

Com a ferramenta para estimação de distâncias, o método da
Trilateração de potência pode ser implantado para localização
de EMs. O sistema consiste em conhecer a distância entre três
pontos distintos e um ponto de referência, traçar um cı́rculo
em volta deles de maneira que as circunferências se cruzem e
destacar a interseção. Esta área, definida por (x, y), concentra
a possı́vel localização do ponto. A Figura 2 ilustra o que foi
explicado.

Figura 2. Representação gráfica da Trilateração de potência [17].

Utilizando a fórmula da distância entre dois pontos da
Geometria Analı́tica, a representação gráfica resulta

di
2 = (x− xi)

2 + (y − yi)
2, (5)

em que (x, y) é a posição que se deseja calcular, (xi, yi) é a
posição de referência i, e di é a distância da EM à referência
i. O desenvolvimento da Equação 5 resultará num sistema de
equações não-lineares, que poderá ser resolvido pelo método
interativo de Newton-Raphson [18].

V. SERVIÇO DE SMS BASEADO NA LOCALIZAÇÃO DO
USUÁRIO

O funcionamento do serviço de SMS baseado na localização
do usuário é explicado a seguir. Como parte dos objetivos
desta pesquisa foi necessário executar um teste de campo
para análise dos modelos de propagação. A Figura 3 ilustra o
funcionamento do serviço.

Figura 3. Funcionamento do serviço de SMS baseado na localização do
usuário.

1) O usuário (EM) está numa cidade que não conhece. Para
saber onde está, geograficamente, envia uma mensagem
para a operadora, por exemplo, Onde estou?;

2) A operadora recebe a mensagem de texto, localiza o
usuário utilizando informações da BTS que gerou a men-
sagem ou calculando a distância que a EM está da BTS,
consulta um banco de dados, onde estão as informações
sobre a cidade, bairro, telefones úteis, turismo cultura,
lazer, entre outras (Obs.: O cálculo deve ser feito na
própria EM e ser enviado em conjunto com a mensagem.
Para isso é necessário o desenvolvimento de um software
para ser instalado no equipamento do usuário);

3) O banco de dados retorna, via operadora, as informações
via mensagem de texto.

Em ambientes internos, como casas e apartamentos, o sinal
do satélite não chega ao aparelho celular. Por isso a idéia
é viável e pode ser implantada sem custos altos para as
operadoras [17].

A. Teste para escolha do Modelo de Propagação
Esta pesquisa utilizará o sistema de localização de

Trilateração de potência para localizar a EM. A Figura 4 ilustra
o teste prático.

As estações BTS11 (x1, y1), BTS21 (x2, y2) e BTS31
(x3, y3) irradiarão potência para o Candidato (xd, yd). As
coordenadas xi e yi serão encontradas a partir do cálculo da
distância utilizando os modelos de propagação Log-distância e
COST-231. Também serão analisados os resultados fornecidos
pelo método de localização TA.
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Figura 4. Teste prático em campo [6].

Ambiente de Testes

O ambiente de testes será suburbano. Ele se encontra no
bairro do IPSEP, situado na cidade do Recife-PE. De maneira
aleatória foram escolhidos três pontos desconhecidos, onde
serão coletados os valores das potências emitidas por cada
BTS. O primeiro ponto se encontra à Avenida General Bento
da Gama e será denominado de GENERAL. O segundo está na
Avenida Senador Robert Kennedy, o qual se chamará PRAÇA.
O terceiro fica na Rua Jean Émille Favre, onde funciona a
Faculdade Boa Viagem, por conseguinte será chamado de
FBV. Como o modelo Log-distância necessita de um ponto
da referência, foi escolhido o ponto central do bairro para este
fim, o endereço fica na Rua Francisco Barreto e será marcado
simplesmente por d0.

Aquisição de Dados

Os dados foram obtidos em campo com o auxı́lio de GPS
e celular. Foram confirmadas as coordenadas geográficas. Em
seguida, coletados os nı́veis de sinal e valores de TA em cada
ponto de teste com o celular Nokia, o qual estava equipado
com a aplicação Field Test. A Figura 5 mostra uma tela
como exemplo, onde vemos destacados os valores de potência
recebida (dBm) e TA.

Figura 5. Tela Filed Test [6].

A Tabela II exibe os valores encontrados.

Tabela II
DADOS COLETADOS NO TESTE DE CAMPO.

Potência recebida (dBm) / TA
Pontos

BTS11 BTS21 BTS31
GENERAL - 68 / 0 - 58 / 0 - 85 / 1

PRAÇA - 92 / 2 - 70 / 1 - 62 / 0
FBV - 79 / 1 - 76 / 1 - 68 / 1
d0 - 78 / 1 - 73 / 0 - 57 / 1

Cálculo das Distâncias às BTS

Com os dados coletados devemos calcular as distâncias que
os pontos de testes estão das BTS. Primeiro será feito com o
modelo de propagação Log-distância, depois com o COST-231
e finalmente com o método TA. Os cálculos serão feitos para
todos os pontos, porém será apresentada apenas a distância
para ponto GENERAL entre as estações BTS11, BTS21 e
BTS31, pois os demais são explicados de maneira análoga.
No final de todo o processo, serão apresentadas tabelas com
os dados consolidados.

Cálculo das distâncias utilizando o modelo Log-distância

O cálculo necessita de d0, que é a distância entre o ponto de
referência às BTS. A Tabela III mostra estes valores, os quais
foram obtidos na ferramenta Google Earth.

Tabela III
DISTÂNCIA d0 ÀS BTS.

Distância (m)
Ponto

BTS11 BTS21 BTS31
d0 547,67 347,64 605,92

Aplicando a Equação 1 os valores Pr(d), Prd0 , n e d0 na
BTS11 para o cálculo da distância d, tem-se:

dBTS11 = 283, 66 m
dBTS21 = 67, 12 m
dBTS31 = 96, 00 m

Cálculo das distâncias utilizando o modelo COST-231

O cálculo da distância será:

d = 10(
Pt−Pr−156,6

38 ) (6)

dBTS11 = 325 m
dBTS21 = 178 m
dBTS31 = 910 m

Cálculo das distâncias utilizando Timing Advance

Como o TA cresce em passos de 550 m, para efeito de cálculos
será utilizada a média aritmética entre os dois extremos dos
valores que o TA assumir, por exemplo, caso o valor do TA
seja 0, a EM está entre 0 e 550 m, logo será usado o valor de
275 m. Para um TA de 1, a EM fica entre 550 m e 1100 m,
neste caso, o valor de 825 m. Finalmente, quando ocorrer um
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TA de 2, caso em que a EM estaria entre 1100 m e 1650 m
da BTS, será usado o valor de 1375 m.

dBTS11 = 275 m
dBTS21 = 275 m
dBTS31 = 825 m

Cálculo das Coordenadas Geográficas

Newton-Raphson é um método interativo utilizado para
a resolução do sistema de equações não-lineares. A seguir
serão mostrados todos os resultados para o ponto GENERAL.
A Tabela IV está consolidada com todas as coordenadas
Geográficas do GENERAL utilizando cada método, ou seja,
Log-distância, COST-231 e TA.

Tabela IV
COORDENADAS GEOGRÁFIICAS DO PONTO GENERAL.

Método Coordenadas Geográficas
TA 08o 06’ 35,05”S

34o 55’ 22,51”O
COST-231 08o 06’ 38,13”S

34o 55’ 24,70”O
Log-distância 08o 06’ 38,38”S

34o 55’ 25,19”O

B. Análise de Resultados
A Tabela V está consolidada com todos os erros para cada

um dos pontos testados.

Tabela V
ERRO PARA CADA PONTO TESTADO.

Ponto Método Erro (m)
TA 165

Log-distância 56General
COST-231 77

TA 304
Log-distância 898Praça

COST-231 301
TA 78

Log-distância 381FBV
COST-231 359

O Método TA apresentou melhor desempenho apenas para
o ponto de FBV, porém a forma que ele é coletado deixa uma
margem para erro, pois é um dado que é medido apenas para
a célula onde a ligação está trafegando, ou seja, o tempo que
o sinal passa para completar o percurso entre a origem e o
destino é medido apenas para a ligação em andamento.

O Modelo Log-distância mostrou-se como o mais impreciso,
pois não considera no cálculo obstruções, multipercursos e
desvanecimentos. Imprecisões no GPS, o qual foi usado para
marcar os pontos de testes, também podem gerar erros, entre-
tanto atingem os três métodos utilizados.

O Modelo COST-231 seria mais indicado para o projeto,
uma vez que considera vários detalhes para compor a perda
total do sinal que é transmitido, como, por exemplo, perda
por difração no topo dos prédios, presença de obstáculos,
multipercurso e desvanecimentos.

VI. CONCLUSÕES

Utilizando os métodos Log-distância, COST-231 e TA, os
resultados finais foram analisados para cada modelo com o

cálculo do erro da distância geodésica entre o ponto real
e o calculado. Imperfeições calculadas através da média de
erros podem ter ocorrido devido a fatores eletromagnéticos,
no entanto, o método de Newton-Raphson também apresenta
erros, uma vez que trabalha com iterações.

A implantação do serviço com COST-231 seria a melhor
escolha, pois admite alguns fatores no cálculo com altura e
largura do edifı́cio, as distâncias das ruas, entre outros. TA
apresenta um valor medido apenas para ligações em curso, não
levando em consideração as contribuições das células vizinhas.
Além disso, o método varia em passos de 550 m, o que fornece
uma probabilidade muito grande de erros dentro deste intervalo
e se mostra ineficaz quando não há visada direta entre a EM
e a BTS.

Quanto ao Método da Trilateração de Potência, este se
mostrou ineficaz para uma aplicação mais precisa, pois no caso
de o serviço sugerido ser aplicado para um centro comercial,
por exemplo, o erro médio seria grande e algumas lojas
não seriam localizadas corretamente, portanto, a sugestão de
aplicação desse serviço seria mais interessante para buscas em
nı́vel de bairro.

Como trabalhos futuros, serão analisados modelos de
propagação mais precisos, de modo a reduzir o erro na
localização de usuários e, consequentemente, melhorar o de-
sempenho do serviço de SMS.
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Abstract – This paper shows a tool for modeling of 

uncertainties in the assembly of passive microwave devices. It 

consists on the combination of the UT (Unscented Transform) 

with electromagnetic simulation. The technique is based on the 

assumption that numerical errors are negligible compared to the 

ones from the manufacturing process. The technique was 

validated through simulation and construction of several sets of 

identical microstrip filters. This was needed because of the 

natural statistical variation of the response. Measurements and 

simulations were compared using relevant statistical analysis, 

showing no significant difference between them. This technique 

can also be used for different microwave devices. 

 

Index terms - Electromagnetic analysis, Error analysis, 

Microstrip filters, Sensitivity, Tolerance analysis. 

 

I.  INTRODUCTION 

The manufacturing process introduces additional sources of 

uncertainty into an assembled filter, which are difficult to 

model with the electromagnetic simulator. These errors can 

eventually degrade the actual performance. Such effects can 

increase the number of required prototypes and also the 

resulting cost. 

The solution of this problem is to use uncertainty modeling 

techniques of modeling of uncertainties (random variables) 

still in the stage of simulation. The most popular method for 

the inclusion of random variables in this process is the Monte 

Carlo technique [1]. The typical Monte Carlo approach utilizes 

several thousand simulations to obtain the statistics of the final 

result. The use of alternative uncertainties modeling 

techniques can reduce the problem substantially. One of these 

approaches is the Unscented Transform (UT). The basic idea 

is the approximation of a continuous probability density 

distribution by a discrete one. Since the distribution is discrete, 

only a finite number of simulations will be necessary to 

capture the statistics of the problem. Therefore the UT allows 

minimal use of electromagnetic simulation for the 

characterization of the mapped random variables. Different 

simulators use different numerical methods, this means that 

the same simulated filter may yield different responses 

depending on the simulator used. 

 

II. THEORY 

In the manufacturing process of a device, there are always 

tolerances involved.  This means that all dimensions will have 

an intrinsic error (which may or may not be negligible). This 

error can be modeled by a random variable with fixed mean 

and a certain probability distribution. If more sources of error 

are considered in the manufacturing process, then more 

random variables with suitable distributions are required. The 

greater the number of variables, the greater the number of 

simulations required. In this work, this number was limited to 

two sources of error for the filter. The test requires UT 

simulations for each of the variables independently. 

The numerical error was not modeled as a random variable, 

but it was minimized with comparisons between different 

simulators. 

 

A. The Theory of UT 

 

The UT was developed in 1997 by Julier and Uhlman [2] 

and is used in various areas of electrical engineering [3]-[4]. 

One possible interpretation for the UT is of a discrete 

approximation of a continuous probability density function. 

Since the discrete probability density function has only a few 

points then the number of simulations required is minimal. 

The equation (1) shows that the moments to the mapped 

variable can be calculated either using a continuous or discrete 

distribution; the result will be the same provided that the 

moments of the two distributions are equal. 

 

    duupuGpuG n

n

n )()(  
 (1)

 

The weights pn and un sigma points are fully available once 

the necessary moments are calculated. Since (1) has to hold 

for all moments, the calculation of the weights and sigma 

points is the solution of a system is in (2). This system has to 

be truncated at some point. A satisfactory compromise is 

limiting the system up to the fourth moment. 

14º SBMO – Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 9º CBMag – Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

1020



 

  











duupuûEpu

duuupûEpu

kk

i

n

i

k

i

i

n

i

i

)(

)(

1

1


 (2)

 

Although the calculations were performed for zero mean, 

unit variance distributions, the generalization for other cases is 

simple. If u is a random variable with mean U and standard 

deviation σ, the sigma points are: 

 

 



2

1212

2

1211

)(3)3(421

)(3)3(421





US

US

  (3) 

Once the probability distribution is determined, the sigma 

points and weights are easily calculated. The sigma points and 

weights for the case of the uniform distribution in the interval 

[-1, 1] are presented in Table I. 

TABLE I 

SIGMA POINTS AND WEIGHTS FOR THE NORMALIZED 

UNIFORM DISTRIBUTION 

n 

Zeros (Normalized Sigma 
Points) Weights 

0 0 1 

1 
-0.577, 0.577 0.5, 0.5 

2 -0.77459, 0, 0.77459 0.278, 0.444, 0.278 

3 
-0.86114, -0.33998, 0.33998, 

0.86114 
0.1740, 0.326, 0, 

0.326, 0.1740 

 

The Table II shows an example with one independent 

random variable, with zero mean and a uniform distribution. 

The combination of the UT with an electromagnetic simulator 

is exemplified as follows: a particular device has a single 

transmission line with an average width of 2.25mm and an 

error of 0.1mm (uniform distribution). The second order UT 

approximation (Table I) requires three simulations as shown in 

Table II. 

 

TABLE II 

POINTS OF SIGMA APPROACH TO ONE VARIABLE 

Number of simulations Width of gap (mm) 

1 2.25 

2 2.25– 0.775*0.05 = 2.2211 

3 2.25+ 0.775*0.05 = 2.2788 

 

The response of the points shown in Table II can be any 

number of output parameters: Insertion loss, return loss, 

bandwidth, center frequency, and so on. The UT allows the 

calculation of a number of statistical parameters, but in this 

work the main ones are expected value, standard deviation and 

cumulative distribution function (which allows the 

characterization of the confidence interval).  

The UT also provides information on which variables are 

most relevant for the random variations in the response, and 

how many random variables are needed for the model. If x and 

y are two random variables, one may use the proportion to 

assess which one is more important: 

 

 }{}{
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}{}{
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yVarxVar

yVar
or

yVarxVar

xVar

  (4) 

Once the solutions to the set of sigma points are calculated, 

the results can be combined according to weighted average 

calculation described in the UT theory [2] to provide a good 

estimate of the moments of the mapped distribution. 

III. COMPARISON BETWEEN DIFFERENT SIMULATORS 

The UT was used to model manufacturing errors at the 

simulator stage instead of the prototype stage. The main 

assumption is that the simulator response is a very good 

approximation to the one of the ideal device (without 

assembly errors). This supposition was tested with a 

microstrip band stop filter [5], designed with a center 

frequency of 1.8 GHz and 1 GHz bandwidth. The choice of 

the filter was determined by the measurement and 

manufacturing facilities available. The filter was implemented 

in microstrip technology in substrate of relative permittivity   

εr = 10 and thickness h = 1.57mm.  

The same final design was used to assemble six filter 

prototypes using the same manufacturing process. This design 

was simulated in different simulation packages: CST, Sonnet-

Lite, and a standard FDTD simulator. 

These reference simulations were then compared to the 

measurements of the prototypes. The purpose of the 

comparison was to determine which simulator had the best 

response in comparison to the measurements. Naturally, all 

programs had their strong and weak points, so a score was 

devised to rank the response of each simulator. The 

simulations were compared to the average result of the 

measurements, shown in Fig. 1. This figure shows a small 

deviation of the center frequency and bandwidth of all 

simulated responses with respect to the average. Nevertheless 

the curve of the CST simulator had the best result, as it can be 

seen in Table III. 

 

TABLE III 

SCORE OF THE SIMULATORS 

Sim. C. Freq. Bandwidth Mean 

FDTD 2 1 1.5 

SONNET 1 2 1.5 

CST 3 3 3 
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Fig. 1.  Comparison between Return Loss responses of different 

simulators. 

 

IV. RESULTS 

The main purpose of the combination of UT with an 

electromagnetic simulator is the characterization of the 

statistical properties of the filter response. This description 

consisted in the calculation of the expected value, standard 

deviation and cumulative probability function (CDF). The 

calculation of the CDF used the techniques developed in [6]. 

The uncertainty is defined by the manufacturing process. In 

this work the process is a simple thermal printing as detailed 

in [7]. This work does not include the results of the modeling 

phase for the filters, due to poor calibration of network 

analyzer for this parameter. 

A.  Sources of Uncertainty. 

 

This filter geometry had a wide central stub and very thin 

lateral stubs (shown in Fig. 1), which presented themselves as 

sources of uncertainty. The lateral stubs were identified as the 

most relevant sources. This was verified after a series of 

numerical tests designed to pinpoint the most significant 

sources of disturbance. It was found that changing the width of 

the lateral stubs caused significant changes in the results. 

B.  Measurements and Simulations. 

 

Fig. 2 shows the comparison between the measured and 

simulated responses of the filter using the respective sigma 

points. 

The Fig. 3 shows the standard deviation. It increases 

significantly in the vicinity of the cutoff frequencies (3 dB 

points). This happens for both the simulated values with UT 

and for the measured values, which indicates greater 

sensitivity of cutoff frequencies (both in simulation and 

measurement). 

Fig. 2. Comparison between Measurement and Simulation 

Fig.3. Comparison between measured and simulated Standard 

Deviation. 

An analysis of the behavior of some relevant parameters of 

the filter (zeros in low and high frequency, central frequency 

and bandwidth) was done, with results shown in Table IV. 

 

C.  Cumulative Probability Function of Selected Parameters 

C.1. Center Frequency 

The CDF shows that there is no significant statistical 

difference between the measured filter behavior and the UT 

simulations. The measured central frequency is very close to 

the 50% point (expected value), and all measurements fall 

within the 95% confidence interval. These results are 

summarized in Fig. 4 

It is important to notice that the center frequency CDF 

shows that the technique allows increased confidence in 

modeling capability. However, the result is only as good as the 

electromagnetic simulator. If the numerical method is used 
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carelessly, it is very likely to obtain greater errors from the 

simulator than from the manufacturing process. 

Fig.4. CDF to Center Frequency 

TABLE IV 

MEASUREMENTS AND SIMULATIONS – COMPARISON OF 

EXPECTED VALUE AND STANDARD DEVIATION 

  C. Freq. Low Z. High Z. Bandwidth 

Measure 1 1.792 0.770 2.578 1.195 

Measure 2 1.785 0.781 2.626 1.198 

Measure 3 1.775 0.812 2.674 1.199 

Measure 4 1.777 0.815 2.655 1.191 

Measure 5 1.766 0.806 2.598 1.200 

Measure 6 1.769 0.804 2.708 1.189 

Average 1.777 0.798 2.639 1.195 

Deviation 0.010 0.018 0.049 0.005 

Simulation 1 1.797 0.792 2.583 1.187 

Simulation 2 1.785 0.765 2.589 1.188 

Simulation 3 1.775 0.775 2.592 1.197 

Simulation 4 1.756 0.819 2.580 1.179 

Simulation 5 1.776 0.852 2.580 1.184 

Simulation 6 1.783 0.789 2.586 1.189 

Simulation 7 1.762 0.769 2.592 1.199 

Simulation 8 1.793 0.819 2.583 1.194 

Simulation 9 1.772 0.783 2.589 1.208 

Average 1.778 0.803 2.585 1.189 

Deviation 0.012 0.031 0.004 0.008 

 

 

V. Conclusions 

This paper presented a straightforward and accurate 

technique for characterization of uncertainties by coupling the 

Unscented Transform (UT) with electromagnetic simulators. 

This combination shows how one can include the uncertainties 

intrinsic to the manufacturing process in the electromagnetic 

simulation. 

Since the technique is based on the accurate characterization 

of the sources of uncertainty, a study of several simulators was 

performed. The goal was to determine the simulation package 

with the most appropriate response for a given type of filter. 

After several tests, the CST software package was chosen 

because of the fidelity of the response in comparison to 

measurements. This package was then used to model the effect 

of uncertainties  

The validation of this method was performed including the 

uncertainty in the simulation and comparing its effects with 

real measurements and statistical data of the filters. The results 

indicate that the combination of UT and EM simulators can 

accurately describe the effects of uncertainty. 
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Motor de indução; rotor com barra rompida. 

I.  INTRODUÇÃO 

Por ser de construção simples e barata, o motor de 
indução do tipo gaiola de esquilo é um dos mais utilizados 
nos mais diversos acionamentos do dia-a-dia. Isto faz com 
que o estudo de suas características em um funcionamento 
normal e, principalmente em situação de falha, seja de 
grande interesse. 

Uma falha não incomum nesse tipo de motor é o 
rompimento de uma ou mais barras rotóricas, o que causa 
uma perda de potência na máquina. Esse rompimento 
pode ocorrer por diversos motivos, como o esforço que o 
rotor está sujeito ao acionar uma carga mecânica, ou até 
mesmo defeitos no processo de fabricação que fazem as 
barras susceptíveis a trincas. O problema é que muitas 
vezes esse defeito só é percebido quando mais de uma 
barra se rompem e o motor perde potência sensivelmente, 
interrompendo processos de forma não programada. 

O objetivo deste trabalho é a análise do rompimento 
de uma barra rotórica do motor através de medições 
simples como a tensão e corrente. Isso possibilitaria uma 
rápida detecção da falha por meio de equipamentos 
simples sem a necessidade de interromper o 
funcionamento da máquina nem desmontá-la. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizamos no estudo a seguir um motor comercial de 
fabricação seriada, com as seguintes características 
nominais: 

Potência 0.25 HP / 186 W 
Tensão de Alimentação ∆ 440 V 

Frequência 60 Hz 
Corrente 0.49 A 
Rotação 1670 RPM 

cos φ 0.77 
Tab.1. Dados nominais do motor estudado. 

Esse motor foi escolhido por ser amplamente utilizado 
e ser de fácil aquisição. 

O primeiro passo do trabalho consistiu na 
familiarização com os equipamentos disponíveis para o 
estudo e na construção de um modelo para o motor 
utilizado como protótipo. Desmontando cuidadosamente o 

motor conseguimos medir e determinar sua geometria e a 
configuração das ligações das bobinas. 

A determinação do número de espiras em cada bobina 
do motor foi feita por dois métodos diferentes, medindo-
se a resistência de um pólo e fazendo a proporção com a 
resistência do fio e por meio de uma bobina exploratória 
com número de espiras conhecido concatenada com um 
pólo do estator. 

