
 



O MOMAG é um evento bienal promovido pela Sociedade Brasileira de Micro-ondas e 

Optoeletrônica (SBMO) e pela Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo (SBMag), que em 

2018 uniu o 18o SBMO - Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica e o 13o CBMag - 

Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo. Este evento representa uma ótima oportunidade para 

o intercâmbio de conhecimento cientifico e tecnológico entre as universidades, a indústria e 

órgãos do governo, incluindo as forças armadas.  

O MOMAG 2018 foi realizado no período de 12 a 15 de agosto nas dependências do Instituto 

Nacional de Telecomunicações - Inatel, situado na cidade de Santa Rita do Sapucaí - MG, o Vale 

da Eletrônica. Destacaram-se as seguintes inovações: 

 

• Demonstração do Modem 5G Brasileiro durante o evento; 

• Revisão às cegas com pelo menos dois revisores (double blind review); 

• Processo seletivo diferenciado e sessões especiais para artigos de Iniciação Científica; 

• Controle de acesso via RFID; 

• Aplicativo do evento para IOS e Android; 

• Participação de representantes do Ministério das Comunicações, do Exército Brasileiro e da 

FAB; 

• Premiação por categoria para os melhores artigos; 

• Menção Honrosa para os melhores artigos. 
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Sunday, August 12

Sunday, August 12, 08:00 - 12:00

MC01: Minicurso 01
Fotônica em Niobato de Lítio: Dispositivos e Aplicações

Prof. Dr. José Edimar Barbosa Oliveira e Prof. Dr. Joaquim José Barroso de Castro

Room: 16

O Minicurso é constituído de quatro partes. Inicialmente, apresenta-se os fundamentos científicos necessários para o estudo da propagação em Niobato de Lítio (LiNbO3), levando em

consideração tanto a anisotropia elétrica como efeitos eletro-óptico linear e não linear; a segunda parte enfatiza os dispositivos mais amplamente utilizados, e.g., os moduladores ópticos, e as

técnicas experimentais empregadas em suas caracterizações nos domínios óptico e elétrico; O emprego em aplicações práticas de dispositivos cujos princípios de operação exploram o efeito

eletro-óptico em LiNbO3 são discutidos na terceira parte. Por último, porém não menos importante, uma quarta parte sobre perspectivas do emprego em fotônica quântica de dispositivos de

Niobato de Lítio periodicamente polarizado, NLPP, (Periodically Poled Lithium Niobate).

MC02: Minicurso 02
Redes 5G: Princípios, Aplicações e Desafios

Prof. Dr. Luciano Leonel Mendes

Room: 15

O advento dos sistemas de comunicações móveis revolucionou o modo como a sociedade se comunica e os telefones celulares passaram a fazer parte do cotidiano da sociedade moderna. A

primeira geração (1G) trouxe a liberdade para ligarmos para alguém, ao invés de ligarmos para um lugar. A segunda geração (2G) aumentou a capacidade do sistema através da digitalização,

permitindo a redução dos custos e o atendimento a um grande número de assinantes. Além disso, a rede 2G introduziu o conceito de mensagem de texto, que mudou a forma como as pessoas

se comunicam e que foi o precursor dos aplicativos de mensagens como o WhatsApp e Telegram. A terceira geração (3G) trouxe a Internet para os nossos bolsos, com os smartphones capazes

de acessar a rede mundial de computadores e de também de reproduzir arquivos multimídias. A quarta geração (4G) impulsionou a penetração da Internet móvel, com taxas ainda maiores,

enquanto que o aumento da capacidade computacional e tecnológica dos smartphones fez com que esses dispositivos fossem usados cada vez mais para geração de conteúdo, além do

consumo de streaming de áudio e vídeo.

Hoje estamos na iminência da quinta geração das redes móveis (5G), que vai revolucionar a forma como utilizamos as redes celulares com a introdução de um grande número de serviços

ainda não vistos em nenhuma plataforma de rede. Esta revolução está sendo sustentada por três vertentes que vão muito além do simples aumento da taxa de dados. Obviamente, o aumento

da vazão é necessário para viabilizar serviços como realidade aumentada, realidade virtual e streaming de vídeos de ultra resolução (UHD), que serão agrupados num cenário denominado

de enhanced Mobile Broadband (eMBB). Mas além disso, as redes 5G irão suportar aplicações de tempo real, como sistemas de controle na indústria 4.0, aplicações em telemedicina e jogos

online, que demandam uma latência extremamente baixa da rede. Esse conjunto de aplicações de baixa latência serão suportados pelo cenário Ultra Reliable Low Latency (URLL), que irá

prover tempos de resposta menores do que 1 ms e alta robustez para eliminar a necessidade de retransmissões. A rede 5G também é apontada como sendo o principal gateway para alavancar

as aplicações de Internet of Things (IoT). No cenário massive Machine Type Communication (mMTC), a rede 5G será capaz de suportar centenas de milhares de conexões por setor da célula,

permitindo que um número massivo de dispositivos de baixa complexidade, como sensores e atuadores, se conecte à rede com um baixo custo energético.

Essa pluralidade de serviços e modos de operações impõem à rede 5G um conjunto conflitante de requisitos, que deve ser atendido por um sistema flexível e adaptável.

O objetivo deste tutorial é apresentar as motivações para a concepção de uma nova rede de comunicações móveis revolucionária, avaliar os requisitos de cada cenário e apresentar as soluções

tecnológicas que irão suportar estes novos serviços. Os principais desafios para a implantação da rede 5G serão discutidos, de modo que os participantes do evento possam conhecer as

oportunidades de contribuições técnicas e científicas nesta proeminente área de pesquisa.

Sunday, August 12, 13:30 - 17:40

MC03: Minicurso 03
HFSS

Eng. Juliano Fujioka Mologni

Room: 15

O objetivo deste curso é esclarecer as diferenças e benefícios dos métodos mais usados no desenho de antenas e aplicações de micro-ondas. Existem inúmeras técnicas de modelagem em

Computação Electromagnética (CEM) disponíveis. Elas podem ser classificadas como técnicas full-wave, incluindo o Método de Momentos (MoM), o de Diferenças Finitas no Domínio de Tempo

(FDTD), o Método de Elementos Finitos (FEM), o Finite Element Boundary Integral (FEBI) e os solucionadores híbridos ou técnicas assintóticas de alta frequência, tais como Shooting and

Bouncing Rays (SBR), Teoria Uniforme de Difração (UTD) e Óptica Física (PO). No entanto, com o uso do CEM surgem muitas questões, por exemplo, qual técnica CEM é a apropriada para

usar? quando? e para qual problema? Há também as limitações adicionadas usando o CEM, que inclui a memória finita do computador, portanto, técnicas de computação de alta performance

(HPC) são abordadas neste tópico, incluindo uma explicação detalhada da aceleração da Unidade de Processamento Gráfico (GPU), tecnologia da Interface de Passagem de Mensagens (MPI),

Método de Decomposição de Domínio (DDM), Método de Decomposição Espectral (SDM), resolução distribuída e técnicas de multiprocessamento e multithreading. O uso de diferentes métodos

numéricos para resolver grandes problemas elétricos usando datalink (por exemplo, ligação entre FEM para resolver o elemento radiante e MoM para resolver um refletor de parabólico) e

suas diferenças com solucionadores híbridos (por exemplo FEBI) são abordados. A comparação do domínio do tempo e da frequência também será desmistificada e explicada em detalhe.

Numerosas referências de antena e micro-ondas serão apresentadas usando várias técnicas numéricas, mostrando uma comparação entre resultados e desempenho computacional.

O objetivo final é fornecer aos participantes uma explicação abrangente e detalhes das técnicas de CEM mais utilizadas, incluindo os avanços mais recentes em códigos comerciais e científicos

para que cada um possa escolher a técnica numérica mais adequada para sua aplicação específica.
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MC04: Minicurso 04
Comsol

Prof. Dr. Felipe Beltrán Mejía e Eng. Alisson Luiz Roman

Room: 16

Introdução + Simulação fotônica. Este workshop está divido em duas partes: na primeira parte, o Diretor da COMSOL no Brasil, Alisson Luiz Roman, apresentará a ferramenta de simulação

numérica COMSOL Multiphysics, os seus diversos usos e os passos básicos para a criação de simulações numéricas e aplicativos de simulação. Na segunda parte, o prof. Felipe Beltrán,

introduzirá os participantes na simulação de dispositivos fotônicos usando esta mesma ferramenta de simulação.

Monday, August 13

Monday, August 13, 08:00 - 08:10

A: Abertura
Room: Teatro Inatel

Chair: Arismar Cerqueira S. Jr.

Monday, August 13, 08:10 - 09:10

PL1: Plenária 1
MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Dr. Maximiliano Salvadori Martinhão

Room: Teatro Inatel

Chair: Arismar Cerqueira S. Jr.

Engenheiro de Telecomunicações pelo INATEL, Bacharel em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB e Mestre em Gerência de Telecomunicações pela Universidade

de Strathclyde (Reino Unido). É o atual Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/MCTIC, no qual executa as

seguintes atividades: Coordena e acompanha a política nacional de desenvolvimento tecnológico e de inovação; articula e coordena a criação de programas nacionais de desenvolvimento

e de inovação; supervisiona a política de incentivos fiscais para o desenvolvimento tecnológico e inovação, relacionados à Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; supervisiona o

desenvolvimento e a consolidação de ambientes inovadores; supervisiona ações voltadas para o empreendedorismo de base tecnológica, propõe a formulação de políticas públicas orientadas

para o desenvolvimento tecnológico e a inovação; propõe programas, projetos, ações e estudos que subsidiem a formulação e a implementação de políticas de estimulo e programas de

desenvolvimento tecnológico e inovação; estabelece em articulação com a Secretaria-Executiva, metodologias de acompanhamento e avaliaçã da execução de políticas, programas, programas,

projetos e atividades; desenvolve as atividades de execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial no âmbito da SETEC; assiste tecnicamente a Secretaria-Executiva na elaboração e

nas revisões no Plano Plurianual e do Orçamento Anual e assiste tecnicamente os órgãos colegiados na área de atuação da SETEC.

Monday, August 13, 09:10 - 10:00

PL2: Plenária 2
Meta-Atoms and Metamaterials for Performance Enhancement of Antennas

Prof. Dr. Raj Mittra

Room: Teatro Inatel

Chair: Arismar Cerqueira S. Jr.

Prof. Dr. Raj Mittra joined Penn State in 1996. He is the Director of the Electromagnetic Communication Laboratory. Prior to joining Penn State, he was a Professor in Electrical and Computer

Engineering at the University of Illinois. He is a Life Fellow of the IEEE, a Past-President of AP-S, and he has served as the Editor of the Transactions of the Antennas and Propagation Society.

He has been a Visiting Professor at Oxford University and the Technical University of Denmark. He is the President of RM Associates, which is a consulting organization that provides services to

industrial and governmental organizations. He has published over 700 journal papers and more than 35 books or book chapters. He also has three patents in communication antennas.

Monday, August 13, 10:30 - 12:00

SE01: Sessão Especial 01
Redes 5G: 5ª Geração de Telefonia Móvel

Room: Teatro Inatel

Chair: José Marcos Brito
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• Cesar Rômulo Silveira Neto: Projeto 5G Brasil

• Agostinho Linhares de Souza Filho: Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

• José Gustavo Sampaio Gontijo: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

• Prof. Dr. José Marcos Camara Brito: Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel)

Monday, August 13, 13:30 - 15:10

ST01: Antenas para 5G
Room: 15

Chairs: Marcos V. T. Heckler, Alfredo Neto

Espalhamento Eletromagnético de Estruturas Planares Empregando o Método do Casamento de Modos Discretos

Marcos V. T. Heckler
Este artigo relata o desenvolvimento teórico para o cálculo do espalhamento eletromagnético de estruturas planares de microfita iluminadas por ondas planas empregando o método

do casamento de modos discretos (do inglês, discrete mode matching - DMM). A técnica é demonstrada para um alvo simples, composto por um elemento retangular de microfita. A

validação foi realizada comparando-se os resultados obtidos com o software comercial ANSYS Designer, verificando-se excelente concordância entre os diagramas calculados. Destaca-

se que a técnica apresentada utiliza recursos computacionais significativamente menores que o simulador comercial.

Novas Geometrias de FSS Compactas, Estáveis e de Multibanda com Ressonâncias Próximas Baseadas em Fractais de Hilbert Modificados

Adaildo D´Assunção and Yuri Batista
Novas geometrias de patches condutores inspirados no fractal de Hilbert são propostas e utilizadas no desenvolvimento de superfícies seletivas de frequência (FSS), com uma camada

dielétrica, para rejeição de faixas de frequência específicas. A técnica proposta é baseada no preenchimento dos vazios observados em cada célula unitária após a definição da forma

dos patches condutores. Assim, os elementos das FSS são definidos a partir de modificações na estrutura do fractal de Hilbert, possibilitando o atendimento de requisitos específicos de

projetos como: aumento da largura de banda, operação em multibanda, ocorrência de ressonâncias próximas, estabilidade angular e/ou miniaturização. A análise numérica é realizada

através do Ansoft Designer. Para fins de comparação de resultados, são construídos e medidos alguns protótipos, tendo sido observada uma boa concordância entre os resultados

simulados e medidos. Os resultados obtidos mostram operação em multibanda, ocorrência de ressonâncias próximas, excelente estabilidade angular, observada para ângulos de

incidência entre 0º e 60º, e miniaturização, de forma que a célula de um dos projetos é de apenas 0,059λ0 x 0,059λ0.

Arranjo de Antenas Reconfigurável de Banda Dupla para Redes 5G com MIMO

Evandro Vilas Boas, Igor da Costa and Arismar Cerqueira S. Jr.
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um arranjo de antenas em guia de onda com diagrama de irradiação reconfigurável para redes celulares de quinta geração (5G) com

MIMO (Multiple Input Multiple Output). O arranjo de antenas proposto é composto por quatro elementos do tipo SWAA (Slotted-Waveguide Antenna Array) inclinados de 30 graus. Tal

arranjo provê operação simultânea em duas faixas de frequências potenciais para redes 5G, bandas de 28 e 38 GHz, por meio do uso de fendas com diferentes comprimentos elétricos

e localizadas em faces opostas do guia de onda. Resultados numéricos e experimentais dos parâmetros de espalhamento ativo demonstram excelentes níveis de isolamento entre os

elementos (inferiores a -34 dB), bandas fracionárias de 23,82\% (24,4 a 31 GHz) e 8,04\% (35,8 a 38,8 GHz) e ganhos de até 15,6 dBi.

Mechanically Controlled Circular Slotted-Waveguide Antenna Array for 5G Networks

Hugo Filgueiras, Igor da Costa, James Kelly, Pei Xiao and Arismar Cerqueira S. Jr.
This work reports the design and numerical evaluation of a mechanically controlled circular slotted-waveguide antenna array for 5G networks, operating in the millimeter wave frequency

range. The structure is based on a circular waveguide filled with teflon and slots milled around its longitudinal axis. The antenna works in two high-gain operational states, namely: quasi-

omnidirectional coverage and reconfigurable pattern with beam steering. The reconfiguration between states is realized by mechanically rotating four metallic bars, responsible to interrupt

the radiation through specific groups of slots. In this way, it becomes manageable to perform beam steering in the azimuth plane in steps of 90º. Simulation results demonstrate bandwidth

of 1.35 GHz (5.14%) and 1.44 GHz (5.47%) for the quasi-omnidirectional and directional states respectively. The antenna gain increases from 15.7 to 18.5 dBi when commuted between

the proposed states.

Otimização de Redes Planares de Antenas Utilizando o Método de Colônia de Vaga-lumes

Eduardo Yoshimoto and Marcos V. T. Heckler
Neste trabalho, a aplicação do método de otimização por algoritmo de colônia de vaga-lumes para a síntese de diagramas de irradiação de redes planares de antenas com espaçamento

não uniforme é apresentada. Para demonstrar a eficiência do método, diagramas de irradiação com formato isoflux foram sintetizados utilizando redes de antenas operando em banda

S (2,26 GHz) e embarcadas em nanossatélites 8U (20 cm x 20 cm x 20 cm). Como principal resultado, verificou-se a obtenção de um diagrama de irradiação com baixo desvio do perfil

isoflux na região do lóbulo principal.

ST02: Comunicações Ópticas
Room: 16

Chair: Hugo L. Fragnito

Measuring High-order Dispersion in Optical Fibers

Hugo L. Fragnito, Andrés Gil-Molina and Daniel F. Londono-Giraldo
We discuss how to measure high-order dispersion parameters in optical fibers by using wave-mixing of an incoherent pump source and a relatively weak tunable laser. In uniform fibers,

we demonstrate measurements of up to the fifth order dispersion coefficient. In long, non-uniform fibers, we demonstrate measurements of the zero-dispersion wavelength map with good

spatial resolution.

Design and Calibration of an optical fiber head sensor for measuring water levels of rivers

Ricardo Kamikawachi, Ilda Abe, Gilber de Almeida, Keli Seidel, Rodrigo Fiorin, Lucieli Rossi and Sergio Lopes
This work shows the results of the design and calibration of an optical fiber head sensor for water level. The principle of operation is based on buoyancy force of a cylindrical float to

compress a fiber Bragg grating (FBG) embedded 5 mm deep in silicone rubber. The sensor response shows a linear dependence with the applied force with sensibility of 1.07 pm/gf. This

sensitivity corresponds to a height sensitivity of 336 pm/m and maximum water height calculated in calibration is 366 cm.
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Arc-induced Long Period Fiber Gratings with Reduced Polarization Dependent Loss

Felipe Delgado, Italo Alvarenga, Daniel D. Silveira, Thiago Coelho and Alexandre dos Santos Bessa
We present a fabrication method of reducing the intrinsic polarization dependent loss (PDL) in arc-induced long period fiber gratings (LPFGs). The proposed electric arc discharge

(EAD) technique alternates the point-by-point EAD exposure by an axial angle of 180° and, therefore, induces opposite asymmetric modulations over the entire length of the LPFG.

PDL measurements of different arc-induced LPFGs fabricated by both the conventional EAD technique and proposed method are presented. Finally, the results indicate that the LPFGs

fabricated with the proposed method possess an intrinsic PDL substantially reduced.

Análise de Inteferência Óptica em Experimentos de Detecção Harmônica de Monóxido de Carbono

Ricardo Ataide Lima, Eduardo Fontana and Vladimir Soares
Este trabalho descreve a análise do efeito de interferência óptica em duas células espectrométricas, de aspectos construtivos distintos, utilizadas na detecção harmônica de monóxido

de carbono (CO). Para o caso de experimentos de absorção em uma célula com janelas ópticas em suas extremidades, e comprimento de interação de 130 cm, foi possível inferir as

limitações impostas por efeitos de etalon na discriminação do sinal de absorção. Com base nesses estudos foi possível implementar um sistema óptico com uma célula de 25,4 cm

acoplada a fibras ópticas de entrada e saída por meio de lentes GRINs com redução substancial da interferência óptica de forma a permitir obter um limite de detecção de 86 ppm de

CO, um valor adequado para o desenvolvimento de sistemas comerciais dirigidos à detecção de monóxido de carbono.

Impacto da Largura de Pulso na Sensibilidade e no Alcance de Sensor Distribuído de Temperatura à Fibra Óptica Baseado em Espalhamento

Raman

Marianne Silva, Henrique Patriota Alves, Jehan Nascimento and Joaquim F. Martins-Filho
Esse trabalho apresenta o funcionamento de um sensor distribuído de temperatura à fibra óptica baseado em espalhamento Raman espontâneo usando OTDR comercial e amplificação

óptica do tipo EDFA padrão a partir de um esquema simples e econômico. Além disso, são apresentados os resultados e análises da avaliação experimental da sensibilidade e

desempenho do sensor em seis configurações diferentes, usando pulsos-OTDR de 100 ns a 4000 ns combinados à duas regiões de detecção, no começo e no final do link sensor de 27

km de fibra monomodo padrão. O uso de pulsos de 4000 ns permitiram o melhoramento de 12 km no alcance do sensor, resultando em uma faixa de medição maior que 26 km.

ST03: Dispositivos de RF
Room: 20

Chairs: Antonio Campos, José Edimar Oliveria

Desafios para Instalação de uma Estação Terrena para Monitoramento da Amazônia com Imagens de Satélites

Cristiano Amaral, Lorena Guedes and Artur Salvador
O Ministério da Defesa, por meio do Centro Gestor e Operacional da Amazônia (CENSIPAM), e com recursos do Fundo Amazônia do Banco Nacional do Desenvolvimento Social

(BNDES) está monitorando a floresta Amazônica com imagens de radar por satélite. Para tanto, estudos técnicos para definição da localização adequada da estação terrena para

monitoramento satelital estão em andamento. Este texto apresenta uma breve contribuição do trabalho realizado pelas equipes de engenharia de telecomunicações no levantamento de

pontos para instalação da estação terrena no estado do Amazonas.

Estudo da influência do tamanho do particulado de ferro carbonila como material absorvedor de radiação eletromagnética na faixa de

frequência de 12.4 a 18 GHz (Banda Ku)

Ana Paula Oliveira, Aline Rodrigues, Sandro Quirino, Diego Vergara, Simone Pinto, Mirabel Rezende and Mauricio Baldan
Este estudo apresenta a influência do tamanho do particulado nas medidas de refletividade. O método de caracterização eletromagnética adotado foi em guia de ondas, posicionando

o material a ser caracterizado em uma cavidade na faixa de freqüências 12.4-18 GHz utilizando um analisador de rede vetorial. O processamento dos materiais compósitos foram feitos

pela adição de diferentes particulados de ferro carbonila em uma matriz de silicone. Foram avaliados duas diferentes espessuras e três diferentes tamanhos de particulados e uma

concentração de ferro carbonila/silicone.

Preparação de Absorvedores de Micro-ondas Baseados em Ferrita, Ferrocarbonila e Filamentos Metálicos Através de Análise Estatística de

Experimentos

Simone Pinto, Mauro Oliveiira Jr., Newton Gomes and Mirabel Rezende
Um estudo sistemático utilizando análise estatística de experimentos foi realizado para apoiar o processamento de Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética, MARE,

baseados na mistura de ferrocarbonila (FC), filamentos metálicos ( FM) e ferrita de LaCaTi. Foi investigado o efeito de diferentes proporções desses aditivos no processamento de

MARE. As composições químicas dos 3 aditivos foram determinadas por EDS. As amostras de MARE foram caracterizadas extraindo valores de permissividade elétrica, permeabilidade

magnética e refletividade na banda X. Valores de atenuação da radiação superiores a 90% (-10 dB) foram obtidos na faixa de 10,3 a 11,3 GHz.

Acoplador Híbrido de 90º Utilizando Elementos Discretos para Dispositivos UHF

Juner M. Vieira, Rodrigo Facco and Marcos V. T. Heckler
Este trabalho apresenta o projeto de um acoplador híbrido de 3 dB com deslocamento de fase de 90° utilizando elementos concentrados para operar na frequência de 401 MHz. O

desenvolvimento possui o enfoque de reduzir o tamanho do dispositivo acoplador para aplicação na porção inferior da faixa de micro-ondas. Dessa forma, o presente artigo descreve os

cálculos para dimensionamento do projeto, a simulação utilizando o software Ansys Circuit Design e a construção do dispositivo. A validação do projeto é realizada através da comparação

com um projeto equivalente utilizando tecnologia em microfita.