Tendo os parâmetros elétricos e geométricos do motor 
definidos, ele foi ensaiado em um freio de histerese com a 
capacidade de medir o torque imposto e a rotação. Com 
um osciloscópio de alta freqüência de amostragem 
adquirimos curvas da corrente do motor para posterior 
análise. 

III. RESULTADOS  

O motor estudado foi submetido a um torque nominal 
em ambas as situações, motor completo e motor com 
barra rompida, sendo que na primeira manteve sua rotação 
nominal; na segunda sua rotação caiu sensivelmente. Isto 
acontece porque com o rompimento da barra o motor 
perde um pouco de sua potência e para continuar 
acionando uma carga de torque nominal seu 
escorregamento aumenta.  

A. Motor completo sem rompimento de barras.  

Para que seja detectada a falha no motor com barras 
rompidas, precisamos primeiro determinar as 
características da corrente com o motor em funcionamento 
normal. Utilizamos apenas a corrente de linha A, mas 
devido a simetria do estator o mesmo resultado deve ser 
obtido nas correntes de linha B e C. 

A Fig.1. apresenta a análise da corrente de linha A por 
meio da transformada rápida de Fourier no Matlab®. 
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Fig.1. Espectro de Fourier da corrente de linha A. Motor em condições normais. 

A mesma situação foi analisada pela transformada 
wavelet do tipo DB3, o que forneceu a Fig.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.2.  Transformada wavelet da corrente de linha A. Motor em condições normais 

B. Motor com uma barra rotórica rompida.  

O mesmo motor avaliado em condições normais teve 
uma de suas barras rotóricas rompida. A velocidade de 
rotação neste caso é 1438 RPM. A Fig. 3 e a Fig. 4 
apresentam a análise FFT (Fast Fourier Transform) e a 
transformada wavelet, respectivamente, para esse caso. 

 
Fig.3.  Espectro de Fourier da corrente de linha A. Motor com uma barra rompida. 

 

 
Fig.4.  Transformada wavelet da corrente de linha A. Motor com uma barra rompida 

IV. DISCUSSÃO 

Em condições normais o rotor do motor de indução é 
“visto” pelo estator como uma carga trifásica equilibrada, 
o campo magnético do estator induz correntes trifásicas na 
barras do rotor e a circulação destas correntes na gaiola 
produz o campo magnético de reação do rotor. A 
tendência ao alinhamento destes dois campos é que 
proporciona a rotação na maquina. 

No caso de uma das barras rotóricas estar 
descontinuada, a carga trifásica “vista” pelo estator é uma 
carga desequilibrada que provoca uma atenuação no 
campo magnético de reação do rotor. Como o rotor está 
girando, esse defeito faz com que esta atenuação de 
campo gire no mesmo sentido e velocidade do rotor. Isto 

provoca um efeito de modulação no sinal de corrente onde 
verificamos uma leve atenuação na amplitude da corrente 
em uma freqüência um pouco abaixo da nominal, esta é 
dada pela freqüência de rotação do rotor. 

Esta atenuação de campo fica mais evidente ao 
analisarmos o espectro de Fourier da corrente de linha A. 
Comparando com o espectro da corrente com o motor em 
condições normais, verificamos no espectro do motor com 
uma barra rompida o aparecimento de uma componente 
em 48 Hz, que pode nos indicar o defeito que procuramos. 

Pela comparação entre as transformadas Wavelet da 
corrente de linha do motor antes de depois do rompimento 
da barra rotórica percebemos uma diferença de padrão na 
componente principal, que é causada pelo defeito em 
questão. Por ser uma ferramenta não apenas de análise em 
freqüência mas também temporal, esta não mostrou o 
defeito de forma tão evidente quanto a FFT. Todavia, pela 
quantidade de informações que produz, os resultados da 
transformada wavelet merecem análises mais minuciosas, 
o que é o nosso foco de atenção neste momento.  

Não podemos afirmar com certeza que esta assinatura 
na corrente indica um rompimento de barra rotórica sem 
conhecermos a natureza da carga mecânica acionada pelo 
motor. Isto porque uma outra situação, por exemplo uma 
carga de torque variável, pode levar ao mesmo 
comportamento. Esta causaria pequenas oscilações na 
velocidade de rotação da máquina e poderia levar à 
mesma conclusão. Mas, apenas cargas de torque variável 
em pequenas amplitudes e freqüências próximas à rotação 
da máquina podem induzir ao erro, grandes variações ou 
variações com freqüência reduzida não afetariam nossa 
análise, já que buscamos atenuações de freqüência 
próxima à freqüência da rede no espectro de Fourier. 

V. CONCLUSÕES 

• A detecção de rompimento de barra rotórica por 
meio da análise de Fourier da corrente de linha de 
uma máquina de indução do tipo gaiola de esquilo 
é valida e é de simples execução, porém devemos 
saber qual a natureza da carga mecânica acionada 
pois cargas de torque variável podem induzir a 
um erro de análise. 

• A detecção por meio da transformada Wavelet é 
possível, porém sua execução é bem mais 
complexa pois esta ferramenta é mais eficaz para 
detectarmos defeitos não periódicos e transitórios. 

• Os defeitos causados pelo rompimento da barra 
rotórica no espectro de Fourier devem aparecer 
em uma freqüência fr que é igual a  fs ⁄s+1 onde s 
é o escorregamento e fs a freqüência da rede. Isto 
porque a freqüência no espectro onde aparece o 
defeito esta diretamente relacionada com a 
freqüência de rotação do rotor em relação ao 
campo girante do estator. 
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Abstract — We report a simple analysis of the phenomenon of 

four wave mixing, using the numerical solution of the coupled 

nonlinear four wave mixing equations. We developed a 

graphic interface to friendly set the simulation parameters. The 

interface enables the loading of the fiber experimental data 

such as attenuation coefficient, group velocity dispersion, 

effective area and Rayleigh scattering coefficient. 
 

Keywords - Optical amplification, Four Wave Mixing, Graphic 

Interface 

I.  INTRODUCTION  

Optical amplification is a technology used for the 

amplification of signals transmitted in long haul optical 

communications systems, and it is due to the interaction of the 

signal and the medium molecules. The optical fiber is a 

dielectric medium which subjected to high power presents a 

nonlinear behavior. The phenomenon of four wave mixing 

(FWM) is one of the nonlinear effects that occurs in optical 

fibers. As a consequence of the nonlinear behavior of the 

material, this phenomenon is manifested by the generation of 

optical signals at different frequencies from the signals 

transmitted in the optical fiber. These new signals can cause 

interference and degrade the performance of the 

communication system, since they act as noise in the system. 

In section II we present the theoretical foundation for 

analyzing the phenomenon of four wave mixing. In section III 

we find the coupled differential equations in terms of modal 

amplitudes, that model the phenomenon of four wave mixing. 

In section IV we present the graphical user interface 

developed using MATLAB.  The requirements to run the 

graphical interface are independent of the computer´s 

operational system and an installed MATLAB license.  In 

Section V is demonstrated using the interface to analyze the 

phenomenon and discussion of results. The conclusions are 

presented in Section VI 

II. THEORETICAL FOUNDATION 

To analyze the phenomenon of four wave mixing we assume 

firstly that four waves propagate in the + z axis linearly 

polarized in the x direction. The total electric field can be 

described by [1]: 
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where
i

E is the complex part of the electric field, transverse (x 

and y axes) to the fiber axis and its evolution along the fiber 
length. .cc is the complex conjugate,

i
β is the wave propagation 

constant at the angular frequency 
i

ω  and c is the speed of light 

in vacuum. Considering only the real part of the third order 
electric susceptibility, it is possible to obtain the component of 
the nonlinear induced polarization [1]
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where each component of NL

i
P corresponds to the terms 

obtained from the product of the electric fields. For example, 

we can express NLP
4

 as follows [1, 2] 
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where )3(

xxxx
χ is a component of the electric susceptibility tensor of 

third which represents the medium response (refractive index 
and absorption coefficient of a light field present in the 
medium) to the light intensity. +θ and −θ  is the phase 

difference between  the incoming signals in fiber optic. +θ has 

low efficiency to meet the condition of phase matching in 
optical fiber [3].  And −θ  is given by [1]: 

( ) ( ) tz 43214321 ωωωωββββθ −−+−−−+=−                    (4)
 

Factors 3 and 6 in equation (3) arise due to the various 
permutations of the electric fields. The term 4E is responsible 

for the appearance of the nonlinear effects of self-phase 
modulation (SPM) and cross-phase modulation (XPM). The 
remaining terms give rise to FWM and should have a relatively 
small phase difference, in order to generate a significant effect, 
required by conservation of energy and momentum. The FWM 
phase matching is primarily a specific selection of frequencies 
and the refractive index for each of these frequencies. In 
practice it is very difficult to obtain the complete phase 
matching for single mode fibers, but for multimode fibers it 
can be easier achieved, for small spectral separations only. 
Further, in equation (4), two photons ( 1ω , 2ω ) annihilate each 

other to create the photons ( 3ω , 4ω ) whose relationship can be 

described by 4321 ωωωω +=+
 
. It enables to attain three distinct 

cases: the fully degenerate case, where 321 ωωω == , obtaining 

the third harmonic generation. In the partially degenerate case, 
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where 321 ωωω ≠= the conversion frequency is 4312 ωωω += . 

And the case not degenerated where 321 ωωω ≠≠ . 

III. COUPLED NONLINEAR EQUATIONS OF FWM 

In describing the mathematical formulation of the longitudinal 

electric field behavior, the differential equations are usually 

described in terms of modal amplitudes. The system of 

coupled equations that describe the behavior of the complex 

envelope of the electric fields (corresponding to the complex 

amplitude )(zA
i

) is [3]: 
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Equation (5) represents the evolution of the FWM product, the 
generated wave that is usually called the idler wave. Similarly 
equation (6) describes the behavior of the wave at frequency 

k
f , which receives photons from the waves 

i
f and 

j
f (like 

ijk
f ). This wave is called the signal wave and experiences the 

same dynamics that generated the new signal. Equation (7) 
describes the behavior of the wave at frequency

i
f and equation 

(8) describes the behavior of the wave at frequency
j

f . These 

waves are called pump waves and provide energy (photons) to 
the waves at frequencies 

k
f and 

ijk
f . 

IV. GRAPHIC INTERFACE 

A graphic interface was developed in MATLAB GUI with the 
intention to make the FWM simulations procedure more 
friendly and straightforward, as shown in Fig.1, compared to a 
typical one which uses the MATLAB Command Window.  The 
interface enables the loading of the fiber experimental data 
such as attenuation coefficient, group velocity dispersion, 
effective area and Rayleigh scattering coefficient. We can see 
the advantage of using the interface by the following aspects in 
relation to the normal use of the MATLAB Command 
Window: 

• No need to retype all the data every time you want to run 
the program, changing the ones of interest only; 

• Possibility to insert dialog boxes with error messages 
informing the user where it occurred; 

• Flexibility to change the input data, without the need to 
retype all data if one of them is entered incorrectly; 

• Monitoring the simulation process by means of a bar hold. 

• No need to have MATLAB software installed in the 
computer. 

• Runs under any operational systems.  

 
Figure 1 - Interface developed 

V. RESULTS 

We solve numerically the coupled nonlinear FWM equation 

using MATLAB software integrated to the developed 

graphical interface, shown in Fig.1, considering a 100 km 

True Wave Reach fiber link. A fourth wave is generated at 

1389 nm due to mixing of three waves at 1390 nm (idler 

wave), 1391 nm (pump wave 1) and 1392 nm (pump wave 2). 

The main condition for the occurrence of four wave mixing [3] 

due to conservation of energy and momentum is to have the 

optical waves wavelength close to the fiber zero dispersion 

(1390 nm). The normalized amplitudes of the involved waves 

as a function of the link length are shown in Fig. 2.  

 
Figure 2 – Four Wave Mixing phenomenon 

 
As we can see from Fig. 2, the idler wave has the same 
behavior of the new signal generated by pump waves 1 and 2.  

VI. CONCLUSION 

We developed a graphical interface to friendly and 

straightforwardly simulate FWM in optical fibers. Although 

the simulation program is developed using MATLAB 

software, a compiled version of the interface allows its use in a 

computers where the MATLAB software is not installed, and 

in principle it can run in computers which relies in other 

operational system.  
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Resumo  O escopo deste trabalho é estudar a aplicação de 

dois métodos numéricos para análise e síntese de máquinas 
eletromagnéticas: Método dos Elementos Finitos (MEF) e 
Particle Swarm Optimization (PSO), de modo que eles atuem na 
resolução do problema Die Press Model (TEAM Workshop 
Problem 25). 

 
Palavras-chaves  Particle Swarm Optimization, Funções 

de aproximação, Método dos Elementos Finitos. 
 

I. INTRODUÇÃO 
A pesquisa em questão tem por objetivo testar a eficácia 

do Particle Swarm Optimization (PSO) em solucionar 
problemas da área de síntese e de projetos de dispositivos 
eletromagnéticos. Operando em conjunto com o método dos 
elementos finitos (MEF), ele foi utilizado para resolver um 
dos problemas propostos pela International Compumag 
Society como padrão para teste de algoritmos, o Die Press 
Model (TEAM Workshop Problem 25).  

A grande relevância em escolher o PSO para esta 
pesquisa se dá devido à sua baixa complexidade matemática e 
pouca exigência computacional.  

 
II.  METODOLOGIA 

A. O método dos elementos finitos 
 
O Método dos Elementos Finitos (MEF) [2] surgiu na 

década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, para 
resolver com maior velocidade e precisão problemas de 
engenharia civil e de aeronáutica. A técnica consiste em 
discretizar a região de estudo em pedaços finitos, em cujos 
interiores será feita uma aproximação da função em estudo, 
que deverá ser contínua. 

Neste trabalho, utiliza-se o MEF com a finalidade de 
estudar o comportamento do campo magnético (B) – sua 
intensidade e direção na região da linha ����� (figura 1b) – por 
meio do software FLUX2D. 

 
B. O Particle Swarm Optimization 

 
O Particle Swarm Optimization (PSO) é um método 

meta-heurístico, que foi apresentado pela primeira vez em 
1995, por James Kennedy e Russell C. Eberhart [3], e 
consiste basicamente em: dado um conjunto de partículas 
distribuídas aleatoriamente no espaço, chamado na literatura 
de enxame [4] encontramos suas novas posições (x1) de 
acordo com a equação (2). �� = �� + 	�. ���. ������ − ��� + 	�. ���. ������ − ��� (1) 

�� = �� + �� (2) 
As variáveis pbest e gbest – respectivamente – 

armazenam a melhor posição (mínimo ou máximo) da 
partícula e de todo o enxame até o dado instante e rand um 
número aleatório entre 0 e 1. O algoritmo evolui de tal modo 
que chegue a uma posição de mínimo ou máximo da função 
objetivo. 

A parcela v0, normalmente denominada inércia da 
partícula, geralmente é acompanhada por uma constante c0 – 
fator que é chamado de autoconfiança. 

As constantes c1 e c2 são a confiança, respectivamente, 
na melhor atuação pessoal e na melhor atuação social. 

C. Funções de aproximação 
 
Apesar de o MEF apresentar uma grande eficácia para a 

resolução de sistemas de equações diferenciais, seu custo 
computacional inviabiliza sua junção com o PSO. O 
problema foi resolvido ao realizar algumas amostras do 
comportamento eletromagnético do dispositivo, variando os 
parâmetros em estudo. Esses resultados são utilizados no 
PSO com um interpolador – no caso, optou-se pelo Kriging 
ou Processo de Regressão Gaussiano [8]. 

 
III.  DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO 

   O projeto do Die Press Model (TEAM Workshop 
Problem 25) [6] consiste em criar um dispositivo para 
produção de ímãs permanentes anisotrópicos.  

 
Figura 1a. Geometria do dispositivo 

Trabalho realizado com financiamento do programa PIBIC-CNPq.
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Figura 1b. Geometria do dispositivo 

O dispositivo é alimentado por duas bobinas indutoras, 
cujos enrolamentos possuem 4253A.esp cada. Seu núcleo – 
chamado de pole piece – e sua matriz – chamada de die 
molds – são constituídos por um material magnético não 
linear. 

As especificações do projeto consistem em haver uma 
densidade de fluxo sobre a linha ����� da seguinte forma: ��� = 0.35	��� �!��" = 0.35��� �!�# (3) 

Onde θ é o ângulo em relação ao eixo x. Assim, a função 
objetivo a ser minimizada é: 

$ = % &'�()* − �()+,� + '�-)* − �-)+,�./
)0�  (4) 

Onde n é um número correspondente a pontos específicos 
(=10), os índices p e o são os valores calculados e os 
especificados, respectivamente, dos vetores campo 
magnético. 

Para as restrições, foram utilizadas a sugestão para o 
problema: 

1 5 < 31 < 9.412.6 < 92 < 1814 < 93 < 454 < 94 < 19 # (5) 

 
 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Ao longo da análise do problema do Die Press Model, 

por meio do MEF, o parâmetro L3 mostrou pouca influência 
na função objetivo w. Decidiu-se realizar apenas uma análise 
da influência do R1, L2 e L4, e, portanto, suas otimizações. 
Resultados obtidos são apresentados na Tabela I. 

 
TABELA  I. PARÂMETROS OTIMIZADOS COM RESTRIÇÃO E FUNÇÃO 

OBJETIVO 
R1 (mm) L2 (mm) L4 (mm) Wx10-4 

7.20 14.47 14.84 4.02 
7.19 14.36 14.24 2.72 
7.20 14.37 14.23 2.72 
8.87 17.66 17.18 9.55 

  

As três primeiras linhas da tabela mostram uma 
convergência do PSO para o provável mínimo global da 
função objetivo em R1=7.2 (mm), L2=14.4 (mm) e L4=14.2 
(mm), o que está coerente com resultados publicados na 
literatura por meio de outros métodos [6][7][8]. No entanto, 
há uma solução que aponta uma região de mínimo local, 
R1=8.9 (mm), L2=17.7 (mm) e L4=17.2 (mm), indicando 
uma dificuldade do algoritmo. 

Dessa maneira, utilizou-se estratégias interessantes que 
podem ajudar a minimizar interferências dos mínimos locais 
no resultado do PSO, tais como tribos e enxames de 
memórias, conceitos introduzidos por Maurice Clerc [1].  

Além disso, é mostrado por este autor que há uma faixa 
de valores ótimos para cada constante. 

 
V. CONCLUSÕES 

Nesse trabalho, para a análise do projeto do Die Press 
Model, foi utilizado o Método dos Elementos Finitos (MEF) 
para verificação da influência de seus parâmetros em 
conjunto com suas restrições. 

Durante a otimização, utilizou-se apenas os parâmetros de 
maior relevância, a fim de obter um conjunto de dados 
amostrais com um menor custo computacional. 

Com a interpolação Kriging realizada no conjunto de 
dados obtidos pelo MEF, foi possível constatar o bom 
desempenho do PSO na resolução do Die Press Model, com 
um tempo computacional reduzido. 
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Resumo – O presente artigo descreve as atividades de pesquisa 

desenvolvidas pelo Laboratório de Telecomunicações da UFES 

em processamento de sinais ópticos em estruturas planares 

baseadas em cristais fotônicos. A propagação de ondas 

eletromagnéticas em tais estruturas é analisada através do 

método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo, FDTD, 

com o auxílio de ferramentas de software livre.    

Palavras-Chave— Cristais Fotônicos, FDTD. 

I.  INTRODUÇÃO 

O uso da luz para o processamento de informações é um 
dos maiores sonhos do homem. Muitos pesquisadores estudam 
técnicas para manipulação de fótons (partículas elementares da 
luz) e assim projetar dispositivos de telecomunicações. Isso 
representará grandes avanços, pois, teremos equipamentos mais 
velozes e com a vantagem de não superaquecer.  

A presente pesquisa tem por objetivo mostrar a 
fundamentação teórica de cristais fotônicos, o método das 
Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) e os 
resultados preliminares de simulações da propagação de ondas 
eletromagnéticas em um guia de ondas. E tem como finalidade 
propor técnicas para a implementação de processadores e 
dispositivos para sistemas de comunicação óptica usando 
cristais fotônicos.                                                                                           

II. CRISTAIS FOTÔNICOS 

Cristais fotônicos são estruturas altamente simétricas que 
permitem controlar e manipular a luz, são feitos de material 
isolante e podem ser uni, bi ou tridimensionais. Devido a sua 
periodicidade, esse material possui propriedades interessantes, 
como: bandas de energia ou comprimentos de onda proibidos, 
impedindo a propagação da luz em determinadas partes. Com 
isso, podemos projetar dispositivos com bandas proibidas e 
limitar a propagação da luz em determinadas regiões. Dentre as 
aplicações de cristais fotônicos estão: chaves ópticas, 
processador óptico e vários dispositivos para 
telecomunicações. Uma característica interessante da 
propagação da luz em cristais fotônicos está em curvas com 
baixas perdas de 90º (veja fig. 1). Na imagem, temos uma 
matriz de nanofuros regularmente espaçados. O guia é obtido 

ao se omitir uma fileira de furos, as cores azuis e vermelhas 
indicam pulsos altos e baixos. 

 

 

Fig. 1. Guia de onda em cristal fotônico. 

     A parte mais importante do processo de produção dos 
cristais fotônicos é a precisão com que a estrutura deve ser 
feita, pois, se deve obter um produto final com alto grau de 
simetria. Todavia como todo produto possui certa imprecisão 
chegou-se a pensar que essas estruturas seriam impraticáveis, 
devido não se alcançar a simetria desejada. Entretanto 
atualmente, várias pesquisas estudam meios de construir essas 
estruturas em massa e economicamente viável.   

 

III. PROPAGAÇÃO DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS EM CRISTAIS FOTÔNICOS 

A propagação de ondas eletromagnéticas é explicada pelas 
conhecidas equações de Maxwell. A solução analítica dessas 
equações nem sempre é possível (visto que sua solução é uma 
função do espaço e do tempo), como o que ocorre na 
propagação de ondas em cristais fotônicos. 

Com isso, é necessário um método numérico para a solução 
dessas equações, foi escolhido o método FDTD, que é de fácil 
entendimento e proporciona a solução das equações de 
Maxwell no domínio do tempo. 

IV. INTRODUÇÃO AO MÉTODO FDTD 

O método FDTD é uma técnica para a solução direta das 
equações de Maxwell no formato diferencial e no domínio do 
tempo. É um método simples conceitualmente e de fácil 
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implementação, sendo baseado em diferenças centradas. Foi 
introduzido por Yee em 1966 e estendido por Taflove, entre 
outros. Não recebeu grande interesse na época devido ao alto 
custo computacional, visando que o seu uso requer inúmeras 
iterações, contudo atualmente é crescente o seu uso devido à 
evolução dos computadores. Sendo usado para solucionar 
problemas de engenharia e física, pois permite o estudo da 
onda eletromagnética em todo o seu espectro de freqüências 
proporcionando assim, a solução de diversos problemas. 

No método, é feita uma discretização do espaço. Yee, ao 
propor o mesmo, se fundamentou no princípio da conservação 
da energia e de que cada componente de campo vetorial 
ocupasse uma posição bem definida na estrutura por ele criada, 
chamada célula de Yee, com isso, a energia do sistema é 
conservada, com certas aproximações.  

Sendo um método numérico, é de grande importância a 
questão de sua estabilidade e precisão. Para garantir a precisão 
do método é necessária que se escolha uma célula unitária com 
dimensões que são frações do comprimento de onda que está 
propagando no meio, isso irá garantir que a cada iteração não 
se terá variações consideráveis no campo elétrico e magnético. 
A estabilidade do método é assegurada pela seguinte relação 
(equação 1): 

 

Equação 1 

Onde Δt, Δx, Δy e Δz são os incrementos de tempo e espaço e 
vmax é a velocidade máxima da luz que pode ser obtida em todo 
o volume numérico (região de análise).     

V. MEEP 

O Meep (MIT Electromagnetic Equation Propagation) é um 
pacote de software desenvolvido no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT) utilizado para modelar sistemas 
eletromagnéticos que trabalha com o método FDTD para a 
solução das equações de Maxwell. Permite a simulação em 1D, 
2D, 3D e em coordenadas cilíndricas, e explora simetrias para 
reduzir o gasto computacional. Está sob a licença GNU GPL, 
sendo assim é um programa livre, sendo um dos motivos de 
sua escolha para o desenvolvimento da pesquisa, além de ser 
um software de fácil aprendizado. Veja na fig. 2 uma 
simulação realizada no MEEP de um guia de ondas.   

             

Fig. 2. Propagação de uma onda em um guia normal 

 

Na figura temos dois guias de altura d e espaçamento d. A 
onda se propaga pelo guia de baixo e no decorrer do tempo, 

parte da onda dispersada começa a se propagar no guia de 
cima. O próximo passo do projeto será a realização de 
simulações em cristais fotônicos, que é o interesse principal da 
pesquisa. 

VI.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Um computador é a rigor uma máquina que executa funções, 

processando um conjunto de sinais eletrônicos para uma 

determinada finalidade. Este projeto de pesquisa visa a 

aplicação dos cristais fotônicos no estudo de meios para se 

projetar chips ópticos, onde se terá o processamento de sinais 

totalmente ópticos. O que representa algo de extrema  

importância e trará grande avanço, pois contribuirá para a 

proposição da fabricação de computadores e dispositivos de  

telecomunicações muito mais rápidos dos atuais, visto que 

terão partículas viajando a velocidade da luz. O projeto se 

encontra na fase inicial, onde já foram feitos: estudo do 

MEEP, realização de simulações em guias simples e uma 

introdução ao método FDTD. O projeto é dividido 

basicamente em quatro partes: estudos do método FDTD, 

cristais fotônicos e do software Meep. E por último será a 

realização de simulações e técnicas de se programar as portas 

lógicas dos computadores usando cristais fotônicos. 
 

VII. CONCLUSÕES 

O projeto de um processador óptico trará avanços 

consideráveis para a sociedade, pois terá o processamento da 

informação em velocidades enormes, permitindo que cálculos 

complexos sejam feitos mais rápidos. É isso o que busca esse 

projeto: estudar meios para viabilizar o projeto de 

computadores totalmente ópticos. Nesse artigo, foram 

apresentadas as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento desse estudo. O principal objetivo da 

pesquisa é contribuir com uma parcela significativa, para o 

entendimento e projeto de dispositivos ópticos que utilizam 

cristais fotônicos. Os próximos passos do projeto serão: o 

estudo aprofundado da teoria eletromagnética e do método 

FDTD e realização de simulações em cristais fotônicos de 

estruturas simples.   
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Abstract—The interpolating Element Free Galerkin Method
(IEFGM) combined with the truncation technique has been
shown to be an easy and efficient technique for treating physical
discontinuities in the Poisson’s equation. A good accuracy for
this approach is achieved when the material interfaces lines are
properly refined. This work describes an auto adaptive algorithm
for handling the refinement process of such interfaces.

I. INTRODUCTION

The EFGM [1] is an attractive meshfree method for solving
partial differential equations (pde) whose applications have
been reported in the specialized literature of many fields of
science and engineering, e.g. computational mechanics [1]
and electromagnetism [2], magnetohidrodynamic (mhd) [3],
quantum physics [4] and recently plasma simulation [5].

The EFGM theoretical foundations rely on the idea of cons-
tructing a functional basis composed by the so called (EFGM)
shape functions. These shape functions are constructed from
a local Moving Least Squares (MLS) approximation per-
formed on the discretization points, and provide the required
functional basis for the well-known Galerkin discretization
procedure for solving pde’s. Different from the Finite Ele-
ment Method (FEM), the standard approach of the EFGM
[1] does not provide interpolating EFGM approximations. In
this case, additional techniques must be used for enforcing
the prescribed boundary conditions as well as the material
interface conditions for a correct physical description of the
phenomenon and for avoiding spurious oscillations [6].

The requirement of such techniques is undesirable due to:
1) the increasing of the total number of unknowns caused by
most used techniques, e.g. Lagrange Multipliers and Penalty
methods, and 2) the loss of the positive define character of the
stiffness matrix in the final linear system [7], [6]. The inter-
polating EFGM-domain truncation approach proposed in [8]
completely avoids the use of these additional techniques at the
cost of carefully take care about the boundary lines, specially
the material interface ones. Depending on the complexity of
the device geometry, an interative procedure of inspecting
approximations near the material interfaces of the domain may
take place and become a boring and time-consuming task.

This paper describes an auto adaptive algorithm for treating
material interface conditions by using the interpolating EFGM
with the modified domain truncation technique [6].

A. The interpolating EFGM approach

Suppose we are interested in solving the Poisson’s equa-
tion for the unknown function u(x) in a domain containing
material interfaces. Consider a set of discretization points at
which the approximation uh(x) will be performed. To each
node is associated a weight function wl(x) whose support
defines the nodal influence domains. Starting from a local
MLS approximation whose coefficients are determined by the
minimization of a weighted L2 norm of the error between the
local MLS approximation and the nodal variables, one can
obtain the EFGM shape functions φl(x):

φl(x) =
m∑
j

pj(x)(A−1(x)B(x))jl, (1)

often found in the following expansion:

uh(x) =
∑
l

φl(x).ul. (2)

The matrices A and B are defined as usual [1], [6], [2].
The interpolating character of the EFGM approximation can

be obtained by defining singular weight functions w̃i(x):

w̃i(x) = wi(x)/(1− wi(x) + ε), (3)

where the parameter ε is a prescribed precision for the sin-
gularity, and the truncated Schwarz function was chosen as
wi(x) [6]. Since the interpolating condition is satisfied only
punctually at the nodes, a more refined discretization along
the boundaries and interfaces can provide a correct global and
local description of the phenomenon [6].

B. Treatment of the interface conditions

The presence of material interfaces in electromagnetic
problems leads to field discontinuities. Since the proposed
approximation inherits the continuity of the Schwarz func-
tion, the state variable approximation and its derivates will
be continuous and differentiable functions. Thus, additional
techniques must be used for obtaining a correct description of
the physical field discontinuity across material interfaces.

We use the modified domain truncation technique with
the interpolating EFGM formulation [6], where the influ-
ence domains of nodes localized at a specified material are
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truncated across material interfaces. Thus nodes localized in
a specified material sub-domain S1 will only participate in
the approximation of evaluation points belonging the same
material. The discontinuous approximations of each material
sub-domain are connected by the nodes distributed along the
material interfaces which participate in the approximation of
points belonging to both materials. No Lagrange multipliers
are required due to the interpolating character of the approx-
imation. The error for computing the field near the interface
is an increasing function of the magnitude of the physical
discontinuity and decrease for more refined discretizations [6].

C. Auto adaptive algorithm for treating interface conditions

We take as a reference problem the computation of a
stationary electric field involving different conductor materi-
als, however, the procedures here developed can be applied
for computing stationary fields associated to the Poisson’s
equation in inhomogeneous media. From theory the physical
discontinuity of the normal component of the electric field
crossing the material interface of two conductors, is given by:

σ1E1n = σ2E2n, (4)

from which we can estimate a mean local error near the
interface for a set of arbitrary test points distributed parallel
and very close the interface line as show in Figure 1.

Lets xS1
t1 , . . . , x

S1
tk be the interface test-points belonging

material S1 and, correspondingly xS2
t1 , . . . , x

S2
tk be the ones

belonging to material S2. Similarly, let ES1
t1 , . . . , E

S1
tk and

ES2
t1 , . . . , E

S2
tk be the computed normal field component at

the interface test-points. If ÊS2
t1 , . . . , Ê

S2
tk are the theoretically

expected values at the test points xS2
t1 , . . . , x

S2
tk algebraically

obtained from (4), then the mean relative local error in the
approximation of the normal field component at the prescribed
interface test-points can be defined as:

EI =
tk∑

ti=t1

∣∣∣∣∣ES2
ti − ÊS2

ti

k.ÊS2
ti

∣∣∣∣∣ =
tk∑

ti=t1

∣∣∣∣∣E
S2
ti − (σS1

σS2
ES1
ti )

k.ÊS2
ti

∣∣∣∣∣ . (5)

Fig. 1. Distribution pattern of interface test-points

By using the above defined interface error we propose an auto
adaptive algorithm as follows:

1) After the preprocessing stage of the simulation, e.g., the
device design and physical specifications, generate the
sets of test-points for each material interface of interest;

2) Compute the approximation at the given discretization
nodes;

3) Compute the component of the electric field normal to
the material interface line for all the interface test-points;

4) Compute the mean relative errors EI (5) for each set of
interface test-points;

5) For each interface, compare its EI (5) with a prescribed
interface precision εI , and, if EI ≤ εI :

a) then, the prescribed precision has been achieved
for this interface, consider next interface;

b) else (EI > εI), refine the discretization nodes
along this interface and consider next interface;

6) If the number of discretization nodes has changed (step
5.b was executed) then return to step 2.

The fast h-convergence of the EFGM has already been
demonstrated in previous works for stationary electric and
magnetic fields [6,8] as well as in scattering problems [2],
which have encouraged the software engineering for including
new object-oriented classes of such auto adaptive algorithms.

II. FINAL DISCUSSION AND FURTHER DEVELOPMENT

The auto adaptive algorithm proposed in this work is
based on the error estimative obtained from the theoretically
expected physical interface conditions . It automates an in-
terative process of inspecting the approximation errors near
physical discontinuities. This work has being developed in the
context of the LExVE research project associated with the
LEVSOFT system [9]. A rigorous analysis of the performance
and robustness of the proposed algorithm is been carried out
and will be further reported.
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Resumo— Existe uma grande concentração de Estações Rádio 
Base (ERB) próximo a áreas residenciais na cidade de Vitória.  
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa feita para 
identificar os níveis de radiação nessas áreas e os possíveis efeitos 
biológicos que podem ser causados por essa fonte. Medidas foram 
efetuadas em pontos específicos para verificar se os níveis de 
densidade de campo magnético estão de acordo com os limites 
estabelecidos pelos órgãos de regulamentação. 
 
Palavras chave: Radiação de Alta Frequência; Efeitos Biológicos; 
Medições. 

I.  INTRODUÇÃO 
Os efeitos biológicos causados por radiação 

eletromagnética têm despertado muito interesse nos últimos 
anos, tanto na comunidade acadêmica como na sociedade em 
geral. Isto decorre do fato de que o avanço tecnológico 
permitiu a rápida difusão de equipamentos que produzem tais 
radiações, implicando em uma significativa elevação da 
exposição ao qual estamos submetidos em nosso dia a dia [1]. 

Neste trabalho foi feito um levantamento da distribuição 
das Estações Rádio Base (ERBs) instaladas na cidade de 
Vitória, tendo sido constatada uma grande concentração delas 
em áreas residenciais. Nesses pontos foram realizadas 
medições para verificar se os níveis de radiação presentes 
atendem aos limites estabelecidos pela ANATEL, Agência 
Nacional de Telecomunicações, adotados pela legislação 
municipal.  

II. ONDA ELETROMAGNÉTICA SOBRE TECIDOS BIOLÓGICOS 

A. Interação eletromagnética com sistemas biológicos 
Quando se considera a interação eletromagnética com 

sistemas biológicos, é necessário se distinguir entre os níveis 
de campos elétricos e magnéticos fora do corpo (a exposição) e 
os níveis de campos ou energia absorvida dentro dos tecidos do 
corpo (a dose) [2].  

A exposição é medida em termos da intensidade dos 
campos elétricos (E) e magnéticos (H), ou da densidade de 
potência incidente no corpo. A dose depende da exposição, 
bem como da geometria, tamanho e propriedades dielétricas 
dos tecidos envolvidos, e também da orientação destes com 
relação aos campos incidentes. O principal problema 
relacionado à dosimetria da absorção de energia 
eletromagnética por tecidos biológicos é o conhecimento do 
quanto dessa energia está sendo absorvida por cada parte do 

organismo. Isto é usualmente quantificado em termos da taxa 
específica de absorção (Specific Absorption Rate - SAR).  

B. Definição de SAR 
A Taxa de Absorção Específica (SAR) é a taxa temporal de 

energia eletromagnética que é absorvida por um objeto 
biológico exposto a campos eletromagnéticos, sendo expressa 
em [W/Kg]. 

A transferência de energia eletromagnética para tecidos é 
uma função dependente de muitos parâmetros. A intensidade 
do campo incidente externo pode ser expressa em uma 
variedade de unidades, com os dados referentes à exposição 
sendo geralmente expressos em termos de unidades de 
densidade de potência (W/m²), que adotaremos neste artigo 
para posterior comparação com os valores obtidos na literatura 
sobre o assunto.  

De acordo com os valores estabelecidos por normas 
internacionais [3], adotados pela ANATEL, é sugerido que 
para qualquer 1 (um) grama de tecido por um período de 30 
(trinta) minutos ou mais, o limite de exposição deva 
permanecer abaixo de 1,6 W/Kg. 

A quantificação dos valores de SAR de acordo com os 
níveis medidos é dada pela conversão da densidade de potência 
para valores de campo elétrico, isso pode ser relacionado 
através das seguintes equações [4]: 

22EP    [W/m²]   (1) 

  22ESAR   [W/Kg]   (2) 

Onde: 
        = Impedância intrínseca do meio [Ω]; 

E = Valor rms da intensidade do campo elétrico induzido 
no tecido [V/m]; 

 = Densidade do tecido [Kg/m³]; 

 = Condutividade do tecido [S/m]; 

III. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO. 

A. Definição dos pontos de medição: 
Com os dados disponibilizados no domínio da ANATEL 

[5], foi possível obter as coordenadas das ERBs distribuídas 
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pela cidade de Vitória. Na Figura 1 é mostrada a distribuição 
espacial das ERBs utilizando-se da ferramenta de marcadores 
do googlemaps. Dessa forma, selecionamos os piores cenários, 
com os pontos onde as ERBs estavam mais concentradas para, 
a partir daí, obter medições de maior amplitude. Tais pontos 
estão circulados na Figura 1. 

 
Figura 1- Distribuição das ERBs no município de Vitória e pontos de medidas. 

B. Método de Medição: 
Uma vez selecionados os pontos, definimos como padrão 

para as medições a menor distância possível que um cidadão 
comum poderia estar de uma ERB, o que normalmente gira em 
torno de 20 m. 

As medições foram centradas nas freqüências de 900 MHz 
e 1800 MHz por serem as freqüências utilizadas pelas 
empresas operadoras das ERBs em estudo. 

Para efetuar as medidas, foi utilizado o equipamento 
Aaronia Spectran HF 6060 V4 [6], que foi calibrado para 
medição de densidade de potência em W/m². Cada medição 
durou cerca de 10 minutos e durante esse período o 
equipamento registrou os valores máximos medidos, tendo sua 
disposição em relação à ERB variada durante esse intervalo.  

IV. RESULTADOS OBTIDOS. 
Os pontos de 1 a 3 referem-se a medições feitas no bairro 

Jardim da Penha, e as medidas 4 e 5 foram obtidas no centro da 
cidade de Vitória. 

 

 
Figura 2- Resultado das medições efetuadas. 

Através da análise dos dados colhidos, foram constatados 
valores distintos de potências para cada uma das medidas, o 
que já era esperado devido aos diversos fatores que contribuem 
na incidência dos campos elétricos. Uma explicação básica é 
dada simplesmente pela diferença na quantidade de antenas nos 
pontos das medições. 

Os valores obtidos com as medições efetuadas nos pontos 
de maior concentração de ERB nos permitem constatar que os 
valores de potência estão bem abaixo dos limites de 4,5 W/m² 
estipulados como limite segundo a resolução nº 303, de 02 de 
julho de 2002 da ANATEL [7]. Dessa forma, é possível 
afirmar que os níveis de radiação no local estão dentro do 
limite estipulado de segurança. 

V. CONCLUSÕES. 
Observa-se que na maioria dos países são adotados os 

procedimentos que regulamentam os limites de exposição. Para 
a legislação de radiação de altas freqüências, os países utilizam 
de seus próprios órgãos, ou seja, fica claro que não existe um 
padrão mundial de regulamentação. Mesmo com inúmeras 
pesquisas que indicam as aplicações na faixa de alta freqüência 
não apresentarem perigo à saúde dos seres humanos, ainda há 
carência de respostas conclusivas capazes de tranqüilizar a 
população [8]. 

Um dos fatores que dificulta a obtenção dessas respostas é a 
ausência de um estudo de longo prazo sobre os efeitos térmicos 
e não térmicos das emissões, pois é fato que em gerações 
passadas, além de não existir a preocupação com os efeitos da 
radiação nas faixas de altas freqüências, a sua utilização não 
era tão grande como é atualmente. Uma vez que a utilização de 
radiações de alta freqüência tende a aumentar, fica a dúvida em 
relação aos efeitos biológicos que irão incidir sobre as gerações 
futuras. 
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Resumo – Este trabalho de Iniciação Científica tem como objetivo 

desenvolver um modem OFDM (Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing) usando uma linguagem de descrição de hardware mais 

eficiente e rápida, o MyHDL. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Os sistemas digitais atuais aplicados ao desenvolvimento de 
sistemas de telecomunicações são descritos, na sua grande 
parte, em VHDL (Very High Speed Integrated Circuits 
Hardware Description Language) ou Verilog. Essas 
linguagens apresentam certas limitações quanto a 
complexidade das simulações que podem ser realizadas para 
um certo sistema e também quanto a complexidade da 
descrição desse sistema. Foi observando essas e outras 
dificuldades das linguagens de baixo nível que Jan Decaluwe 
[2] desenvolveu a ferramenta MyHDL, uma biblioteca da 
linguagem de programação Python para descrever hardware 
com elegância e simplicidade. Este trabalho tem por objetivo 
principal descrever um modem OFDM (Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing) usando essa ferramenta para 
facilitar a descrição, já que a linguagem Python é uma 
linguagem de alto nível.  

II. O SISTEMA OFDM 

OFDM é uma técnica de modulação baseada na idéia de 
multiplexação por divisão da frequência (FDM) onde múltiplos 
sinais são enviados em diferentes frequências e ao mesmo 
tempo. Muitos são familiarizados com FDM pelo uso de 
aparelhos de rádio e televisão: normalmente, cada estação é 
associada a uma determinada frequência (ou canal) e deve 
utilizá-la para realizar suas transmissões. OFDM parte deste 
conceito mas vai além, pois divide uma única transmissão em 
múltiplos sinais com menor ocupação espectral (dezenas ou 
milhares). Isto adicionado com o uso de técnicas avançadas de 
modulação em cada componente, resulta em um sinal com 
grande resistência à interferência. Esse sistema é empregado 
em diversas áreas como conexão ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line), Wireles LAN e Televisão e Rádio Digital. [4] 

A descrição do modem OFDM coincide com uma 
ferramenta matemática conhecida como Transformada de 
Fourier, e a sua inversa, como mostra a Figura 1. Inicialmente 
o sinal serial, em binário, que chega ao receptor é convertido 

para paralelo e depois mapeado por uma constelação quadrada, 
no nosso caso o modulador QAM. Logo após a modulação, 
esse sinal passa pela transformada de Fourier inversa e 
converdito para analógico pelo conversor D/A, e depois 
transmitido pelo canal. O receptor passa pelo mesmo processo, 
de maneira inversa.  

  Figura 1 – Transceptor OFDM 

 

A transformada de Fourier para o sistema é usada no tempo 
discreto, tomando-se apenas alguns pontos de amostragem e 
pode-se mostrar que a transfomada discreta inversa de Fourier 
(IDFT) é descrita pela equação abaixo. Esta equação, e sua 
inversa, devem ser implementadas em hardware usando um 
algoritimo conhecido como IFFT/FFT (Inverse Fast Fourier 
Transform/Fast Fourier Transform), o algoritimo rápido que 
calcula a IDFT/DFT de um sinal com período arbitrário. 

 

III. ESTRUTURA DO MYHDL 

A Figura 2 resume o desenvolvimento de hardware usando 
Python MyHDL. Inicialmente são escritos os códigos de testes 
(Artefato 1) e em seguida o hardware é descrito com o 
MyHDL. Após a conclusão do módulo (Artefato 2), os testes 
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para o sistema podem ser executados e avaliados; também 
podem ser feitas simulações as quais podem ter como resultado 
waveforms, valores impressos na tela, o preenchimento de 
arquivos, entres muitas outras possibilidades. Após a 
verificação dos testes, o código em Python é convertido para 
Verilog ou VHDL. No caso de ser convertido para Verilog 
(Artefato 3), pode-se testar o código usando um artifício 
conhecido como Co-Simulação, o qual executa uma simulação  
de Python e Verilog em conjunto. Com a Co-Simulação 
poderemos rodar novamente os casos de testes (Artefato 1) 
ainda em Python para validar o novo código em Verilog 
(Artefato 3). Depois de validado o projeto está pronto para ser 
utilizado em FPGA (Field-Programmable Gate Array) ou DSP 
(Digital Signal Processor). [1] 

        Figura 2 – Desenvolvimento de Hardware com Python 
MyHDL. 

IV. RESULTADOS OBITIDOS COM MYHDL 

A ferramenta Python MyHDL tem se mostrado eficiente na 
descrição de hardware, em especial no poder de simulação que 
pode ser alcançado com os módulos. Com MyHDL as 
simulações pódem ser executadas em conjunto com outras 
bibliotecas de Python, destacando-se dentre elas a matplotlib 
(para manipulação de matrizes e gŕaficos), a SciPy (para 
computação científica) e Tkinter (para simulações com 
interface gŕafica). Além dessas ferramentas, MyHDL conta 
com a função traceSignals(), que gera a waveform de uma 

simulação, como mostra a Figura 3, onde foi simulado um 4-
QAM.  

 Figura 3 – Waveform de um 4-QAM.  

Vários blocos de hardware foram construídos e simulados 
usando essa ferramenta. Inicialmente, foram descritos alguns 
blocos básicos como memória RAM, ROM, Dual RAM, 
contador, MUX e um decodificador. Após as simulações com 
esses blocos, foi implementado um 4-QAM, geradores de 
sinais, usando conversores digital-analógico e um CORDIC 
(Cordinate Rotation Digital Computer). 

V. CONCLUSÃO 

As simulações dos blocos de hardware puderam ser melhor 
desenvolvidas contando com o auxílio das várias bibliotecas e 
funções do Python, como a função randrange(), que gera 
números pseudo-aletórios. Esta função parece ser simples para 
a programação em alto nível, mas com as linguagens VHDL e 
Verilog não é possível obter funções deste tipo, o que torna a 
descrição da simulação mais trabalhosa.   

A continuação deste trabalho é o estudo dos algoritimos de 
FFT e a implementação do algoritimo escolhido, além da 
junção da FFT com os outros blocos necessários para formar o 
sistema OFDM básico. 
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Resumo—Este trabalho mostra pela primeira vez, os resultados 

obtidos no desenvolvimento preliminar do protótipo de um 

atenuador óptico variável (VOA) simples, controlado por luz,  

para enlaces de fibra óptica. O mecanismo de controle é 

baseado na opacidade foto-induzida em polímeros foto-

cromáticos (PFCs) com o uso de LEDs emitindo no ultra-

violeta próximo (395 nm). Foi possível induzir 8,2 dB de 

atenuação em poucos segundos num feixe de luz vermelha (650 

nm). A opacidade do PFC mostrou-se reversível, porém 

bastante lenta (~ minutos) para retornar à transparência 
original. 