Modelagem Computacional de um Ressonador SAW Multicamadas

Newton Gomes, Argemiro Silva and Douglas Leite
Este trabalho tem como objetivo realizar a modelagem computacional de dispositivos SAW (Surface Acoustic Wave) na função de ressonadores elétricos em estruturas piezoelétricas

multicamadas empregando o Nitreto de Alumínio (AlN). Utilizando a modelagem em elementos finitos foi obtido a espessura do AlN, a velocidade de fase, o coeficiente de acoplamento

e a frequência de ressonância. O emprego da matriz de transmissão na modelagem da metalização do ressonador foi obtido uma estrutura com um de fator de qualidade no valor de

11.000 e uma perda de inserção de -9,78 dB.
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Layers Model Theory Applied to Synchronous Machine Analysis

Bernardo Alvarenga and José Cardoso
This paper shows the application of the so-called Layers Model Theory to the analysis of the Synchronous Machine. The derivation of the model from Maxwell's Equations is briefly

described. A methodology is established, for the purpose of studying an operating condition using a computer program. Then, a case example study is performed. It is shown that the

methodology can be applied to the Synchronous Generator with promising results.

Análise numérica de eficiência da CPML através de reflectometria de onda guiada

Licinius Alcantara
Neste trabalho é proposta e testada uma metodologia baseada em reflectometria de onda guiada para a verificação de performance da camada perfeitamente casada convolucional

(CPML) na absorção efetiva de onda guiada que atinge a terminação do domínio espacial numérico, considerando a modelagem numérica da propagação no domínio do tempo. Os

resultados mostram que a metodologia pode auxiliar na busca de um melhor ajuste dos parâmetros da CPML.

Finite Element Modelling of a Single Sheet Tester with Induction Control

Laurent Bernard, Benjamin Mailhe, Ricardo Elias, Nelson Sadowski and Jhoe Batistela
A single sheet tester (SST) is modelled considering the magnetic field (H-coils) and magnetic induction (B-coil) sensors. The magnetizing current is set as an unknown of the finite element

system including a constraint on the induction flux expressed as a global quantity associated to the B-coil, which allows simulating the SST with a controlled induction waveform. The

benefits of such a model are mainly to enable the analysis of: the non-linear electromagnetic diffusion inside the sheet, and the differences between direct (H-coil) and indirect (magnetizing

current) evaluation of the magnetic field

Análise do Erro Resultante da Transformação da Impedância de uma Linha de Transmissão Trifásica do Domínio das Fases para o Domínio dos

Modos

Natália Melo, Rodolfo Antônio Moura, Marco Aurélio de Oliveira Schroeder and Gustavo Campos
This paper presents an analysis of the error resulting from the transformation of a three-phase transmission line impedance from the phase-domain to the mode domain. The importance

of the representation of parameters in the mode domain is due to the fact that in this case all phases can be represented by their propagation modes and each mode behaves as a

single-phase line, simplifying its analysis. First of all, the modelling of a real transmission line was performed using two different methodologies to obtain its longitudinal impedance. This

parameter was converted from the phase domain to the mode domain through the transformation matrices Clarke and Fortescue in order to verify which one presents more accurate

results. Finally, the absolute error obtained by the modal transformation was determined by comparing the transmission line impedance before and after the transformation.

Análise dos Níveis de Potencial Elétrico e de Correntes Induzidas em Dutos Metálicos Aéreos situados na Faixa de Passagem de Linhas de

Transmissão de Alta Tensão

Mariana Santos, Marco Aurélio de Oliveira Schroeder, Teresa Assunção, Erivelton Geraldo Nepomuceno and Rodolfo Antônio Moura
Due to the presence of pipeline systems located in the right-way of high-voltage transmission lines, it is essential to analyze the levels of electromagnetic interference between such

structures, especially with regard to aspects of personal safety. This paper analyzes the electrical interaction between transmission lines and pipelines. This interaction is translated by

induced potentials and currents in the pipelines. The evaluation of the electric potential uses three different methodologies, whose results are discussed and compared with ones in the

literature. According to the results, it has been observed that the electric potential profiles and induced currents depend mainly on the line geometric configuration and of the transmission

line voltage level. In addition, the potentials are evaluated at different points of observation (heights) and for different configurations of transmission lines, which allows to relate the electric

field levels with those of potentials by means of the location of the pipelines. Additionally, this paper presents a mathematical methodology for calculating the currents induced in bodies in

possible contact with the pipelines and calculate these levels of currents for the configurations of lines under study.

ST05: Óptico-Wireless
Room: 17

Chairs: Murilo A Romero, Arismar Cerqueira S. Jr.

Fotônica de Micro-ondas Aplicada a Redes 5G [Artigo Convidado]

Arismar Cerqueira S. Jr.
Este trabalho convidado relata as atividades de pesquisa da área de fotônica de micro-ondas aplicadas às futuras redes celulares de quinta geração (5G), as quais foram realizadas

no Laboratório WOCA do Inatel nos últimos cinco anos. O artigo baseia-se em duas principais vertentes: dispositivos de RF baseados em tecnologias fotônicas para 5G; redes 5G

óptico-wireless. Almeja-se atender todas as bandas de operação das redes 5G, incluindo a faixa de ondas milimétricas (30 a 300 GHz), por isso propõe-se a integração de tecnologias

ópticas e de radiofrequência. Destacam-se conversores, amplificadores e front-ends de RF baseados em fotônica com largura de faixa de até 50 GHz e a implementação de redes 5G

óptico-wireless com um transceptor nacional baseado em GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) e um sinal vetorial na banda de 26 GHz com vazão de 2 Gb/s.

Transceptor GFDM Integrado em Sistema Rádio sobre Fibra para Redes 5G

Ramon Maia Borges, Tiago Reis Rufino Marins, Matheus Sêda, Danilo Spadoti, Luciano Leonel Mendes and Arismar Cerqueira S. Jr.
Este trabalho apresenta uma análise de desempenho de um transceptor de radiofrequência (RF) desenvolvido para redes de quinta geração (5G), o qual baseia-se na forma de onda

conhecida como generalized frequency division multiplexing (GFDM). Tal transceptor foi integrado em sistema rádio sobre fibra (RoF), com a finalidade de demonstrar a sua aplicabilidade

em redes óptico-wireless. Resultados experimentais na banda de 700 MHz, idealizada para aplicações de longo alcance e/ou rurais em redes 5G, relatam a distribuição de sinais GFDM

com taxa de 100 Mbit/s e modulation error ratio (MER) igual a 40 dB. Foi implementado um esquema de pré-distorção para reduzir não-linearidades presentes no sinal GFDM após os

processos de conversão eletro-óptica e amplificação elétrica.

Analog Radio-over-Fiber Fronthaul by a Double Cavity Self-Seeded WDM-PON

Adelcio Souza, Daniel Celino, Ulysses Rondina Duarte and Murilo A Romero
WDM-PON has been considered a promising solution for Radio-over-Fiber (RoF) data transport concerning new mobile networks applications. However, in order to avoid inventory

problems and reduce operation costs, there is the need for colorless sources, where the same basic optical source can be used regardless of the desired wavelength. In this paper, we

propose and numerically investigate a double cavity self-seeded WDM-PON transporting analog RoF signals as an alternative to overcome this problem. BER and EVM simulation analysis

are presented for various data rates, modulations formats and RF bands ranging from 1 to 5 GHz, demonstrating the feasibility of this topology as a novel fronthaul approach.

Controle do Diagrama de Radiação de Dipolos de Grafeno pelo Potencial Químico

Gabriel Pinto and Karlo Costa
Este trabalho apresenta um estudo do controle do diagrama de radiação de um dipolo de grafeno através do potencial químico. O dipolo analisado possui geometria retangular com

alimentação por fonte de tensão no centro, onde cada braço do dipolo é mantido a um potencial químico diferente. A geometria é analisada pelo método dos momentos bidimensional,

com uma impedância superficial equivalente. São apresentados cálculos das principais propriedades radiativas da antena em função dos potenciais químicos. Os resultados mostram

que quanto maior a diferença entre os potenciais químicos, maior será o deslocamento do lóbulo principal do diagrama de radiação.
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Laser em anel com amplificador óptico semicondutor e filtro por interferência multimodal

Marlon Correia, Ricardo Marques Ribeiro, André Monteiro, Vinicius Nunes Henrique Silva and Claudia Barucke Marcondes
Este artigo, descreve a montagem e testes de um laser em onda contínua, formado por um anel de fibra óptica monomodo contendo um amplificador óptico semicondutor (SOA) como

meio de ganho. Um filtro óptico consistindo de 6 m de fibra óptica multimodo foi inserido no anel. Tal tipo de filtro, é conhecido como MMI (Multimode-Interference) e é capaz de transmitir

um pente de frequências ópticas na banda em torno de 1550 nm. Com a inclusão deste último e a sua estabilização modal, obteve-se um dispositivo laser capaz de gerar simultaneamente

dois comprimentos de onda separados por cerca de ~ 2 nm, potencialmente útil para gerar ondas milimétricas ou terahertzianas via batimento óptico.
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Procedimentos e ensaios de compatibilidade eletromagnética para transmissores transcutâneos de energia utilizados em suporte circulatório

mecânico

Rafael Nunes Silva, Luiz Lebensztajn, Carlos Sartori, Evandro Drigo and Jack Jye Oyan
O aumento da utilização de dispositivos de suporte circulatório mecânico (SCM) traz consigo a necessidade de meios adequados de sua energização. Entre eles, menciona-se o

desenvolvimento de transmissores de energia transcutâneo (TET), que se caracterizam pela minimização dos riscos fisiológicos (infecção devido a existência de cabos percutâneos)

e a restrições físicas (falta de mobilidade e isolação galvânica entre o paciente e a rede elétrica). Devido à alta confiabilidade necessária ao desenvolvimento dos dispositivos citados,

assumem grande importância os procedimentos e ensaios de compatibilidade eletromagnética (CEM) a serem aplicados durante o seu desenvolvimento. Dentre estes, mencionam-se

aqueles apregoados pelas normas nacionais e internacionais de CEM, que visam avaliar e controlar os níveis de emissões, e a imunidade destes dispositivos e equipamentos aos

fenômenos conduzidos e radiados, associados ao ambiente eletromagnético onde serão instalados. Este trabalho apresenta resultados de medições de compatibilidade eletromagnética

conduzida em modos comum e diferencial de blocos separados do sistema de Transmissão de Energia Transcutâneo. Busca também simular o posicionamento do implante e

determinação das distâncias dos condutores, o que pode influenciar em posteriores testes de emissões radiadas.

Identificação de Campos Eletromagnéticos Próximos Através de Medições e Modelagens Numéricas

Adroaldo Raizer, Larissa Avila and Mikael Fonseca
Este artigo apresenta uma abordagem dos campos eletromagnéticos próximos, tanto do ponto de vista da medição quanto da modelagem numérica. As medidas são obtidas através

do desenvolvimento de um sistema automatizado e a modelagem numérica feita através de software específico de simulação baseada no método de elementos finitos. Um dispositivo

eletrônico complexo, que possui uma antena como carga, é utilizado para a medição e para a modelagem numérica dos campos eletromagnéticos a serem gerados. Na modelagem

numérica são realizadas duas simulações: uma baseada no circuito eletrônico completo e outra baseada na medida do sinal de alimentação da antena. Por fim, comparações entre os

campos eletromagnéticos simulados e os medidos são realizadas.

Estudo da Blindagem Eletromagnética em Camadas Metálicas Depositadas

Diego Reis, Sérgio F. Pichorim and Fernando Castaldo
A técnica de deposição metálica por pulverização catódica é bem conhecida e utilizada na indústria, uma vez que permite a construção de elementos de blindagem em equipamentos

eletrônicos sujeitos a regulamentações nacionais e internacionais. Onde o princípio fundamental da blindagem eletromagnética consiste nas correntes de Foucault, que tendem a atenuar

ou até mesmo cancelar o campo incidente em uma superfície condutora. Para verificar estas correntes utilizou-se um disco de cobre imerso em um campo magnético e utilizando um

analisador de sinais (SR780) conectado em dois pontos deste disco e utilizando a técnica de espectro cruzado, determinou-se através de medições de tensão e fase, a presença das

correntes de Foucault ainda que imersas em ruído.

Blindagem eletromagnética em filmes poliméricos PET com grafeno na superfície

Giovani Santana, Lúcia Saito and Marco Melo
Este trabalho apresenta ensaios de blindagem eletromagnética em filme PET (Politereftalato de etileno) com grafeno na superfície. O grafeno aplicado a uma das faces do polímero foi

obtido por meio de esfoliação líquida, e depositado no material via técnica de pulverização. O objetivo da análise foi determinar qual dos três filmes obteve maior eficiência de blindagem,

em função da frequência, e como se comportam quando empilhados em até 4 filmes. Os resultados das medições apontaram que o filme denominado PET 3 obteve melhor resposta

dentro da faixa de 9,5 GHz a 11 GHz (Banda X), blindando em torno de 5 dB. Quando empilhados, os filmes de PET 3 tiveram eficiência de aproximadamente 20 dB.

Análise de irradiação não ionizante pela utilização de dispositivos móveis em ambientes de trabalho

Jobson Araújo J. A. Nascimento, José Neto, Adi Rocha, Alexsandro Pereira da Silva and Regina Neta
Com o crescimento da utilização de dispositivos móveis como tablets, smartphones, dentre outros nos diversos ambientes, ou seja, não apenas em locais públicos ou residências e sim

nos ambientes de trabalho, há uma irradiação continua não ionizante a qual as pessoas estão expostas. E fica uma dúvida se realmente a população trabalhista está realmente segura

dentro desses ambientes fechados e/ou abertos, onde existem diversos aparelhos eletroeletrônicos irradiando campo elétrico não-ionizante praticamente o tempo todo. Com o intuito

de investigar possíveis cenários de trabalho em locais de fechados e abertos, foi proposto um conjunto de experimentos, e com o auxílio de um analisador de espectro eletromagnético

foram coletados níveis de potência, convertidos em valores de campo elétrico resultante irradiado em uma possível vítima e comparado com as principais normas vigentes no país,

para ambientes controlados, população em geral ao qual estão submetidos possíveis trabalhadores por estarem próximos as principais fontes de campo elétrico que para este trabalho

utilizaram-se smartphones convencionais, com uma operadora local, com pacote de dados 3G. Os resultados obtidos em sua absoluta maioria possuem conformidade com as normas

vigentes no país.

Módulo Absorvedor de Radiação Eletromagnética de Baixo Custo para Ambiente de Micro-ondas

J. Gilberto Gomes, Andrécia Pereira da Costa, Joabson Nogueira de Carvalho, Neilor Cesar Santos and Paulo Fernandes da Silva Júnior
Este artigo apresenta o desenvolvimento de um painel de absorvedor de irradiações eletromagnéticas, de elementos piramidais, de baixo custo, construídos em moldes de policloreto de

vinila, grafite em pó e isopor, fixadas com cola de acetato de polivinila, para uso em laboratórios de micro-ondas. A caracterização eletromagnética dos materiais envolve a avaliação da

distribuição da energia, relacionados com a interação da onda eletromagnética com o material. O método de ensaio aplicado para a obtenção dos resultados da refletividade e perda por

reflexão foi o de secção reta de radar. Nas medições realizadas com antenas no plano de incidência de 30º, 45º e 60º, o painel absorvedor obteve atenuação máxima de 25 dB, operando

em banda ultra larga (1 a 13 GHz).

Experimental verification of the relationship between graphite particle size in flakes and the shielding effectiveness of the composite based on

silicone in the X-band frequency

Roberto Portes, Braulio Haruo Lopes, Diego Flórez-Vergara, Ana Paula Oliveira, Sandro Quirino and Mauricio Baldan
In this study, the electromagnetic (EM) shielding effectiveness (SE) of polymer composites based on natural graphite in flakes and silicone rubber were investigated with the aim to

contribute to the development of the technology of Radiation Absorbent Materials (RAM). This topic has attracted great attention to the aeronautical and aerospace applications, due to
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the serious problems that the EM interference can cause to the electronic devices. According to this, the present work has synthesized samples of the composite materials with variations

on the sizes of the filler particles, composition and the thickness of the samples. The EM characterization of the samples is given by the Vector Network Analyzer (VNA) with the frequency

range of the X - band (8,2 - 12,4 GHz). The results indicate that the samples with 2mm thickness, containing 10 wt% graphite exhibited SE of approximately -8 dB at 10 GHz, which

represents approximately 90% of shielding effectiveness.

Monte Carlo Simulation Applied To The Analysis Of Electrical Coupling Between Transmission Lines Operating In Permanent Regime

Cintia Silva, Gustavo Campos, Marco Antônio Pereira and Mariana Santos
The study consists in calculating and evaluating the electric field levels generated by a system composed of two transmission lines of 345 kV, operating in permanent regime, belonging

to the company Eletrobras Furnas. For the calculation of such levels, a computational routine based on the Maxwell equations associated with the superposition theorem and the Load

Simulation method is developed on a Matlab® environment. As the electric fields and levels generated by transmission lines are influenced by the geometric configuration of the lines,

the article uses a Monte Carlo simulation to evaluate the influence of the heights of the conductors of the system in the electric field profile generated. The validation of the proposed

methodology is carried out by a comparison of measurements performed in a section of the line, located at São José da Barra (MG), with the results generated by the computational

routine developed. The importance of this study is mainly due to the studies regarding possible pathologies that can be developed, in the long term, in the public that are exposed to high

levels of electric fields in low frequencies.

Caracterização de Materiais Magnéticos com Campos Magnéticos Pulsados de Alta Intensidade

Rafael Luiz Bruginski Stonoga, Daniel dos Santos and Marlio Bonfim
O estudo das propriedades magnéticas dos materiais é de grande interesse tanto na área industrial quanto na acadêmica. Sob essa motivação este projeto de pesquisa visa a

caracterização de materiais magnéticos e o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas para tal fim. Esse conjunto deve ser capaz de: gerar campos magnéticos pulsados; aferir

sua influência em amostras de materiais magnéticos; e realizar o devido tratamento matemático dos dados para apresentar os resultados numa interface gráfica. Para atender a essas

especificações são utilizados um gerador de campos magnéticos pulsados, um sistema de aquisição de dados dedicado (SisAquis) e uma interface gráfica escrita em Python. São

retratados nesse trabalho os últimos avanços do projeto, relacionados ao processamento matemático para correção de erros, e os principais resultados obtidos, especialmente os que

demonstram suficiente sensibilidade do conjunto para medidas por indução do comportamento de nanopartículas magnéticas.

[IC] Modeling of a metamaterial in the FEA of a contactless transcutaneous energy transfer device

Gustavo D. Carvalho, Viviane Cristine Silva, Florent Haffner, Carlos Sartori, Laurent Krähenbühl and Luiz Lebensztajn
Metamaterials are difficult to deal with in computational electromagnetic modelling, e.g. finite element analysis. The reason is the prohibitive discretization refinement needed to account

for their actual electromagnetic field distribution profile, within the frequency range used in contactless energy transfer devices. We propose an approach to simplify the modeling of a

metamaterial in finite element simulations and present an analysis of its impact in the evaluation of the magnetic field distribution in the vicinity of the metamaterial.

Interface para dimensionamento semi-analítico de um sistema de excitação brushless

Duani Tedesco, Marconi Januário and Kleyton Hoffmann
O projeto de geradores síncronos com sistema de excitação brushless necessita de dimensionamento de um segundo sistema de geração para prover energia ao enrolamento de

campo da máquina principal. Esse projeto tem como parâmetros de entrada as características do gerador a qual será acoplado, tendo o projetista liberdades no dimensionamento, tais

como, frequência de geração e as conexões dos enrolamentos da excitatriz. O trabalho apresenta a interface de projeto do sistema de excitação onde, inicialmente, é realizado um

pré-dimensionamento por meio de cálculos analíticos. Após esta etapa, é realizada uma simulação com elementos finitos para avaliar os níveis de indução e o fluxo em cada bobina. A

interface permite que o projetista adapte valores de entrada após a primeira simulação para refinar o projeto. Na validação é utilizado o projeto do sistema de excitação sem escovas de

uma máquina síncrona de 2380 kVA e 4160 V.

Análise de Desempenho do Uplink do Sistema MIMO de Larga Escala para Modulação FBMC

Felipe Jose, Samuel Mafra, Luis Lolis and Eduardo Parente Ribeiro
Este artigo traz uma análise de desempenho do Filter Bank Multicarrier (FBMC) e suas vantagens como uma técnica alternativa a ser adotada futuramente em tecnologia de quinta

geração (5G), onde sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) de múltiplos usuários (MU) serão implementados. O estudo compara o desempenho entre Orthogonal

Frequency-Division Multiplexing (OFDM), que é o principal modelo de multiplexação adotado em redes 4G, e o FBMC, que é considerado um dos mais fortes candidatos a substituir o

OFDM em 5G. Essa comparação avalia a eficiência espectral na ligação ascendente (uplink) do sistema MU-MIMO em um ambiente de célula única. Espera-se uma melhor eficiência

espectral (SE) em FBMC devido à ausência de prefixo cíclico. Contudo, para o cenário de MU-MIMO de larga escala que considera um número grande de antenas na estação base (BS),

a análise de eficiência do FBMC foi pouco discutida na literatura. Assim, o presente artigo analisa a SE para FBMC vs OFDM em uma configuração de MU-MIMO de larga escala para

célula única, considerando diferentes variações no tamanhos de célula.

Avaliação Técnica e Econômica de Cenários Fronthaul Indoor Híbridos e Baseados em Cobre Utilizando G.fast e Modo Fantasma

André Fernandes, Aline A Ohashi, Daynara Dias Souza, Brenda Sousa, Marx Miranda de Freitas, Fabricio Farias and Joao Weyl Costa
A crescente demanda de tráfego e novas aplicações em Internet das Coisas (IoT) exigem que a quinta geração de sistemas de telecomunicação sem fio (5G) tenha alta confiabilidade,

baixo atraso e altas taxas de transmissão, especialmente para ambientes indoor. Para atender a esses requisitos, estruturas híbridas com enlaces de fibra e cobre estão sendo propostas

como solução fronthaul para comunicação de small cells indoors. Uma solução alternativa é o fronthaul somente com cobre, utilizando o padrão G.fast e o modo fantasma. Este trabalho

analisa e compara a viabilidade técnica e econômica da implantação de estruturas fronthaul híbridas ou baseadas em cobre.

Channel Matrix Transform Coding for Reduced Feedback in mmWave MIMO Systems

Maria Nilma S Fonseca, Brenda Vilas Boas, Nuria González-Prelcic and Aldebaro Klautau
Massive MIMO and millimeter waves are significant technologies for 5G cellular networks. The knowledge of accurate channel state information (CSI) is essential at transmitter side to

fully benefit from MIMO techniques. CSI compression is of interest especially with an increasing number of antennas and frequency-division duplexing (FDD) systems that do not rely on

channel reciprocity. This paper investigates transform coding methods applied to CSI compression. One of our contributions is to propose the discrete Fourier transform (DFT) associated

to significance mapping. This method outperformed the results of previous works based on discrete cosine transform (DCT). Another contribution is to present an evaluation using a

realistic dataset of channels obtained with ray tracing simulations. The results clearly indicate that the Kronecker channel model, solely used in previous investigations, may lead to biased

conclusions with respect to which orthogonal transform performs better. Results with both vector and scalar quantization are presented, which provide insights on the trade offs among

rate, distortion and computational cost.