Palavras-chaves: efeito foto-cromático, dispositivo óptico, fibra 

óptica, atenuador óptico variável, comunicações ópticas. 

I.  INTRODUÇÃO 

 VOAs (Variable Optical Attenuators) são componentes 
ativos utilizados no controle da potência que se propaga num 
enlace de fibra óptica [1,2]. O mecanismo utilizado nos 
VOAs comerciais é geralmente baseado em filtros neutros 
com densidade óptica gradual controlados mecanicamente, 
de forma que o feixe de luz colimado a partir da fibra óptica 
lhe atravesse [1,2]. Alternativamente, pode-se variar a 
atenuação óptica induzindo, também mecanicamente, algum 
tipo de desalinhamento geométrico entre as duas 
extremidades da fibra óptica [1,2]. Há no entanto na 
literatura, o registro de diversos mecanismos de operação de 
VOAs. 

Um exame da literatura disponível, mostrou um trabalho 
que descreve um VOA implementado num interferômetro de 
Mach-Zehnder, operante até 15 dB, onde a modulação de 
fase induzida em um de seus braços foi obtida com o uso de 
um material foto-crômico [3]. Deve-se entretanto notar, que 
a opacidade foto-induzida não é diretamente utilizada, mas 
sim a variação do índice de refração que pode ser obtida via 
relação de Kramers-Kronig. Um outro trabalho [4] mostrou 
um VOA baseado no efeito eletro-cromático, operante até 50 
dB, mas foi testado apenas para 1310 nm.  

Neste artigo, é mostrado pela primeira vez, no melhor do 
conhecimento dos autores, o protótipo de laboratório de um 
atenuador óptico variável baseado no controle de luz por luz, 
através do efeito foto-cromático [5], portanto sem o uso de 
artefatos mecânicos. O dispositivo utiliza um substrato de 
PFC sensível à luz ultra-violeta (UV) [6,7].  

II. O MATERIAL FOTO-CROMÁTICO 

É aqui utilizado um substrato de PFC de “última 
geração” CR-607TM da Transitions Optical Incorporation 
[6,7] cortado e polido nas dimensões 30,0 x 30,0 x 2,6 mm. 
O substrato polimérico possui a designação comercial de 
SOLFEXTM, e se origina de uma tecnologia química 
complexa que consiste numa matriz polimérica com 1,50 de 
índice de refração, contendo uma dopagem não revelada pelo 
fabricante [7]. Esta classe de materiais foto-cromáticos vem 
sendo desenvolvida desde os anos 90 pela Transitions 
Optical Incorporation, tendo a empresa já acumulado mais 
de 80 patentes no assunto. O material é provavelmente 
obtido pela incorporação de moléculas orgânicas de natureza 
foto-crômica reversível como, por exemplo, as 
naphthopyrans [5,7] na matriz polimérica. Desta forma, o 
material sólido obtido, é capaz de tornar-se opaco em poucos 
segundos sob incidência de luz ultra-violeta, e depois 
retornar a transparência original, caso a incidência de UV 
tenha cessado. 

III. EXPERIMENTOS E RESULTADOS PRELIMINARES 

A Fig.1 mostra em diagrama de blocos, o esquema do 
protótipo construído, enquanto que a Fig.2 mostra uma 
fotografia do aparato. 

Para testar o mecanismo, usou-se um spot-LED vermelho 
(650 nm) da DieMount GmbH, dotado de uma micro-lente 
parabólica capaz de produzir um feixe óptico de prova com 
cerca de 4o de divergência. 

 
Figura 1. Configuração experimental preliminar do VOA foto-

cromático.  

Os autores agradecem a Faperj e ao MCT/CNPq pelo apoio financeiro 
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Figura 2. Fotografia do protótipo do VOA foto-cromático. 

Conforme ilustrado nas Figs.1 e 2, o LED UV de 5mm 
da Laser Roithner, modelo RLU395-8-30 8 mW@20 mA 
com 30o de divergência, era posicionado de forma oblíqua ao 
plano do substrato, numa distância de 2,5 mm. A luz 
vermelha após atravessar o substrato de PFC, era coletada 
pela extremidade clivada de uma fibra óptica plástica (POF) 
de PMMA com 1mm de diâmetro e abertura numérica de 
0,5. A outra extremidade da POF era então conectada à um 
medidor de potência óptica com fotodiodo de silício, capaz 
de detectar até -60 dBm. 

Inicialmente, o spot-LED vermelho era ligado e o seu 
feixe razoavelmente colimado era feito incidir diretamente 
na extremidade da POF coletora, sem portanto atravessar o 
substrato de PFC. Uma certa potência óptica era medida. A 
seguir, o PFC era inserido conforme o esquema mostrado na 
Fig.1, e a potência resultante era mais uma vez medida. 
Desta forma, obteve-se uma atenuação por inserção do PFC 
de apenas 0,2 dB. Esta atenuação deve-se praticamente às 
reflexões nas interfaces polímero-ar, já que o PFC não tinha 
cobertura anti-reflexiva. 

Não se observou qualquer escurecimento do PFC sob 
incidência da luz fluorescente ambiente do laboratório. 
Mesmo após vários minutos em que a luz vermelha do spot-
LED atravessava o PFC, não foi possível observar qualquer 
atenuação do mesmo. Desta forma, ficou confirmado 
conforme já especificado pelo fabricante, que o mecanismo 
de opacidade foto-induzida no PFC não pode ser ativado por 
luz vermelha. O mesmo resultado foi obtido com o uso de 
um LED verde de prova. 

Na etapa seguinte, conforme mostrado nas Figs.1 e 2, o 
LED ultra-violeta (395 nm) era ligado com alimentação de  
50 mA de corrente DC e posicionado de forma a iluminar 
uma pequena área do PFC por onde atravessa o feixe de luz 
vermelha.  

A Fig.3 mostra um gráfico da resposta temporal da 
atenuação foto-induzida, a partir do momento em que o LED 
UV era ligado. Observa-se uma curva exponencial 
ascendente, do tipo 1 – exp(-t/!S) onde !S = 13 s é o tempo 
típico de subida até ~ 8,2 dB, que era o valor de saturação da 
atenuação. A partir do momento em que o LED UV era 
desligado, a Fig.3 mostra que a transparência voltava ao 
valor original através de uma exponencial descendente da 
forma exp(-t/!D), onde !D = 104 s é o tempo típico de 
decaimento.  

 
Figura 3. Gráfico da resposta temporal da atenuação foto-induzida no PFC a 

partir do momento em que o LED UV era ligado com corrente DC de 50 
mA, e depois quando era desligado. 

IV. CONCLUSÕES 

No melhor do conhecimento dos autores, foi pela 
primeira vez mostrado um VOA baseado diretamente no 
efeito foto-cromático, onde obteve-se resultados preliminares 
promissores. Foi possível obter atenuação foto-induzida de 
até 8,2 dB num feixe de luz vermelha. Entretanto, o 
dispositivo deverá ser capaz de induzir atenuação em banda 
espectral larga, cobrindo o visível e provavelmente o infra-
vermelho próximo. Em geral não é necessário que VOAs 
possuam resposta rápida, alguns segundos são normalmente 
aceitáveis em diversas aplicações. Entretanto, o retorno à 
transparência original é ainda bastante lenta para propósitos 
práticos. De qualquer forma, é requerido um maior 
conhecimento dos mecanismos por trás do efeito foto-
crômico e o seu controle. Investigações continuam em 
andamento no LaCOp/UFF, inclusive para verificar se o 
comportamento do PFC é isotrópico. 
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Abstract— Neste artigo é apresentado um estudo da convergência 
do método dos momentos aplicado no problema de capacitores de 
placas paralelas circulares. Um programa computacional em 
matlab foi desenvolvido para calcular as distribuições de cargas 
nas placas e a capacitância. Várias simulações foram efetuadas 
para analisar a convergência dos resultados e a variação da 
capacitância com a distância entre as placas. Foram realizados 
também experimentos sobre capacitância. Verificou-se que uma 
boa concordância com os resultados experimentais é obtida 
quando N>30, onde N é o número de subseções ao longo da 
diagonal principal da placa circular do capacitor.  

Palavras Chave (Análise numérica, Método dos momentos, 
Capacitor de placas paralelas circulares). 

I.  INTRODUÇÃO 
Poucos problemas em Engenharia Elétrica sobre cálculo de 

campos eletromagnéticos possuem soluções simples de forma 
analítica como calcular a capacitância de um capacitor de 
placas circulares. Na maioria dos casos utiliza-se alguma 
técnica específica para resolvê-los. As técnicas numéricas são 
as mais utilizadas, pois possuem vantagens interessantes, tais 
como a possibilidade de solução de problemas complexos com 
boa precisão e baixo custo [1]. 

Neste trabalho é apresentado um estudo de convergência do 
método dos momentos na análise do capacitor de placas 
paralelas em forma de disco. Para isto, foi desenvolvido 
programa computacional para o cálculo da distribuição de 
cargas nas placas e da capacitância. Através deste programa, 
várias simulações foram realizadas para estudar a convergência 
dos resultados. Experimentos em laboratório foram realizados 
para medição de capacitância. Os resultados numéricos, 
analíticos aproximados e experimentais foram comparados. 

II. GEOMETRIA DO CAPACITOR 
A Fig. 1 mostra a geometria do capacitor de placas 

paralelas em forma de disco analisado, com raio a e distância 
entre as placas d, o potencial elétrico de referência utilizado em 
cada placa é de -1V e +1V, onde uma placa situa-se em z=0 e a 
outra em z=d. 

 
Fig. 1 – Geometria do capacitor de placas paralelas em forma de disco. 

III. MODELAGEM MATEMÁTICA 
O Método dos Momentos resolve equações do tipo integral 

que são convertidas em uma matriz de equações com funções 
básicas, após isso se expande os elementos da matriz e 
encontra-se a solução obtendo os parâmetros de interesse. 

Para determinar a densidade de carga ρs de cada placa do 
capacitor aplicando o Método dos Momentos, primeiramente 
discretizou-se a geometria do capacitor. Para isto, foi 
considerada uma placa quadrada com lado L=2a, onde em cada 
direção linear existem N subseções quadradas com dimensões 
∆x=∆y. A Fig. 2 mostra um exemplo de discretização para 
N=5. Em seguida, foram selecionados apenas os pontos no 
interior do raio a de cada placa em forma de disco.  

Determinamos o potencial elétrico no centro de cada 
subseção Vi e considerando que exista uma densidade de carga 
ρj constante em cada subseção de discretização, obtêm-se a 
seguinte equação aproximada do potencial escalar Vi em cada 
ponto i das placas [2]. 
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onde Ntotal é o número total de subseções dentro do círculo das 
duas placas. Aplicando (1) em todas as subseções das duas 
placas, obtém-se um sistema linear de ordem Ntotal. 
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Fig. 2 – Malha de discretização utilizado nas placas do capacitor. Neste 

exemplo ilustrativo N=5. 

Em uma forma compacta, (3) pode ser escrita como 
[A][ρ]=[B], onde [B] é a matriz do potencial elétrico em cada 
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placa, [A] é uma matriz quadrada contendo elementos Aij (3) 
que relacionas duas subseções i e j sobre placas diferentes ou 
mesma placa e [ρ] representa a densidade de carga 
desconhecida em cada ponto i no capacitor (Fig. 1). O cálculo 
dos elementos da matriz [A] é feito por [2]. 
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(5) 

O sistema resultante é resolvido invertendo-se (3). Os 
resultados obtidos poe este procedimento, nós comparamos 
com os resultados experimentais e anaçíticos, sendo este último 
aproximado por um capacitor de placas paralelas ideal [2] e [3]. 

IV. SIMULAÇÃO E RESULTADOS 
Com base na teoria apresentada na última seção, 

desenvolveu-se um código MoM para simular um capacitor 
circular, a variação de a esta relacionada com a área da placa e 
conseqüentemente o valor da capacitância, em nosso estudo 
fixamos seu valor em a=8cm e variamos a distância d. 

Primeiramente analisamos a convergência do método 
variando N e fixando d=15cm, pois para esta distância o valor 
de capacitância apresenta pequenas variações. Os resultados 
são apresentados na Fig. 3. Observamos que o número de 
divisões N não pode ser muito elevado, pois os cálculos se 
tornam mais complexos exigindo mais capacidade do 
computador. A relação que deve ser satisfeita para que (3) 
apresente resultados corretos é ∆l=L/N<d. Notamos também 
desta figura que a curva obtida numericamente começa a 
convergir para N>30. Na Fig. 4 apresentamos um exemplo da 
distribuição de carga no capacitor para N=50. 

Na Fig. 5 comparamos os resultados analítico, numérico e 
experimental da variação de C versus d. Observamos que a 
curva do MoM é mais próxima do experimental e superior ao 
analítico. Esta diferença é devido ao efeito de borda, ou seja, 
vazamento do fluxo do campo elétrico nas bordas das placas de 
um capacitor, considerado apenas na técnica numérica, isso 
justifica o valor da capacitância ser maior para este método. 
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Fig.3 – Variação da Capacitância versus N. Nestas simulações foram fixados os 

seguintes valores a=8cm e d=15cm. 

 
Fig. 4 – Vista frontal da distribuição de carga na placa do capacitor, com N=50, 

a=8cm e d=15cm.Carga total: Q=3.1259e-011 C e capacitâncias: 
C_numérico=1.5629e-011 F e C_analitico=1.1868e-011 F. 
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Fig. 5 – Resultado da simulação com o programa computacional e experimento 
para do comportamento da capacitância total do capacitor variando a distância 
d entre as placas. Para essa análise, consideramos as medidas reais do capacitor 
utilizado no experimento com a=8cm, d variando de 2mm a 24mm, e ajustamos 

o valor N para que  xd ∆>> . 

V. CONCLUSÃO 
Nesse trabalho é reportado o estudo da convergência do 

método dos momentos na análise do capacitor de placas 
paralelas circulares. Observamos que os resultados numéricos 
apresentam boa concordância com os experimentais quando a 
discretização N na diagonal da placa circular é maior que 30 
(Fig. 3), pois para valores menores que 30 a discretização 
ficará comprometida e os cálculos pelo método não abrange 
toda a área de interesse logo o valor de capacitância não 
representa a realidade. 
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Resumo — Redes Ópticas são atualmente o modo mais 

eficiente de transmissão de dados em alta velocidade. Este 
trabalho tem como objetivo estudar as restrições de camada física 
envolvidas em um projeto de Redes Ópticas de Transporte, de 
modo a garantir a integridade do sinal óptico ao longo de seu 
caminho. 

Palavras-chave – planejamento de rede, redes ópticas de 

transporte, OSNR, restrições de camada física. 

I.  INTRODUÇÃO 

Uma rede funcional do ponto de vista do roteamento de 
demandas e designação de comprimentos de onda (λ) pode ter 
falhas na recepção devido à deterioração do sinal causada pelas 
restrições de camada física. As restrições consideradas estão 
relacionadas aos equipamentos utilizados na implementação da 
rede, como fibras ópticas, transponders e chaves ópticas[2][3]. 
Nas fibras ópticas, as restrições mais relevantes são as relativas 
à atenuação, dispersão e crosstalk [3]. 

Diversos fatores degradam o sinal óptico, diminuindo a 
Relação Sinal Ruído Óptica (OSNR – Optical Signal-to-Noise 
Rate), que é um limitante na transmissão de dados. Ao longo 
deste trabalho serão tratados: Atenuação, Distorção por Modo 
de Polarização (PMD – Polarization Mode Dispersion),  
Dispersão Cromática (CD – Chromatic Dispersion), Efeito de 
Crosstalk, Ruído de Emissão Espontânea do Amplificador 
(ASE – Amplifier Spontaneous Emission)[3][5]. Restrições de 
camada física não lineares não serão abordadas neste trabalho. 

Na seção II são introduzidos conceitos de redes ópticas; a 
seção III apresenta definições acerca dos principais 
componetes sujeitos às restrições apresentadas; a seção IV 
modela matematicamente as restrições consideradas mais 
importantes no planejamento de rede; e por fim, as seções V e 
VI apresentam as conclusões e referências deste trabalho. 

II. REDES ÓPTICAS 

A utilização de fibras ópticas é hoje a melhor alternativa na 
transmissão de dados em alta velocidade [4]. Dentre os 
aspectos que fazem das fibras ópticas o melhor meio de 
transmissão estão sua alta capacidade de canal, podendo chegar 
a centenas de bilhões de bits por segundo, imunidade à ruídos, 
ter uma baixa atenuação, além de poder cobrir grandes 
distâncias, de até milhares de quilômetros.  

Uma rede que utilize como meio de transmissão as fibras 
ópticas usualmente possui chaves ópticas, multiplexadores  e 
demultipleadores ópticos e alguns tipos de amplificadores. 

Estes equipamentos introduzem níveis de ruído no sinal óptico, 
além de reduzir seu nível de potência, provocando um efeito 
chamado atenuação. Estes equipamentos e os efeitos 
provocados por eles no sinal serão estudados nas seções III e 
IV, a seguir. 

III. EQUIPAMENTOS DE REDES ÓPTICAS 

Para associar as principais degradações aos respectivos 
equipamentos ópticos vamos considerar a conexão nó a nó 
mostrada na Figura 1. A transmissão inicia-se em Tx, que envia 
sinais ópticos em diferentes comprimentos de onda. Tx é um 
transponder, equipamento responsável por fazer a conversão 
eletro-óptica em um determinado λ. O Switch 1 é responsável 
pelo chaveamento desses sinais de acordo com o destino 
desejado. O Mux agrega um conjunto desses sinais em 
comprimentos de onda diferentes em um sinal WDM e envia 
este agregado para a fibra. O Amp1 amplifica o sinal, fazendo 
com que ele possa trafegar uma maior distância na fibra sem 
necessidade de outros equipamentos acondicionadores de sinal. 
Já o Amp2 é responsável pela pré-amplificação do sinal que 
chega ao receptor. Esse sinal é demultiplexado e chaveado para 
os Rx de destino, transponders usados para converter o sinal 
óptico em sinal elétrico. Podem existir amplificadores e 
módulos compensadores de dispersão ao longo da fibra[2][3]. 

 

Figura 1: Esquema de uma transmissão entre 2 nós, apresentado 

conforme seção III. 

No switch serão chaveados sinais de vários comprimentos 
de onda. Como o isolamento das portas do switch não é ideal, 
uma parcela da potência de um sinal em um λ interfere, na 
forma de ruído, em sinais que trafegam neste mesmo λ.  

Os Amplificadores de Fibra Dopada de Érbio (EDFA - 
Erbium-Doped Fiber Amplifier) bombardeiam os íons de Érbio 
com fótons de maior energia que o sinal na fibra e, à medida 
que os fótons do sinal chegam ao amplificador, efetuam uma 
emissão estimulada e mais fótons no λ do sinal são 
retransmitidos, efetuando a amplificação[1]. A emissão 
espontânea de fótons faz com que parte desses fótons em λ 
aleatórios seja amplificada e transportada através da fibra, na 
forma de ruído, no sentido da transmissão. No sentido 
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contrário, parte dos fótons afeta o desempenho do transponder 
tansmissor[2]. 

A fibra em si pode possuir irregularidades e impurezas, que 
serão prejudiciais à integridade do sinal. Ao trafegar na fibra, o 
sinal sofrerá absorção da sílica, espalhamento dos fótons em 
impurezas e reflexões e refrações devido a imperfeições na 
fibra e dobras além do limite especificado, degradando o sinal. 
Além destas, existem também perdas geradas pela inserção de 
componentes ópticos, que costumam ser independentes do λ. 

Ao chegar no receptor RX, o sinal óptico deve ter níveis de 
potência e de OSNR acima da sensibilidade do transponder 
para que a informação seja corretemente decodificada. 

IV. RESTRIÇÕES DE CAMADA FÍSICA NO PLANEJAMENTO DE 

REDES ÓPTICAS 

Consideraremos primeiramente as perdas na fibra, 

associadas àatenuação, que podem ser representadas por (1): 

                (1) 

onde L é o comprimento do enlace de fibra óptica, Pin é a 

potência do transmissor, Pout é a sensibilidade do receptor e α é 

o coeficiente de atenuação da fibra. O valor típico de α é 0,2 

dB/km nas fibras atuais. 

Este trabalho leva em conta dois tipos de dispersão. A 

Dispersão Cromática é o nome dado ao alargamento do pulso 

óptico causado pela diferença de velocidade entre suas 

diferentes componentes espectrais [3]. Este efeito depende da 

taxa de transmissão, do tipo de modulação, tipo de fibra e da 

Fibra Compensadora de Dispersão (DCF - Dispersion 

Compensation Fiber). Idealmente, a dispersão pode ser 

anulada por (2): 

                 (2) 

onde Df é a dispersão na fibra, Lf é o comprimento da fibra 

considerada, Dc é o parâmetro da DCF e Lc é o comprimento 

da DCF. No entanto, como Dc é fixo, existe sempre uma 

tolerância residual. Valores tolerados de dispersão residual são 

±800 ps/nm para NRZ (Non-Return-to-Zero) em 10Gbps ou 

±160 ps/nm para ODB (Optical Duo-Binary) em 40Gbps.  O 

segundo tipo de dispersão tratado neste trabalho é a PMD. 

Este efeito é causado por obstáculos ao caminho óptico, como 

impurezas, irregularidades, movimentação ou aquecimento na 

fibra. Diferentes polarizações do sinal viajam em diferentes 

velocidades, alargando o pulso no domínio da frequência. O 

uso de regeneradores ou Módulos Compensadores de 

Dispersão reduz esse efeito [3]. Valores usuais de PMD são  

0,01 – 10 ps /    . Os parâmetros DPMD (fator de dispersão 

por modo de polarização) e Lenlace (comprimento do enlace) 

podem ser usados para determinar o alargamento óptico, de 

acordo com (3): 

               
 
                (3) 

O ruído ASE é o principal ruído aditivo em sistemas ópticos 

e pode ser quantificado a partir da figura de ruído do 

amplificador. A figura de ruído é a razão entre a relação sinal-

ruído na entrada do dispositivo e relação sinal-ruído na saída 

do dispositivo [3]. A equação (4) quantifica o ruído inserido:  

                     ,  (4) 

onde h é a constante de Plank, f é a frequência do sinal, B0 é a 

largura de banda do amplificador, G é o ganho do 

amplificador e F é a figura de ruído do mesmo. Pode-se 

contornar o problema aumentando a intensidade do laser 

transmissor, melhorando a qualidade do amplificador ou 

ajustando os osciladores para serem ressonantes com o 

amplificador. Valores típicos de F variam de 3 a 10 dB para 

EDFA’s [5]. 

Um outro tipo de ruído surge nas chaves ópticas pelo efeito 

de crosstalk. O isolamento não-ideal do dispositivo faz com 

que uma determinada potência de outros canais no mesmo λ  

seja adicionada ao sinal. Considerando PSWj(λ) a potência do 

sinal na porta j com comprimento de onda λ,   o isolamento 

das portas (  35dB) das chaves ópticas, e M o número de 

sinais que chegam no mesmo λ, pode-se determinar o ruído 

inserido no sinal, conforme (5): 

              

 
         (5) 

V. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado um estudo de restrições de 
camada física envolvidas no projeto de redes ópticas. Essas 
restrições são um fator limitante na designação dos possíveis 
caminhos ópticos utilizados no roteamento dos λ pela rede.  

Desenvolvimentos posteriores deste trabalho incluem a 
estruturação de um software capaz de alocar as demandas de 
tráfego pela rede de forma eficiente e considerando as 
restrições de camada física apresentadas. Um módulo desse 
software testará a viabilidade dos enlaces da rede óptica, 
simulando uma transmissão para verificar se um sinal óptico 
transmitido por um transponder na origem pode ser recebido 
corretamente em seu destino, segundo os efeitos considerados 
na seção IV. Dessa forma, será possível analisar se uma 
configuração de rede é viável no que tange à camada física.  
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   Resumo  Este trabalho apresenta um estudo do acoplamento 

eletromagnético entre um condutor linear e um plano condutor 

de dimensões finitas. A análise deste problema foi feita 

teoricamente através do método dos momentos, onde um código 

computacional em Matlab foi desenvolvido. Neste programa, 

primeiro são obtidas as distribuições de carga no condutor 

linear e no planar, depois são calculadas as capacitâncias 

próprias, mútuas, e total. Os resultados apresentam uma análise 

da convergência do método e da variação das capacitâncias em 

função da distância entre os condutores. 

 

  Palavras-chave - Linha de fio sobre plano condutor, acoplamento 

eletromagnético, método numérico, Método dos Momentos (MoM) 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

   O Método dos Momentos consiste em reduzir uma equação 

integral complexa a um sistema linear simples, facilitando 

assim sua solução. Esta técnica demonstra ser bastante 

eficiente e eficaz para construção de modelos matemáticos 

computacionais para resolução de problemas de eletrostática 

[1].  

   Neste trabalho foi desenvolvido um programa que utiliza 

esta técnica para calcular a distribuição de carga e a 

capacitância da linha formada por um fio sobre um plano 

condutor de dimensões finitas. Foi utilizada a ferramenta 

computacional Matlab para desenvolvimento deste programa 

[2]. 

 

II. GEOMETRIA DO PROBLEMA 

 

   A Fig. 1 mostra a geometria da estrutura analisada. Nesta 

figura existe um fio de comprimento L1 e raio de seção 

transversal a, abaixo do fio, a uma distância zc, existe um 

plano condutor quadrado de lado L2, cujo seu comprimento é 

igual ao do fio. 

 
Fig. 1. Configuração de um condutor linear reto com uma placa condutora de 

dimensões finitas. 

III. MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

   A modelagem matemática da estrutura da Fig. 1 foi 

realizada através da equação do potencial elétrico (V0) 

calculada em um ponto sobre os condutores, onde 0 é a 

permissividade no espaço livre e r a distância entre dois 

pontos [1]. 
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   A solução numérica desta equação foi feita através do 

método dos momentos onde as densidades de carga linear 

(L) e superficial (S) foram aproximadas por combinação 

linear com funções de base pulso retangular. No fio foram 

utilizadas N subseções lineares, e na placa N
2
 subseções 

quadradas, logo, o número total de subseções do conjunto é 

N+N
2
. Aplicando (1) para todas as subseções, obtemos um 

sistema de equações lineares, sendo a solução  

 
1

0 ]][[4][  AB  (2) 

 

   A matriz coluna [B] contém os potenciais elétricos dos 

condutores, já a matriz [A] é composta por elementos que 

representam a interação mútua entre os segmentos dos 

condutores determinada através das equações [1]: 
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   A partir da densidade de carga em cada condutor, foram 

calculadas as capacitâncias próprias e mútuas da estrutura a 

fim de determinar à capacitância total a partir de: 

 

21122211

21122211

CCCC

CCCC
C




  

 

(6) 

  

  O resultado numérico obtido de (6) foi então comparado 

com uma solução analítica aproximada deste problema que 

pode ser encontrada em [3]. 

Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq – Brasil. 
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IV. RESULTADOS 

 

   Nos resultados apresentados a seguir, consideramos 

a=0.005m, L1=L2=0.5m, xc=0.25m e os potenciais elétricos 

nos condutores linear (V1) e planar (V2) com seus valores 

alternando entre V1= 10 V e V2= 0 V, e V1=0 V e V2=10 V. 

A. Análise da Convergência dos Resultados com N    

   Nesta simulação foi verificado como se comporta a 

aproximação da capacitância obtida de forma numérica com a 

obtida de forma analítica ao se variar o numero de divisões 

(N), assumindo zc= 0.05m. A Fig. 2 apresenta os resultados.  

 

 
 

Fig. 2. Variação da capacitância obtida numericamente em função do número 
de divisões N. O resultado analítico é apresentado para comparação. 

Observa-se na figura que à medida que N aumenta o valor 

da capacitância numérica tende para o valor da capacitância 

analítica, sendo este igual a 9.2802e-012.  

O valor de N deve ser 10<<N<<100, pois caso N 10 

temos zc  , logo haverá pontos do condutor e da placa 

onde a distância entre eles é Rmn  , neste caso (3) não pode 

ser utilizada. Por outro lado, para N 100 temos   a, nesta 

situação (4) não é valida, pois a condição  >>a não é 

satisfeita [1]. A análise foi realizada até N=32, pois para este 

valor os resultados já apresentam boa aproximação, também 

por questões computacionais de limite de memória do 

computador. 

   Os resultados analíticos e numéricos são diferentes nesta 

figura porque o primeiro caso representa uma situação com 

plano de terra e condutor infinito, e o segundo finito.  

   A Fig. 3 mostra um exemplo de distribuição de cargas no 

condutor linear e planar para N=30. A distribuição de carga 

na placa apresenta um relevo na sua região central, este 

relevo aponta que nesta região há um acúmulo maior de 

carga, isto por que os seguimentos desta região são os que 

estão mais aproximados dos seguimentos do fio. 

B. Variação da Capacitância com a Distância 

   A Fig. 4 mostra a variação das capacitâncias próprias, 

mutuas e total em função da distância entre os condutores zc. 

Pode-se observar que a capacitância própria C22> C11, esta 

desigualdade esta relacionada com a geometria dos 

condutores. Observa-se também que as capacitâncias mútuas 

C12 e C21 são representadas pela mesma curva, isso 

acontece devido à reciprocidade do meio. 

  
 

Fig. 3. Distribuição de carga nos condutores com N=30. 

 
 

Fig. 4. Capacitâncias próprias, mútuas e capacitância total entre os 

condutores com o aumento da distancia entre eles. 

   À medida que os condutores vão se distanciando, a curva 

de C12 e C21 vai se aproximando de zero, até chegar um 

ponto em que os condutores estarão bem distantes onde a 

mutualidade entre eles deixará de existir.  

   A capacitância total C converge para um valor constante 

calculado pelo limite de (6) dado por (C11×C22)/(C11+C22). 

Neste caso é como se as duas capacitâncias próprias 

estivessem em série e sem acoplamento mútuo entre elas 

(C12=C21=0). 

 

V. CONCLUSÕES 
 

   A partir dos resultados, concluímos que uma boa 

convergência é obtida para 10<N<30, pois N não pode ser 

muito pequeno e nem muito elevado. Com relação ao 

acoplamento eletromagnético entre os condutores analisados, 

observamos quando a distância entre eles é maior que 3 vezes 

o comprimento dos condutores, a capacitância mútua entre 

eles é praticamente zero, e que neste caso os dois condutores 

comportam-se como duas capacitâncias em série. 
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Resumo — Este trabalho descreve os experimentos de 
caracterização espectral de fibras ópticas de poliestireno dopadas 
com diversos corantes fluorescentes no espectro visível. Tais 
fibras estão disponíveis comercialmente para propósitos 
decorativos e de visualização. Estas fibras podem operar como 
filtros ópticos passa-alta. São de baixo custo e simples de conectar 
em fibras ópticas de poli-metil-metacrilato (PMMA). Podem ser 
úteis em enlaces WDM para distâncias curtas baseados nas fibras 
de PMMA. As características espectrais dos filtros podem ter 
algum ajuste a partir do comprimento utilizado de fibra 
fluorescente. 
 

Palavras-chave–Redes de comunicação de dados, fibras ópticas 
plásticas, fibras ópticas fluorescentes, WDM, filtros ópticos. 

I. INTRODUÇÃO 
As fibras ópticas de sílica tem sido tradicionalmente 

utilizadas em enlaces de Telecomunicações, notadamente em 
médias e longas distâncias [1]. Entretanto, para distâncias 
curtas (< 1 km), as fibras ópticas poliméricas (POFs) 
constituem-se numa solução tecnológica interessante, pois são 
fáceis e seguras de manipular e conectar. Além disto, a 
tecnologia como um todo é de custo relativamente baixo, 
incluindo os dispositivos optoeletrônicos necessários [2]. As 
POFs de PMMA tem sido as mais utilizadas e operam no 
espectro visível [2]. Os sistemas de multiplexação por divisão 
em comprimento de onda (WDM) com POFs de PMMA 
também tem sido desenvolvidos e operam com poucos canais, 
utilizando LEDs visíveis como fontes ópticas transmissoras 
[3,4]. Estes canais são usualmente centrados em 470, 505, 525, 
570 e 650 nm. As POFs fluorescentes de poliestireno 
comercialmente disponíveis a baixo custo, são 
geometricamente compatíveis e de fácil conexão com as POFs 
de PMMA.  

Este trabalho consiste essencialmente em mostrar os 
resultados da caracterização espectral (transmissão) das POFs 
fluorescentes, visando a sua utilização como um filtro óptico 
em sistemas de comunicação baseados em POFs de PMMA.  

II. EXPERIMENTAL 
A Fig. 1 mostra esquematicamente o sistema experimental 

utilizado. Um LED branco da Osram, modelo Dragon, injeta 
luz num pequeno segmento de POF de PMMA (70-90 

dB/km@570 nm), que, por sua vez, está conectado à POF de 
poliestireno fluorescente em teste, de comprimento L. Uma 
POF de poliestireno puro possui atenuação de ~150 
dB/km@570 nm. A luz transmitida através da POF 
fluorescente é capturada por uma fibra óptica de sílica com 50 
µm de diâmetro de núcleo, ligada à fenda de entrada de um 
espectrômetro Thorlabs, controlado por computador, modelo 
SP1-USB (400-800 nm) baseado num dispositivo de carga 
acoplada (CCD). 

 
Figura 1. Diagrama esquemático da montagem experimental. 

As POFs fluorescentes utilizadas (verde, vermelha e 
amarela), apresentam uma abertura numérica de 0,58, núcleo 
de poliestireno com 1,6 de índice de refração e casca acrílica 
[5]. Cada uma delas apresenta picos de emissão fluorescente ao 
ser adequadamente excitada. A POF vermelha apresenta um 
pico de fluorescência centrado em 635 nm e a verde em 490 
nm. Porém, a POF fluorescente amarela exibe dois picos de 
fluorescência, o primeiro centrado em 540 nm e o segundo em 
575 nm. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As Figs. 2, 3 e 4 mostram os espectros de transmissão das 

POFs fluorescentes verde, amarela e vermelha, 
respectivamente.  

As medidas foram realizadas utilizando o comprimento L 
da POF fluorescente como parâmetro variando de 0,5 até 10,0 
cm, com passos de 0,5 cm entre medidas consecutivas.  
Observa-se na Figura 2 que com uma POF verde de L = 8,0 
cm, é possível bloquear em grande parte a transmissão de luz 
de LEDs azuis, usualmente centrados em 470 nm. 

A Fig. 3 mostra que com uma POF amarela de apenas        
L = 1,0 cm, consegue-se bloquear a transmissão de luz de 
LEDs centrados em 505 nm, assim como em 470 nm. Observa-
se ainda um bloqueio parcial da luz emitida por LEDs verdes 
centrados em 525 nm.  

 

Os autores agradecem ao CNPq e à Faperj pelo apoio financeiro recebido. 
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Figura 2. Espectro de transmissão da POF fluorescente verde para L = 0,5 

e 8,0 cm. 

 
Figura 3. Espectro de transmissão da POF fluorescente amarela para L = 0,5; 

1,0 e 9,5 cm. 

A análise da Fig. 4 indica que com uma POF vermelha de L 
= 6,0 cm, é possível transmitir a luz gerada por LEDs 
vermelhos, usualmente centrados em 650 nm. Os demais canais 
visíveis WDM são bloqueados, especialmente o verde e o azul.  

 
Figura 4. Espectro de transmissão da POF fluorescente vermelha para L = 0,5 

e 6,0 cm. 

Observa-se nos três casos, que os espectros de transmissão 
(normalizados) exibem uma região de transmissão 
praticamente nula e outra de transmissão máxima para maiores 
comprimentos de onda – filtro passa-alta. A transição entre 
estas regiões é abrupta, quase linear e exibe um “comprimento 
de onda de corte”, para o qual se tem uma transmissão de 0,5. 

A Fig. 5 ilustra a utilidade (no momento limitada) de uma 
POF fluorescente inserida num enlace bidirecional WDM com 
dois canais, no qual as fontes ópticas são LEDs. 

 
Figura 5. Esquema de um enlace bidirecional WDM de POF com 2 canais (PD 

= foto-diodo). 

A POF vermelha utilizada como filtro passa-alta, bloqueia 
com eficiência a luz azul refletida pelo divisor e retro-
espalhada pela POF PMMA através do mecanismo de 
espalhamento  Rayleigh. Entretanto, o outro extremo do enlace 
necessita de pelo menos um filtro passa-baixa, capaz de 
bloquear o retorno de luz vermelha. Nestas situações, filtros 
passa-banda (discretos) também podem ser utilizados, embora 
sejam de integração mais complexa e de maior custo. Filtros 
passa-baixa discretos são comercializados com custo 
relativamente alto e sua implementação em fibra óptica parece 
não ser trivial, mesmo em fibras monomodo [6,7]. No 
momento, não estão disponíveis filtros passa-baixa em fibras 
ópticas multimodo [6]. 

IV. CONCLUSÕES 
As POFs fluorescentes disponíveis comercialmente podem 

servir como filtros ópticos do tipo passa-alta no espectro 
visível, e permitem um ajuste limitado do comprimento de 
onda de corte, conforme o L de fibra utilizado. São de baixo 
custo (< R$ 0,10/cm) e, por apresentarem diâmetro de 1 mm, 
são geometricamente compatíveis com POFs de PMMA, o que 
possibilita conexões fáceis entre ambas as fibras. Medidas de 
atenuação por inserção em enlaces de POFs de PMMA, tanto 
de POFs fluorescentes (inclusive com L = 50 cm ou mais) 
quanto de filtros ópticos discretos, estão em andamento e serão 
apresentadas no MOMAG2010.  
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Abstract – This paper reports on the investigations of the optical 
beam profile measurements using an image technique set-up. 
The records are made by means of a Charge-Coupled Device 
(CCD) camera coupled to a computer frame grabber, used to 
capture in a simple way the near-field profile from single POFs. 
The free distributed ImageJ, an image analysis software, was 
used to process the acquired beam profile images. Using the 
present technique, measurements of the refractive-index profile 
of the fibres were achieved. Comparison with the far-field 
radial profile exiting the same fibre was also carried out.   
 
Keywords-component; datacom networks, plastic optical fibres, 
passive devices, CCD, near-field, refractive-index profile. 

I. INTRODUCTION1 
   The most fabricated POF in the world is the standard 

Poly-Methyl-Metacrylate (PMMA) of 1 mm-core diameter 
and 0.46-0.51 numerical aperture (NA) range. This POF is 
cheap, easy of handle and mechanically resilient [1]. It is 
commonly used in car networks, automations systems, 
sensors and illumination. However, the high-bandwidth of 
such fibres was already demonstrated allowing their 
application in optical links like Datacom, home-wiring [1] 
and Fibre-to-the-Home (FTTH) access networks using a 
single wavelength channel up to 425m length [2,3]. 
Furthermore, low-NA (NA = 0.30) PMMA POFs are also 
available allowing a bandwidth increase over three times. 
PMMA Graded-Index (GI) POFs of even much higher 
bandwidth > 2 GHz.100m [1] have been developed and also 
reached the market.   

The classical book written by D. Marcuse [4] describes 
the fibre characterization techniques, most of them still in 
use today. The light beam profile scanning technique using 
CCD image sensors has been shown to be relatively simple. 
However, it is a powerful tool for POF transmission analysis 
[5-7]. Many POF parameters as bandwidth and mode 
coupling from the far-field, and refractive index profile from 
the near-field beam image measurements have been reported 
[6,8]. 
                                                
1 The authors would like to thank MCT/CNPq and Faperj for the financial 
support of this research. 

In this paper, we report experimental results from 
investigations on near-field zone using a simple image 
measurement set-up, following previously published works 
by the authors [9,10] on the far-field zone. Measurements on 
near and far-field zones provides different parameters values 
of the fibre [4]. The measurements are made by means of 
CCD camera featuring good sensitivity and resolution, 
coupled to a computer frame grabber for the near-field 
record from systems accounting single POFs. The free-
distributed ImageJ, an image analysis software, was used to 
analyse the acquired beam profile images [11]. Comparison 
with the far-field radial profile exiting the same fibre was 
also carried out. 

II. EXPERIMENTAL 
The experimental set-up is a classic configuration similar 

of those reported [9,10,12] and is schematically shown at 
Fig.1. A laser diode emitting collimated beam at 650 nm was 
launched into the POF. The light propagates along the 
standard PMMA Step-Index (SI) POFs (NA = 0.47) EH4001 
model from Mitsubishi Rayon. The near-field is displayed 
onto a small piece of paper (screen) placed just at the fibre 
distal end. An Imperx CCD-camera model IPX-VGA210 
comprises a CCD sensor with 640 x 480 pixels and a Cine-
mount (C-mount) with an objective lens Tamron MVL50L 
joined with a Ilex 56mm focus lens to finely adjust the image 
sharp. A C-mount is a type of lens mount commonly found 
on movie cameras, microscope, CCD-cameras, etc. C-mount 
lenses provide a male thread which mates with a female 
thread on the camera. 

 
Figure 1. The experimental set-up for near-field image measurements.
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III. RESULTS AND DISCUSSIONS 
From the light-spot imaged by the CCD camera 

system, a radial profile may be traced by using the ImageJ. 
Fig.2 show the radial profile when the paper screen is 
placed just after the POF end (green and blue colored 
plots) and 3mm displaced from the POF end (red colored 
plot). In the first case, the near-field shape follows the 
step-index profile of the POF [4,7,12]. The blue colored 
plot show the radial profile for the POF without coating 
and clad. The green colored plot refers to a POF with clad. 
It is easy to observe a small difference in the slope due to 
the presence of the clad. The red plot is dramatically 
different from the others because the exiting light from the 
POF evolves along 3mm in free-space thus approximately 
characterizing the far-field zone. 

 

Figure 2. Radial profile of POF from near-field with/without black 
polyetylene coating (with/without clad) and from far-field (3mm) with 

black polyetylene coating. 

 
Table I. Color codes of Fig. 2 

RED Far-field (3mm) with black polyetylene coating 

GREEN Near-field with black polyetylene coating 

BLUE Near-field without black polyetylene coating 

IV. CONCLUSIONS 
The CCD-based beam profile imaging has been shown 

to be powerful and versatile technique. It relies on image 
measurement of near-field (or far-field) of light beam 
exiting POFs or POF-devices [9,10].  

In this paper, by using a suitable image processing 
software, the simple technique presented here was shown 
to be useful for refractive index profile measurements of 
POFs. Although more works remains to be done, we 
believe this paper presents a much simple technique to 
scan the refractive index profile of an optical fibre when 
compared with more sophisticate methods [13].  
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Abstract— A study and results of a microstrip antenna using 

metamaterial substrate are presented. The equations were 

developed using the concise full wave Transverse Transmission 

Line (TTL) method. The use of this method is important for the 

simplification of algebraic equations involved in the process. The 

results of this application are presented. 

 
Keywords-component; microstrip ; metamaterials; TTL;  

I. INTRODUCTION 

Microstrip antennas consist of a patch conductor on a 
dielectric substrate and a ground plane at the bottom [1], Figure 
1. 

In this study a metamaterial substrate composed of 
semiconductor materials and conductors as shown in Figure 2, 
was used as substrate for microstrip antennas. The analysis is 
conducted using the concise full wave TTL method [2], which 
is a method of rigorous analysis in the spectral domain, along 
with Galerkin method, particularly the moment method [3]. 

 
Figure 1.  Microstrip antennas with metamaterial substrate. 

   

II. METAMATERIAL SUBSTRATE 

     Currently new techniques and means of production have 
made possible the development of new materials with 
characteristics that can not be found in nature. Such artificial 
materials with properties that are not found in ubiquitous 
materials are called metamaterials [4]-[5].  

 

 

A practical alternative to the use of these structures was 
presented in [6] where square rings and transmission lines are 
used as shown in Figure 2 (b). 

 
 

Figure 2.  Metamateriais (p <<λ g) constructed only with common 

metals and dielectric, (a) ε-negative / µ-positive, TW –Thin Wire (b) ε-

positive / µ-negative SRR –Split Rectangular Resonator, and (c) SRR- TW 

structure. 

The MTM described in Figure 2 (a) is the metal thin-wire 

(TW). If excitation electric field E
�

 is parallel to the axis of the 

wires ( E
�

|| z), to induce a current along them and generate an 
equivalent electric dipole, this MTM exhibits a plasmatic-type 
permittivity frequency function of the form [6], 

( )

2 2 2

2 2 2 2 2
( ) 1 1

pe pe pe

r j
j

ω ω ξω
ε ω

ω ωξ ω ξ ω ω ξ
= − = − +

+ + +
       (1) 

 

Where: ( )2 22 / ln /pe c p p aω π  =   (c: speed of light, 

a: radius of the wires) is the electric plasma frequency, tunable 

in the GHz range, and ( )
2

0 / /
pe

g rξ ε ω πσ= (σ: conductivity 

of the metal) is a damping factor due to metal losses. It clearly 
appears in this formula that: 

( ) 2 2Re 0,       to      ,r peε ϖ ϖ ξ< < −          (2) 

Which reduces 
2 0ξ =  to 

20,       to      ,
r pe

ε ϖ ϖ< <                          (3) 
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III. THEORY 

The MTM used in the structure described in Figure 1 can 
be characterized by the tensor matrix below [6]: 

0

0 0

[ ] 0 0

0 0

xx

yy

zz

µ

µ µ µ

µ

 
 

=  
 
 

  (4)        
0

0 0

[ ] 0 0

0 0

xx

yy

zz

ε

ε ε ε

ε

 
 

=  
 
 

   (5) 

                    

A. Field Structure 

Starting from the general field equations of the LTT 
method and applying the tensors in (4) and (5), the field 
equations in the Fourier transform domain for the microstrip 
antenna with metamaterial substrate shown in Figure 1. For 
example: 

02 2

0 1

1
xi n y k zz y

xx zz y

E j E H
k

α β ϖµ µ
ε µ γ

 ∂
= − + 

+ ∂  

� � �         (6)

                                                     

B. Admittance Matrix 

After the obtaining of the electromagnetic fields 
components, the magnetic boundary conditions are applied, 
being [Y], 

xh x

zh z

Y E J

E J

xx xz

zx zz

Y

Y Y

    
=    

        

� �

� �
         (7) 

The matrix inversion is used and the current densities in the 
interface are expanded using basis functions: 

 
zh xh

xh zh

Z J E

J E

xx xz

zx zz

Z

Z Z

    
=    

        

� �

� �
                                     (8) 

 
Equation (8) is transformed into a homogeneous matrix 

equation - provided that the determinant of the matrix is zero. 
The non-trivial solution corresponding to the characteristic 
equation of the structure and its roots provide a complex 
resonant frequency. 

 

RESULTS 

The numerical results for permeability to configuration 
SSR and resonance frequency of the antenna are presented 
below. Programs were developed in FORTRAN 
POWERSTATION and MATLAB computational languages. 
Moreover, computer programs were developed to determine 
the effective permittivity and permeability of the metamaterial 
substrate. 

The Figure.3 show the permeability behavior of the 
metamaterial used as substrate. 

 

Figure 3.  Permeability to configuration SSR as functon 

frequency. 