Sondagem em Faixa Larga de Canal em Ambiente Suburbano para Sistema de Quinta Geração

Dayana Carvalho, Pedro Gonzalez Castellanos, Daniel Vidal, Tadeu Ferreira, Leonardo Henrique Gonsioroski and Amanda Beatriz Cunha dos

Santos
Neste trabalho foram feitas medições em banda larga numa região suburbana na cidade do Rio de Janeiro. As medições foram feitas na faixa de 3.5 GHz uma das faixas candidatas

para a operação do sistema 5G. Foram geradas as estatísticas da dispersão do canal de propagação nesta faixa e os dados de retardo médio e retardo RMS foram ajustados de acordo

com as distribuições de probabilidade definidas na literatura

Antena Monopolo Planar UWB para Aplicações na Tecnologia 5G

Andrécia Pereira da Costa, Glauco Fontgalland, Raquel Rodrigues, Romulo Raimundo Maranhão do Valle, Idalmir Junior and Tan-Phu Vuong
Este artigo apresenta os resultados simulados do projeto de uma antena monopolo planar em microfita com plano de terra truncado, de banda ultra larga para aplicações na tecnologia

5G, cobrindo as faixas de frequências de 28 GHz e 38 GHz. Os resultados simulados indicam que o parâmetro |S11| encontra-se abaixo de -10dB. Os diagramas de irradiação simulados

foram obtidos para as frequências de 28 GHz e 38 GHz, apresentando característica aproximadamente omnidirecional, com ganho direcional de 3,21 dBi e 3,34 dBi. A antena projetada
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apresenta eficiência de irradiação de 96% na frequência de 28 GHz e 98% para a frequência de 38 GHz. Os resultados simulados apresentados indicam que a antena apresenta grande

potencial para a aplicação proposta.

Design of a Thin and Flexible Textile Antenna for Smart Clothing

Euclides L Chuma, Yuzo Iano, Leonardo Bravo Roger, Diego Pajuelo and Ricardo Hiroshi Minoda
The development of smart clothing allows ubiquitous communication that forms part of the Internet of Things (IoT). This paper presents a flexible, lightweight, and thin textile antenna for

wearable applications. This antenna operates at 2.4 GHz (ISM band) and can be embedded in garments. The textile antenna was analyzed through simulation and measurements to verify

its performance, which included a test under a bent condition. Based on the experimental results, it was confirmed that the proposed flexible textile antenna performs well, even in real

world conditions, and can be used in smart clothing.

Arranjo de Antenas em Guia de Onda Fendido Faixa Larga para Redes 5G

Evandro Vilas Boas and Arismar Cerqueira S. Jr.
Este trabalho apresenta o conceito de um arranjo de antenas em guia de onda fendido faixa larga para redes 5G operando na faixa de ondas milimétricas. Utilizou-se fendas inclinadas

na face maior do guia de onda como mecanismo de aumento da banda de operação e obtenção de um diagrama de irradiação diretivo e perpendicular ao eixo do arranjo para toda a

faixa de operação. O seu desempenho foi avaliado utilizando o software ANSYS HFSS e os resultados numéricos demonstram largura de banda de 1,11GHz (25,92 a 27,03 GHz), ganho

de até 16 dBi e nível de lóbulos secundários inferior a 10 dB.

Four-Element T-shaped Slot Wideband Phased Array Antenna for 5G Mobile Terminals

André Lages, Renan Landau Paiva de Medeiros, Victor Dmitriev, Fuad Mousse Abinader, Junior and Wagner Castro
Upcoming 5G technology market delivery requires to overcome many challenges that still impacting communication performances of these systems. This paper presents a 4-port T-shaped

slot beam steering phased array for mobile handheld devices. Due to its compact dimensions, 4 arrays can be located over the mobile corners being also suitable for massive multiple

input multiple output applications. The gain of 13.4 dB is achieved which is high as compared to other arrays with the same or more elements. The array possesses a wide impedance

bandwidth of more than 10 GHz covering all bands within 24-34 GHz spectrum. High radiation efficiency and good front-to-back ratio is also demonstrated.

[IC] Estudo do Acoplamento Ressonante em Sistemas Eletrônicos de Transmissão de Energia sem Fio

Isabela Freitas, Dalton Colombo and Fernanda Silva
Este trabalho investiga o acoplamento ressonante usando dois tipos de indutores em sistemas eletrônicos que utilizam transmissão de energia sem fio. Através de modelamento teórico e

dados experimentais, foi possível investigar parâmetros como, distância de transmissão, indutância mútua, coeficiente de acoplamento e eficiência. Foi obtida uma boa correlação entre

os resultados teóricos e os medidos experimentalmente.

Proposta de Antenas de Microfita Patch Aplicada em Veículos Aéreos Não Tripulados

Thomas Tadeu Oliveira Pereira, Humberto Andrade, Idalmir Junior, Alexandre Araújo, Glauco Fontgalland, Herick Talles Queiroz Lemos and José

Lucas da Silva Paiva
Este artigo tem como por objetivo estudar a aplicação de antenas de microfita no sistema de comunicação de veículos aéreos não tripulados (VANT's), tanto no receptor como no

transmissor. A partir de uma antena padrão projetada para o receptor e um arranjo para o transmissor, foram realizadas alterações na estrutura de ambas a fim de se obter resultados

desejáveis. As antenas foram simuladas no software Ansys HFSS®, onde os parâmetros como coeficiente de reflexão, largura de banda e os diagramas de radiação foram observados

conforme as modificações realizadas na antena padrão. Os resultados se mostraram satisfatórios para ambas antenas propostas, possuindo aplicabilidade na banda ISM (Industrial

Sientific and Medical) em 2.4 GHz, a qual se enquadra a comunicação para envio de comandos do VANT.

Antenas de microfita GCPW com substrato têxtil biodegradável para aplicação alternativa a WBAN

Samanta de Holanda, José Patrocínio da Silva, Idalmir Junior, Humberto Andrade, Marcos de Aquino, Moisés de Melo and Glauco Fontgalland
Este trabalho apresenta um estudo da influência da inserção de GCPW (do inglês, Grounded Coplanar Waveguide) em uma antena de microfita com substrato têxtil a base de

Polipropileno (PP) e Fibra de Milho (PLA). A antena foi projeta para ressoar na frequência de operação de 2,45 GHz e para verificar a influência do uso do GCPW nos parâmetros da

antena, sua dimensão longitudinal foi ajustada de modo a se obter o melhor casamento de impedância entre o elemento radiante e a linha de alimentação. Após a análise computacional,

a melhor configuração da estrutura com GCPW, deu origem a construção de um protótipo ressoando em 2,62 GHz, com coeficiente de reflexão de -13 dB e largura de banda de 3,77%,

o que sugere sua aplicação em uma possível extensão da faixa WBAN (do inglês, Wireless Body Area Network), para evitar o congestionamento dessa faixa em 2,4 GHz.

[IC] Reforçador de RF Baseado em um Arranjo de Antenas Monopolo com Refletores para Drones

Letícia Bernardes, Hugo Filgueiras, Eduardo Saia and Arismar Cerqueira S. Jr.
Atualmente os veículos aéreos não tripulados (VANTs) são utilizados em diversas áreas, tais como aplicações militares, segurança, radar, agricultura e entretenimento. Essa tecnologia

baseia-se em duas partes principais: o rádio controle e a aeronave. Em geral, são utilizadas antenas monopolos para viabilizar a comunicação entre as duas partes principais, com

a finalidade de controlar a aeronave, capturar imagens do ambiente e registrar fotos e vídeos. O presente trabalho apresenta o projeto e o desenvolvimento de um reforçador de RF

baseado em um arranjo de antenas monopolos com refletores eletromagnéticos, a fim de melhorar a diretividade da antena e aumentar o alcance da comunicação sem fio entre rádio

controle e aeronave. Os resultados numéricos demonstram a viabilidade da solução proposta, a qual provê ganho de 8,27 dBi e banda de 840 MHz (34%) centrada em 2,47 GHz.

Resultados medidos do coeficiente de reflexão e dos padrões de radiação apresentaram excelente concordância com as simulações numéricas. Realizou-se uma prova de conceito com

um drone comercial para comprovar a viabilidade da técnica proposta. Obteve-se um aumento de aproximadamente 4 dB na potência efetivamente irradiada e um aumento significativo

do alcance do sistema de comunicação do drone.

Técnicas de Baixo Custo Para o Desenvolvimento de Antenas de Microfita com PBG

Betoven Oliveira Andrade, Laércio Martins de Mendonça and Elder Eldervitch Carneiro de Oliveira
Resumo—Produzir pesquisa científica sobre antenas PBG geralmente é uma tarefa de custo elevado, devido à necessidade de equipamentos caros a exemplo da prototipadora

responsável pelas perfurações. Neste artigo são apresentadas técnicas de análise e construção, tipos de materiais, custo financeiro e recomendações que viabilizem a produção de

antenas de microfita com PBG. Para validar a eficiência das técnicas aqui apresentadas, foram produzidas duas antenas patch retangular PBG em microfita, uma com perfuração

parcial em 88% da espessura do substrato e outra com perfuração completa, isto é, com perfuração em 100%. Os resultados medidos e simulados pelo HFSS e CST Microwave

Studio mostraram boa concordância métrica. Adicionalmente, ao final do artigo são apresentados os dados de uma antena de referência, sem os furos PBG, de modo que as antenas

confeccionadas pelas técnicas de baixo custo mostraram-se bastante superiores a esta, validando a presente proposta.

Antena Patch Vestível Bioinspirada para Aplicações WiMAX e WLAN

João Paulo Fernandes da Silva, Andrécia Pereira da Costa, Maciel Oliveira, Rômulo Rodrigues de Morais Bezerra, Deisy Mamedes, Glauco

Fontgalland and Paulo Silva
Este artigo apresenta o projeto de uma antena patch vestível com elemento irradiante bioinspirado na flor de Anêmona Coronaria da família das ranunculáceas, para aplicações WiMAX e

WLAN. As propriedades dielétricas do substrato têxtil flexível foram caracterizadas experimentalmente. Os resultados simulados e experimentais obtidos apresentaram boa concordância.

A antena apresenta 267 MHz de largura de banda simulada e 244 MHz de largura de banda medida centrada em 3.5 GHz. Na segunda ressonância de 5.6 GHz, a antena apresenta 450

MHz de largura de banda medida e 255 MHz simulada. O diagrama de irradiação apresenta resultado simulado na frequência de 3,51 GHz, com ganho máximo de 7,68 dBi.

Projeto e Simulação de Conjunto de Antenas de Microfita para Operação em 18 GHz

Karina Souza and Glaucio L. Ramos
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Este artigo apresenta o desenvolvimento de conjuntos de antenas de microfita com 1x2, 2x2, 2x4, 2x8 e 2x16 antenas para a frequência de 18 GHz empregando cortes para reduzir

as descontinuidades nas junções das microfitas denominadas mitered bends e T-Junction para redução de efeitos de curva. O objetivo principal deste estudo é produzir um ganho de

aproximadamente 22 dBi e uma largura de meia potência de 25 graus, para operação em sistemas de telefonia celular na faixa de ondas centimétricas.

Análise Comparativa de Nanoenlaces Ópticos Compostos por Nanodipolos e Arranjos Yagi-Uda

Paulo Amaral, Janilson Souza, Tiago Garcia and Karlo Costa
Neste trabalho é feita uma análise teórica comparativa de nanenlaces ópticos sem fio, formados por nanoantenas plasmônicas Yagi-Uda e dipolo. A análise numérica é realizada pelo

método dos elementos finitos, onde a potência de transmissão e o campo elétrico próximo são investigados para os nanoenlaces dos tipos Yagi-Uda/Yagi-Uda, Yagi-Uda/dipolo e dipolo/

dipolo. Os resultados mostram que todos os três enlaces podem operar com boas potências de transmissão em diferentes pontos de frequência, variando a impedância da carga da

antena receptora.

Análise Comparativa de Etiquetas RFID baseadas em Estruturas de Metamateriais SRR e CSRR

Felipe Biazatti, Lander Crispim, Fernanda Silva and F. Zopelare
Este artigo apresenta uma análise comparativa da performance de etiquetas de RFID inserindo metamateriais no plano terra da antenas. Neste trabalho foram utilizados dois tipos de

metamateriais: ressoadores de anel dividido (SRR) e ressoadores de anel dividido complementar (CSRR). O projeto e simulação das antenas serão realizadas utilizando o software CST

Microwave Studio. O desempenho da antena foi analisado em termos de ganho, largura de banda e perda de retorno. Os resultados mostraram um melhor desempenho da etiqueta com

CSRR em relação a etiqueta com SRR.

[IC] Medidor de Diagrama de Irradiação

Erika Tagima, Alex Campos, Ryann Santos and Gabriel Fré
A eficiência na transmissão de dados através de uma rede sem fios depende das características da antena utilizada. Conforme a aplicação desejada, o sinal pode ser distribuído

radialmente (como nos sistemas de comunicação móvel) ou direcionado (como nos sistemas ponto a ponto). Em ambos casos, nota-se a necessidade de avaliar o padrão de irradiação

do emissor, permitindo controlar e projetar favoravelmente o comportamento da antena transmissora. Neste artigo, é proposto um sistema capaz de analisar o padrão de irradiação

de um dispositivo de radiofrequência qualquer, em uma faixa dinâmica de 360º. A análise do objeto é feita em dois eixos, gerando um gráfico bidimensional da distribuição de energia

eletromagnética em uma área circular. O projeto é dividido em três subsistemas eletrônicos: controlador geral, medidor de potência e plataforma móvel radial. O método baseia-se no

movimento radial do medidor em torno da antena analisada, armazenando informações sobre sua potência de acordo com o deslocamento da plataforma para posteriormente traçar um

diagrama de irradiação.

Application of Hard-Surface Technique for Reduction of Mutual Coupling in High Coupled Antennas

Raymundo de Amorim Junior, Glauco Fontgalland, Tagleorge Marques Silveira, Luis Correia, Filho and Humberto Andrade
Seeking for miniaturization and compliance with ever smaller and lighter mobile devices, this paper presents the isolation improvement of a high coupled antennas utilizing hard-surface

technique. An antenna array was designed with two elements where each element initially operates around 1.25~GHz. However, the array elements are close, $\mathbf{\lambda/20}$, to

each other. Then, lambda represents the operation wavelength of the antenna array, which operates at 340~MHz. This work was motivated by the increasing demand on compact arrays.

One solution found in nature is how the fly \textit{Ormia Ochracea} can communicate in very low frequency, considering its size. Due to its very short distance between elements, a hard

surface was designed into the antena's substrate, which effectively reduce the coupling between the elements of the array. The measurements have shown a decoupling of about -40~dB

and a reflection coefficient below -10~dB.

Perfilometria de dispositivos Otto Chip por Reflectometria Óptica

Maria Renata Santos, Gabriel Fernanders, Ignacio Llamas-Garro, Jung-Mu Kim, Gustavo Cavalcanti, Eduardo Fontana, Yeonsu Lee and Sugmin

Sim
Este trabalho relata um estudo experimental de caracterização de dispositivos Otto chip. Esses dispositivos, são estruturas seladas com uma janela de vidro, tendo um filme de ouro

depositado em substrato de silício, que fica separado da superfície da janela de uma distância (gap) bem definida. O gap é projetado para o dispositivo exibir o efeito de ressonância

de plásmons de superfície. No estudo é feita a varredura do perfil do gap do dispositivo por reflectometria óptica. Uma análise preliminar dos padrões das curvas de reflectância permite

mapear a topografia das diferentes regiões do chip, identificar regiões de adesão irregular e em particular, a uniformidade da região ativa. Os resultados do estudo são úteis no controle

de qualidade e na análise da reprodutibilidade do processo de fabricação desse tipo de estrutura.

Sensor de umidade relativa baseado em interferência intermodal utilizando taper quadrado no-core

Wilson Morais, Jr. and Maria Thereza Rocco Giraldi
Este trabalho apresenta a implementação computacional de um modelo de sensor de umidade relativa, já proposto na literatura, baseado no princípio da interferência intermodal utilizando

taper em fibra óptica no-core de seção quadrada. Visando uma nova aplicação desse tipo de sensor foram realizadas simulações na faixa de até 60% de umidade relativa, principal faixa

de interesse da indústria farmacêutica, com o emprego de diversos materiais a fim de analisar a influência de cada um deles no desempenho do sensor.

Sensor Óptico de Vazão Baseado em Técnica de Descasamento de Diâmetro de Núcleo

Victor Rodrigues Cardoso, Luany Karolynne David Braga, Cindy Fernandes, Maria Thereza Rocco Giraldi, Marcelo Silva and Joao Weyl Costa
Neste artigo é mostrado que o sensor SMSMS (Singlemode-Multimode-Singlemode-Multimode-Singlemode), baseado em técnica de descasamento de diâmetro de núcleo (CDM - Core

Diameter Mismatch), pode ser utilizado como uma alternativa de baixo custo, fácil fabricação e alta sensibilidade para medir vazão de água, dados os desvios observados nos medidores

convencionais. O sensor proposto gera padrões de interferência destrutiva quando é aplicada curvatura causada pela força da água, variando apenas a atenuação do sinal óptico sem

mudanças no comprimento de onda. Isso permite que a análise possa ser feita utilizando um sistema de interrogação bastante simples como um medidor de potência.

Estimativa do espectro de transmissão de LPFGs utilizando arranjo FBG modulado por estresse e Rede Neural

Felipe Barino, Daniel Discini, Thiago Coelho and Alexandre dos Santos Bessa
This paper proposes a new aproach to optical sensor interrogation, mixing power and spectrum based interrogation techniques. The main objective of this work is to develop a simple and

cheap optical spectrum analyzer alternative using 5 strain modulated FBGs and a neural network to perform spectrum regression. Accuracy in the same order of spectrum resolution was

obtained with the proposed method.

Raman DTS Spatial Resolution Improvement Using Total Variation Deconvolution

Igor Brutkowski Vieira da Costa, João Bazzo, Daniel Rodrigues Pipa, Cicero Martelli and Jean Carlos Cardozo da Silva
Distributed temperature sensors based on Raman scattering (RDTS) system measure temperature by means of the entire length of optical fiber cable. This equipment provides a

continuous distribution profile of temperature along the optical cable, the own fiber optical works as temperature sensor. Commercial RDTS equipment typically measure distances as long

as 30 Km with detection accuracy of ± 1 ◦C at a resolution of 0.001 ± 1 ◦C and spatial resolution of 1 m. The typical RDTS spacial resolution allows his use to monitoring large structures as

oil and gas pipelines, energy cables, big machines, tunnels and large civil structures. For smaller structures, as medium size electrical machines for example, its necessary to improve the

spatial resolution to orders of few centimeters. In this paper, its proposed the improvement of the spatial resolution of a commercial RDTS equipment using total variation deconvolution

algorithm.

High-sensitive Refractive Index Sensor in a All-fiber Michelson-Interferometer Configuration

Hozianna C. B. Ximenes, Rodolpho Silva, Carlos Eduardo Schmidt Castellani and Maria Jose Pontes
We report an optical sensor based on the interference pattern created by an all-fiber Michelson interferometer setup which is used to measure the refractive index of a surrounding liquid
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with high sensitivity. The interference pattern was generated by using a combination of fibres with different cores fusion-spliced with a 4 m axial misalignment in order to couple part of the

core radiation to the fiber cladding creating two optical paths. The sensing fiber, of only 2 cm length, is then exposed to the external medium, and discrete measurements of refractive index

are achieved in the range from 1.34 to 1.4 with sensitivities of 43.48 nm/RIU, much higher than previously obtained with other similar sensors. This very simple and compact configuration

could be potentially used for bacteria detection.

Sensores à fibra óptica aplicados na medição de temperatura em máquinas elétricas

Manuella Oliveira, Alexandre dos Santos Bessa and Ana Carolina Flores Corbolan
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de sensoriamento de temperatura para aplicações em diferentes equipamentos. Foi proposto um esquemático e através dele

foi possível realizar a medição da temperatura utilizando as variações de potência resultante da interação das curvas dos Sensores à Fibra Óptica LPG com as curvas dos Sensores à

Fibra Óptica FBG.

Monday, August 13, 15:50 - 17:30

ST06: Antenas
Room: 15

Chairs: Igor da Costa, Fernando Moreira

Equações Integrais na Previsão de Propagação Radioelétrica no Domínio do Tempo

Ruã Barbosa and Fernando Moreira
Neste trabalho a TD-EFIE será utilizada na previsão de propagação de um pulso eletromagnético sobre um terreno irregularmente suave. É assumida uma incidência rasante no terreno

para uma onda polarizada verticalmente. Bons resultados são alcançados quando comparados aos obtidos pela TD-MFIE e TD-UTD.

Análise de Estruturas Planares a partir do Método do Circuito Equivalente

Edson R. Schlosser, Marcos V. T. Heckler and Jose R Bergmann
Neste artigo é apresentada a formulação da função de Green para estruturas planares a partir do método do circuito equivalente (MCE). A abordagem possibilita a análise de meios

formados por múltiplas estratificações. A técnica é aplicada para se determinar os modos de propagação em guia de onda retangular preenchido por meio inomogêneo e com paredes

metálicas de condutividade infinita. Adicionalmente, ondas de superfície são determinadas para estrutura formada por plano de terra, dielétrico e ar. A validação dos modos de propagação

é realizada através da comparação com resultados obtidos numericamente a partir da solução de expressões apresentadas na literatura.

Sistema de Radar com Processamento Fotônico Baseado em Antena Cassegrain com Banda Dupla

Tiago Brandão, Hugo Filgueiras, Andreia Aparecida Castro Alves, Suzanne Melo, Filippo Scotti, Antonella Bogoni and Arismar Cerqueira S. Jr.
Este trabalho apresenta um sistema de radar com processamento fotônico, capaz de operar simultaneamente nas bandas S e X, por meio do uso de uma única antena parabólica

Cassegrain baseada em superfície seletora em frequência (FSS). A antena é capaz de integrar um sistema parabólico e Cassegrain em uma única estrutura, utilizando um sub-refletor

baseado FSS, que é altamente reflexivo para a banda X e transparente para a banda S. Resultados numéricos e experimentais do coeficiente de reflexão da antena, padrão de radiação

e ganho apresentaram excelente concordância para ambas as bandas de frequências de operação do radar. O inovador sistema de radar foi devidamente validado experimentalmente,

por meio da detecção de um helicóptero comercial na cidade de Pisa na Itália.

Antenas Vivaldi de Banda Larga em Substrato de Alta Constante Dielétrica para Aplicação em Sistemas de Defesa

Luciana S Briggs, Rodolfo A A Lima, Claumir da Silva, Vanessa Magri and Leni Matos
O artigo apresenta o desenvolvimento de antenas de circuito impresso de banda larga, visando à aplicação em sistemas de Defesa Eletrônica. Conceitos, arquitetura e equações de

dimensionamento de modelos de antena Vivaldi são abordados. Alguns projetos são apresentados, simulados no software HFSS™ e os modelos com melhores resultados são fabricados

em substrato de constante dielétrica 6,15 e testados. A antena Vivaldi Antipodal com Regular Slot Edge obteve melhor desempenho, com banda de operação de 3,5 a 20 GHz, diretividade

igual a 6,31 dB e ganho máximo 11,5 dB em 13 GHz.

Estudo da Probabilidade de Detecção de Sinais de Radar em Função da RCS Dinâmica de uma Aeronave de Combate

Newton Gomes, Thiago Pereira and Igor Sleutjes
Este trabalho tem como objetivo realizar o estudo da probabilidade de detecção de uma aeronave de combate em função da sua RCS dinâmica buscando uma melhor condição situacional

de furtividade quando é alvo de um Radar na Banda L (1 GHz a 2 GHz). É avaliado a RCS dinâmica da aeronave e desenvolvido uma trajetória adequada onde a probabilidade de

detecção é determinada obtendo uma redução em mais de 50% do alcance Radar, permitindo que o piloto tenha uma maior sobrevivência num ambiente eletromagnético denso.

ST07: Óptica
Room: 16

Chairs: Evandro Conforti, Joao Weyl Costa

Measuring the Zero-dispersion Wavelength in Bent Fibers by Using Incoherently-pumped Four Wave-mixing

Lucas H Gabrielli, Andrés Gil-Molina, Hugo L. Fragnito, Jhonattan Ramirez and Alexander Perez-Ramirez
The quantification of the change of dispersion pa- rameters due to bending in optical fibers is of critical importance in the development of compact parametric devices. In this work, we

report on the measurement of the shift of the zero- dispersion wavelength with bending in an optical fiber. We were able to measure a short length of fiber and achieved a good accuracy

in the zero-dispersion wavelength by using a measuring method based in the Four-wave mixing interaction between an incoherent-pump and a laser. We also performed numerical

calculations that are in agreement with our measurements and allowed us to explain the shift of zero-dispersion in terms of the fiber optical confinement

Experimental Investigation of DRoF Coexistence with TWDM-PON and Video Overlay in Fronthaul Link

Eduardo Felipe Jesus da Silva, Rosinei Oliveira, Ulisses Costa, Ricardo Ferreira, Ali Shahpari, Antonio Teixeira and Joao Weyl Costa
The constant increasing demand for higher bandwidth services from subscribers has led to the integration of optical network infrastructure and wireless broadband access. In this context,

radio over fiber system is the most used solution to integrate radio and fiber technologies. However, the analog links decrease linearly with the increasing length due to distortions from the

optical link. On the other hand, digitized radio transmission minimizes the physical impairments. Nevertheless, the optical link requires a high bandwidth due to the digitalization process

which can induces severe impacts when the same fiber is shared with other applications. In this paper, the coexistence of the Digital Radio over Fiber (DRoF) system with Time and

Wavelength Division Multiplexed Passive Optical Network (TWDM-PON) and Video Overlay emulating Centralized Radio Access Network (C-RAN) fronthaul architecture is experimentally

demonstrated. A set of optimum parameters and their impact on the overall data rate related to the Cross-Phase Modulation (XPM) nonlinear effect has been investigated. The experiment

has shown that DRoF signal with higher overall data is severely degraded by XPM nonlinear effect.
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Análise do Consumo Energético em Função do Desempenho Operacional de Chaves Espaciais Eletro-Ópticas Baseadas em Amplificadores

Ópticos a Semicondutor

Tiago Sutili and Evandro Conforti
Apresenta-se a caracterização de três amplificadores ópticos a semicondutor operando como chaves espaciais eletro-ópticas com diferentes níveis de não linearidade sob diversas

condições operacionais. A análise compara os consumos energéticos, em relação ao desempenho do dispositivo quantificado como função do seu tempo de subida, comportamento

transiente e eficiência de chaveamento. Os resultados demonstram que o dispositivo com comportamento mais linear (CIP-L) foi capaz de obter o melhor compromisso entre as diversas

métricas analisadas e o seu consumo energético. Também verificou-se a fundamental importância de cuidadosamente ajustar a técnica de chaveamento escolhida e os parâmetros

operacionais da chave, visando a sua máxima eficiência e desempenho.

Palmilha instrumentada com redes de Bragg para monitoração de pressão plantar

Natália Girão, Marcos Kamizi, José L Fabris and Marcia Muller
Neste trabalho são apresentadas as etapas de fabricação de uma palmilha instrumentada com 3 redes de Bragg posicionadas de forma a permitir a detecção de pressões plantares

aplicadas em 3 regiões do pé. São apresentados resultados de testes realizados com a aplicação controlada de cargas sobre a palmilha. Redes neurais artificiais foram usadas no

reconhecimento de padrões dos sinais obtidos quando diferentes configurações de carga são aplicadas a palmilha. Considerando as fases de validação e teste, o maior erro foi de 10%

da carga máxima aplicada.

Analytical Analysis and Experimental Validation of a Multi-parameter Mach-Zehnder Fiber Optic Interferometric Sensor

Lorenzo Scandian, Marcelo Segatto and Carlos Eduardo Schmidt Castellani
Here we report a simple analytical technique to model a Mach-Zehnder fiber optic interferometric sensors that allow us to predict and calculate via computer simulations parameters that

are not easily obtained experimentally. This model was calibrated and compared with experimental data using a 120 mm sensor for measurements of temperature, refractive index and

water level. For instance, we were able to calculate the effects on the cladding effective index caused by the variation of those physical parameters. Moreover, this analysis could further

our understanding of such sensors and allow us to make predictions about their use in different applications and even their behavior with different sensing lengths.

ST08: Wireless
Room: 17

Chairs: Antonio M Alberti, Marcelo S. Alencar

Estimação dos Parâmetros do Ruído Impulsivo por meio do Método dos Momentos e do Método da Máxima Verossimilhança

Marcelo S. Alencar, Wamberto Queiroz, Ruan Gomes, Hugerles Silva, Danilo Almeida and Julio Vieira
Este artigo apresenta uma comparação entre duas técnicas para estimação dos parâmetros da função densidade de probabilidade que caracteriza o ruído impulsivo modelado por uma

mistura gaussiana. A primeira técnica é baseada no método dos momentos e outra no método da máxima verossimilhança,com o uso do algoritmo de maximização da esperança.

Apresenta-se uma análise comparativa da qualidade de ambos os estimadores com uso da média das estimativas e da raiz quadrada do erro médio quadrático normalizado, para cada

parâmetro estimado.

Análise do Acesso Oportunista ao Espectro nas Faixas de UHF para Futuras Redes de Comunicações Móveis - 5G

Samuel Souza Lima, Francisco Portelinha, Romulo Mota Volpato and Tales Cleber Pimenta
O uso eficiente do espectro eletromagnético se torna cada vez mais necessário com o aumento de dispositivos conectados. Uma possível solução é utilização oportunista do espectro

nas faixas de VHF e UHF, atualmente alocadas para transmissão de televisão. Portanto, torna-se necessário avaliar a operação conjunta entre sistemas de radiodifusão e sistemas

de comunicação móvel. Este trabalho tem como proposta identificar, analisar e medir a interoperabilidade entre estes sistemas, verificando a viabilidade de coexistência de diferentes

tipos serviços. Neste artigo, medições foram realizados entre duas fortes candidatas para a próxima geração celular, o GFDM e o F-OFDM, operando juntamento com o atual padrão

de radiodifusão brasileiro. Os ensaios propostos demonstram a flexibilidade das formas de onda GFDM e F-OFDM sobre a atual forma de onda utilizada comercialmente o OFDM,

possibilitando assim a utilização oportunista do espectro entre usuários licenciados e não licenciados.

Análise preliminar dos níveis de sinal interferente LTE máximo permitido de acordo com os critérios de relação de proteção do sistema de TV

Digital

Daniel Vidal, Pedro Gonzalez Castellanos and Tadeu Ferreira
Este artigo faz uma análise da interferência do LTE no SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), por meio de uma abordagem analítica. Foram feitas medições na faixa de 470 -

698 MHz, atual faixa de funcionamento do SBTVD, visando determinar os níveis de potência de cada canal e assim avaliar qual potência se pode colocar no downlink LTE sem que haja

interferência no serviço de televisão digital terrestre.

Implementation and Propagation Analysis of mm-Waves Indoor Networks

Anderson Fagiani, Arismar Cerqueira S. Jr. and Martin Vogel
This paper presents the implementation and propagation analysis of mm-waves indoor networks, by means of measuring the reflection and transmission coefficients at 28 and 38 GHz.

The building materials analyzed was common brick (with and without electrical installations), plaster walls, glazing, Eucatex® wall partition panels and wooden doors. Additionally we have

numerically investigated the path loss in indoor environments. The computational simulations have been performed using Altair WinProp™ software. The obtained results will contribute

for the planning of the Fifth Generation Mobile communications networks (5G), operating in mm-waves.

Avaliação da distribuição superficial de níveis RSSI de uma rede wireless em campos petrolíferos na banda de 5,8 GHz

Bruno Fialho, Idalmir Junior, Humberto Andrade, Glauco Fontgalland and Herick Talles Queiroz Lemos
Este trabalho aborda uma análise da distribuição superficial de potência na faixa de frequências de operação de 5,5 a 5,8 GHz de um sistema de rede sem fio encontrado em uma região

de produção de petróleo, na qual ocorrem sucessivas falhas de comunicações para estações móveis. Os rádios transceptores necessitam de um adequado nível de intensidade de sinal

recebido, do inglês Received Signal Strength Indicator (RSSI), para possibilitar o tráfego de dados pelo canal de radiopropagação, por isso o objetivo deste artigo é a verificação das

áreas de sombras na região analisada. Foram realizadas campanhas de medições para coleta dos níveis de potência e das coordenadas geográficas em pontos do mapa, que fornecem

insumos para o cálculo dos métodos de interpolação espacial. Com a construção dos mapas de contorno, histograma dos pontos de amostragem e curvas de tendência, constata-se a

existência das condições acentuadas de desvanecimento do sinal de rádio em determinadas áreas dos campos de petróleo.

ST09: Dispositivos de RF
Room: 20

Chairs: Alfredo Neto, Lúcia Saito
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Filtros em Microfita Utilizando a Geometria Anéis Matrioska Circulares

Alfredo Neto, Amaro Flor Neto, Mylenna de Andrade, Jefferson Costa Silva and Joabson Nogueira de Carvalho
Neste artigo é apresentada a implementação de filtros utilizando a geometria anéis matrioska circulares. A geometria matrioska é descrita e são propostas equações iniciais de

projeto. São apresentados resultados numéricos e experimentais para filtros com diferentes dimensões e número de anéis. Quando comparados aos filtros com um anel, os filtros com

geometria matrioska apresetaram uma menor frequência de ressonância e uma reduzida região de transição da banda passante para a banda de rejeição. Contudo, foram observadas

limitações como a redução da atenuação livre e da faixa de frequência útil. Considerando os resultados obtidos, a possibilidades da associação de ressonadores em série, assim como

o uso de estruturas DGS, que possibilitam contornar as limitações observadas, os filtros apresentados são potecialmente atrativos para diversas aplicações nos atuais sistemas de

telecomunicações.

Uma Proposta de Superfície Seletiva em Frequência Complementar para Aplicações em Satélite

Antonio Campos, Bruno Sátiro da Silva and Alfredo Neto
Neste trabalho, os autores propõem uma geometria simples de uma superfície seletiva em frequência complementar (Complementary Frequency Selective Surface - CFSS) para

aplicações em satélites. A estrutura proposta atua como filtro passa-faixa nas bandas S (2 - 4 GHz) e X (8 - 12 GHz) e um nulo de transmissão na banda C (4 - 8 GHz). A proposta da

CFSS é utilizar geometrias simples e bem conhecidas na literatura. Uma análise paramétrica para obtenção da CFSS para as faixas de frequência citadas foi apresentada em [1]. Neste

estudo, uma análise complementar é apresentada, bem como resultados experimentais para a CFSS proposta também.

Estudo da Espectroscopia Dielétrica da Manga Tommy Atkins

Everson Andrade and Joabson Nogueira de Carvalho
Este artigo apresenta o resultado da caracterização das propriedades dielétricas (constante dielétrica e tangente de perdas) da manga Tommy Atkins (Mangirefa Indica L.), que é uma

fruta produzida no Brasil, de grande importância econômica. Os parâmetros eletromagnéticos foram medidos durante o processo de maturação pós-colheita numa amostra de 50 frutos,

produzidos na região de Petrolina-PE. Os valores da permissividade e tangente de perdas foram medidos utilizando o conjunto composto pelo Vector Network Analyzer E5071C e Dieletric

Probe set 85070, ambos da Keysight. Os resultados obtidos foram analisados e comparados de acordo com o estádio de desenvolvimento da fruta, obtendo a assinatura eletromagnética

da fruta e encorajando a continuidade da pesquisa das propriedades dielétricas na indústria de alimentos.

Traçado de Raios e Aplicações a Modelo de Duto de Evaporação Obtidos por Sensores em Boias Marítimas

Leonardo Freitas and Emanoel Costa
O método de traçado de raios bidimensional permite uma modelagem fácil e rápida da propagação troposférica na faixa de micro-ondas. Uma versão deste método foi desenvolvida e

utilizada para determinar trajetórias de raios, as amplitudes e retardos dos campos eletromagnéticos, assim como a perda de propagação em um meio inomogêneo e bidimensional.

O algoritmo implementado permite a inserção de mapas generalizados de refratividade modificada (ou módulo da refratividade) e considera não apenas os gradientes verticais mas

também suas variações horizontais ao longo do trajeto entre o transmissor e o receptor. Este artigo também aplica um modelo de altura de duto de evaporação a dados provenientes de

instrumentos instalados em boias marítimas localizadas no litoral brasileiro. Finalmente, o modelo de traçado de raios foi aplicado a dutos de evaporação para analisar a propagação de

sinais de micro-ondas no ambiente marinho.

Plasmonic Filters Based on Graphene Resonator

Wagner Castro, Victor Dmitriev, Cristiano Oliveira and Geraldo Melo
A plasmonic graphene-based filter is suggested and analyzed. The device consists of a circular graphene resonator and two waveguides oriented at 90° to each other and connected to

resonator. The graphene elements are deposited on a dielectric substrate of silica and silicon. The physical principle of the device is based on surface plasmon-polariton (SPP) resonances

in the graphene resonator. We investigate the influence of diferente parameters on characteristics of the filter. Numerical simulations demonstrate that the device has good transmission

and reflection characteristics, as well as the dynamic control through the change of graphene Fermi energy.

ST10: Magnetismo
Room: 22

Chairs: José Cardoso, Fernando Zanella

Reaproveitamento da Energia Eletromagnética com Uso de Rectenna e Conversor Booster BQ25504

Fabiano Bicalho, Ursula Resende, Diego Correa and Yan Gonçalves
Rectennas operando de forma a reaproveitar a energia eletromagnética do ambiente necessitam superar diversos desafios para viabilizar seu uso comercial. Diversos circuitos, antenas

e topologias têm sido estudados de forma a aumentar a eficiência do sistema. Neste trabalho, foi investigado o reaproveitamento da energia eletromagnética a partir de uma rectenna

conectada a um conversor do tipo booster para realizar o carregamento elétrico de uma bateria do tipo Íons de Lítio. Uma antena, do tipo impressa constituída de um conjunto de

quatro ressoadores, foi projetada e otimizada no software CST® e, então, manufaturada sobre um substrato de FR4. Um circuito retificador dobrador de tensão foi inicialmente projetado

e otimizado no software ADS®. Após as simulações, o retificador foi também manufaturado sobre um substrato dielétrico FR4. A rectenna foi testada com o emprego do booster e

comparada com a operação sem o booster de maneira a avaliar o uso do conversor.

DC inductance model for circular spiral coils with rectangular cross section

Pedro Ferrer Penalver, Carmen Leticia Crespillo Torriente, Edmundo Da Silva Braga, Marco Alves, Paulo Henrique Roesler and Juliano Mologni
This paper proposes a set of expressions to calculate dc inductance of circular spiral coils with rectangular cross section. The developed method divides the inductor in individual spirals

corresponding with its number of turns. Total inductance is calculated from the self-inductance of each spiral and the mutual inductance between them. The results were compared

with experimental measures carried out in published works. Through 3D simulations made by the Finite Element Method in Ansys Maxwell 18 was analyzed how the variation of all

geometric parameters of the inductor influences the accuracy of the proposed model. The calculations performed proved to be in excellent agreement with simulations and experimental

measurements. Results with smaller errors were obtained when compared to some of classical expressions of inductance calculation in circular flat coils.

Comparison and Combination of Techniques for Determining the Parameters of a Hysteresis Model

Filomena B. Mendes, Jean Leite, Nelson Jhoe Batistela, Nelson Sadowski, Fredy Suárez and José Neto
The Jiles-Atherton scalar hysteresis model (J-A) presents five parameters used to represent the material tested and used to calculate the magnetic losses. This article presents a

comparative analysis of the performance of two methods of identifying these parameters. In the first method, the equations of J-A were assembled into a single non-linear ordinary

differential equation (ODE) as a function of the variables of interest. An algebraic system of five equations with five unknowns is obtained by evaluating the ODE in five points belonging

to the branch of the experimental hysteresis loop (HL). The parameters are obtained by solving this system of equations using the method of Non-Linear Least Squares (NLLS). In the

second method, the inverse model of J-A is used to calculate the magnetic field H from the experimental values of magnetic induction B. Using the method of genetic algorithms (MGA),

the objective function given by the sum of the relative error of calculated H and experimental H along the hysteresis loop is minimized. To validate methods the experimental curves

were compared with calculated ones. When applying the methods, it was verified that NLLS besides providing more accurate results, it is faster when compared to MGA. In the MGA the

convergence of the calculated magnitudes to the experimental magnitudes improves when one of the chromosomes of the initial population is the solution obtained applying NLLS.

Análise de Estabilidade do Diagrama de Radiação ao Longo da Banda de Uma Corneta Coaxial TEM

Sandro R. Zang, Rafael A. Penchel, Jose R Bergmann and Fernando Moreira
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Este trabalho apresenta uma análise paramétrica das dimensões da abertura de uma corneta coaxial cônica excitada pelo modo TEM. Usando um método rigoroso de análise

eletromagnética híbrido, baseado no Método do Casamento de Modos e no Método dos Momentos, foram investigadas as dimensões dos condutores interno e externo que produzem

um alargamento na banda de operação, mantendo a estabilidade do diagrama de radiação, e simultaneamente, reduz a perda de retorno.

Medição Angular da Ressonância de Plasmon Superficial para Comprimentos de Onda de 425nm a 825nm

Taynara Apoenã de Oliveira, Ismael Chiamenti, Patrícia Loren Inacio, Rodolfo Luiz Patyk and Hypolito J. Kalinowski
Um sistema automatizado para excitação de plasmon de superfície por angulação ótica baseado na configuração Otto é proposto. O experimento tem o objetivo de medir a ressonância

de plasmon de superfície utilizando uma fonte de luz branca e verificar a resposta para várias condições de comprimento de onda e ângulos de incidência do feixe de luz. Os resultados

experimentais são discutidos e comparados aos teóricos obtidos por simulação, onde se apresentam coerentes.

Tuesday, August 14

Tuesday, August 14, 08:00 - 09:00

PL3: Plenária 3
Ultrafast electron dynamics in strong THz fields

Dr. Peter Uhd Jepsen

Room: Teatro Inatel

Chair: Marcos A. R. Franco

Peter Uhd Jepsen has been active in the field of THz science and technology since 1993. During his career he has worked with fundamental aspects of generation, propagation, and detection of

short pulses of coherent THz radiation. In 1995 he and his team in Freiburg were among the first to demonstrate free-space electro-optic sampling of ultrafast THz signals, a technique which since

has become one of the few available standard THz detection techniques. He has then used coherent THz light for ultrafast spectroscopy in semiconductor materials and electro-optic materials.

In 2000 he and his team were the first to demonstrate the rich THz vibrational spectrum of organic molecules in crystalline form.

This work was one of the initiators of the current interest in a wide range of applications of THz radiation. After he was awarded the Habilitation for his work in THz science and technology at

the University of Freiburg in 2003, he received a Skou Stipend from the Danish Research Council in 2004. Since 2005 he has been at COM•DTU at the Technical University of Denmark, where

he is leading the THz Science and Technology group. He received Elektrofondets Elektropris in May 2007 for his contributions to THz science and technology. Since 2008 he is Professor at the

Technical University of Denmark where he heads the enthusiastic team of scientists in the Terahertz Technologies & Biophotonics research group.

Peter Uhd Jepsen has supervised 16 Master projects and 14 Ph.D. projects. He has published more than 66 peer-reviewed papers in leading international journals on THz science and technology,

and given numerous invited talks at international conferences.

Specialties: Terahertz science and technology, ultrafast optics, nonlinear frequency conversion, development of novel sensing applications, supervision of Ph.D. and Master students, scuba

diving.

Tuesday, August 14, 09:00 - 10:00

PL4: Plenária 4
Simulation Methods for 5G to address Large and Complicated Scenarios in Wireless Communications

Dr. Martin Vogel

Room: Teatro Inatel

Chair: Marcos A. R. Franco

Dr. Martin Vogel is Principal Application Engineer and WinProp Program Manager at Altair Engineering, Inc. He obtained his MSc in Physics and his PhD in Electromagnetics in the Netherlands.

He has worked on RCS, antenna and propagation applications for TNO Defense, Saety and Security in the Netherlands, and had a one-year assignment at the US Air Force Research Laboratory

at Kirtland Air Force Base in the USA. He has worked at ANSYS on high-frequency and signal-integrity applications in various roles. After a sabbattical abroad, he joined Altair Engineering in

2013.

Tuesday, August 14, 10:00 - 10:30

SP02: Sessão de Pôster 02
Room: Pavilhão de Exibição 02

Chairs: Marcos A. R. Franco, Marcos V. T. Heckler

Frequency Selective Surface Design Using Polar Transformation

Maciel Oliveira, Andrécia Pereira da Costa, Gustavo Forte, Glauco Fontgalland and Paulo Silva
This paper presents a frequency selective surface (FSS) generated by polar transformation for applications in Industrial, Scientific, and Medical (ISM) frequency band from 2400 MHz to

2483.5 MHz. MATLAB® software, along with an image processing algorithm, is used for generating the cell geometry from polar transformation. Simulations are made in Ansoft Designer®

and the measurements are done for different incidence angles (0, 15, 30, 45, and 60 degrees). As an encourage results, the FSS demonstrates a good angular stability.
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Análise da aplicação de estruturas de metassuperfície em antenas de microfita

José Magno, Humberto Andrade, Idalmir Junior and Adaildo Assunção
Esse trabalho propõe a análise de estruturas metassuperfície aplicadas no plano de terra de antenas de microfita, objetivando aplicações nas frequências de Wi-Fi. As células SRR

propostas nesse trabalho foram aplicadas no plano terra da antena usando λ/20 como padrão de rede. Os resultados para os parâmetros da antena como largura de banda, perda de

retorno e ganho são apresentados, onde a mudança de frequência é o resultado mais relevantes.

Application of Magneto-dielectric GdIGxYIG1-x Compound Material in Microstrip Patch Antennas

Andrécia Pereira da Costa, Glauco Fontgalland, Gustavo Forte, Antônio Sombra, Humberto Andrade and Tan-Phu Vuong
This paper presents the analysis of a magneto-dielectric material as substrates of patch antennas. For this purpose, the GdIGxYIG1-x compounds originated from ferrite garnets are used

as substrate of a simple microstrip antenna. The antennas are designed for 1.8 GHz applications and are simulated using Computer Simulation Technology (CST) software. The substrates

used present different electronic properties, which yield different antenna design sizes and frequency responses. The analysis consider the frequency range from 1.5 GHz to 2.1 GHz.

Simulation results such as |S11| parameter and directional gain are compared for the different composites. By using these materials, reduced dimensions were achieved for the antennas.