  Figure 4 analyze the frequency resonance behavior to 
different types of metamaterials, the metamaterial 1 and 2; (w 
= 15mm; εy1=1.0 e εx1=εz1 = 2.35; µy1 =1.0 e µx1 = µz1 = 1.2); 
(w = 15mm; εy1=1 e εx1=εz1 = 4.4; µy1 =1.0 e µx1 = µz1 = 1.2),  

 

Figure 4.  Frequency ressonance as function of the pach length  

CONCLUSION 

The results obtained can be used to the design of novel 
metamaterials, with potential applications in wireless systems, 
such as the radiolocation, where directional antennas are used 
in radar, since transmit and receive signals for the radiolocation 
of objects operating in a frequency range up 8650 MHz. 

   The full wave Transverse Transmission Line - TTL 
method, was used to obtain the numeric results of the 
microstrip antennas with metamaterial substrate.  
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Resumo — Este trabalho tem como objetivo estudar o 

planejamento de redes ópticas de transporte comutadas por 
comprimentos de onda, com capacidade de proteção. Serão 
estudadas características e funcionalidades de um ROADM 
(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer), equipamento 
responsável pela comutação dos comprimentos de onda. 

Palavras-chave – planejamento de rede, redes ópticas de 

transporte, ROADM, backbone. 

I.  INTRODUÇÃO 

O projeto de redes ópticas de transporte (OTN – Optical 
Transport Networks) tem atraído a atenção de pesquisadores 
devido ao enorme fluxo de informação trafegada e à 
complexidade da tecnologia envolvida. 

O planejamento de redes estuda as maneiras de fazer com 
que as demandas de tráfego sejam transportadas através da 
rede. Dentre as etapas relevantes do planejamento destacam-se 
a caracterização das rotas e dos comprimentos de onda 
utilizados para transportar determinada demanda, a busca por 
possíveis caminhos de proteção e a utilização ou não do 
conceito de agregação de tráfego para maximizar o tráfego nos 
enlaces da rede (grooming). 

A proposta deste projeto é desenvolver um software capaz 
de realizar o planejamento da rede. Serão utilizados como 
dados de entrada a topologia física da rede e a demanda 
prevista de tráfego. O programa retornará a distribuição dos 
equipamentos que devem ser utilizados para rotear e alocar os 
comprimentos de onda necessários, garantindo ainda um 
caminho disjunto para proteção. Serão consideradas restrições 
de camada física, orçamentárias e tecnológicas. 

Na seção II são introduzidos conceitos de redes ópticas; a 
seção III apresenta as funcionalidades do ROADM; a seção IV 
aborda o planejamento de rede; as seções V e VI apresentam as 
conclusões e referências deste trabalho. 

II. REDES ÓPTICAS 

A utilização de fibras ópticas apresenta-se como a melhor 
alternativa para implementação de enlaces de comunicação de 
alta velocidade, por ser capaz de transmitir dados em taxas de 
até centenas de bilhões de bits por segundo, ser leve, compacta, 
imune a ruído e cobrir longas distâncias, de centenas a alguns 
milhares de quilômetros [1][2]. Os enlaces ópticos atualmente 
possuem uma banda de transmissão bastante grande, e isso faz 
com que o gargalo da transmissão de dados em redes de 

comunicações não seja a capacidade de transmissão dos 
enlaces, mas a capacidade dos roteadores eletrônicos de 
tráfego. Graças ao desenvolvimento da tecnologia de 
dispositivos ópticos, parte do tráfego pode ser roteado 
opticamente, reduzindo assim o processamento de tráfego em 
roteadores eletrônicos.  

O desenvolvimento da tecnologia DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing) permitiu a exploração da 
enorme banda de transmissão disponível nos enlaces ópticos, 
ao possibilitar o compartilhamento da mesma fibra por dezenas 
de canais totalmente independentes. Esses canais são 
transmitidos em diferentes comprimentos de onda (λ), sendo 
denominados caminhos ópticos, que são rotas transparentes de 
fonte a destino. São chamadas transparentes por serem 
totalmente ópticas no que tange ao roteamento de tráfego. 

A camada óptica é formada por filtros e chaves ópticas que 
permitem a comutação de λ entre diferentes fibras enquanto a 
camada eletrônica é composta por roteadores eletrônicos de 
pacotes de dados[1][2][5]. Dessa forma, os λ podem ser 
transmitidos de maneira transparente. Um dos equipamentos 
que une esses dispositivos e possibilita tráfego transparente 
através de um nó é o ROADM, que será descrito em detalhes 
na seção a seguir. 

III. ROADM 

O ROADM – Multiplexador de Add / Drop Óptico 
Reconfigurável (Reconfigurable Optical Add/Drop 
Multiplexer) é um equipamento projetado com o objetivo de 
aumentar a transparência entre os nós da rede. A utilização do 
ROADM permite reconfiguração e atualização remotos da rede 
sem afetar o tráfego atual em serviço, utilizando, por exemplo, 
um plano de controle integrado, como o GMPLS (Generalized 
Multiprotocol Label Switching) [2]. Isso possibilita que as 
operadoras de telecomunicações ofereçam serviços DWDM de 
maneira mais eficiente, além de minimizar custos operacionais, 
uma vez que reduz a mão de obra necessária para reconfigurar 
e manter funcionando as redes. 

O ROADM é composto por Muxes, Demuxes e chaves 
ópticas, como a matriz de comutação de λ. O ROADM é 
caracterizado pelo grau, que é o número de nós com os quais 
ele pode se interligar; e pela tecnologia que implementa a 
matriz de comutação de λ, que utiliza com maior frequência 
chaves seletoras de λ (WSS - Wavelength-Selective Switches) e 
circuitos ópticos planares (PLC - Planar Light-Wave Circuits). 
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O sinal WDM que chega em cada nó é separado em suas 
componentes por um demultiplexador óptico. Em seguida, uma 
determinada tecnologia de chaveamento implementa uma 
matriz de comutação de λ.  

Em redes ROADM, λ selecionados podem ser 
transportados de maneira transparente ou solicitados em 
determinados nós [2][4]. Dessa forma, λ que chegam em um nó 
ROADM podem ser destinados a este nó, no caso em que é 
feito um Drop dos λ selecionados, enquanto no segundo, os λ 
são mantidos em suas rotas até alcançarem os nós de destino 
destas demandas. É possível também que o nó ROADM seja 
origem de uma demanda para um outro nó, no caso em que é 
feito um Add de λ. Depois de toda a comutação de tráfego 
local, os λ são reagrupados por um multiplexador óptico, 
conforme apresentado na Figura 1. 

 
 

Figura 1:Modelo simplificado de um ROADM. O sinal WDM que chega 

ao ROADM  em A é dividido em duas componentes, possibilitanto as 

operações de tráfego local (Add / Drop). Após essas operações, o sinal é 

Multiplexado e sai do nó em B. Uma configuração simétrica é usada para 

tráfego de B para A. 

IV. PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS  

UTILIZANDO ROADM 

O planejamento de redes, conforme seções anteriores, visa 
encontrar uma maneira de acomodar as solicitações de tráfego 
entre os nós da rede [2][5]. Os dados de entrada deste projeto 
são a matriz de demandas de tráfego, que quantifica as 
solicitações de tráfego entre os nós da rede e a topologia física, 
caracterizada pelo tipo, tamanho e instalação dos links de fibra 
e a descrição de amplificadores e regeneradores na rede.  

A etapa seguinte, de otimização, consiste em alocar 
ROADM’s e equipamentos de acondicionamento de sinal, 
como amplificadores e regeneradores, roteando as demandas 
através da rede de forma eficiente e de maneira a satisfazer as 
restrições de camada física, conforme Figura 2.  

O roteamento deve ser feito em poucos saltos, já que a 
atenuação da parcela de tráfego que atravessa o ROADM de 
maneira transparente é muito elevada e provoca reduções 
significativas na OSNR (Optical Signal-to-Noise Rate). O 
roteamento com muitos saltos implica na alocação de muitos 
equipamentos regeneradores, que tornam o projeto mais 
dispendioso. Além da atenuação e OSNR, também serão 
consideradas restrições de dispersão cromática e por modo de 
polarização, relativas às fibras ópticas utilizadas. 

 

Figura 2: Estrutura da Ferramenta de Planejamento -  

Módulos funcionais e Interface de Entrada de Dados 

 

Em redes com grandes volumes de tráfego, o aspecto de 
sobrevivência ganha importância. Para este fim, são 
consideradas rotas disjuntas para cada caminho óptico 
estabelecido, por onde trafegará a mesma informação do 
caminho primário. A análise da OSNR no nó destino permite 
determinar a qualidade da transmissão dos caminhos e utilizar 
a informação do trajeto mais favorável [3].  

A etapa atual deste trabalho é a implementação dos digramas 
UML de Classe, Casos de Uso e de Seqüência. Está prevista 
também a modelagem dos ROADM’s, amplificadores, 
regeneradores, fibras ópticas e outros equipamentos que 
possam ser utilizados. As restrições de camada física serão 
modeladas analiticamente e validadas em laboratório. Após a 
estruturação dos diagramas, modelagem dos equipamentos e 
restrições de camada física serão implementados, em 
linguagem C++, os algoritmos do projeto. O término deste 
projeto está previso para Junho de 2011. Trabalhos futuros 
incluem reconfiguração automática da rede e agrupamento de 
tráfego. 

V. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado um estudo sobre a utilização 
de ROADM's no planejamento de redes ópticas de transporte. 
A utilização de ROADM's em redes deste tipo possibilita 
roteamento transparente dos λ, facilidade na restauração de 
rotas, proteção e redução do trabalho manual necessário na 
reconfiguração das redes, provocando redução nas despesas 
operacionais. Estes são fatores chave para que serviços 
DWDM sejam oferecidos com maior eficiência e qualidade 
pelas operadoras.  
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Abstract - Este trabalho apresenta uma nova abordagem no 
estudo de sistemas bloqueadores de celular em ambientes 
interiores, baseada no posicionamento ótimo desses dispositivos 
em uma determinada área. Considerou-se a eficácia de tal 
sistema como um problema de otimização, que naturalmente é 
caracterizado por objetivos múltiplos e conflitantes. Visando uma 
solução para este problema, propõe-se a utilização da técnica do 
traçado de raios bidimensional, em associação com um algoritmo 
estocástico multiobjetivo. Um problema hipotético que simula as 
dificuldades de um ambiente interior real é utilizado para avaliar 
o desempenho e adequação do modelo proposto. Os resultados 
encontrados mostram que a técnica pode ser uma ferramenta 
importante no planejamento de sistemas bloqueadores de celular. 

Keywords-Traçado de Raios; Otimização Multiobjetivo; 
Bloqueadores de Celular. 

I.  INTRODUÇÃO 
A comunicação sem fio apresentou grande evolução nos 

últimos anos, onde a comunicação móvel teve um papel muito 
importante devido ao crescimento do número de usuários de 
telefones celulares. Como conseqüência, a necessidade de um 
controle eficiente no uso destes aparelhos é cada vez maior na 
manutenção de uma sociedade desenvolvida, problema onde o 
uso dos chamados sistemas bloqueadores de celular tem 
contribuição fundamental.  

Um bloqueador de celular é basicamente um dispositivo 
que intencionalmente interfere a transmissão e recepção física 
na comunicação móvel, desabilitando a operação normal de 
aparelhos celulares em uma determinada área, sem causar 
interferência à transmissão nas vizinhanças. Podemos então 
caracterizar o planejamento de sistemas bloqueadores como um 
problema de dois objetivos e, na busca de soluções para esse 
tipo de problema, varias técnicas são propostas na literatura. 

O uso de algoritmos estocásticos e/ou evolucionários na 
solução de problemas multiobjetivo é cada vez mais comum, 
devido a sua simplicidade e eficiência. Entre essas técnicas, a 
otimização por enxame de partículas multiobjetivo (MOPSO), 
estabeleceu-se como uma técnica robusta, constantemente 
recebendo atenção da comunidade científica.   

Como contribuição original, propõe-se uma abordagem 
alternativa que consiste no posicionamento ótimo das antenas 
destes sistemas, aspecto fundamental em seu planejamento, 
dado que os dois objetivos envolvidos dependem diretamente 

da boa distribuição e qualidade do sinal na região em análise. 
Neste contexto, a predição de cobertura realizada por modelos 
assintóticos tal como o traçado de raios, apresenta-se como a 
opção mais eficiente, uma vez que os modelos empíricos 
normalmente utilizados em aplicações envolvendo propagação 
ao ar livre geram resultados menos satisfatórios em ambientes 
interiores [2].   

II. MODELO PROPOSTO 
Baseado nas idéias apresentadas na ultima seção, o modelo 

proposto consiste na associação da técnica do traçado de raios 
(RT) com um algoritmo MOPSO, onde o RT é utilizado para a 
predição de cobertura do ambiente em questão, e o MOPSO 
tem como função encontrar a posição das antenas de um 
determinado sistema bloqueador de celular, que melhor satisfaz 
os objetivos de projeto. Uma breve introdução dessas técnicas é 
descrita a seguir.  

A. Predição de cobertura: Traçado de Raios 
O simulador de traçado de raios [2] utilizado neste trabalho 

consiste em um modelo bi-dimensional para ambientes 
interiores baseado nos princípios da Geometria Ótica (GO), 
que considera também os desvios nos raios transmitidos através 
de obstáculos. A teoria das imagens (IT) é utilizada no RT para 
determinar os caminhos mais relevantes percorridos pelas 
ondas eletromagnéticas que saem de uma antena transmissora e 
atingem os vários pontos de recepção considerados, permitindo 
a predição parcial ou total da área de interesse. Os obstáculos 
são modelados utilizando o conceito de permissividade 
complexa, que leva em conta as perdas nos diversos materiais. 
A soma de todos os campos correspondentes a estes caminhos 
é realizada para cada receptor, onde o campo devido a cada 
caminho é calculado pelas formulações da GO.  

B. Algoritmo de otimização: MOPSO 
O algoritmo MOPSO [3] utilizado é uma versão adaptada 

da otimização por enxame de partículas, que possibilita a 
solução de problemas com múltiplos objetivos. O conceito da 
dominância de Pareto é incorporado e um arquivo externo que 
salva e controla as novas soluções não dominadas ao longo das 
iterações é utilizado. A diversidade na fronteira é mantida 
através de uma técnica de divisão espacial baseada nos valores 
da função objetivo dos membros do arquivo. Exceto pela 
seleção do líder a cada iteração, as equações de atualização de 
posição e velocidade são as mesmas da versão mono-objetivo.
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C. Definições do Problema 
Como citado anteriormente, o problema consiste em 

aperfeiçoar a posição das antenas de um sistema bloqueador 
de celulares. Conseqüentemente, um indivíduo da população 
corrente no MOPSO é composto por posições cartesianas 
relativas às antenas que devem ser posicionadas no cenário em 
análise. O simulador de traçado de raios é então chamado para 
a avaliação de mérito dos indivíduos, e os valores da relação 
sinal/interferência (C/I) para cada receptor posicionado no 
cenário são computados. A media aritmética desses valores é 
determinada para todas as regiões de interesse, de forma que 
dois objetivos podem ser definidos: minimizar a media C/I das 
regiões onde o sinal deve ser bloqueado e maximizar a media 
C/I das regiões onde o sinal deve ser preservado. O segundo 
objetivo é transformado em um problema de minimização 
através de uma simples troca de sinal. 

III. RESULTADOS 

 
Figura 1.  Cenario hipotético e caminhos tomados para análise. 

Com a finalidade de verificar a adequação e o desempenho 
do modelo proposto, o cenário descrito pela Fig.1 é adotado 
para analise. De forma a reproduzir possíveis dificuldades 
encontradas em aplicações reais, assumiu-se como objetivo 
neste caso hipotético, posicionar duas antenas de um sistema 
bloqueador de celular, de forma que o sinal seja interferido nas 
regiões claras e simultaneamente preservado nas regiões 
escuras. O sinal a ser bloqueado é gerado por uma estação 
radio base (ERB), cuja cobertura é previamente estimada 
utilizando o simulador RT. Como bloqueador, consideramos 
um sistema monobanda de 1800 MHz, cujas antenas têm 
ganho de 5dBi e 30dBm de potência de transmissão. No 
algoritmo MOPSO, a população é composta por 60 indivíduos 
e um limite máximo de 10000 avaliações é estabelecido como 
critério de parada. No simulador RT, uma malha de 500 
receptores foi uniformemente distribuída no cenário. O custo 
computacional de cada avaliação é de aproximadamente 10 
segundos utilizando um Intel Core 2 Duo E7400 @ 2.8GHz 
com 4GB RAM e 500GB HD. 

 
Figura 2.  Melhor fronteira de pareto encontrada nos testes. 

 
Figura 3.  Predição de cobertura, mapeamento dos valores C/I em dB. 

A Fig.2 mostra a melhor fronteira de Pareto estimada pelo 
MOPSO ao longo dos testes realizados, constituída por 14 
soluções não-dominadas. A configuração disposta pela 
solução marcada em vermelho foi escolhida tendo como base 
a qualidade da predição. O mapeamento referente a esta 
solução está apresentado na Fig.3. Este gráfico representa os 
valores da relação C/I em dB dos receptores espalhados no 
cenário. Estes valores também foram computados ao longo das 
rotas A e B (descritas na Fig.1), que atravessam as diferentes 
regiões de interesse. 

 
Figura 3.  Variação dos valores C/I em dB ao longo das rotas A e B. 

A variação da relação C/I em dB ao longo dessas rotas é 
apresentada na Fig.4. Com os dados apresentados percebe-se a 
qualidade tanto no bloqueio, quanto na preservação. Através de 
uma simples análise gráfica, pode-se concluir que o modelo 
realmente foi eficiente encontrando configurações ótimas para 
as antenas, uma vez que as condições estabelecidas foram 
devidamente satisfeitas.  

IV. CONCLUSÃO 
Um novo modelo para o planejamento de sistemas 

bloqueadores de celular em ambientes interiores foi proposto 
neste trabalho, baseado no posicionamento ótimo de suas 
antenas em relação aos objetivos de projeto. Um problema 
hipotético foi elaborado para avaliar a viabilidade da proposta e 
os resultados obtidos mostram que o mesmo pode ser uma 
ferramenta eficiente no estudo de sistemas bloqueadores. 
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Resumo—O presente trabalho visa estabelecer critérios ao
projeto de transmultiplexadores ortogonais baseados em banco
de filtros em cosseno modulado maximamente decimados, veri-
ficando a influência dos parâmetros no desempenho do sistema.

I. INTRODUÇÃO

Sistemas de comunicação multiportadora são uma realidade
estabelecida nas tecnologias atuais. Nestes sistemas o canal é
dividido em diversos subcanais através da utilização de diver-
sas portadoras de menor largura de banda. Com isso obtém-se
um conjunto de subcanais cuja resposta é aproximadamente
plana e a fase pode ser considerada linear, condições para
transmissão sem distorção [1]. Dentre os sistemas multiporta-
dora é inegável que o OFDM(Orthogonal Frequency Division
Multiplex) é o principal expoente sendo utilizado nos mais
diversos padrões como o Wimax e o 802.11 além de ser cotado
para os sistemas ditos de quarta geração.

Um sistema multiportadora pode ser realizado através de
bancos de filtros transmultiplexadores. Nessa configuração o
banco que contém os filtros para a sı́ntese do sinal estão
colocados antes dos bancos de filtros de análise, deste modo
haverá a multiplexação de diversos canais de menor lagura
de banda proporcionando a transmissão paralela destes. Um
transmultiplexador de N canais é apresentado na figura 1.
Embora o OFDM siga este modelo sua implementação reduz-
se ao conjunto IDFT/DFT implementadas através do algoritmo
rápido da FFT(Fast Foiurier Transform), sendo deste modo
extremamente eficiente [2].

Figura 1. Transmultiplex com M-bandas maximamente decimado.

A implementação do OFDM desta maneira faz com que
somente possa ser utilizado o filtro retangular como protótipo e
com isso somente é possı́vel obter 13dB de atenuação mı́nima
do lóbulo lateral. É desejável obter uma maior separação entre
os canais e assim uma maior atenuação é desejável, isso
nos estimula a buscar outras possibilidades para os sistemas
multiportadora.

Os filtros podem ser escolhidos arbitrariamente, entretanto é
desejável que estes apresentem ortogonalidade, pois assim os
espectros podem ser sobrepostos sem que haja interferência
entre os subcanais e um melhor aproveitamento do espec-
tro. Na ausência de ortogonalidade os subcanais devem ser
devidamente separados para que não haja interferência. É
desejável ainda que os filtros apresentem reconstrução perfeita
garantindo que os mesmos não interfiram no sinal transmitido
[3].

Dentre as opções para implementação de transmultiple-
xadores merecem destaque os bancos de filtro em cosseno
modulado. Tal destaque se dá em pois nesse ransmultiplexador,
de modo semelhante ao OFDM, todos os filtros são obtidos
através da modulação de um único filtro protótipo proporci-
onando a implementação com algoritmos eficientes além de
reduzir o projeto do sistema ao projeto de um único filtro.

Entretanto a equalização neste tipo de sistema exige técnicas
de maior complexidade tornando o sistema não atrativo se
comparado aos resultados obtidos com o OFDM visto que este
se utiliza de equalizador no domı́nio da frequência de simples
implementação, através de um conjunto de multiplicadores.

A utilização de equalização através de multiplicadores em-
butidos no sistema é a grande vantagem do OFDM frente
aos sistemas utilizando bancos de filtros [4] entretanto com
a escolha adequada do filtro protótipo é possı́vel realizar
equalização desta forma simplificando o sistema [5].

Com esta perspectiva, optou-se por concentrar no projeto de
transmultiplexadores utilizando o banco de filtros em cosseno
modulado maximamente decimado e com fase linear [6], este
banco de filtros é equivalente à expansão de Wilson discreta
[7], [8].
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II. TRANSMULTIPLEXADOR BASEADO EM BANCOS DE
FILTRO EM COSSENO MODULADO E FASE LINEAR

A possibilidade de utilizar um equalizador de menor
complexidade levou a escolha deste transmutiplexador que
constitui-se de um banco de filtros maximamente decimado
com 2M canais que propicia reconstrução perfeita [6]. Como
posto o conjunto de filtros é obtido através da modulação
de um único filtro, p(n), e assim implementações eficien-
tes são possı́veis. Para avaliação do sistema e para guardar
semelhanças com o OFDM somente sistemas ortonormais
foram utilizados, entretanto não podemos afirmar pelos re-
sultados presentes a impossibilidade de utilização de bases
biortogonais. A ordem do filtro protótipo é N = (2m0 +1)M,
com m0 escolhido de forma arbitrária, e os filtros de análise e
sı́ntese do transmultiplexador são definidos da seguinte forma:

hk(n) =
√

2p0(n)cos
(

π

M kn
)
, k = 0 ou M,

hk(n) = 2p0(n)cos
(

π

M kn
)
, k = 1, . . . ,M−1,

h′k(n) = 2p0(n−M)cos
(

π

M k(n−M)
)
, k = 1, . . . ,M−1,

gk(n) = hk(N +M−n) k = 0, . . . ,M,
g′k(n) = h′k(N +M−n) k = 1, . . . ,M−1.

Para que o sistema implementado possua a propriedade de
reconstrução perfeita é necessário que o filtro protótipo atenda
as seguintes condições:

1) F̃0(z)F0(z) = 1 e F̃M(z)FM(z) = 1
2) F̃k(z)Fk(z)+ F̃k+M(z)Fk+M(z) = 2 para k = 1,2,...,M-1
Onde Fk(z) é a k-ésima componente polifásica de do tipo 1

[3] de P0(z). Assim temos,

P0(z) =
2M−1

∑
n=0

Fn(z2M)z−n

III. CRITÉRIOS DE SIMULAÇÃO

Para a simulação arbitrou-se a utilização de um sistema com
64 subportadoras e modulação PAM. A escolha do PAM se deu
para que o sinal na saı́da do conjunto de filtros de sı́ntese seja
real. Destaca-se que a utilização de um mapeamento real não
desfavorece o sistema proposto pois para obter o mesmo efeito
somente metade das subportadoras conteriam informação útil
em um sistema OFDM, que necessita de utilizar a simetria
hermitiana para obter sinal real.