Módulo de Avaliação à Radiação Não Ionizante para uma Ferramenta com Ambiente Virtual 3D

Charllene Guerreiro, Jasmine Priscyla Leite de Araújo, Juliana de Brito, Diego Carneiro Pinheiro, Gervásio Cavalcante, Sidnir Carlos Ferreira and

Lidia Rocha
Este artigo apresenta as etapas para desenvolvimento de um módulo 3D, uma extensão adicionada ao Simulador para Planejamento de Redes de Comunicação Móveis. Através do

código desenvolvido para a ferramenta e das diretrizes da resolução nº 303 da Agência Nacional de Telecomunicações, de julho de 2002, foi feita uma reestruturação do código original,

criação do módulo em conformidade com as normas e criação de novas antenas para o ambiente virtual. Usando técnicas de Realidade Virtual presentes na ferramenta é possível

construir cenários, configurar antenas e coletar dados que possibilitam avaliar se uma determinada área está recebendo ou não radiação. No módulo é possível verificar o valor da

potência de transmissão, a intensidade de campo, a antena que está sendo analisada, a frequência de transmissão, se o ambiente está ou não recebendo radiação, bem como o limiar

permitido pela ANATEL.

Análise da influência de uma estrutura EBG 2D com simetria translacional discreta no substrato de antenas de microfita

Matheus Emanuel Tavares Sousa, Herick Talles Queiroz Lemos, Humberto Andrade, Isaac B. T. da Silva and Idalmir Junior
Neste trabalho foi investigado o efeito da inserção de uma estrutura Eletromagnetic Bandgap (EBG) 2D com simetria translacional discreta no substrato de antenas de microfita. No

estudo, foram avaliados a perda de retorno, o ganho, a largura de banda (BW - Bandwidth) e densidade de corrente dentro da faixa de frequências Industrial, Científica e Médica (ISM

- Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 GHz (2.400 - 2.4835 GHz). O substrato utilizado é composto por dois materiais diferentes: fibra de vidro (FR4 Epoxy) e um compósito de

politetrafluoretileno reforçado com fibra de vidro (RT DUROID). Os resultados obtidos demonstraram significantes melhorias na perda de retorno e ganho das antenas com as estruturas

EBG 2D propostas.

Protótipos de filtros passivos e osciladores de banda dupla

Roberta Carvalho, Nivea Carvalho, Vanessa Magri, Tadeu Ferreira and Leni Matos
Neste artigo são apresentados dois protótipos de filtros passivos em linhas de microfita acoplada desenvolvidos conforme técnicas de prototipagem para a composição de dois

osciladores. O primeiro oscilador possui uma única frequência de oscilação em 2,23 GHz com fator de qualidade (Q) igual a 1540 e utiliza um filtro passa-banda no substrato RO3035.

O segundo, apresenta duas frequências de oscilação (dual band oscillator), sendo elas em f1=2,14 GHz e f2=2,64 GHz com Q1=587,99 e Q2=339,62 respectivamente, e utiliza um filtro

rejeita-banda realizado no substrato FR-4.Os resultados obtidos constituem respostas satisfatórias entre a caracterização experimental e a simulação dos osciladores.

Caracterização de um Filtro Passa Banda baseado em CSRR para Diferentes Números de Anéis

Flavius Coimbra, Fernanda Silva and Karen Campos
Este trabalho apresenta o projeto e a simulação de um Filtro Passa-Bandas baseado em Ressoadores de Anel Complementar (Complementary Split Ring Resonator -CSRR). Aqui são

realizadas análises comparativas da variação de alguns parâmetros do filtro com diferentes números de anéis do CSRR. O projeto dos filtros foi realizado através de simulações utilizando

o software CST Studio. A partir dessas simulações foi possível realizar a caracterização do filtro com o aumento do número de anéis. Posteriormente, foi fabricado um dos protótipos

utilizando células de CSRR com dois anéis concêntricos e os resultados experimentais se mostraram concordantes com os simulados.

Análise e Síntese de um Filtro Quase-Elíptico em Banda X Utilizando Acoplamento Cruzado

Johnes Gonçalves and Gláucio Lima Siqueira
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um filtro passa faixa na banda de frequência X. O filtro possui função de transferência denominada quase-elíptica e é baseado em um

método que utiliza acoplamento cruzado entre os ressonadores, que possuem a forma de anel cortado. É desenvolvido um protótipo de quarta ordem com frequência central de 8,8GHz

e largura de banda fracionária de 4,5%.

Sensor de Micro-ondas para Caracterização de Solos através da Permissividade Elétrica

Wilson Costa Felix, Francisco Ariaildo Costa Sá Lucena, Pedro Henrique Bezerra Cavalcanti Filho, Jorge Antonio de Isasa Araújo, Lauro Lourenço,

Novo, Marcos Melo and Crislane do Nascimento Silva
A agropecuária carece de monitoramento constante das condições do solo, sendo o nível de umidade um dos parâmetros relevantes para o correto gerenciamento dessa prática,

especialmente em regiões áridas. Sensores de umidade de micro-ondas são uma opção segura para o fornecimento de valores precisos de umidade. Neste trabalho, uma linha

de transmissão coaxial caracterizadora de permissividade complexa relativa de solo é proposta. Esse dispositivo foi projetado com o software para modelagem eletromagnética

computacional CST Microwave Studio e teve sua matriz de impedância levantada. De posse dessa matriz foi possível determinar a permissividade de amostras de solo depositadas

dentro da linha de transmissão coaxial construída. Os resultados obtidos foram próximos dos valores teóricos dos quatro solos analisados, validando o método apresentado. Os solos

mais úmidos apresentaram maior discrepância entre valores simulados e teóricos.

Desenvolvimento de um sensor planar baseado na geometria fractal de Hilbert

Manuelle Oliveira, Crislane do Nascimento Silva, Marcelo Coutinho and Marcos Melo
Resumo— Neste artigo, a terceira iteração do fractal de Hilbert é investigada para o projeto de um sensor de micro-ondas para caracterização de materiais. O fractal de Hilbert é

usado como ressoador devido à grande área capacitiva associada à estrutura. Um software de onda completa foi usado para simular as perdas de inserção do sensor com e sem

amostra. Resultados de simulação mostram que esse sensor apresenta resposta multibanda com três polos na faixa de 0,1 GHz a 4,5 GHz. O primeiro polo f1 = 0.8 GHz apresenta uma

sensibilidade de 21,6 MHz, o segundo polo f2 = 2.36 GHz de 53,7 MHz e o terceiro polo f3 = 3.84 GHz de 94,5 MHz, para uma amostra em que a permissividade relativa varia de 1 a 10.

O primeiro polo também pode ser usado para medir amostras com permissividade relativa entre 10 e 80.

Projeto e simulação de amplificador de RF em pequenos sinais para o máximo ganho disponível

Augusto Rezeck, Eloana Silva, Guilherme Santos, Guilherme Nogueira and Antonio Alves Ferreira, Jr.
Este trabalho apresenta o projeto e a simulação de um amplificador de radiofrequência em pequenos sinais, na condição de máximo ganho disponível. Será considerada a faixa de

2,4GHz em que operam roteadores de rede sem-fio IEEE 802.11(Wi-Fi). São utilizadas células em L para realizar o casamento de impedâncias na entrada e na saída do amplificador.

São abordados os parâmetros de espalhamento, o círculo de estabilidade na Carta de Smith e os critérios para máxima transferência de potência. A comprovação dos resultados obtidos

analiticamente será por meio do programa computacional Genesys. Na frequência de operação de 2,4GHz, o amplificador ERA3+ apresenta perdas por retorno na entrada (S11) e na

saída (S22) de -17dB e -15dB, respectivamente, e ganho (S21) de 17dB. Após o projeto das estruturas de casamento de impedâncias obteve-se S11 = -54,3dB, S22 = -54,9dB e S21 =
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17,87dB.

Projeto e simulação de amplificador de RF em pequenos sinais para operação em faixa larga

Aloísio Souza, Pedro E Silva Gória, Ramon Faria and Antonio Alves Ferreira, Jr.
Este trabalho apresenta o projeto e a simulação de um amplificador de radiofrequência (RF) em pequenos sinais na condição de máximo ganho disponível (MAG) para operação em faixa

larga, utilizando a técnica geométrica. Para comparação do aumento da faixa de passagem foram realizadas simulações com uma e quatro seções para o casamento de impedâncias na

entrada e na saída do amplificador. São utilizados trechos com comprimento de λ/4 e implementados com microlinha de fita. Para a validação do projeto foram utilizados os programas

computacionais Matlab e Genesys. Observa-se que com o aumento do número de seções há também o aumento na faixa de passagem. Na situação sem otimização obteve-se um

aumento de 59,13% na faixa de passagem e com otimização 181,14%. Comparando o aumento da largura de faixa entre as situações sem e com otimização para um mesmo número de

seções, tem-se para uma e quatro seções 6,08% e 87,43%, respectivamente.

Técnicas de casamento de impedâncias em faixa larga para sinais de radiofrequência

Bruna Nascimento, Júlia Vilela, Thaísa Gomes, Wesley Faria and Antonio Alves Ferreira, Jr.
Este trabalho apresenta algumas técnicas de transformação de impedâncias para operação em faixa larga e suas respectivas modelagens, sendo a Binomial, Chebyshev e Geométrica.

São verificadas as influências dos valores de impedâncias e do número de seções na resposta em frequência do circuito. Para a comparação dos resultados são utilizados os programas

computacionais Matlab e Genesys.

Híbrida em Quadratura de Baixo Custo Para Operação em Banda da TV Digital Usando FR-4

João Paulo Sales Henriques Lima and Daniel D. Silveira
Projeto de híbrida em quadratura a partir de materiais e técnicas de fabricação de baixo custo, através dos softwares ADS e CST, tendo como banda de operação a amplamente

utilizada faixa de TV digital UHF no Brasil (470MHz a 806MHz). A estrutura se baseia em microfitas acopladas por sobreposição, além de adaptações nas extremidades para se atingir

melhor casamento em 50Ω. São elaborados modelos com diferentes espessuras de substrato, composto por camadas de FR-4 de 1.6mm. Os modelos simulados são então testados

experimentalmente e evidenciam a possibilidade de se obter tal elemento de circuito através de materiais muito acessíveis.

Filtros Passa-baixa em Microfita baseados em Ressoadores de Anéis Fendidos Complementares

Iradilson Costa, Antonio Campos and Alfredo Neto
Neste artigo são apresentados filtros passa-baixa em microfita de alto desempenho. Ressoadores de anéis fendidos complementares (CSRR - Complementary Split-ring Resonators)

foram aplicados ao plano de terra de filtros passa-baixa possuindo elementos semiconcentrados em microfita. Filtros possuindo ordens 3 e 5 foram projetados e fabricados. Resultados

para os parâmetros de seletividade, largura de banda de rejeição e atraso de grupo são comparados. Os projetos baseados em ressoadores CSRR apresentaram valores de seletividade

de até 39 dB/GHz, com largura de banda de rejeição de aproximadamente 4,5 GHz. A inserção dos ressoadores CSRR aos filtros passa-baixa não resultaram em alterações significativas

na resposta em frequência da banda de passagem.

Sensores de Micro-Ondas para Detecção de Partículas

Ana Clara Alves Menezes, Samuel Araújo and Raquel Rodrigues
The explosion caused by dust particles is a phenomenon commonly encountered in the process industries, being initiated by the rapid combustion of particles suspended in the air.

Consequently, causing serious financial losses in relation to installations and downtime, in addition to accidents at work. Therefore, it is necessary to have mechanisms to avoid and

mitigate these types of problems. This paper presents the development of an innovative, high-applicability and chipless RFID sensor for particle detection from a microstrip stop-band filter.

Thus, monitoring within the industry can be carried out and the dangers of explosions in various sectors can also be identified.

Um Método alternativo de Análise de Superfícies Seletivas em Frequência

Maurício Silva, Antonio Campos and Humberto Xavier de Araujo
Neste trabalho, as diferentes propriedades de superfícies seletivas em frequência, FSS - Frequency Selective Surfaces, são analisadas. As FSS são estruturas planares com células

periódicas e podem ser classificadas como uma classe de metamateriais. Para tanto, o mecanismo de trabalho dessas estruturas foi extensivamente estudado, e um método próprio,

baseado no modelo de circuito equivalente em conjunto com simulações de onda completa foi proposto. A ferramenta desenvolvida é útil para uma análise preliminar rápida de FSS,

a qual foi utilizada para criar uma base de dados de elementos conhecidos na literatura. Diferente dos modelos de análise clássicos, a modelagem analítica proposta, que é uma das

principais contribuições do trabalho, usa um simples algoritmo para aproximar a resposta de superfícies seletivas em frequência com geometrias arbitrárias, para incidências normal e

oblíqua e para substratos com quaisquer espessuras.

Circuito de Colheita de Energia de RF para Aplicações de Comunicação entre Dispositivos

Rafael da Silva Macêdo, Alvaro Augusto M. de Medeiros, Rogério Casagrande and Daniel D. Silveira
Com o advento da Internet das Coisas, milhares de objetos serão capazes de se comunicar fazendo uso de sistemas de comunicação de alta eficiência energética e grande alcance de

transmissão. Uma das formas de garantir energia a estes dispositivos é através da colheita de energia de RF, na qual a energia é obtida a partir dos sinais de RF existente no ambiente

ou gerados pelo próprio sistema. Este trabalho propõe um circuito de colheita de RF baseado em um dobrador de tensão. O circuito é analisado através de simulação, implementado e

testado, mostrando adequação entre resultados simulados e práticos. O circuito proposto também é testado em um exemplo de aplicação em que ele é capaz de obter energia tanto dos

sinais de RF presentes quanto de sinais gerados.

Método para Detecção das Concentrações em Álcool Etílico Hidratado por meio de um Ressonador de Microfita em Anel

Edson dos Santos Bandeira, Jr, Catarina Xavier, Marina Alencar, Edvaldo Amaro Santos Correia, Joabson Nogueira de Carvalho and Ademar G.

Costa Junior
Este artigo propõe o uso de um ressonador em anel, construído sobre uma microfita para determinar, de forma não invasiva, a concentração volumétrica em solução de álcool etílico

hidratado por meio da variação da permissividade do material. O procedimento experimental consiste em mensurar o coeficiente de transmissão do ressonador por intermédio de um

sinal de entrada com frequência fixa, uma vez que o mesmo está relacionado com a constante dielétrica do material sob análise. Foi estudado o comportamento da constante dielétrica

do álcool hidratado para diferentes concentrações.

Secagem de caulim e bentonita por micro-ondas

Jonatas Lima and Joabson Nogueira de Carvalho
Este estudo apresenta uma proposta de melhoria no processo de beneficiamento de minérios não ferrosos, como o caulim e bentonita, explorados no estado da Paraíba, mais

especificamente a etapa de secagem. O processo de secagem adotado hoje nas mineradoras é extremamente prejudicial ao meio ambiente, tendo em vista que são utilizados fornos

à lenha para redução de umidade. Os resultados mostram que não apenas é possível realizar a secagem, como também o uso de forno de micro-ondas no processo traz diversos

benefícios tais como velocidade, eficiência, segurança, controle sobre o processo e redução dos impactos ambientais. O objetivo é subsidiar o projeto de um forno secador de minério

assistido por micro-ondas.

Performance and Flicker Mitigation Trade-off in Visible Light Communication Systems with Constant-Envelope OFDM Signals

José Neves, Klaas van der Zwaag, Helder Rocha, Marcelo Segatto and Jair Adriano Lima Silva
A trade-off between performance and a flicker mitigation technique based on the transmission of constant-envelope orthogonal frequency division multiplexing (CE-OFDM) signals in

visible light communication (VLC) systems is established. The performance of a 273 Mb/s CE-OFDM system, with 64-quadrature amplitude modulation subcarrier mapping in a bandwidth

of 100 MHz, is compared with the performance of a conventional OFDM system, after propagation through a VLC channel. Besides the strong dependence on the phase modulation index,
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the simulation results show that, the peak-to-average power ratio (PAPR = 3 dB) reduction technique combats flicker with performance penalties.

Modelagem e Demonstração da Amplificação Paramétrica de Sinais de RF em Enlace Analógico a Fibra Óptica

Rogerio Marques, José Edimar Oliveria and Joaquim Barroso
Este artigo realiza uma análise teórica e experimental sobre a amplificação paramétrica de sinais de RF decorrente do fenômeno instabilidade de modulação em enlace analógico a fibra

óptica, com vistas à transmissão de sinais de radar contínuo com ganho de potência de RF. Este ganho é definido como a razão entre a potência de RF na extremidade do enlace e na

entrada da fibra. O modelo se baseia nas equações acopladas da portadora óptica e das bandas laterais propagando-se na fibra, cujo acoplamento é o conceito básico para transferência

de energia da fonte laser para o sinal de RF. Por meio de simulações com o software Optisystem©, verificou-se uma amplificação da potência de RF detectada para frequências entre

4 e 8 GHz, quando os parâmetros não lineares são considerados. Demonstrou-se experimentalmente que para potências ópticas injetadas de +10 dBm e +15 dBm, foram observados,

respectivamente, ganhos de potência de RF de 0,50 dB e 1,57 dB.

Proposta de iluminador cirúrgico com LEDs Branco e infravermelho

Sergio Oliveira, Tiago Ribeiro, André Ramos and Dariany Diniz
O risco associado ao crescente número de cirurgias no mundo tende a ser minimizado com o uso de técnicas de cirurgias minimamente invasivas, nas quais a videoendoscopia é

predominantemente usada. Procedimentos como cirurgias neuroendoscópicas intraventriculares são realizados em meio líquido e a ocorrência de hemorragia obscurece a visão do

cirurgião, podendo provocar a interrupção do procedimento e trazer riscos ao paciente. O presente trabalho propõe o uso de iluminação infravermelha com LEDs de alta potência e a

captura da imagem nessa faixa do espectro para possibilitar a visualização, detecção e eliminação do fluxo hemorrágico a fim de evitar a interrupção de procedimentos endoscópicos

delicados.

All-optical OR logic gate using a Semiconductor Optical Amplifier based Michelson Interferometer

Jackson Oliveira, Fabio Sousa, Jorge Oliveira, Fiterlinge Sousa, Marcio Costa, Fabrício Luz and Marcos Costa
In this paper, we propose an all-optical OR logic device structure based on a Michelson interferometer composed of semiconductor optical amplifier (SOA-MI) and symmetrically identical

Fiber Bragg Grating (FBG) at the output of each of its arms. The numerical simulation of an OR logic gate was implemented in OptiSystem 15.0 software by OptiWave Corporation for

high-speed optical processing and analysis of nonlinear properties induced by SOA. With some parameters, the high-speed OR gate based on SOA-MI is executed and the results can

demonstrate a structure of high-performance optical logic devices

Laser sintonizável em anel de fibra óptica com amplificador óptico semicondutor como meio de ganho

André Monteiro, Marlon Correia, Vinicius Nunes Henrique Silva and Ricardo Marques Ribeiro
Este artigo de Iniciação Cientif́ica descreve a montagem e testes de um laser em onda contińua, sintonizável, formado por um anel de fibra óptica contendo um amplificador óptico

semicondutor (SOA) como meio de ganho. Um filtro óptico passa-banda com < 1,2 nm @ 3 dB de largura inserido no anel e ajustável manualmente, foi usado para realizar a referida

sintonização ao longo da banda espectral de 45 nm de largura (1520-1565 nm). Obteve-se potências ópticas de said́a em até 5 mW com largura espectral < 0,02 nm, abaixo do limite de

resolução do analisador de espectro óptico utilizado.

Moduladores ópticos integrados com grafeno otimizados para altas taxas de transmissão

Giovanni Martinez, Guilherme Kamiha and Rafael de Oliveira
Moduladores ópticos operando a altas taxas são dispositivos essencias para as telecomunicações, o desenvolvimento de dispositivos integrados na fotônica do silício tem auxiliado a

implementação e expansão de sistemas de comunicações ópticas mais eficientes, compactos e com menor consumo energético, contudo a fabricação de moduladores que atendam a

essas especificações operando a altas taxas ainda é um dos desafios dessa plataforma. O grafeno, composto de uma camada de átomos de carbono, surge como um material promissor

para fabricação de moduladores baseados na fotônica do silício que pode atender às demandas expostas e sua eficácia já foi demonstrada em trabalhos publicados na literatura. Neste

trabalho avaliamos através de simulações numéricas a otimização da banda eletro-óptica de moduladores ópticos de fase com grafeno em guias de ondas de silício através da redução

da capacitância do dispositivo e também propomos uma nova arquitetura baseada em um guia de onda slot que permite o maior confinamento da luz resultando em uma redução ainda

maior na capacitância do dispositivo que nessas condições atinge uma banda eletro-óptica de ao menos 4,57 GHz, o que corresponde a um aumento de 57% na taxa de transmissão em

relação aos melhores resultados em guias de silício retangulares apresentados na literatura.

Caracterização de sensores de temperatura baseados em redes de Bragg encapsulados com alumina e aço inox

Camila Moura and Valmir de Oliveira
Nesse trabalho foram produzidos e encapsulados diversos sensores de temperatura utilizando redes de Bragg em fibra ótica (FBG). As FBGs foram gravadas nas bandas do

infravermelho utilizando fibra ótica monomodo padrão de telecomunicações (G-652). A fibra utilizada não sofre pré-tratamento na produção da FBG padrão e passa por processo prévio

de hidrogenação para produção da rede de Bragg regenerada (RFBG). Na processo de fabricação da RFBG foi utilizado tratamento térmico em 850ºC e as redes resultantes podem

ser aplicadas em medições de longo prazo em temperaturas inferiores àquela da regeneração. As FBGs e as RFBGs foram encapsuladas utilizando dois material: cerâmica alumina

(AlO3) e aço inox, visando facilitar a aplicação como sensor térmico. Foram feitos estudos comparativos da sensibilidade térmica para as diferentes cápsulas tendo como referência a

sensibilidade da fibra ótica não encapsulada.

Caracterização de componentes optoeletrônicos e o seu uso em enlaces de sinais de áudio analógico via fibras ópticas plásticas

Juliana De Paula, Camila Pereira Souza, Marlon Correia, João Dias, Claudia Barucke Marcondes and Ricardo Marques Ribeiro
Este artigo de Iniciação Científica descreve primeiramente a caracterização de alguns componentes optoeletrônicos de transmissão e recepção. Na sequência, tais componentes são

utilizados para montar enlaces de sinais de áudio analógico sobre fibras ópticas plásticas de poli-metil-metacrilato (PMMA). Com o intuito de aumentar a distância do enlace à fibra,

foto-detectores tipo foto-Darlington são caracterizados em banda, procurando substituir os foto-transistores e dispensando o uso de amplificadores. A motivação geral deste trabalho é o

uso das fibras ópticas plásticas para compor as redes residenciais (home networks) de forma combinada ou não com outras tecnologias.

Bancada digital experimental para ensaios magnéticos

Andre Carvalho, Marjorie Hoegen, Clarice Ribeiro, Ericson Meier, Ricardo Elias, Nelson Jhoe Batistela and Laurent Bernard
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma bancada experimental para ensaios de caracterização magnética que aplica uma técnica de controle não linear implementada em

FPGA. Resultados de ensaios preliminares são apresentados. Comparações entre está bancada protótipo e uma bancada com controle implementado analogicamente são realizadas.

Novas Configurações de Antenas de Patches Elípticos com Slots para Sistemas de Comunicações Sem Fio

João Guilherme de Oliveira, William Alves, Adaildo DAssunção Junior and Adaildo D´Assunção
Este trabalho apresenta novas configurações de antenas planares elípticas com slots de diversos formatos para operar em sistemas de comunicação sem fio. São propostas

configurações de antenas patch de microfita de multibanda e monopolos planares de banda ultra larga (ultra-wideband - UWB). O efeito produzido pela variação da excentricidade das

elipses na resposta em frequência das antenas é investigado, alterando-se os valores do raio maior, a, ou do raio menor, b. A simulação é realizada através do software Ansoft HFSS.

Em seguida, são introduzidos slots de diversos formatos nos contornos dos patches elípticos das antenas de microfita e dos monopolos planares, para respostas multibanda e UWB (3,6

GHz a 10 GHz), respectivamente. Observa-se concordância entre os resultados simulados e medidos.
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Tuesday, August 14, 10:30 - 12:00

SE02: Sessão Especial 02
Terahertz e Grafeno

Room: Teatro Inatel

Chair: Fernando Zanella

• Prof. Dr. Marcos Franco: Instituto de Estudos Avançados (IEAv)

• Prof. Dr. Christiano José Santiago de Matos: Universidade Presbiteriana Mackenzie

• Eng. Rodrigo Vicentini: Keysight Technologies

Technologia Terahertz: Avanços e Potenciais Aplicações - Uma Revisão

Marcos A. R. Franco and Alice Lima da Souza da Cruz
Até recentemente, a faixa Terahertz do espectro eletromagnético era conhecida como o gap Terahertz. Poucas pesquisas exploravam esta faixa de frequências e pouca instrumentação

estava disponível a custos aceitáveis. Nestas últimas duas décadas a tecnologia Terahertz vem avançando decisivamente com inovações em tecnologias de fontes e detectores. Como

consequência, estão em desenvolvimento técnicas e aplicações nas mais diversas áreas, explorando as características únicas da radiação Terahertz. Este artigo apresenta uma breve

revisão dos recentes avanços, técnicas e aplicações da tecnologia Terahertz

Optical Characterization and Photonic Applications of Layered and Two-Dimensional Materials

Christiano de Matos
The linear and nonlinear optical characterization of a number of layered and two-dimensional materials, such as graphene, black phosphorus and molybdenum disulfide will be shown,

and their applications discussed. For example, frequency conversion via harmonic generation will be presented and its efficiency in different materials compared. Also, surface enhanced

Raman spectroscopy in a nanocomposite material will be presented as a sensitive chemical sensor, both on a planar geometry and in an optofluidic capillary fiber.

Tuesday, August 14, 13:30 - 15:10

ST11: Antenas
Room: 15

Chairs: Igor da Costa, Fernando Moreira

Antenna Design Metrics for Wireless MIMO Systems

Igor da Costa
This paper provides a brief review of antenna design metrics for wireless multiple-input multiple-output (MIMO) systems, including the mutual coupling effects on performances of MIMO

systems and various decoupling techniques, the envelope correlation coefficient (ECC) is described as well as the federal communication commission (FCC) aggregated gain levels and

the definition of standard maximum limit levels for indoor access points. Measuring results shows 10 dB isolation improvement using polarization diversity and some practical aspects that

interfere directly in the coupling, ECC and FCC gain.

Antena em Lente Dielétrica com Dupla polarização

Renan dos Santos and Danilo Spadoti
O objetivo desse trabalho é apresentar uma antena em lente com dupla polarização, aplicável a tecnologias que visam altas taxas de transmissão. Resultados numéricos no Software

Ansys HFSS® atestam a funcionalidade da estrutura, capaz de operar de 9,87 GHz a 10,34 GHz, com ganho na direção de máxima irradiação chegando à 19,46 dBi, tanto na polarização

direta, quanto na polarização cruzada.

Miniaturização de Antenas para Aplicações Aviônicas

Luis Da silva, Evandro Vilas Boas, Rodrigo Assis, Leandro Bellei, Juliano Carvalho, Flavio Laraia, Marcelo Paiva and Arismar Cerqueira S. Jr.
Este trabalho apresenta um estudo detalhado sobre as técnicas de miniaturização para a concepção e desenvolvimento de antenas de baixo perfil voltadas para aplicações aviônicas na

faixa de frequência de VHF. Dois modelos baseados em técnicas de carregamento de topo e inserção de elementos parasitas foram concebidos e avaliados numericamente utilizando

o software ANSYS HFSS. Resultados numéricos demonstram fator de redução de altura superior a 3,8 em comparação aos monopolos de quarto de onda usados nas antenas blades

comerciais. As antenas propostas foram avaliadas em um plano de terra de 2,4m x 2,4m, de acordo com os pré-requisitos de VSWR, diagrama de irradiação e ganho exigidos pelas

normas técnicas aviônicas. Obteve-se uma antena monocone com carregamento de topo com largura de banda fracionária de 57,9% (117,8 a 213,8MHz) para VSWR 3:1; sendo este

valor de 22,30% (117,5 a 147MHz) para o monopolo com carregamento de topo proposto. Ambas as antenas possuem ganho no plano de azimute superior a -4dBi e diagrama de

irradiação em elevação similar ao monopolo, conforme os requisitos da aplicação.

Filtena Reconfigurável usando Diodo Varactor para Aplicações em Sistemas IoT

Jorge Antonio de Isasa Araújo, Manuelle Oliveira, Pedro Henrique Bezerra Cavalcanti Filho, Wilson Costa Felix, Francisco Ariaildo Costa Sá

Lucena and Marcos Melo
Este artigo apresenta uma nova filtena reconfigurável para aplicações em sistemas IoT. A filtena é composta por uma antena microfita com patch circular UWB e um filtro com geometria

trapezoidal. O filtro corresponde a um passabanda e está localizado na linha de alimentação da antena. A reconfiguração da filtena é realizada através de um diodo varactor presente no

filtro cuja capacitância varia de 2pF a 50pF. Tais valores de capacitância permitem a variação na frequência de operação do dispositivo. A frequência de operação é sintonizada na faixa

de 1,66 GHz a 2,4 GHz, mantendo o diagrama de radiação da antena UWB base. Resultados para perda de retorno e diagrama de radiação são mostrados

Optimization of a F-shaped Multiband Metamaterial Antenna

Diego Correa, Ursula Resende, Fabiano Bicalho and Yan Gonçalves
This work investigates a F-shaped antenna designed to operate simultaneously at the specific frequencies of 1.8 GHZ, 2.45 GHz and 5.8 GHz. The main challenge of the project is to find

the ideal geometry for the antenna that presents the maximum gain so that it could be applied in energy harvesting and in wireless communication. In order to reduce the return loss and

enhance the bandwidth, the antenna design is assisted by the technology of Metamaterials. The simulations are performed and aided by a commercial software called CST, which utilizes

the finite integration technique for electromagnetic computation. The results are analyzed with and without the employment of Metamaterials providing information of its interference and

interaction. It has also evaluated the computational effort and the advances of the Genetic Algorithm implementation. The proposed design consists of a modified F-shaped wideband
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planar dipole antenna working with the lower value of S11 parameter at the desired frequencies exhibiting a good impedance matching.

ST12: Óptica
Room: 16

Chairs: Daniel M Pataca, Maria Jose Pontes

Fundamentos e desafios tecnológicos para implementaçao de sistemas O-OFDM (artigo convidado)

Daniel M Pataca, Rafael Ferreira, Diego M Dourado and Mônica de Lacerda Rocha
Apresentamos uma revisão de alguns conceitos matemáticos e desafios tecnológicos para implementar a técnica OFDM no domínio totalmente ótico. A superação destes obstáculos

é necessária para que o O-OFDM emergir, em um futuro próximo, como uma opção técnica e economicamente viável que atende, com eficiência espectral e economia de energia, a

sempre crescente demanda de capacidade em sistemas de transmissão de dados.

Impacto da Planicidade Espectral do Ganho na Avaliação da OSNR em Cascata de EDFAs

Marcionilo José da Silva, Erick A. Barboza, Carmelo Bastos-Filho, Leonardo Didier Coelho, Raul C. Almeida, Jr, Daniel Chaves, Danilo R. B. Araújo,

André Xavier, Joaquim F. Martins-Filho and José Maranhão Neto
Este artigo apresenta os resultados e análises da avaliação do impacto que o acúmulo da panicidade espectral do ganho tem na OSNR de canais propagantes em uma cascata de

EDFAs e o quanto pode interferir na precisão de estimadores de potência e de modelamentos da OSNR. Para tanto, modelos reais de EDFAs de um e de dois estágios operando em

cascata, em pontos de operação com planicidades alta, baixa e nula, foram simulados em uma ferramenta de simulação comercial. A estimação de potência e da OSNR foi implementada

com os dados da caracterização para obtenção das máscaras de potência dos EDFAs. Também, para efeito de comparação, foi utilizado um modelamento simples para OSNR, em que

a planicidade é desconsiderada. Os resultados mostram que para altos valores de planicidade espectral muitos canais têm a OSNR demasiadamente degradada e que os modelamentos

podem não ser adequados para previsão em uma cascata com muitos amplificadores, pois superestimam a OSNR mínima.

Transdutor a Fibra Ótica para Monitoração de Vazão em Tubulações Industriais

Joel Ribeiro, Rosângela Winter, Jean Carlos Cardozo da Silva, Marco Jose Da Silva and Rigoberto Morales
Este artigo apresenta um transdutor a fibra ótica para medição de escoamento em tubulações industriais. A força criada pelo fluído em deslocamento resulta na deformação do cantilever

tubular, no interior do qual foram coladas quatro fibras óticas, duas como elemento sensor utilizando redes de Bragg (FBG) e duas para garantir o posicionamento ideal (geométrico)

no interior do tubo. A vazão pode ser obtida monitorando a diferença dos dois comprimentos de onda de cada FBG, o que corrige também o problema da sensibilidade cruzada de

temperatura e deformação dos sensores. Foram realizados ensaios estáticos e dinâmicos. Foi determinado que a maior sensibilidade na calibração dinâmica do transdutor 1 é de 14,7

±1,3 pm e transdutor 2, 19,2 ±1,4 pm. Para a calibração estática a maior sensibilidade do transdutor 1 é de 2373 ±12 pm e para transdutor 2, 3227 ±13 pm.

Fiber Optic Bend Sensor and a Novel Interrogation Technique Based on a Mach-Zehnder Interferometer

Rodolpho Silva, Hozianna C. B. Ximenes, Carlos Eduardo Schmidt Castellani and Maria Jose Pontes
This paper reports a high sensitive 9 cm bend sensor using optical fibers based on the interference pattern created by a Mach-Zehnder configuration. The interference pattern is generated

by using a combination of fibers with different cores fusion-spliced with a 8 µm axial misalignment in order to create two optical paths, which are recombined in a larger core multimode

fiber. By analyzing the ratio between the amount of optical power that propagates in the cladding and in the core, which is done by measuring the vertical spectral ratio of peaks and valleys

in the interference pattern, we can inspect the angle applied to the fiber. Angle measurement sensitivities as high as 0.96 dB/◦ were obtained for measuring angles in a range from 0◦ to 9◦.

Mini Forno Elétrico Aplicado na Fabricação de Dispositivos em Fibra Ótica

Renan Jorge, Valmir de Oliveira and Hypolito J. Kalinowski
Resumo—O mini forno elétrico descrito neste artigo foi desenvolvido para otimizar a fabricação de dispositivos em fibra ótica que necessitam de temperaturas elevadas na sua produção.

A otimização é obtida confinando a zona de alta temperatura numa região de 1 cm ao longo do eixo da fibra. Assim, mesmo quando o mini forno opera na temperatura máxima, 1000 ºC,

o trecho de fibra ótica fora da região quente não fragiliza com estresse térmico resultante do processo. O mini forno conta com uma Interface Homem Máquina (IHM) e um controlador

digital, que também é o responsável por amostrar e controlar a temperatura no interior da câmara de aquecimento, desenvolvidos especificamente para esta aplicação. Por fim, O

resultado principal para validar a robustez do mini forno são os valores de overshot e de erro em regime permanente, inferiores a 2% em temperaturas acima de 600 ºC.

ST13: RF
Room: 20

Chairs: José Edimar Oliveria, Guillermo Rafael-Valdivia

Techniques for RF amplifier modeling and design

Guillermo Rafael-Valdivia
This work presents an accurate methodology for modeling transistors in different technologies. As result of comparisons, a new methodology is proposed which can be useful for the

designer to implement power amplifiers with low, medium and high power devices.

Técnica de medida da variação da permissividade com temperatura nas frequências de 2,45 GHz e 5,8 GHz

José Senise, Eduardo V. S. Pouzada, Luiz Alberto Jermolovicius, Edmilson Renato de Castro and Renata Nascimento
Resumo—Este trabalho consiste na aplicação de uma técnica de medição de permissividade complexa de materiais e de aquecimento simultâneo do mesmo material por radiação

eletromagnética de alta potência. Esta técnica híbrida permite obter facilmente os valores da constante dielétrica e do fator de perdas em função de temperatura. As frequências de

estímulo e de medição são necessariamente distintas a fim de desacoplar o gerador de alta potência da instrumentação de medição em baixa potência. A cavidade desenvolvida permite

operação nas frequências de 2,45 GHz e de 5,8 GHz, valores adequados para aplicações nas faixas ISMD (industrial, scientific, medical, and domestic).

Análise do desempenho de radares LPI (Low Probability of Intercept) frente a sensores passivos aeroembarcados de Guerra Eletrônica

Renan Richter, Olympio Coutinho, Thiago Pereira, André Paim Gonçalves and Marcilio Pires
O artigo trata de um estudo acerca da mensuração dos riscos advindos dos radares LPI (Low Probability of Intercept) frente a sensores passivos aeroembarcados de Guerra Eletrônica.

Atualmente, tais radares representam o "estado da arte" e ensejam cada vez mais atenção por parte das equipagens oponentes. Estes equipamentos utilizam comumente técnicas de

modulação intrapulso e com isso conseguem tornar suas transmissões deveras furtivas, com alcance e resolução radares bastante otimizados. O contraponto feito a sensores passivos

justifica-se pelo fato de que a priori tais equipamentos possuem uma vantagem de detecção em distância comparativamente a equipamentos radar e por isso são bastante difundidos

como plataformas stand-off, ou seja, realizam missões coletando e retransmitindo informações fora do alcance radar oponente. A análise teórica do artigo repousa sobre os conceitos

de modulação intrapulso do tipo LFM (Linear Frequency Modulation) e das equações radar/sensor passivo. Conduziram-se também simulações direcionadas aos aspectos de perda de

detecção em distância levando-se em conta alguns cenários de variação de parâmetros dos radar e do sensor passivo. O resultado da análise comparativa do modelamento permitiu

confirmar o quão um radar LPI pode ser um equipamento de extremo valor em um teatro de operações e o quanto as Forças Armadas Brasileiras devem estar atentas ao advento de tais
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aparatos.

Mode Propagation in a Waveguide Filled with a Periodic Array of Nonconnected Wires

Joaquim Barroso, Antonio Tomaz, Joaquim Leite Neto, Ugur Hasar and José Edimar Oliveria
Artificial dielectrics composed of periodically conducting straight wires were proposed in the 1950s as a low cost and light beam shaping element in microwave lens antenna application

in substitution of solid/bulky dielectrics. Renewed interest in wire media was sparkled with the advent of metamaterials, leading to a range of new applications such as subwavelength

imaging, directive emission, and broadband absorbers. Concerned with waveguide applications, the present paper examines analytically and numerically mode propagation in a waveguide

filled with a double array of nonconnected wires perpendicular to the waveguide walls. The presence of the loading wire medium gives rise to new eigenmodes in the transmission spectrum

where a low-frequency passband emerges below the cutoff frequency of the dominant mode, and also allows the occurrence of backward-wave modes nonexistent in the otherwise

unloaded waveguide. This kind of guiding structure finds application in delay lines, phase shifters, and the miniaturization of waveguide devices supporting backward waves.

Modelagem Comportamental de Amplificadores de Potência usando Aproximações Unidimensionais e Bidimensionais com Truncamentos

Independentes

Marcio N Maluf and Eduardo Lima
Modelos comportamentais para amplificadores de potência de radiofrequência (APRFs) são de extrema importância para o projeto de linearizadores baseados na pré-distorção digital

(PDD). Na literatura, foi proposta uma série modificada de Volterra que mantém apenas os termos unidimensionais (1D) e bidimensionais (2D). Para melhorar o compromisso entre

acurácia e complexidade, a proposta deste artigo é o acréscimo de um truncamento de ordem polinomial e um truncamento de duração de memória. Assim, a série ficará com o dobro

de truncamentos e será possível escolher de maneira independente a quantidade de contribuições 1D e 2D. O modelo proposto é comparado com o anterior utilizando dois conjuntos

de entradas e saídas obtidos de dois APRFs: um APRF GaN HEMT classe AB excitado por um sinal WCDMA e um APRF GaN HEMT Doherty estimulado por um sinal OFDMA. Em

comparação com o modelo anterior com uma mesma quantidade de coeficientes, o modelo proposto proporcionou uma redução adicional no erro quadrático médio normalizado de até

3,96 dB e 14,51 dB para os APRFs em classe AB e Doherty, respectivamente.

ST14: Óptico-Wireless
Room: 17

Chairs: Christiano de Matos, Murilo A Romero

Novel WDM-PON Configurations Employing Self-Seeding Cavities and Polarization Multiplexing

Daniel Celino, Ulysses Rondina Duarte and Murilo A Romero
In this paper, we propose a set of WDM-PON topologies based on self-seeding cavities and polarization multiplexing for future generations of passive optical networks (PONs). The starting

point is our experimentally demonstrated WDM-PON topology, based on RSOA self-seeding and wavelength reuse [1]. The goal is to propose a method to enhance the performance

RSOAs transmitters, aiming its application at wavelength-reuse topologies. For this purpose, a double-RSOA cavity is established at the OLT through a polarization circuit. Supported by

the experimental results of our previous wavelength-reuse scheme, we carried out numerical simulations for this specific topology as proof of concept by using Optisystem 13.0. Results

a 1.5 dB additional margin on the extinction levels for the downstream signals and bidirectional transmission over 20 km is successfully demonstrated. Also, the double-RSOA cavity

eliminates the need for an additional EDFA coupled to the OLT RSOAs [1].

All-fiber graphene electro-optic modulators with superstrate layer

Maria Cecília Schineider Araújo, Matheus Bonando and Lúcia Saito
We present a method to optimize all-fiber graphene electro-absorption optical modulators built onto a side-polished fiber. The polymer superstrate layer was added as a top cladding to

protect the device. The refractive index and thickness control of the polymethyl methacrylate can improve the modulation depth, reduce the thickness of the dielectric layer, decrease the

drive-voltage requirements and increase the cutoff frequency. The contribution of this work is to demonstrate the design and analysis of these all-fiber graphene modulators.

Sistema Híbrido Fibra/Rádio Baseado em GPON para Redes 5G

Matheus Sêda, Ramon Maia Borges, Eduardo Saia, Igor da Costa and Arismar Cerqueira S. Jr.
Este artigo apresenta uma análise experimental de um sistema híbrido fibra/rádio baseado em redes ópticas passivas com capacidade Gigabit (GPON - gigabit-capable passive optical

network), proposto para redes celulares 5G multibanda, operando em frequências de micro-ondas e ondas milimétricas. Propõe-se utilizar a infraestrutura de uma GPON existente

como meio de transmissão para as futuras redes 5G, por meio da aplicação da tecnologia rádio sobre fibra em múltiplas bandas de frequência das redes 5G, tais como 6 e 26 GHz. A

implementação do sistema proposto demonstra a interoperabilidade entre sinais em banda base GPON e de RF, validando a convivência dos mesmos quando trafegam no mesmo enlace

óptico. Atingiu-se valores de relação sinal-ruído de 38 e 23 dB para sinais de RF transmitidos nas frequências de 6 GHz e 26 GHz, respectivamente e EVMRMS (error vector magnitude)

de 4,85 e 4,69% para os mesmos.

New Topology and Digital Performance Analysis of a Photonics-based RF Amplifier

Hugo Filgueiras, Tiago Brandão, Ramon Maia Borges, Dionisio Noque and Arismar Cerqueira S. Jr.
This paper presents a numerical digital performance analysis of a photonics-based RF amplifier (PBRA) in terms of bit error rate, as well as a new topology to increase the optical power

level at the photodetector, with the purpose of enhancing the optical backhaul and/or fronthaul from optical-wireless networks. PBRA applies the four-wave mixing nonlinear effect, obtained

by the use of a piece of highly nonlinear fiber, to provide RF amplification in radio over fiber (RoF) systems. The PBRA new topology provides 12.6 dB additional optical power, when

compared with the original proposal, which implies in a reach improvement of 63 km in the backhaul/fronthaul.

Análise experimental de sistema óptico amplificado por SOA utilizando modulação DP-QPSK em 32 Gbaud

Peterson Rocha, Cristiano M Gallep and Evandro Conforti
Sinais DP-QPSK são analisados após o uso de amplificador óptico a semicondutor operando em regime de ganho linear. Para potência óptica igual ou inferior a -7 dBm e uma OSNR

maior do que 15 dB, o SOA (polarizado com uma corrente de 200 mA) apresentou resultados satisfatórios (EVM igual o menor do que 32%, equivalente a um limite de BER de 10^-3),

para a transmissão e detecção do sinal óptico DP-QPSK em uma taxa de 32 GBaud (128 Gbps).

ST15: Magnetismo
Room: 22

Chairs: Felipe Mejía, Fernando Zanella

Espalhamento Eletromagnético no Grafeno por meio da Transformada de Impedância

Andrey Pires and Karlo Costa
O grafeno é um material bidimensional com boas propriedades elétricas que possibilitam novas aplicações em telecomunicações na faixa do terahertz. Este trabalho apresenta uma

análise alternativa do problema de espalhamento de uma folha de grafeno através da transformada de impedância. São demonstradas as funções Green, os campos eletromagnéticos
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e as propriedades da onda superficial plasmônica sobre o grafeno. Os resultados numéricos mostram as distribuições de campo espacial e análise espectral da onda plasmônica em

função das propriedades dos meios, frequência e potencial químico. Os resultados obtidos mostram que a transformada de impedância é adequada para análise de espalhamento em

folhas de grafeno devido esta utilizar as autofunções naturais do problema.

Theoretical Study of Plasmonically Induced Transparency Effect in Array of Graphene-Based Double Disk Resonators

Cristiano Oliveira, Gianni Portela, Victor Dmitriev and Wagner Castro
A graphene-based tunable electromagnetic filter in terahertz region is analyzed. The unit cell of the planar array is formed by two coaxial graphene disks placed on opposite sides of a thin

dielectric substrate. The two disks are electromagnetically coupled and resonate with dipole plasmonic modes. We analyze the structure employing analytical Temporal Coupled-Mode

Theory and full-wave numerical finite element method. There is a good agreement between the analytical and numerical results. The frequency responses of the filter are analyzed and

discussed.

Caracterização e Modelagem Quântica de Chaves Fotocondutivas de Silício Extrínseco

Fernando Zanella, Arismar Cerqueira S. Jr., Danilo Spadoti and Andreia Aparecida Castro Alves
Este artigo propõe um modelo matemático para chaves fotocondutivas de silício extrínseco, usadas na reconfiguração de dispositivos de radiofrequência e antenas controladas

opticamente. As principais contribuições do trabalho são o cálculo dos micromecanismos responsáveis pela variação da permissividade relativa através da mecânica quântica, o cálculo

aproximado da profundidade de penetração do laser no silício, e a dependência da potência absorvida na amostra de silício pela tensão de alimentação do laser. A precisão do modelo

será validada por meio de comparação da impedância de uma chave fotocondutora construída em laboratório.