A simulação foi efetuada a priori sobre canal AWGN,
visando atestar o funcionamento do mesmo. Na sequência
realizou-se a simulação utilizando o canal PLC(Power Line
Communications) tomando como métrica para avaliar o de-
sempenho dos sistemas curvas BERXEbN0.

IV. PROJETO DO FILTRO PROTÓTIPO

O filtro protótipo é um filtro de Nyquist e portanto o
projeto deve seguir as estratégias para este tipo de filtro, alguns
trabalhos anteriores apresentam metodologias para o projeto
destes filtros. O filtro protótipo possui uma banda de 2π/M. O
trabalho objetiva estabelecer critérios para avaliar o benefı́cio
de ampliar a atenuação mı́nima do lóbulo lateral em função de
uma maior complexidade computacional decorrente deste fato.

Há ainda a possibilidade de avaliar os efeitos da concentração
tempo-frequência [9] sob o desempenho do sistema. Para que
o sistema atenda aos requisitos determinados anteriormente
optou-se pelo projeto descrito em [5].

V. CONCLUSÃO

A forte presença de sistemas multiportadora, em grande
parte OFDM, nos sistemas de telecomunicações estimula
o estudo de novas propostas e perspectivas neste tema.
Apresentou-se aqui um breve resumo do projeto de um trans-
multiplexador baseado em um banco de filtros em cosseno
modulado maximamente decimado e de fase linear. Carece
ainda uma definição sobre a influência dos parâmetros en-
volvidos para o estabelecimento de métricas que permitam
privilegiar um parâmetro em detrimento de outro, entretanto
há resultados promissores. Há que se testar os efeitos de outros
tipos de ruı́do sobre o sistema como por exemplo a presença
de não linearidades e os efeitos de desvios de fase entre
as portadoras, ocasionando interferência inter portadora, além
disso há que se avaliar a PAPR do sistema e possibilidades
no que tange a redução desta. Resultados anteriores de outros
trabalhos apontam que as direções escolhidas até o momento
foram acertadas.
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Resumo—Um protótipo de baixo custo para monitoramento por 

longos períodos em ambientes domésticos e de trabalho, 

adequado aos valores limite permitidos nas normas de exposição 

a campos magnéticos, é apresentado neste artigo. A concepção do 

projeto, construção e calibração são discutidos. O objetivo é a 

realização de trabalho de campo, unindo o ensino, a pesquisa à 

extensão, para verificação e mensuração dos níveis de radiação 

em residências e ambientes de trabalho próximos às linhas de 

transmissão e de subestações. 
Palavras chave: efeitos biológicos do eletromagnetismo; exposição a 

campos magnéticos; medidas magnéticas. 

I. INTRODUÇÃO 

A população vem sendo exposta a níveis cada vez maiores 
de radiação eletromagnética com o desenvolvimento da 
tecnologia. Os efeitos imediatos e os de longo prazo de tal 
exposição são ainda pouco conhecidos. O currículo 
de graduação do curso de engenharia elétrica não considera tais 
efeitos em disciplinas que tratam do aspecto técnico de linhas 
de transmissão de energia elétrica, por exemplo. O campo 
magnético é resultado do movimento de cargas elétricas, ou 
seja, é resultado de corrente elétrica, que em linhas de 
transmissão e subestações possuem maior intensidade em 
função da quantidade de energia transportada, assim como em 
ambientes de trabalho com fornos de arco-voltaico e máquinas 
elétricas de soldagem. Devido à exposição da população a 
esses campos magnéticos, percebe-se a importância de um 
monitoramento continuo desses níveis em possíveis áreas de 
risco, que pode ser feito com medidores de baixo custo. 

II. NORMAS DE EXPOSIÇÃO A CAMPOS MAGNÉTICOS 

Para estabelecer uma referência de um campo magnético 
teoricamente seguro, a OMS (Organização Mundial de Saúde) 
reconheceu os critérios estabelecidos pela ICNIRP (Comissão 
Internacional para Proteção Contra Radiações Não-Ionizantes) 
e seu grupo de trabalho denominado INIRC (Comitê 
Internacional para Radiação Não-Ionizante), que consideraram 
os efeitos biológicos com exposição de curto prazo, tais como, 
estimulação das células nervosas do cérebro, de nervos 
periféricos e de músculos, incluindo o coração. A principal 
forma de interação para produzir esses estímulos é a indução de 
corrente elétrica que ocorre devido ao campo magnético [1]. 

Efeitos biológicos a longo prazo não são considerados nas 
normas pois o ICNIRP concluiu que os resultados disponíveis 
das pesquisas são ainda contraditórios e não encontram 
sustentação nos mecanismos biológicos conhecidos. Porém, 

essa questão não pode ser deixada de lado visto que existem 
vários estudos que indicam que o campo de 60 Hz tem uma 
influência sobre o sistema imunológico provocando uma 
diminuição da atividade dos linfócitos-T, responsáveis pela 
defesa contra as células cancerígenas [2]. Além disso, outros 
estudos epidemiológicos constataram um aumento da 
incidência de outras enfermidades como esclerose lateral 
amiotrófica, enfermidade de Alzheimer, asma brônquica, 
aumento da incidência de abortos entre outros ligados à 
exposição a campos magnéticos [3]. 

O valor de 100mA/m² foi estabelecido em [1] como 
referência para o fluxo de corrente no corpo humano, a partir 
do qual são excedidos os limiares para mudanças agudas na 
excitabilidade do sistema nervoso central e para outros efeitos 
agudos, como o fosfeno, sensação de ver manchas luminosas. 
Adotando-se um fator de segurança igual a 10 [1], foi 
estabelecido densidades de corrente inferiores a 10mA/m² para 
população ocupacional e inferiores a 2 mA/m²  para o público 
geral. Esses valores podem ser traduzidos em valores de campo 
magnético, como mostrados na Tabela 1.  

Tabela1.  Valores Permitidos de Campo Magnético 

Exposição   B(µT) – 50Hz B(µT) – 60Hz 

Ocupacional 500 416,5 

População geral 100 83,3 

 
Tendo como referência esses valores, é possível projetar um 

equipamento que verifique se a radiação eletromagnética esta 
de acordo com as normas pré-estabelecidas. 

III. MEDIDOR DE CAMPO MAGNÉTICO 

O protótipo consiste de duas partes básicas: o elemento 
sensor de campo e o detector, que processa o sinal da sonda e 
indica o valor de tensão correspondente ao campo. O medidor 
possui três elementos sensores, conforme ilustrado na Fig. 1, 
para que possa captar o campo magnético (B) em todas as 
dimensões. Assim, de posse das três componentes de campo, é 
possível obter o campo resultante, conforme Eq (1).  

Alguns cuidados foram tomados de acordo com [1] na 
construção e nas medições para evitar fatores que possam 
interferir nas medidas. 

222

zyxT BBBB             (1) 
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Figura 1. Protótipo. (a) Esquema de ligação e (b) foto do protótipo. 

Para processar o sinal de saída do sensor, foi construído um 

circuito amplificador para baixa freqüência de modo que possa 
analisar sinais de pequena amplitude e impedir a interferência 

provinda de campos de alta freqüência. Foi utilizado o 

amplificador operacional 747, que é formado por dois estágios, 

para cada bobina, de modo a cobrir as faixas de valores de 

interesse listados na Tabela I e medindo um campo máximo de 

4mT. Para isso a saída X10 propicia um ganho 10 enquanto a 

X100 de 100 vezes Vent. 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Circuito amplificador utilizado para cada dimensão. 

IV. CALIBRAÇÃO 

O procedimento de calibração foi realizado com o auxílio 
de um indutor alimentado com sinal da rede (60 Hz) e um 
teslometro padrão. Como um procedimento extra de aferição, 
podemos ter um parâmetro de verificação extra pela estimação 
da tensão induzida (Vent) nas bobinas em função do campo 
magnético B medido pelo teslometro padrão, conforme Eq. (2), 
a qual integra o campo sobre a área A de uma bobina com n 
espiras [4]. 

               (2) 

     .           

Assumindo B resultante de uma excitação senoidal com 

freqüência , e que o valor apresentado pelo teslometro é o 
valor rms de B (Brms), temos, finalmente, a Eq. (3)  

            .         (3) 

A Fig. 3(a) mostra a comparação do sinal de tensão de pico 
da saída do primeiro estágio do protótipo em relação ao campo 
magnético medido (rms). As respectivas retas de ajuste que 
melhor ajustam às medidas obtidas são indicadas.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(b) 

Figura 3.  Relação analítica e experimental entre a tensão e o campo 

magnético. (a) primeiro estágio e (b) segundo estágio. 

Como patamar de comparação (analítico), apresentamos 
também o valor obtido em (3) multiplicando Vent pelo ganho 
dos respectivos estágios de amplificação. Nota-se a coerência 
dos valores práticos e teóricos de tensão e a diferença obtida 
entre eles (até 16%) não interferem na precisão do aparelho, 
pois em sua calibração relacionamos diretamente o valor obtido 
nas medidas com o valor do campo magnético do teslometro. 

V. CONCLUSÕES 

Demonstramos a construção e calibração de um protótipo de 

baixo custo para monitoramento de campos magnéticos. A 
próxima etapa do projeto é a utilização de um micro-

controlador com entrada analógica para receber as informações 

do protótipo e armazenar dados, visto que é importante coletar 

as informações num intervalo de tempo, não apenas em valores 

isolados. O objetivo é a realização de trabalho de campo para 

verificação e mensuração dos níveis de radiação em residências 

próximas às linhas de transmissão e de subestações.  
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Resumo—O oferecimento de novos serviços e o consequente
aumento na taxa da dados em redes ópticas dinâmicas impõe
a adoção novos paradigmas de comutação para uma melhor
utilização da fibra, com menor probabilidade de bloqueio de
transmissão. Um novo ambiente de transmissão é proposto:
comutação óptica à rajada. Para um avanço quantitativo e qual-
itativo de pesquisas na área, um simulador baseado em eventos
discretos foi desenvolvido para beneficiar os pesquisadores de
redes OBS. Este este simulador possibilita rápida implementação
de novas tecnologias para redes ópticas.

I. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico experimentado pelas redes de com-
putadores tem exigido dos sistemas de telecomunicações a
capacidade de atender aos constantes aumentos das taxas de
transmissão para os diversos sistemas de informação. Nesse
quadro as redes ópticas se apresentam como a alternativa
tecnológica mais viável e, assim, as fibras ópticas vêm sub-
stituindo gradativamente os cabos metálicos na infra-estrutura
das redes de telecomunicações e aumentando a capacidade e
a confiabilidade dos sistemas de comunicação existentes [1].

A utilização de comutação à rajada em redes ópticas (OBS)
se firmou pela necessidade de uma tecnologia que utilizasse
uma maior largura de banda com menor probabilidade de
bloqueio e implantação simples com baixo custo financeiro
[2] .

A comutação à rajada apresenta com um melhor aproveita-
mento de largura de banda utilizada da rede (troughput) devido
a uma reserva prévia feita por meio de pacotes de controle,
ocupando de uma forma mais organizada a capacidade dos
canais de conexão de uma rajada. Deste modo, é essencial para
os avanços na pesquisa nesta área um ambiente de simulação
capaz de acompanhar o avanço da tecnologia. Por isto, é
proposto neste artigo um simulador de eventos discretos em
redes ópticas dinâmicas comutadas à rajada [3].

O resto do artigo está organizado da seguinte maneira: A
Seção 2 apresenta uma breve introdução às redes OBS; o
simulador é apresentado na Seção 3 , resultados coletados pelo
simulador estão na Seção 4 e as conclusões apresentadas na
seção 5.

II. REDES ÓPTICAS DINÂMICAS COMUTADAS À RAJADA

Em redes OBS todos os pacotes recebidos pelo nó de
ingresso são acumulados em um buffer até que se tenha
uma quantidade de dados suficiente para montar uma rajada.
Esta rajada é enviada de uma só vez entre nós de borda
da rede, onde a rajada estará preparada para a conversão
óptico-eletrônica. Um pacote de controle é recebido antes da
rajada com informação sobre sua dimensão e seu tempo de
deslocamento. Este tempo compensará o processamento do
pacote de controle.

A. Algoritmos de montagem de rajadas

Algoritmos de montagem de rajadas são: time-based,
burstlenght-based. No algoritmo time-based, o tempo é fixo
e a rajada é montada de acordo com o numero de pacotes que
chegam ao nó de ingresso, variando o tamanho das rajadas. No
algoritmo burstlenght-based o que vai ser fixado é o tamanho
da rajada; então para a montagem de uma rajada o tempo irá
variar.

B. Protocolos de sinalização

Protocolos atuais de reserva de rajadas foram feitos basea-
dos nos algoritmos das redes ATMs, eles são: o Just-in-
Time (JIT) e o Just-Enough-Time (JET). No esquema imediato
de reserva ou JIT(Just in Time),pacotes de controle chegam
ao nó destino onde uma largura de banda é reservada para
a rajada que será transmitida. Se a reserva de largura de
banda não é possı́vel no momento, o pacote de controle é
rejeitado e a rajada é descartada. Os comprimentos de onda
são reservados de acordo com perı́odos de tempo [4]. Em
JET, as mais importante caracterı́sticas são atraso de reserva
e a técnica de void filling - VF. A técnica de VF consiste na
prática de agendar uma rajada entre duas outras rajadas. JET
utiliza algoritmos de agendamento de rajadas, diminuindo a
probabilidade de bloqueio e descarte de pacotes [5]. O tempo
total de transmissão de uma rajada de um nó de ingresso até o
nó destino é a soma do tempo de sua montagem, do tempo de
offset, do tempo de sua ocupação em um canal e o somatório
do tempo adicional de propagação entre os enlaces como na
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Figura 1. Esquema de comutação à rajada

Equação 1.

TJET = TJIT = TMNT+TOT+TTB+
n∑

(lij)∈Rsd

Tpropij

(1)

C. Algoritmos de agendamento de rajadas

A função dos algoritmos de agendamento de rajadas é
fornecer a melhor porta de saı́da com o melhor dos compri-
mento de onda, para benefı́cio da rede. São abordados algo-
ritmos bem aceitos na literatura, que possuem caracterı́sticas
diferenciais no desempenho da rede como o FF (First Fit) e o
LAUC (Latest available unscheduled channel). No first-fit, os
comprimentos de onda são indexados e um caminho óptico irá
tentar selecionar o comprimento de onda com o menor ı́ndice
até o de maior ı́ndice. Com vários canais abertos a transmissão,
o LAUC vai procurar o que possui tempo t livre, caso não
encontre, ele vai procurar agendar a rajada num tempo mais
próximo ao tempo t [6].

III. SIMULADOR

O simulador de eventos discretos em redes ópticas co-
mutadas à rajada foi desenvolvido na linguagem Python em
ambientes Linux. A escolha da linguagem se deu pela usabil-
idade e facilidade de gerenciamento do código. O simulador
foi desenvolvido pelo método de refinamentos sucessivos, é
escalar e modular, e os usuários podem incrementa-lo com
novos algoritmos acompanhando o avanço da tecnologia. Um
ambiente interativo mostra, por opção do usuário, todos os de-
talhes e ações que a rede executa em cada evento. O simulador
interage como uma extensão do simulador de eventos discretos
de redes ópticas dinâmicas de Ribeiro [7].O simulador possui
topologias próprias mas com opção para inserção de novas
topologias. Todos os algoritmos apresentados na Seção 2
foram implementados e validados em execução. Para avaliação
dos resultados de simulação o usuário tem várias opções,
dentre elas: medir a probabilidade de bloqueio de conexão da
rede, medir a vazão, medir o fairness, medir o atraso fim-a-
fim. Critérios também são definidos pelo usuário para a base da
simulação e os principais são: carga variável e comprimento de
onda fixo e comprimento de onda variável e carga fixa. Ao fi-
nal da simulação gráficos são gerados mostrando os resultados
ao usuário. Deste modo resultados são estimados momentos
após o termino das simulações. Para efetuar uma simulação, o
usuário deve ter um conhecimento necessário para caracterizar
a rede. A largura de banda suportada em cada fibra deve ser

ajustada, o tempo de simulação deve ser indicado, a seleção
de algoritmos usados para a rede OBS deve ser feitas. Esses e
outros aspectos que afetam a medição de caracterı́sticas devem
ser cuidadosamente escolhidos. A contribuição principal do
simulador é um módulo de inserção de novas tecnologias
de redes OBS. Pelas vantagens da usabilidade de código
que a linguagem Python tem, os usuários desse simulador
podem implementar novas tecnologias num padrão definido
pelo simulador e integra-las rapidamente. Python possibilita
um rápido embasamento da lógica do programa.

IV. CONCLUSÃO

Este artigo propõe um simulador de redes ópticas dinâmicas
baseado em eventos discretos. O simulador é modular e
escalável e apresenta ambiente iterativo com o usuário
mostrando detalhes e eventos passo-a-passo para uma qual-
itativa avaliação de redes OBS. O simulador possui vantagens
relacionadas à usabilidade e gerenciamento de código, devido
a escolha de Python como a linguagem de desenvolvimento
do simulador. A contribuição desta proposta é um simulador
capaz de possui um módulo de inserção rápida de novas tec-
nologias OBS com rápida curva de aprendizado de integração.
Isto possibilita aos usuários rápidas implementações sem
preocupação com desempenho e código, permitindo que novas
ideias surjam e modificações rápidas nos módulos sejam feitas
visando o desenvolvimento de novas tecnologias.
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Resumo— Neste trabalho iremos introduzir um estudo sobre as 

propriedades das ondas e técnicas computacionais usadas para 

entender melhor a sua natureza. Uma propriedade importante a 

ser analisada na onda sonora é o timbre. Assim, aqui será 

apresentada uma técnica para o processo de entendimento dessa 

propriedade através da captura e análise da onda sonora. 

Palavra- chave - espectro; timbre;harmônicos;som 

I.  INTRODUÇÃO 

Onda é a propagação de uma perturbação através do espaço 

transmitindo energia, mas sem a propagação de matéria. 

Um tipo de onda bastante estudado é a onda 

eletromagnética. As ondas eletromagnéticas estão presentes 

em nosso cotidiano, por exemplo, na transmissão de imagens, 

sons e informação dos rádios e da televisão. O sinal analógico 

(som, imagem, etc.) é codificado em onda eletromagnética e 

transmitido em determinada freqüência aos receptores. Estes 

captam essa onda e interpretam a “mensagem”, através de 

cálculos utilizando a variação de freqüência, como uma 

informação. 

O trabalho descrito neste artigo fará um estudo sobre as 

ondas, em particular, as ondas sonoras. Iremos tentar mostrar, 

através de tratamentos do sinal, como uma onda complexa 

pode ser decomposta em várias ondas senoidais, conhecidas 

como harmônicos.   

  Vamos supor que o timbre sonoro é identificado através 

das intensidades relativas dos harmônicos presentes em uma 

onda estacionária gerada por uma fonte sonora.É importante 

ressaltar que as ondas sonoras aqui estudadas, são ondas 

estacionárias, isso significa que não há variação de freqüência 

durante um período de tempo definido.  

Trabalhos realizados para criar afinadores eletrônicos, por 

exemplo, utilizam as mesmas técnicas aqui apresentadas, 

porém, além de captar a freqüência fundamental, ou seja, o 

primeiro harmônico, nós precisamos de uma quantidade 

significante de harmônicos para que possamos chegar o mais 

próximo possível do som real. 

 

II. PROPRIEDADES DAS ONDAS 

  

Este trabalho terá o foco voltado para ondas produzidas por 

fontes sonoras, mais especificamente para a composição das 

ondas sonoras.  

Para fazer este estudo sobre as ondas, é necessário antes de 

tudo entender as suas propriedades básicas como, amplitude, 

período, freqüência, intensidade, comprimento de onda, 

movimento harmônico, ondas estacionárias, campo 

harmônico, entres outras. 

 Se uma corda estiver com ambas as extremidades fixas e 

for excitada com um movimento harmônico simples de 

pequena amplitude, pode-se observar que para certas 

freqüências são produzidos padrões de ondas estacionárias [1]. 

A onda sonora produzida por um instrumento musical de 

corda, por exemplo, é composta de várias ondas simples; a 

primeira onda é chamada de modo fundamental ou harmônico 

fundamental e os demais harmônicos possuem freqüências 

múltiplas inteiras do harmônico fundamental. A figura 1 

mostra alguns dos harmônicos pertencentes a uma onda sonora 

produzida pela vibração da corda de um instrumento musical 

[2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Harmônicos que compõem a nota. 

 

Para encontrarmos as intensidades de cada harmônico será 

feita uma decomposição da onda complexa (onda captada) em 

ondas senoidais. Ou seja, precisamos conhecer as frequências 
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pertencentes a cada harmônico, que juntas, somadas, 

compõem a nota musical. Para obter as amplitudes das ondas 

vamos transformar o sinal captado no domínio Amplitude x 

Tempo para o domínio Amplitude x Frequência, assim, 

teremos as intensidades de cada harmônico pertencente à nota. 

Este tratamento dos dados para a mudança de domínio será 

realizado utilizando a Transformada de Fourier.  

 

 

III. A TRANSFORMADA DE FOURIER 

A transformada de Fourier baseia-se numa descoberta do 

matemático francês Jean Baptiste Joseph Fourier, em 1822, de 

que qualquer fenômeno de natureza periódica pode ser 

decomposto em uma série infinita de funções senoidais, com 

amplitudes variáveis e frequências múltiplas de uma 

fundamental [3]. 

Com essa técnica pode-se encontrar as ondas senoidais puras, 

ou tons puros, que se adicionam para compor uma nota 

musical. Ao sobrepor esses tons têm-se a nota original 

novamente, para executar este processo podemos utilizar a 

técnica inversa, chamada de Transformada Inversa de Fourier 

[4]. 

 

IV. CAPTURANDO E TRATANDO O SINAL SONORO 

 

O sistema de captura e tratamento para análise da onda 

sonora será desenvolvido na linguagem Java, escolhida por se 

tratar de uma linguagem de programação moderna, gratuita, e 

que possui uma boa documentação. Segundo Deitel [5], a 

linguagem Java incorpora capacidades que facilitam a criação 

de aplicativos multimídia por meio de suas bibliotecas de 

pacotes de classes dentre eles, o pacote javax.sound, uma API 

(Interface de Programação de Aplicações) de baixo nível para 

manipular e controlar a entrada e saída de dados de som para 

áudio digital. Javax.sound contém classes que serão utilizadas 

para a captura e reprodução do som. A biblioteca de som do 

Java trata o som como um vetor de amostras de amplitudes 

captadas em intervalos de tempos. Se essas amostras forem 

captadas em uma freqüência rápida, esse vetor pode 

representar o som de maneira que o ouvido humano não 

conseguirá diferenciar o som digital de um som natural.  

A captura do som será realizada através de um microfone 

conectado à placa de som do computador, que possui um 

conversor AD (analógico digital). Assim, a placa de som 

transformará o sinal elétrico analógico em um sinal digital e 

irá armazenar este sinal [6]. 

Os dados de entrada serão produzidos, por exemplo, pelo 

toque na corda do violão próximo ao microfone. O som 

capturado e os dados serão processados pelo algoritmo da 

transformada de Fourier como descrito adiante. 