Superfícies Seletivas de Frequência Inteligentes Baseadas em Grafeno

Rodrigo Paiva, Rodrigo M. S. de Oliveira, Manoel Elias Filho and Nilton Rodrigues
Neste artigo, desenvolve-se uma formulação baseada no método diferenças finitas no domínio do tempo e na técnica exponencial matriz para modelagem de folhas de grafeno. Aplica-se

a referida formulação para modelar superfícies seletivas de frequências (FSS) propostas neste trabalho, cuja célula unitária possui duas folhas de grafeno. A partir da mudança dos

valores de potencial químico destas folhas, a estrutura pode operar com bandas de rejeição única ou dupla. Propõe-se, portanto, uma FSS inteligente.

Utilização da função de Elliot modificada no Modelo G aplicado a histerese ferromagnética

João Bastos, Kleyton Hoffmann, Nelson Sadowski, Jean Leite and Duani Tedesco
Um novo modelo de histerese de fácil entendimento é proposto com o intuito de aumentar a robustez do cálculo da não linearidade de materiais ferromagnéticos. O seu tratamento é

mais direto do que os modelos bem conhecidos de Preisach e Jiles-Atherton. O modelo está fundamentado na utilização das curvas externas do laço de histerese atingindo a saturação,

permitindo determinar a evolução da indução magnética no interior do ciclo de histerese. Laços menores também podem ser representados. Para validação da metodologia proposta,

comparações com o modelo Jiles-Atherton e resultados experimentais são utilizados. É também proposta uma função de Elliot modificada para melhor caracterização de materiais

histeréticos.
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Cálculo da potência dissipada por campos eletromagnéticos gerados por antena sinuosa

Diego Fernandes, Pedro Zambianchi and Antonio Pinho
Fez-se o equacionamento dos campos eletromagnéticos originados por uma corrente elétrica variável no tempo, que percorre uma antena monopolo sinuoso. O objetivo deste estudo é

modelar a emissão de potência dissipada por uma antena e analisar, comparativamente, a possibilidade de detonação de vapor de combustível presente na região próxima da antena.

Elaborou-se um programa que utilizou as expressões do campo eletromagnético e calculou-se ponto a ponto a potência em uma esfera centrada na origem da antena.

Influence of a ferromagnetic material on a planar rectangular spiral inductor

Carmen Leticia Crespillo Torriente, Pedro Ferrer Penalver, Edmundo Da Silva Braga, Marco Alves, Paulo Henrique Roesler and Juliano Mologni
With the miniaturization of electronic devices and circuits, the use of planar spiral inductors has increased noticeably. Along with this, research has also been growing to improve the quality

factor of these components. A great solution to increase the inductance and consequently the quality factor is to include ferromagnetic material in the design. In this work is made a study

on the effect of a ferrite plate in the proximity of a coil. 3D simulations were performed using the Finite Element Method in Ansys Maxwell. For this, firstly, the competence of this method

was proved for the inductance calculation comparing the result obtained with analytical expressions. The calculations performed were in excellent agreement with the simulation. The

tangential displacement of the ferrite over the stationary coil has been modeled while the normal distance is constant. Similarly, the normal displacement was modeled while the tangential

displacement was fixed. The change in the overlap area between the inductor and the ferrite plate changes the inductance. The greater the area of overlap in the tangential displacement

the greater the inductance. On the other hand, the smaller the normal separation between the coil and the ferromagnetic material the greater the inductance.

Investigação Numérica de um Sensor de Tensão Não Invasivo

Danilo Augusto Santos, Reinaldo Abreu, Danilo Spadoti, Tiago Nogueira and Guilherme Sousa Bastos
Este trabalho investiga numericamente uma proposta de um sensor de tensão não invasivo. A medição de tensão será realizada de maneira não invasiva em uma rede elétrica monofásica

de 127V e frequência 60Hz. As características do sinal obtido são avaliadas para o cabo elétrico com seção nominal de 10 mm². Os resultados são avaliados numericamente, sendo

obtida uma tensão de saída de 13,31V com defasagem de 4 mS com relação ao sinal de entrada.

Separador Magnético de Nanopartículas Magnéticas

Monalisa Silva
A nanotecnologia é uma área multidisciplinar que permite o estudo de propriedades e fenômenos em escala nanométrica (109). Nos últimos anos as nanopartículas magnéticas (NPMs)

tem despertado o interesse na área de biotecnologia. A aplicação das NPMs na área biomédica é de grande interesse para tratamento do câncer, ressonância magnética, entre outras

tecnologias. Este artigo aborda a construção de um separador magnético (NPMs), o estudo das propriedades magnéticas existentes bem como a produção de nanopartículas magnéticas

e suas características na coprecipitação no meio aquoso e o estudo do rendimento na produção de nanopartículas.

Ring Shaped Ferromagnetic Samples Resistivity Measurement

Indiara Silva, Ricardo Elias, Benjamin Mailhe, Fábio Cardenuto, Nelson Jhoe Batistela, Nelson Sadowski and Jean Leite
This paper presents the analysis of a device for ring shaped ferromagnetic samples electrical resistivity measurement. The possibility of using the transformer-based method is analyzed

through tests by which is verified that the flux dispersion in the ferromagnetic core remains low. After this verification, material resistivity is calculated using experimental voltage and

current data, as well as sample geometry and electrical resistance. The electrical resistance value is calculated by three different approaches: using (i) the voltage, current and phase

between these two signals, (ii) the average power and the voltage and (iii) the average power and the current.
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Aplicação de Modelos de Perdas Magnéticas em Compósitos Magnéticos Moles

Ricardo Elias, Indiara Silva, Guilherme dos Santos, Jhoe Batistela, Nelson Sadowski, Jean Leite and Laurent Bernard
Neste artigo são empregados dois modelos de perdas totais magnéticas comumente utilizados para aços laminados. Aborda-se metodologias de determinação dos valores dos

parâmetros dos modelos. Da aplicação dos dois modelos em uma amostra de um SMC (Compósito Magnético Mole) comercial, três tipos de caracterização das perdas magnéticas são

obtidos. O desempenho da representação de cada caracterização é avaliado por meio de comparação com valores de perdas medidos experimentalmente na amostra de SMC para

regimes de operação distintos daqueles utilizados nos processos de obtenção dos valores dos parâmetros.

Estudo experimental de detecção de curto-circuito de chapas em um gerador síncrono de dois polos

Helton Santos, Leandro Carril, Nícolas Yamakoshi, Carlos A. C. Wengerkievicz, Leonardo A Feler, Nelson Jhoe Batistela, Nelson Sadowski and

João Bastos
Este artigo apresenta resultados e análise de ensaios em uma bancada para detecção de falta em estator de geradores síncronos. Especificamente, simulou-se o tipo de defeito de

curto-circuito de lâminas ou chapas em núcleo de estator. Este tipo de falta incipiente eventualmente acontece em máquinas que sofreram um superaquecimento por defeito no sistema

de troca de calor, por exemplo. São empregadas duas metodologias que hoje são utilizadas para medição de sinais fontes: através da medição de campo magnético externo da máquina

e através de sondas ou bobinas alocadas dentro da máquina, nas ranhuras ou dentes do estator. Os resultados de ensaios são confrontados no intuito de averiguar o desempenho de

cada método na constatação da ocorrência deste tipo de falta.

Simulação de Máquina Supercondutora Com Laços Duplos Cruzados Usando Formulação H

Bárbara Maria Oliveira Santos, Flávio Goulart dos Reis Martins, Felipe Sass and Rubens de Andrade Jr.
Este trabalho é a primeira etapa de investigação do funcionamento de uma máquina supercondutora com enrolamentos de campo de laços de fita supercondutora de segunda geração. A

análise foi feita através de simulação em elementos finitos usando formulação H do comportamento da máquina com rotor bloqueado. Foram observados a densidade de fluxo magnético,

corrente induzida nos laços e o conjugado da máquina. A densidade de fluxo magnético estabelecida apresentou distribuição não-uniforme. A corrente foi induzida nos laços de forma

desequilibrada e sem harmônicos. O conjugado gerado é pulsado, com média de -1.7 Nm e oscilações de 10.5 Nm.

Inclusão de Efeitos Harmônicos e Efeito Pelicular no Circuito Equivalente da Máquina de Indução e sua Transformação do Circuito T para o

Circuito Γ'

Andersom Silva and Bernardo Alvarenga
O artigo propõe uma metodologia para determinar os parâmetros de circuito equivalente do motor de indução. É feita a determinação dos parâmetros do modelo "gama invertido" a partir

do modelo "T", tradicional. Então, analisa-se a inclusão de efeitos dos harmônicos espaciais no cálculo do torque no modelo "T", bem como a inclusão do efeito pelicular. É proposta a

obtenção de um modelo "gama invertido" que inclui os efeitos de harmônicos espaciais e pelicular. A vantagem do modelo "gama invertido" é a representação de dispersões apenas no

circuito estatórico. São analisados dois exemplos de motores para validação da metodologia.

Otimização dos Parâmetros Geométricos de Bobinas Impressas Aplicadas a Transmissão de Energia sem fios por Acoplamento Magnético

Ressonante: Uma Abordagem Evolucionária

Diego Correa, Ursula Resende, Pedro Henrique Cruz Santos, Fabiano Bicalho and Yan Gonçalves
A tecnologia para transmissão de energia elétrica sem a utilização de fios tem proporcionado avanço em diversos campos de estudos relacionados a implantes biomédicos, sistemas de

identificação por rádio frequência, sensores IoT e mesmo carregadores de baterias para dispositivos pessoais. O cerne desta tecnologia consiste do desenvolvimento de bobinas com

alto fator de qualidade. Este trabalho propõe uma abordagem evolucionária para otimização dos parâmetros construtivos de bobinas impressas em substrato de FR4 com objetivo de

maximizar o fator de qualidade. Os resultados da otimização são verificados em um sistema experimental.

Análise harmônica para acompanhamento de microestrutura paramagnética fragilizante em um aço

Edgard Silva, Rayssa Lins, Arthuci Lima, Alysson Leite, Bruno Araújo, Francisco Mendes, da Silva and Amanda Medeiros
Um ensaio eletromagnético para acompanhamento de formação de fase fragilizante em um material ferromagnético foi estudado pela análise harmônica dos sinais gerados pela aplicação

de ondas com frequência de 100 Hz e diferentes amplitudes e medição da voltagem induzida numa segunda bobina. Os sinais obtidos foram passados para o domínio da frequência

pela aplicação de transformada rápida de Fourier e analisados as intensidades dos harmônicos. A amplitude desses foi utilizada para acompanhar a formação de uma fase fragilizante

formada em um aço inoxidável duplex utilizado no setor de petróleo e gás. As medidas obtidas pelo ensaio eletromagnético foram correlacionadas com a capacidade de absorver energia

por impacto. As medidas de amplitudes foram capazes de acompanhar a formação da fase formada. Os valores tiveram redução com tendência à estabilização devido ao efeito de

ancoragem dos precipitados formados sobre a movimentação das paredes dos domínios magnéticos, bem como o paramagnetismo dessa fase. O comportamento da energia absorvida

por impacto em função da formação da fase teve o mesmo comportamento das medidas de amplitudes do primeiro harmônicos, apontando este como parâmetro para o desenvolvimento

de ensaios eletromagnéticos.

Magnetic Sensor Design Using Energy Harvesting Coil

Tagleorge Marques Silveira, Glauco Fontgalland, Benedito A. Luciano, Luis Correia, Filho and Raymundo de Amorim Junior
Based on Maxwell's equations, a computational algorithm has been developed to calculate the energy harvest of the dispersed electromagnetic fields of transmission lines. A toroidal coil

with nanocrystalline alloy core used as a magnetic sensor. An experiment was set up to validate the simulated results, which finally shows an equivalence that allowed the planning of coil

projects for energy harvesting in nearby fields.

Sistema de detecção de água em óleo de Transformador por micro-ondas

Isis Lee da Silva, José Paulo de Mendonça, Halison Pereira, Letícia de Mattos, Leonardo Barros, João Paulo Rocha, Pedro Paulo Ferreira and

Paulo Roberto Junior
Óleos isolantes são utilizados em transformadores para garantir o isolamento elétrico e servir como meio de troca térmica para refrigeração do equipamento. A existência de água dentro

do óleo, mesmo que em pequenas quantidades, podem atrapalhar sua funcionalidade isolante, gerando risco de explosões. Portanto, detectar em tempo real a taxa de concentração

de água em óleo é de suma importância para aumentar a vida útil de transformadores de potência. Neste trabalho apresenta-se uma forma de detectar, por micro-ondas, a presença de

microgotas de água e como estão distribuídas dentro do transformador, para que posteriormente possam ser estudadas formas de eliminação destas gotículas também por micro-ondas.

Modelagem de bobinas espirais planas quadradas bifilares em aberto

Denivaldo Silva and Sérgio F. Pichorim
Neste trabalho é apresentado um modelo elétrico para a bobina espiral plana (BEP) quadrada bifilar na configuração aberta. Seu principal objetivo é o estudo de parâmetros e do

comportamento elétrico da BEP quadrada bifilar envolvendo a faixa de freqüência onde ocorrem as primeiras ressonâncias (vale e pico). Para validar o modelo proposto, duas BEPs

quadradas bifilares foram fabricadas, testadas em um analisador de impedância e também submetidas a simulações eletromagnéticas (EM). Os resultados obtidos, apresentados por

meio de tabelas e gráficos, mostram que o presente estudo é viável para a modelagem de BEPs quadradas bifilares em aberto.

A Method to Optimize Design of Frequency Selective Surfaces

Antonio Campos, Gilmara de Araújo, Allan Martins and Alfredo Neto
This paper is an extension of [1], [2] and it presents an optimization technique to design Frequency Selective Surfaces (FSS) on a dielectric isotropic layer, considering the geometries

crossed dipole, gridded square loop, and double square loop for the unit cell. The optimization technique uses the equivalent circuit method combined with genetic algorithm. This
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combination and chosen geometries aim synthesis of structures with single- and dual-band response. From the circuit parameters we can obtain the transmission and reflection

characteristics. For the optimization of FSS response, genetic algorithms were used. Numerical and experimental results are presented for three different geometries.

Formulação do Método Dey-Mittra na Redução de Espaço FDTD Tridimensional para Geometrias Bidimensionais

Lucas Fortes and Sandro Trindade Mordente Gonçalves
Neste trabalho, propõe-se a otimização da simulação bidimensional (2D) no método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) através do método Dey-Mittra (D- FDTD).

Adapta-se o FDTD tridimensional (3D) para análise 2D equivalente para aplicação do D-FDTD em um cilindro de condutor elétrico perfeito (PEC). Analisa-se a redução do custo

computacional e do tempo de processamento obtidos para a redução de dimensão e, em seguida, a redução de tempo de processamento obtida com o D-FDTD em 2D.

Cobertura indoor-indoor do sinal rádio móvel na faixa de 14 GHz

Leni Matos, Vivian Cosenza, Pedro Gonzalez Castellanos, Gabriel Orofino and Leonardo Campos
Medições de sinal faixa estreita foram realizadas com o objetivo de caracterizar o comportamento do canal indoor na portadora de 14 GHz, avaliando o modelo de predição que melhor

se ajusta aos dados obtidos das medições, comparando-os com aqueles existentes, e estimativas do expoente de perdas foram calculadas tanto para o modelo ajustado quanto para o

da recomendação da União Internacional de Telecomunicações.

Caracterização do Canal de Propagação V2V em 5,8 GHz para Ambientes Urbano, Suburbano e Rural

Marcelo Molina Silva, Carlos Orihuela Vargas, Jussif Junior Abularach Arnez, Luiz da Silva Mello, Carlos Rodriguez Ron, Pedro Gonzalez

Castellanos and Leonardo Henrique Gonsioroski
Este artigo apresenta resultados medidas de retardo médio e retardo RMS para o canal de comunicações veículo-a-veículo (V2V) em ambientes urbano, suburbano e rural na cidade de

Rio de Janeiro Brasil. A sondagem do canal foi realizada na frequência de 5.8 GHz através da transmissão de um sinal OFDM com largura de banda de 20 MHz. Foram obtidas também

as distribuições cumulativas de probabilidade do retardo RMS e do número e amplitude das componentes de multipercurso.

Perspectivas sobre a utilização de LoRaWAN no Brasil

Lucas Restivo, Arlindo Conceicao and Lauro Paulo da Silva Neto
A implementação da Internet das Coisas tem se mostrado nos últimos anos como uma grande aliada para sensoriamento remoto a longas distâncias. Como resposta a esta demanda,

este trabalho buscou avaliar a tecnologia LoRa e sua respectiva aplicação em potencial no Brasil sob uma abordagem teórica das principais características de funcionamento e também

em um cenário de teste prático, mostrando a efetiva comunicação sem fio. O alcance de até 5 km em áreas urbanas e baixas taxas de bits na ordem de 290 bps a 50 kbps para 915 MHz

de operação permitiu concluir que apesar da tecnologia ser bastante recente, a utilização do LoRa no Brasil tem um ótimo mercado a ser explorado.

USRP Cognitive Radio Spectrum Sensing Implementation Using the Non-Overlapping Welch Method

Jussif Junior Abularach Arnez, Luiz da Silva Mello and Pedro Gonzalez Castellanos
The objective of this work is to assess the performance of Cognitive Radio (CR) scheme using a software simulation program and presents the results with actual measurements performed

in a test-bed implemented using Software Defined Radio (SDR) equipment. A spectrum sensing method is presented that is based on the Welch spectrum sensing method but also

considers the parameters and operational characteristics of the SDR Universal Software Radio Peripheral (USRP) device. This modified Welch method provides more accurate results of

the CR method performance.

Estratégias de Mitigação de Interferência entre Células em Redes Operando na Banda de 250 MHz

Luiz Quirino Costa, F.º, Alvaro A. M. de Medeiros, Dick Carrillo, Gustavo Fraidenraich and Ricardo Caldeira
Com a crescente demanda de aplicações de Internet das Coisas no agronegócio, a necessidade de conectividade em zonas rurais tem aumentado exponencialmente. Assim, algumas

iniciativas visam aproveitar as bandas destinadas ao serviço limitado privado disponíveis no Brasil. Um exemplo é a utilização da banda de 250 MHz para operação de uma rede celular

baseada em OFDM. Ao se adaptar um sistema celular para operação em frequências mais baixas, há um inevitável aumento da interferência entre células. Este trabalho apresenta

medições realizadas em campo para a calibração e adaptação de um simulador de LTE, o NS-3, de forma a operar na banda de 250 MHz. Deste modo, através da simulação, este

trabalho avalia os ganhos de diversos esquemas de reuso de frequência disponíveis no estado da arte. Os resultados mostram o ganho da utilização dessas técnicas, reduzindo a

interferência entre células e aumentando a vazão média para cada estação base.

Rádio Cognitivo para Internet das Coisas: Uma Implementação Real visando à Coexistência Tecnológica

Marilia Bontempo, Fabio Almeida, José Rodrigo Santos and Antonio M Alberti
Este artigo apresenta a implementação prática de um sistema de rádio cognitivo com o objetivo de mitigar a interferência de quaisquer dispositivos, operando em qualquer padrão

de tecnologia, que compartilhem o mesmo espaço geográfico. Foram medidos os resultados de uma rede no padrão 802.11 quando submetida a um cenário de compartilhamento do

ambiente com motes no padrão 802.15.4. Os dados medidos mostram uma melhoria de 43,74\% na taxa de comunicação do padrão 802.11 após a atuação da solução proposta. Essa

se mostra uma alternativa promissora para o panorama da Internet das Coisas, que sugere um número cada vez maior de dispositivos conectados nos mais variados espaços.

Caracterização da Perda de Percurso e Otimização Bioinspirada do Modelo de Rádio-Propagação SPM para Redes LTE em Áreas Arborizadas

Sidnir Carlos Ferreira, Lidia Rocha, André Augusto Pacheco de Carvalho, Fabricio Barros, Gervásio Cavalcante and Jasmine Priscyla Leite de

Araújo
Neste trabalho o modelo de predição de perda de percurso Standard Propagation Model (SPM) foi ajustado com o uso de algoritmo genético (AG) e também foram analisadas as

características de propagação de uma área arborizada na cidade de Belém-Pará na faixa de frequência de 2,6 GHz. O artigo também faz uma análise comparativa com modelos clássicos

como Modelo de Espaço Livre, Modelo Okumura-Hata, Modelo Walfisch-Ikegami, Modelo COST 231, Modelo Ericsson 9999, Modelo ECC-33, Modelo SUI e Modelo SUI Estendido

usando o software Matlab. Será descrito como o SPM pode ser calibrado e aplicado como um modelo de propagação que pode ser usado como uma ferramenta de planejamento

de rádio em uma determinada área com floresta. Para tanto, foi realizada uma campanha de medição (drive test - DT) na cidade de Belém-PA em uma área arborizada. O SPM e o

WalfischIkegami mostraram o menor erro de perda de percurso para a área arborizada em comparação com todos os outros modelos de propagação.

Análise de Cobertura de um Sistema de Radiodifusão de Televisão Digital Terrestre

Stephany M. da S. Vieira, Izabel Cristina S. Oliveira and Joabson Nogueira de Carvalho
Neste trabalho é apresentado um planejamento de cobertura de televisão digital terrestre para um cenário na cidade de João Pessoa, Paraíba. Foi escolhida a TV Manaíra como emissora

de TV digital para análise de propagação na região dos bairros de Cabo Branco e Tambaú. Foi apresentada a probabilidade de interrupção do sinal, estimando um bloqueio de recepção

em áreas compreendidas por densa presença de edificações e algumas mudanças de relevo. A estimação foi realizada pela combinação de simulações via software Winprop e medições

reais realizadas ao longo da cidade.

Efeito do Acoplamento Mútuo na Taxa de Transmissão de Sistemas MIMO

Israel Leal, Waslon Lopes and Marcelo S. Alencar
Este artigo apresenta uma metodologia para projeto de Sistemas de Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas (MIMO) considerando o acoplamento mútuo entre os elementos dos arranjos

de antenas na transmissão e recepção do sinal. O método de Impedância Mútua Convencional (CMIM) e o Método de Impedância Mútua na Recepção (RMIM) foram escolhidos para

serem usados na simulação usada no trabalho, em função da aderência ao sistema real. O artigo apresenta um comparativo desses métodos e o cálculo teórico da taxa de transmissão

do sistema, mostrando o efeito do acoplamento mútuo em função da variação da distância entre os elementos das antenas transmissora e receptora. Os resultados mostram que o uso

do método CMIM na transmissão e do RMIM na recepção torna o modelo mais realista.
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[IC] Electromechanical Contactor Core Strain Measurement Using Fiber Bragg Grating Sensors

Jean Galon, Jorge Luis Roel Ortiz and Kleiton Sousa
The electromechanical contactors are widely used in industrial environment to connect and disconnect of power load circuits. Due to its variety of applications it is important to guarantee its

operation, even in adverse conditions such as voltage sags. The measurement of the dynamic strain of the contactor core can be used to analyze its operation, since the electromagnetic

force, that causes the strain, depends on contactor´s voltage and current. The fiber Bragg gratings sensors can be used for contactor core strain measurement due to its electromagnetic

immunity and small size. Measurements obtained during tests of contactor´s turn on, steady state and contactor turn off shows the dynamic strain due to electromagnetic forces. Both

parts of the electromagnetic forces, constant and sinusoidal, can be observed on the strain curves. The sinusoidal part has a fundamental frequency of 120 Hz, twice of the frequency

supply. This papers present a preliminary results for the measuring instrumentation and for future works this developed technique will be used of validating the contactor´s and the use of

a package for simultaneous measurement of temperature and strain of the contactor´s core.