O algoritmo de captura do som possui uma variável que 

armazena o tamanho da amostra em bytes. Essa amostra 

representa uma série temporal que será processada pelo 

algoritmo que executa a Transformada de Fourier [7]. O 

Algoritmo da Transformada de Fourier irá retornar cada 

freqüência, com sua respectiva intensidade, que compõem a 

onda analisada. Essas informações serão armazenadas em um 

arquivo tipo texto para serem realizados as próximas etapas do 

trabalho.   Com essas informações presentes nas ondas, será 

feita uma simulação em um gerador de sinais para tentar 

reproduzir as ondas correspondentes a cada harmônico 

pertencente à nota captada. Se o resultado obtido for um som 

parecido com o que foi gerado pela fonte sonora original, 

conseguiremos chegar à conclusão de que o timbre sonoro 

pode ser identificado através das freqüências referentes a cada 

harmônico pertencente à onda captada e suas respectivas 

intensidades relativas. 

 

V. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou um estudo sobre as propriedades 

das ondas sonoras. Também foram descritas técnicas 

computacionais utilizadas para a compreensão da natureza das 

ondas. Especial atenção foi dada à propriedade intrínseca do 

timbre da onda sonora. Finalmente é sugerida uma técnica 

para processamento e análise da onda. Esta técnica 

computacional está sendo desenvolvida e espera-se ser uma 

ferramenta educacional para o entendimento do fenômeno das 

ondas sonoras e eletromagnéticas. Junto com essa técnica, 

utilizando também procedimentos da área de inteligência 

artificial e mineração de dados, temos a possibilidade de 

iniciar um sistema computacional capaz de reconhecer o 

timbre da voz humana 
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e-mail: patrick.dular@ulg.ac.be
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Université de Bordeaux, France
e-mail: clair.poignard@inria.fr

Abstract—This work deals with numerical techniques to com-
pute electrostatic fields in devices with rounded corners in 2D
situations. The approach leads to the solution of two problems:
one on the device where rounded corners are replaced by sharp
corners and the other on an unbounded domain representing
the shape of the rounded corner after an appropriate rescaling.
Details are given on several ways to solve both problems and
numerical results are provided to assess the efficiency and the
accuracy of the techniques.

I. INTRODUCTION

The precise description of an object containing rounded
corners leads to consider meshes with a large number of nodes
when the finite element method (FEM) is straightforwardly
applied. Dealing with such meshes makes the computation
time- and resource-consuming. Moreover, these computations
have to be repeated if the curvature radius of the rounded
corner is modified.

In order to avoid this computational cost, the rounded
corners are usually replaced by sharp corners. The obtained
computational results are then “globally correct” but locally
inaccurate in the neighborhood of the corners.

In this work, we are dealing with a 2D electrostatic problem
in a domain with a rounded corner (see Fig. 1(a)). The
proposed method to approximate the electric scalar potential
is based on two observations, which can be checked by simple
numerical experiments:
• the exact solutions close to the corner, computed for

several values of the curvature radius ε, are quasi-similar,
up to a “scaling factor” (related to ε). It is also noticed
that the “shape” of the solutions close to the corner (their
“shape” but not their amplitude) weakly depend on other
elements of the studied structure, such as the distance to
the boundaries: it is said that the dominant term of the
solutions close to the corner are self-similar.

• the exact solutions far from the corner are weakly influ-
enced by the change of the curvature radius ε, and they
converge to the solution on the domain with the sharp
corner when ε goes to zero.

It can be deduced that an accurate approximate solution of
the exact solution for any curvature radius ε can be build from
the solutions of two problems:
• an electrostatic problem on the real domain except that

the rounded corner is replaced by a sharp corner;

• an electrostatic problem on a domain that only takes into
account the shape of the rounded corner. The correspon-
ding solution will be used with an appropriate “scaling”.

This intuitive argument coincides with the mathematical re-
sults proposed partially by Timouyas [1] in 2003 and recently
completed by Dauge and her collaborators [2]. In addition to
the predictable behavior of the solution, some error estimates
are also provided in [1], [2] for the approximate solutions we
consider.

This work is addressed to the community of engineers that
use numerical methods (as it was done in [3]), and the aim is
to illustrate the finite element implementation of the theoretical
concepts which are proved in other references [4], [2].

In Section II are given the principles of the method. Then,
it is made explicit how the different problems, that enable to
build the approximate solution, can be solved:
• the computation of the “singularity factor” of the solution

on the domain with the sharp angle, in Section III;
• the problem on the unbounded domain taking only into

account the shape of the rounded corner, in Section IV.
In Sections II, III and IV, numerical results are given to assess
the accuracy of the proposed techniques.

II. PRINCIPLES OF THE METHOD

For the sake of clarity, the method is explained on a specific
structure, see Fig. 1, but it can be straightforwardly extended to
other structures, in particular including more than two electric
conductors.

A. Definitions of the considered problems

O
r

θ

ω
Ωε

ε

Γ0
ε

Γ0
ε

Γ1

Γ1

ΓN

ΓN

(a) Domain with a
rounded corner Ωε.

O
r

θ

ω

Γ0

Γ0
Γ1

Γ1

ΩΓN

ΓN

(b) Domain with a sharp
corner Ω.

O

ω
Ω∞

1

Γ0
∞ r∞

θ

(c) Unbounded profile
domain Ω∞.

Fig. 1. Considered domains Ω, Ω∞ and Ωε.
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Let vε denote the solution of4vε = 0 in the domain Ωε, see
Fig. 1(a). The function vε is enforced to be equal to zero on
Γ0
ε and to V 1 on Γ1, and vε verifies homogeneous Neumann

conditions on ΓN . The factor ε defines the true size of the
rounded corner, starting from the profile domain, Fig. 1(c)
where the characteristic size of the rounded corner is 1.

Let also v denote the solution of 4v = 0 in the domain
Ω with the sharp corner, see Fig. 1(b). The function v is
enforced to be equal to zero on Γ0 and to V 1 on Γ1, and
v verifies homogeneous Neumann conditions on ΓN . In the
neighborhood of the sharp corner1, v can be expanded in series
as follows [5]:

v(r, θ) = λrα sin(αθ)+
∞∑
k=2

akr
kα sin(kαθ),

(
α =

π

ω

)
, (1)

and the first term of this expansion is said singular because it
makes the amplitude of the electric field go to the infinite at
the sharp corner. The factor λ is called the singularity factor
in the following. Methods for the computation of λ are given
in Section III. A specific notation will also be used for the
first function of expansion (1):

S(r, θ) = rα sin(αθ). (2)

Finally, let v∞ denote the solution of 4v∞ = 0 in the
unbounded domain Ω∞ where the characteristic size of the
rounded corner is 1, see Fig. 1(c). The rounded corner has the
same shape as in the real domain Ωε, the potential is zero on
Γ0
∞, and the behavior at infinity of the potential is given by

the first term of the expansion (1) up to the scalar λ:

lim
r∞→∞

(v∞(r∞, θ)− S(r∞, θ)) = 0. (3)

The FEM enables to compute the term v∞ whatever is the
shape of the rounded corner (see Section IV). Moreover, some
analytic expressions can be built for v∞, for instance using
conformal maps, but it is restricted to particular shapes for
the rounded corner enforced by these maps.

It is assumed in the remainder of this section that the
approximate finite element solutions for v and v∞ have already
been computed.

B. Proposed approximate solution

Solution vε can be computed by the FEM, using a “fine”
discretization close to the rounded corner. However, this
computation has to be performed again for each “scale” ε of
the rounded corner.

Our aim is to approximate the solution vε by using only:
• the solution v, that will approximate vε far from the

corner, i.e. when r � ε;
• the solution v∞, after a proper scaling by ε and the sin-

gularity coefficient λ, that will approximate the solution
close to the corner, i.e. when r ≤ ε.

1It is valid on any intersection of a disc centered in O with the domain Ω
which coincides with the intersection of the same disc with an infinite sector
whose corner is in O and whose angle is ω.

The “scaling” used to map a point of coordinate (r, θ) in Ωε
to a point in Ω∞ is given by (r∞, θ) = (r/ε, θ). This change
of coordinates applied in (2) leads to:

εαS(r∞, θ) = S(r, θ). (4)

These considerations enable to understand the following ap-
proximate expressions, that are detailed in [2]:

vε(r, θ) ≈ λεαv∞(r∞, θ), for r < kε (usually, k = 1), (5)
vε(r, θ) ≈ v(r, θ) + λεα[v∞(r∞, θ)− S(r∞, θ)], (6)

for r > kε.

C. Remarks

The proposed expressions remain approximate, indeed:
• expressions (5) and (6) are not equal for r = kε, in

particular when the geometry of the domain Ωε makes
the solution for r < kε to be not symmetric (in this first
order approximation, the effect of the domain Ωε close
to the corner is only related to the value the singularity
factor λ. It is not sufficient: every problem with the same
angle ω and the same λ will give the same approximate
solution close to the corner).

• in (6), (v∞(r∞, θ) − S(r∞, θ)) is not exactly zero on
Γ1
ε: thus, the conditions on this boundary, which are

satisfied by v, are not satisfied by approximation (6).
However, it can be seen, that whenever ε goes to zero,
the remaining error becomes negligible: the scaling of the
domain makes to send the boundaries further from the
origin in the dimensionless solution v∞ and the behavior
at infinity (3) can be used.

It is possible to compute complementary terms, to increase
the accuracy of the approximate solution. In particular, the
following term in the expansion, which will vary as sin(2αθ)
(it comes from (1)), will be able to introduce an asymmetry of
the approximation close to the rounded corner. Nonetheless,
our numerical experiments with the first terms of the expansion
show the relevance of this first order approach and illustrate
the theoretical estimates for the numerical error [2].

Let us also note that the method is generic and it could
be applied to other particular shapes which would not be
“rounded” (and even to a simple surface irregularity, on a
surface plane).

D. Application to the computation of the maximum field as a
function of the curvature radius

With a reduced amount of numerical computations, a mesh
without the rounded corner of the whole studied device and a
mesh of the rounded corner but built independently from the
rest of the structure, it is possible to determine the variation
of the electric field close to the rounded corner as a function
of the curvature radius. Indeed, the electric field Eε(r, θ) in
any point close to the rounded corner depends only on:
• the singularity factor λ whose evaluation is introduced

in Section III starting from v the solution with the sharp
corner;
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• the field E∞(r∞, θ) transferred to the domain Ωε (the
solution may be analytic in some cases, see section IV);

• the scale factor ε.
The corresponding relation is given close to the corner by:

Eε(r, θ) = λε(α−1)E∞(r∞, θ). (7)

For instance, if the statistical distribution of the curvature radii
is known for a series of N pieces used in a high-voltage
device, it will be possible to compute the statistical distribution
corresponding to the maximal electric field in these pieces.

III. COMPUTATION OF THE SINGULARITY FACTOR

A. The Fourier method: weighted line integral of v

The Fourier method enables to compute an approximation
of the singularity factor λ from the solution v of the problem
with the sharp corner (see Fig. 1(b)) given by the FEM. A
weighted integral of v is computed on an arc of circle of
radius r0 centered on O, from one border of the angle to the
other:

λ =
2

ω
r−α0

ω∫
0

v(r0, θ) sin(αθ) dθ. (8)

When θ varies between 0 and ω, αθ varies between 0 and
π; in this range of variation, the integration of sin(αθ) with
sin(kαθ) is zero for all k strictly greater than 1. Relation (8) is
then obtained by considering expansion (1) in the line integral.

There is no restriction in the choice of r0 except that the
arc of circle must belong to the domain Ω.

B. Dual solution method

The theoretical explanations concerning this method can
be found in [1, Subsubsection 2.3.8]. This approach enables
to compute the singularity factor λ from an integral on the
domain Ω with the sharp angle (see Fig. 1(b)) of a function
v∗ to compute, weighted by a function f which is the laplacian
of a “regular lifting” function w:

λ =

∫
Ω

fv∗ ds. (9)

It is proposed here not to construct this regular lifting but the
less regular lifting which is commonly (but often implicitly)
used in the FEM. It is shown that this FEM lifting can be
used in the same manner but first, a few elements are given
to understand where this expression comes from.

Our explanations take place on a domain Ωδ , see Fig. 2. It
can be seen that when the radius δ of the circle Cδ goes to
zero, Ωδ converges to Ω, see Fig. 1(b).

For two functions v and v∗ of zero laplacian in Ωδ , it can
be written:

0 =

∫
∂Ωδ

∂v

∂n
v∗ − v ∂v

∗

∂n
dl, (10)

where n is the unitary outward normal on the boundary of
the domain. As in [1], integral (10) can be made explicit on
each boundary of the domain for a non zero δ and then take
the limit when δ goes to zero, by considering the particular
properties of the functions v and v∗.

O

Cδ

δ

Γ0

Γ0
Γ1

Γ1

ΓN

ΓN

Ωδ

Fig. 2. Domain Ωδ where δ → 0 is considered.

In this computation, v is the FEM solution of the problem
on Ω detailed in Subsection II-A. The function v∗ is the same
as in [1]. It is the sum of the “dual singular function” S∗:

S∗(r, θ) = r−α sin(αθ), (11)

and a more regular function v∗R computed on the domain Ω
which is the solution of the following problem:

4v∗R = 0, on Ω,

v∗R = −S∗, on Γ0 ∪ Γ1,

∂v∗R
∂n

= −∂v
∗
R

∂n
, on ΓN .

(12)

Problem (12) can be solved by the FEM. Thus it is obtained:

v∗ = v∗R + S∗, (13)

which is a singular non zero function. Moreover v∗ has the
following properties:

4v∗ = 0, on Ω,

v∗ = 0, on Γ0 ∪ Γ1,

∂v∗

∂n
= 0, on ΓN .

(14)

Considering again the path integral (10) when δ goes to
zero, the integrations are restricted to Γ1 and Cδ:

0 = lim
δ→0

∫
∂Ωδ

∂v

∂n
v∗ − v ∂v

∗

∂n
dl,

= lim
δ→0

∫
Γ1

−v ∂v
∗

∂n
dl + lim

δ→0

∫
Cδ

∂v

∂n
v∗ − v ∂v

∗

∂n
dl.

(15)

It can be shown that the path integral on Cδ converges to πλ
when δ goes to zero (λ being the sought singular factor):

lim
δ→0

∫
Cδ

∂v

∂n
v∗ − v ∂v

∗

∂n
dl = πλ. (16)

Moreover, the integral on Γ1 in (15) can be written:∫
Γ1

−v ∂v
∗

∂n
dl = −V 1

∫
Γ1

∂v∗

∂n
dl. (17)

It is an integral only on the boundaries with non zero Dirichlet
conditions (that are far from the corner), and it corresponds to
the flux on each of these boundaries of the dual solution v∗.
This is a “classical” computation in the FEM, that can be done
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by a surface integral, on a transition layer CΓ1 (often limited
to one layer of elements in direct contact with the boundary),
of the scalar product of the gradients of the functions v∗ and
V 1w, where w is equal to 1 on Γ1 and goes to zero through
the layer:

−V 1

∫
Γ1

∂v∗

∂n
dl ≈ V 1

∫
CΓ1

∇w · ∇v∗ ds. (18)

In fact, V 1w is the FEM lifting and it can be seen as an
application of (9), by taking the laplacian of V 1w as a
distribution. Eventually, the singularity factor is given by:

λ = − 1

π
V 1

∫
CΓ1

∇w · ∇v∗ ds. (19)

C. Numerical comparison of both methods

The singularity factor λ is computed on a geometry similar
to this on Fig. 1(b), where the length of each straight part of
Γ0 is equal to 50 mm, the length of each straight part of ΓN

is equal to 50 mm and finally the length of each straight part
of Γ1 is equal to 100 mm. The boundary conditions are also
the same as these described in Subsection II-A. The potential
V 1 is chosen equal to 1.

It is shown on Fig. 3 that for the method proposed in
Subsection III-A, the computed result for λ is dependent on
the choice of r0. As r0 increases, the computed value for λ
quickly coincides for both methods.
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Fig. 3. Value of λ computed by the method described in Subsection III-A as
a function of r0. The dotted line indicates the value computed by the method
described in Subsection III-B.

IV. SOLUTION OF THE PROBLEM IN Ω∞

It was introduced in Subsection II-A a potential v∞ solution
of the Laplace equation on the unbounded domain Ω∞.

In Subsection IV-A, the problem for v∞ is formulated as
a classical Laplace problem with non homogeneous boundary
conditions, straightforwardly solved by the FEM. In Subsec-
tion IV-B, it is shown that conformal maps may give a solution
for certain specific shapes of the rounded corner. In Subsection
IV-C, the practical method used to obtain the approximation
(6) by combining the solution v∞ with the solution v on the
domain with the sharp corner, is explained.

A. The equivalent problem with shifted singularity

Let us define a new function S∞, with the correct behavior
at infinity (3) and whose laplacian is zero in Ω∞. Note that
S itself is not suitable, because its laplacian is not defined in
O (r equal to 0). We propose for instance:

S∞(r, θ) = rαs sin(αθ), (20)

where rs is the distance between the observation point and
any point inside the infinite conductor, typically the center of
curvature of the rounded corner (Fig. 4).

O

Γ0
∞

r∞
rs

Fig. 4. Definition of rs

The behavior at infinite is obviously correct, but this func-
tion is not zero on the surface of the conductor: v∞ will
be written as the sum of this function S∞ and a corrective
potential vR∞s:

v∞ = S∞ + vR∞s (21)

which is the solution of:
4vR∞s = 0, on Ω∞,

vR∞s = −S∞, on Γ0
∞,

lim
r∞→0

vR∞s(r∞, θ) = 0.

(22)

This regular potential vR∞s can be found with the FEM and
a classical “shell transformation” for taking into account the
unbounded domain [6]. Then, v∞ is obtained by (21).

B. Method of conformal maps

The method of conformal maps [7] allows to build ana-
lytically potentials with the properties requested for v∞, i.e.
equal to zero on the conductor and with a prescribed behavior
at infinity, on domains like Ω∞. However, only some particular
shapes are reachable by these transformations.

1) Example of transformation for a rounded corner: Let us
consider the two complex planes:

z =x+ iy = reiθ corresponding to the real geometry, (23)

w =u + iv = Reiφ where v is the electric potential. (24)

and the following conformal map [8, p. 320]:

z = k[(w + a)1/α + (w − a)1/α], (25)

with a = 2α−1 and k = 1/2.
The image of the straight line v = 0 in the w-plane is

composed of (see Fig. 5):
• the half-line y = 0, x > 1, for u > a (u − a > 0 and

u + a > 0);
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• the half-line reiπ/α, r > 1, for u < −a (u − a < 0 and
u + a < 0);

• a rounded line from Pl(zl = eiπ/α) to Pr(zr = 1), for
u ∈ [−a, a], (u− a < 0 and u + a > 0).

Moreover, for |w|� |a|, z ≈ w1/α and v = =(w) =
R sin(φ) ≈ rα sin(αθ), what is the expected behavior at
infinity. Then, this transformation gives the solution v∞ for
the particular shape given by (25).

Fig. 5. z(u = constant) and z(v = constant) plotted in the z-plane for
the conformal map (25)

2) Reference values of the electric field: The electric field
on the conductor, for any point on the right of the rounded
corner (v = 0, u > a) is:

–
dv

dy
=

−2α

(u + a)(1−α)/α + (u–a)(1−α)/α
. (26)

For example, the modulus values of E∞ are:

|E∞(Pl)|= |E∞(Pr)|= α2α, (27)

at the ends of the rounded corner, and:

|E∞(P0)|= α2(1−α)2/α

sin
(
π
2α

) , (28)

on the middle-point of the rounded corner.
For the right angle (α = 2/3), the field is constant on the

rounded corner:

|E∞(α = 2/3, ε = 1)|= 25/3/3 = 1, 058267... (29)

even though it varies for other values of the conducting corner.
The approximate field on the real structure at the same

points is deduced from E∞ using (7): for this computation,
only the scale ε and the singularity factor λ are required.

We propose to use the reference field (28), or its particular
value 1.06 for a right rounded angle, when the shape of the
rounding is not exactly known, and when an approximation of

the maximum field as function of the mean curvature of the
corner is the requested information.

3) Remarks: Such conformal maps have the required be-
havior (at infinite and on the straight parts of the conductor) for
favorably replacing the shifted singular function S∞, (20) used
in Subsection IV-A: the condition is that the line v = 0 remains
inside the real conductor (at the reference scale ε = 1). By
the way, the norm of the correction vR∞s (22) will probably
be reduced.

C. Scaling by ε: projection method

Whatever is the method used to build v∞ in the domain
Ω∞, by the FEM, by conformal maps or by another method,
this potential is not directly constructed in the mesh where v
is computed on the domain Ω with the sharp angle.

Moreover, the computation of the sum (5) and (6) for
a particular ε, on a domain Ωε, see Fig. 1(a), requires to
make a projection of v∞ on the mesh of the final domain,
with a scaling factor different for each value of ε. For this
purpose, the projection is performed by a continuous least-
square approach [9].

When only the results in some particular points is of interest,
such as the amplitude of the electric field in the middle of the
rounded corner, this step requires no particular computation.

D. Numerical results

It is considered the same problem as in Subsection III-C.
It is shown on Fig. 6, the good agreement between results

obtained by formula (7) and results obtained by straight-
forward FEM computations. In order to plot these results,
the solution v∞ is computed by considering the method
proposed in Subsection IV-A and λ is computed by the method
proposed in Subsection III-B. To be precise, the values retained
for max(|E∞|) and for λ are respectively 1.1467 V/m and
8.31235 (the value for max(|E∞|) can be compared to the
value 1.06 V/m that is given by the conformal map described
in Subsection IV-B).
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Fig. 6. Comparison of the maximum electric field on the rounded corner
between results obtained by straightforward FEM computations and results
obtained by relation (7).

It is also shown on Fig. 7 that the knowledge of λ and
v∞ provides an accurate approximation of the normal electric
field on the conductor close to the corner (relation (5)) and
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that v and relation (6) provide accurate approximations of the
normal electric field on the conductor far from the corner.
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Fig. 7. Comparison of the normal electric field on the conductor for ε =
10 mm.

V. CONCLUSION AND PERSPECTIVES

In this work, a set of practical techniques was proposed
to enable the implementation of new methods to estimate the
electric field in the neighborhood of conductors containing
rounded angles, in the 2D case.

The computation on the whole studied structure can be done
by replacing rounded corners by sharp corners. A generic
auto-similar solution enables to estimate the electric field
close to the corner by post-processing for several values of
the curvature radius. Some numerical tests have assessed the
relevance of the proposed approach.

It has been also shown that forgotten techniques, as con-
formal maps, enable, in some cases, to build exactly the
generic solution and in every case, to approximate it. They
can be coupled with more computationally intensive numerical
methods as the FEM, by providing speed and accuracy.

We are currently working to the extension of these tech-
niques to:
• cases with several angles (such as some MEMs applica-

tions),
• 3D cases which is our real aim,
• singularity treatment (with sharp corners) for eddy-

current problems, that lead also to self-similar solutions,
with the penetration depth δ playing the same role as the
scaling factor ε in the present study.
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arrondis pour les solutions par éléments finis de l’équation de Laplace,”
RIGE, vol. 8, pp. 35–45, 2005.

[4] S. Tordeux, G. Vial, and M. Dauge, “Matching and multiscale expansions
for a model singular perturbation problem,” Comptes Rendus Mathema-
tique, vol. 343, no. 10, pp. 637–642, Nov. 2006.

[5] P. Grisvard, Elliptic problems in nonsmooth domains. Pitman Advanced
Pub. Program, 1985.

[6] F. Henrotte, B. Meys, H. Hedia, P. Dular, and W. Legros, “Finite
element modelling with transformation techniques,” Magnetics, IEEE
Transactions on, vol. 35, no. 3, pp. 1434–1437, 1999.

[7] Wikipedia. Conformal map. [Online]. Available:
http://en.wikipedia.org/wiki/Conformal map

[8] E. Durand, Electrostatique, Vol. 2 : Problèmes généraux conducteurs.
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