Sensor LPFG aplicado à linha de transmissão de energia

Ana Carolina Flores Corbolan, Alexandre dos Santos Bessa, Manuella Oliveira and Felipe Barino
Neste trabalho foi proposto e investigado experimentalmente um sensor à fibra óptica baseado em Redes de Período Longo em fibra (LPFG) para monitorar o afundamento em condutores

de linhas de transmissão. Para realizar medidas no laboratório, foi utilizado um modelo em escala reduzida de uma linha de transmissão construída em laboratório, e investigamos o

esquema de detecção proposto sob diferentes valores de afundamernto. Os resultados experimentais indicam uma variação de comprimento de onda linear com diferentes valores de

afundamento da linha. Para valores de afundamento que variaram de 3,30 cm a 4,56 cm, a sensibilidade espectral do sensor LPG alcançou um valor de 12,19 nm / cm e linearidade

do coeficiente de R2 de 0,998. Finalmente, os resultados mostram que o sensor LPG proposto tem potencial para aplicações de alta sensibilidade nos campos de monitoração de

afundamento.

Sensor óptico LPFG para avaliação de intensidade e direção de campo magnético

Felipe Barino, Daniel Discini, Thiago Coelho and Alexandre dos Santos Bessa
In this work a study about the application of birefringence induced by the lateral compression of LPFG sensors in magnetic field sensing, as part of a transmission line avoidance system

for VANTs. A neural network regression model is presented and compared with polynomial regression by statistical data like mean squared error and R2.

Simulador de Código Livre para Estudo do Efeito da Ressonância de Plásmons de Superfície em Estruturas Planas

Elton Costa, Eloise Rodrigues and Helder A. Pereira
Este artigo propõe uma ferramenta de simulação de código livre (open source), em linguagem C++, para estudo do efeito da ressonância de plásmons de superfície em estruturas

planas utilizando a configuração de Kretschmann. A ferramenta de simulação proposta (Sim-SPR) analisa a interação entre o feixe de luz incidente, polarizado paralelamente ao plano

de incidência, e a estrutura metal/dielétrico utilizada para excitação dos plásmons de superfície. A resposta SPR é fornecida a partir do feixe de luz refletido, calculada através das

equações de Fresnel, considerando as condições de fronteira dos campos eletromagnéticos na região da interface. Cenários experimentais disponíveis na literatura foram analisados com

a ferramenta computacional proposta e um software disponível comercialmente (Comsol Multiphysics, versão 5.0). Os resultados obtidos mostraram que o Sim-SPR oferece resultados

satisfatórios em termos do ângulo de ressonância e da reflectância, apresentando uma faixa de erro mínima para as estruturas analisadas.

Aplicação do VBPM na Análise de um Guia de Onda Segmentado Quase Periódico

Marcos Túlio Antunes Bezerra Segundo and José Patrocínio da Silva
Neste trabalho, um novo modelo de guia de onda segmentado é analisado. A estrutura possui índice de refração intercalado ao longo da direção de propagação, seguindo a sequência

Fibonacci, que nesse caso, é aplicada com o objetivo de reduzir perdas por espalhamento ocasionadas por imperfeições nas paredes da região de guiamento. A análise é feita usando

o método propagação vetorial de feixes (VBPM) obtida a partir da observação do campo ao longo da direção de propagação do guia e observação da potência normalizada nas regiões

segmentadas.

Análise e otimização de um oscilador linear através do método de circuito magnético equivalente

Aleandro de Espindola, Tiago Staudt, Thiago Hideki Akinaga, Nelson Jhoe Batistela, Nelson Sadowski and Carlos A. C. Wengerkievicz
Neste trabalho um oscilador linear de ímãs permanentes é modelado através do método de circuito magnético equivalente (MCME) e otimizado utilizado algoritmo genético. O modelo

base adotado é um oscilador linear já aplicado em um produto comercial e seus resultados práticos foram utilizados para validar o MCME adotado. A partir da pré-avaliação do MCME

criado para o oscilador de referência, foi possível gerar uma rotina de otimização das principais dimensões do oscilador para uma nova condição de contorno. Os resultados encontrados

são então comparados com simulações realizadas através do método de elementos finitos (MEF), para avaliação final das novas dimensões do oscilador.

Tuesday, August 14, 15:50 - 17:30

ST16: Antenas Reconfiguráveis
Room: 15

Chairs: Raj Mittra, Arismar Cerqueira S. Jr.

Design of Low-cost Scanning Phased Arrays for 5G Applications

Raj Mittra
Even though the launch of 5G systems is just around the corner, there are a plethora of challenges and outstanding issues that are yet to be resolved. The purpose of this paper is to

examine some these challenges from the point of view of antenna design for 5G. These include: low-cost and low-loss phase shifters for scanning array antennas; low-profile high gain

aperture; wideband circularly polarized antenna elements for arrays; wide- angle beam scan.

Functionally Small Ultra-Wideband Horn Antenna in Quasi-TEM Mode

Evandro Vilas Boas, Karine L. M. Costa, Jéssica Ribeiro, José Ribeiro and Arismar Cerqueira S. Jr.
This paper describes the design of a functionally small ultra-wideband horn antenna operating in quasi-TEM mode. Firstly, a quasi-TEM horn antenna composed by a triangular plate and

a ground plane was design. Then, the triangular plate had its base corners rounded in order to increase the antenna bandwidth. By rounding the antenna corner, a slight transition at

the triangular plate edge is formed, reducing reflections and improving impedance matching at low frequencies. The numerical analysis reported a reduction of 21\% in the antenna initial

operating frequency and an optimized model was obtained with fractional bandwidth of 165\% (1.24 to 13 GHz) and gain between 8.64 and 14.95 dBi.

Aprendizagem por Reforço na Obtenção do Projeto de uma Antena de Microfita

Adelson Lima, José Patrocínio da Silva, Reuber Regis and Náthalee C. Almeida
As antenas de microfita retangulares são atrativas para aplicações em sistemas de comunicação sem fio. No entanto, uma análise criteriosa na obtenção dos parâmetros de projeto é

imprescindível para garantir um funcionamento adequado da estrutura. Nesse contexto, a técnica de aprendizado de máquina denominado Aprendizado por Reforço (AR), através do

algoritmo Q-learning, é utilizada nesse trabalho para otimizar o casamento de impedância entre a linha de alimentação e o elemento radiante de uma antena de microfita. O objetivo da

proposta é utilizar o AR na determinação da política ótima, para obtenção da melhor profundidade (y0) no elemento radiante (patch) da antena por aplicação da técnica de inset-fed.
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Para comprovar a eficácia do AR em projetos de antenas de microfita com inserção de inset-fed, foi construído um protótipo da estrutura e os resultados medidos foram comparados aos

resultados simulados.

UHF Circularly-Polarized Cylindrical Dielectric Resonator Antenna

Juner M. Vieira, Rodrigo Facco and Marcos V. T. Heckler
In this paper, the design of a cylindrical dielectric resonator antenna (CDRA) operating at 401 MHz is presented. The proposed antenna has been optimized for the uplink channel of the

Brazilian System for Meteorological Data Acquisition. Two CDRA models have been analyzed: the first model is a standard cylindrical dielectric resonator, whereas the second topology

has a copper plate that loads the top of the dielectric cylinder. The latter yielded a reduction of 37.48% in terms of volume in comparison to the former. The designed antenna exhibits

electrical features suitable for installation onto nano-satellite platforms.

Desenvolvimento de Superfície Seletiva em Frequência Reconfigurável Baseada na Geometria Estrela de Quatro Braços para Aplicação em 2,4

GHz

Alfredo Neto, Jefferson Costa Silva, Thamyris da Silva Evangelista, Deisy Mamedes, Juliete Souza and Marina Alencar
Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de uma superfície seletiva em frequência reconfigurável baseada na geometria estrela de quatro braços para aplicação na faixa de

2400-2483,5 MHz dos padrões IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi) e IEEE 802.15 (Bluetooth). Como elemento de comutação foi utilizado o diodo PIN. No estado ligado (ON), a partir da aplicação

de uma tensão de V = 1,8 V, a FSS rejeita a faixa de frequência de 2,4 GHz. Para o estado desligado, (OFF) a FSS deixa de atenuar esta faixa de frequência.

ST17: Fibras Ópticas
Room: 16

Chairs: Marcos A. R. Franco, Mônica de Lacerda Rocha

Planejamento de TWDM-PON com eficiência espectral e energética (artigo convidado)

Diego M Dourado, Rafael Ferreira, Mônica de Lacerda Rocha, João Carmo and Ulysses Rondina Duarte
Apresenta-se uma metodologia para planejamento de TWDM-PON que simultaneamente atende à alta demanda por banda, mantém o nível de qualidade de serviço (QoS) acordado com

os usuários e gerencia o consumo de energia da rede. A proposta combina uma técnica de gerenciamento de largura de banda que realiza, quando possível, a migração do equipamento

de usuário final (optical network unit, ONU) em uma distribuição mais eficiente por par de comprimentos de onda descida-subida (downstream-upstream). Como resultado, torna-se

possível desligar algumas interfaces de gerenciamento, o que garante um grau de economia de energia. Em paralelo, dois métodos para fornecer um registro adaptativo de ONUs são

agregados à gerência no terminal de linha ótica (OLT) para melhorar o desempenho das ONUs que estão migrando e/ou entrando na rede, evitando a colisão entre sinais e aumentando

a chance de seu registro na OLT. A metodologia também aborda o cumprimento do contrato de nível de serviço (service level agrément, SLA) assinado por operadores e usuários, e

propõe maneiras de projetar a rede TWDM-PON que ofereça serviços com garantia de métrica de qualidade (QoS).

Fabricação de Fibra Afinada e Gravação de FBG

Camila Moura, Valmir de Oliveira, Hypolito J. Kalinowski, Claudecir Biazoli and Cristiano MB Cordeiro
Nesse artigo são abordados procedimentos para produção de fibras afinadas em diversos diâmetros (tapers) e gravação de redes de Bragg (TFBG) em tais fibras. Também são

comparados os espectros de reflexão das diversas TFBGs com aquele de uma FBG gravada em fibra monomodo padrão (SMF28). As redes foram caracterizadas em termos de sua

sensibilidade térmica. Valores razoavelmente próximos a 11 pm/°C eram esperados e foram obtidos nas diferentes redes, confirmando que o coeficiente termo-ótico é predominante em

relação ao da expansão-térmica nas redes gravadas nas fibras afinadas .

Estudo das características de propagação de fibras de núcleo vazado e curvatura negativa visando sua aplicação em sensoriamento óptico

Artur de Araujo Silva, José Pizolato, Jr., Danilo Spadoti, Licinius Alcantara and Carlos Alberto De Francisco
Este artigo descreve o estudo das características de propagação de fibras ópticas de núcleo vazado com curvatura negativa para aplicação em sensoriamento óptico de temperatura e

de gases. Para a modelagem numérica, foi utilizado um software comercial de elementos finitos. Para a aplicação em sensoriamento de temperatura foram analisadas fibras preenchidas

com etanol, pois este material apresenta uma variação do índice de refração quando há variação de temperatura, desta forma há também mudanças no confinamento da luz na fibra.

Além disto, o sensoriamento de gás foi investigado para o caso do metano, observando que este gás possui espectro de absorção na região IR médio, foi projetada uma fibra para

baixas perdas neste comprimento de onda. Os resultados obtidos apontam que as fibras de núcleo vazado com curvatura negativa apresentam um comportamento bastante não linear

com a mudança de temperatura, resultando em sensores com perda máxima de 503dB/m e mínima de 3,42dB/m. Os sensores de gás obtidos apresentam resultados promissores para

detecção linear de pequenas concentrações de gás metano.

Processo de Fabricação de Fibra Óptica Perfil D para Aplicação em Sensores Ópticos

Henrique Patriota Alves, Marianne Silva, Jehan Nascimento, Eduardo Fontana and Joaquim F. Martins-Filho
Muitos sensores à fibra óptica são baseados na interação da onda evanescente que se propaga na interface núcleo/casca com o meio externo. Esses sensores fazem uso de fibra óptica

de perfil D. Neste artigo é apresentado um processo de fabricação de perfil D em fibra óptica monomodo padrão através de uma sequência de polimentos na sua face lateral e sua

aplicação em um sensor de índice de refração. Também é mostrada uma modelagem computacional para esse sensor, utilizada para corroborar os resultados obtidos experimentalmente.

Uma análise comparativa entre o perfil D desenvolvido neste trabalho com uma fibra perfil D comercial mostra que elas apresentam boa aproximação quando aplicadas num sensor de

índice de refração.

Sensor de Deformação Baseado em FBG com Compensação de Temperatura

Martim Bandt, Neto and Valmir de Oliveira
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sensor de deformação longitudinal baseado nas redes de Bragg em fibra ótica monomodo padrão de telecomunicações - G 652.

Utiliza encapsulamento em corpo de alumínio e apresenta compensação de temperatura na mesma capsula. O projeto e simulação estrutural foi concebido pelo software de modelagem

tridimensional Catia™. Foram realizados testes de tração longitudinal até 80N, com passos de 10 em 10N, utilizando um sistema de leitura com o interrogador SM125 da Micron Optics,

os resultados apresentam razoável sensibilidade e linearidade em função do carregamento/descarregamento aplicado.

ST18: Wireless
Room: 20

Chairs: Antonio M Alberti, Marcelo S. Alencar

Future Internet of Things: Experimenting with NovaGenesis and Virtual Sensors [Invited]

Antonio M Alberti, Everton Morais, Élcio Carlos do Rosário, Gabriel Scarpioni and Vaner Magalhães
Internet of things is a disruptive technology that is impacting many verticals in modern economy. The future of IoT can be evolutionary or revolutionary. Evolutionary means to keep

backward compatibility with current Internet technologies, while revolutionary means novel architectures that deeply redesign the status quo. In this paper, we experimentally evaluate
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a future Internet of things approach called NovaGenesis. For this aim, we employ virtual sensors (emulated in software) to demonstrate a service-defined IoT architecture based on

smart objects, selfverifying naming, dynamic resource and services orchestration, software-defined control and contract-based operation. In this paper, we aim at verifying scalability of

NovaGenesis distributed temporary cache. Presented results suggest NovaGenesis hash table service can provide the required scalability in a local domain.

Implementation of a LTE-A Network Using Carrier Aggregation and MIMO with 600 Mb/s per User

Tercio Rodovalho and Arismar Cerqueira S. Jr.
The carrier aggregation (CA) technique represents one of the major network innovations, introduced by LTE-Advanced Release 10 from 3GPP, for accomplishing the requirements of

IMT-Advanced in terms of throughput. This works is regarding an implementation of three-band carrier aggregation in conjunction with MIMO in a real indoor LTE-A network. Three

noncontiguous 20MHz component carriers in the 700 MHz (B28), 1800 MHz (B3) and 2600 MHz (B7) bands have been applied in conjunction with 2x2 MIMO for enabling throughput up

to 600 Mbps at low levels of block error rate (BLER).

Caracterização do Canal Rádio Móvel Indoor em 700 MHz com Transmissão Outdoor

Rafael Silva, Fernando Oliveira, Leni Matos, Gabriel Ferreira, Pedro Gonzalez Castellanos, Leonardo Henrique Gonsioroski and Gláucio Lima

Siqueira
O principal objetivo deste artigo é analisar o comportamento do canal rádio móvel e os efeitos de propagação na portadora de 778 MHz, considerando a transição outdoor-indoor com

recepção indoor. As avaliações foram baseadas nos parâmetros de dispersão tais como retardo médio, espalhamento de retardo e banda de coerência, calculados de medições de sinal

OFDM, de 20 MHz de banda, recebido em diferentes andares no interior de um prédio da Universidade XXXXXX.

Efeito da Presença de Pessoas em Canais sem Fio para Internet das Coisas

Mateus de Oliveira e Mattos, Alvaro Augusto M. de Medeiros, Rafael da Silva Macêdo, Pedro Loures, Millena Campos, Vicente A. de Sousa Jr.,

Thiago Scher and Wellerson de Oliveira
Os sistemas de comunicação sem fio para a conexão de objetos à Internet (Internet das Coisas) atuais fazem uso de frequências a baixo de 1 GHz, com o intuito de aumentar a cobertura

e reduzir a potência de transmissão. Uma característica do ambiente que pode proporcionar variações do canal sem fio e influenciar no desempenho destes sistemas é a presença de

pessoas. Este trabalho visa avaliar o efeito da presença de pessoas no canal sem fio a partir de medidas realizadas em ambiente indoor. Ao avaliar os efeitos na variação de pequena

escala do nível de sinal recebido, observa-se um aumento da variabilidade do canal com o aumento da quantidade de pessoas.

Explorando a Segunda Camada do Modo Fantasma de Transmissão em Sistemas G.fast

Daynara Dias Souza, Brenda Sousa, Marx Miranda de Freitas, Roberto Menezes Rodrigues and Joao Weyl Costa
A crescente demanda de dados tem motivado o uso de técnicas que aumentem a capacidade de transmissão de sistemas banda larga cabeados. O modo fantasma (MF) cria canais de

comunicação virtuais sem a utilização de pares trançados adicionais, possibilitando ainda cascateá-los. Num cabo com 4 pares pode-se criar 2 canais fantasmas (1ª camada) e cascateá-

los para criar um terceiro (2ª camada). Apesar disso, os sistemas cabeados só tem utilizado a primeira camada. Este artigo avalia sistemas G.fast junto com o MF em multicamada.

Realizaram-se medições para cabos CAT5e e verificou-se a possibilidade de alcançar até 10,7 Gbps para 48 metros.

ST19: Óptico-Wireless
Room: 17

Chairs: Marcelo Segatto, Gustavo Wiederhecker

Explorando a interação entre luz e som através de estruturas nanofotônicas

Gustavo Wiederhecker
A interação entre luz e fônons é fortemente aumentada em cavidades ópticas micro e nanoescala e guias de onda. Essa interação aprimorada possibilitou uma série de novas

funcionalidades baseadas na interação luz-som, tais como geração de sinais de radiofrequência, supressão da dispersão de luz estimulada e sondagem de modos fonoscópicos

mesoscópicos. O avanço dessas funcionalidades requer um controle preciso da microestrutura dos espectros óptico e fonônico acústico do sistema opto-mecânico acoplado. Nesta

palestra, discutirei nosso recente progresso neste campo que se baseia na padronização de nano guias e cavidades dielétricas padrão para melhorar ou suprimir a interação entre os

fônons luminosos e acústicos.

Predição da Dinâmica de Lasers de Pontos Quânticos Utilizando Modelagem NARX ESN-ELM

Wild Santos
Como uma alternativa para equações de taxa, discutimos o uso de modelo autorregressivo não linear com entradas exógenas (NARX) com a rede neural de estado de eco híbrido (ESN)

- máquina de aprendizagem extrema (ELM) para previsão de ativação por laser. Os resultados revelaram excelente previsibilidade com erros baixos de 3,79%.

Characterization of Raman Distributed Temperature Sensor Receiver

Luis Silva, Marcelo Segatto and Maria Jose Pontes
The performance of Raman distributed temperature sensors is strongly dependent on the receiver system used, since the signal containing the temperature information has extremely

low intensity. Therefore, a noisy receiver can easily generate noise levels that overlap the signal strength, unabling to detect changes in this signal due to variations in temperature. The

present study will address a theoretical analysis based on the sensitivity of the signal of interest with temperature in order to characterize the receiver under performance requirements.

The obtained results with simulations allowed to identify essential requirements, such as the components' specifications to the electronic circuit of the receiver taking into account the

signal magnitude to be detected and the performance of the desired sensor.

Compact and Efficiently All-fiber Comb Laser Based On cascaded Brillouin Scatering

Kaio Quemelli, Francielly Neves, Maria Jose Pontes and Carlos Castellani
This paper proposes the use of a highly non-linear fiber doped with GeO_2 as the gain medium for producing multiple wavelengths in a single laser, by cascading the Stimulated Brillouin

Scattering (SBS) combined with the use of an Erbium doped fiber amplifier (EDFA) in a dual cavity configuration. Up to 25 wavelengths are generated in a 40 dB band using only 140 mW

of pump power in a 10m of the EDF. The high non-linearity of the fiber used in the experiment allows the generation of the multi-wavelength comb laser using 2 km of fiber in the presence

of only modest levels of optical power.

Moduladores eletro-ópticos baseados em grafeno integrado em guias de ondas de polímero

Wanderson A Camacho, Lúcia Saito and Eunézio Thoroh de Souza
Neste trabalho são apresentados dois moduladores de grafeno que funcionam por efeito de eletroabsorção. Para o primeiro modelo foi considerado como material dielétrico o nitreto de

silício (Si3N4) e para o segundo o óxido de háfnio (HfO2). O objetivo da análise foi otimizar a espessura do material dielétrico para cada modelo considerando que o dispositivo deveria

apresentar a maior frequência de modulação possível, sem desconsiderar que o mesmo apresentasse um valor de tensão de comutação limitada em 10 V. O primeiro modelo proposto

pode operar até 7,47 GHz com uma tensão de comutação entre 5,7 V e 9,4 V e o segundo modelo até 4,96 GHz com a tensão de comutação entre 3,3 V e 5,4 V.
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ST20: Magnetismo
Room: 22

Chairs: Bernardo Alvarenga, Mario Leite

Electromagnetic Transient Analysis: The Increment Approach

José Cardoso, Mauricio B. C. Salles, Eduardo Costa, Luís Felipe Lourenço and Mario Leite
The seminal work by Dommel in the late 1960s fostered what was considered the one of the greatest revolution in power system analysis. Both the high efficiency and robustness of the

developed methodology enabled the release of several high-performance power systems computational tools, such as EMTP, ATP, PSCAD/EMTDC and others. Such tools have promoted

the retirement of the old analog transient network analyzers and launched the power and control systems analysis in the digital age. Dommel's approach evaluates the step-by-step

evolution of both voltages and currents through an assembly of resistances and current sources network that take into account the history of these values in the last computed step. We

here intend to reach the same goal as Dommel's by evaluating the "increments" of both voltages and currents with an assembly of resistances and sources network that take into account

the "increment" history of these values in the last step. While Dommel methodology uses the trapezoidal rule for time integration, our work proposes a parametrized integration rule. Hence,

the user is able to choose such parameter to verify its impact on the accuracy and on the oscillation dumper.

Estudo Sobre a Validade da Transformada Óptica Quase-Conforme

Danniel Mulato, Lucas H Gabrielli, Danilo Spadoti and Mateus Junqueira, Mateus
A transformada óptica quase-conforme (QCTO) é um técnica recente, que emprega transformações de coordenadas para o projeto de dispositivos eletromagnéticos e para o controle da

progação de ondas eletromagnéticas, tais como: guias de onda e mantos de invisibilidade. Entretanto, esta transformação pode resultar em um meio óptico com um índice de refração

não-homogêneo. A dedução deste índice de refração considera que a equação de Helmholtz pode ser aplicada em um meio não-homogêneo. No entanto, do eletromagmetismo clássico,

é conhecido que a equação de Helmholtz não pode ser empregada em meios não-homogêneos. Portanto, este trabalho estuda a validade da aplicação da QCTO para o projeto de

dispositivos eletromagneticos, assim como, sua capacidade no controle da progagação das ondas eletromagnéticas. Os resultados indicam que a QCTO funciona perfeitamente para o

modo TE, porém o funciomanto para o modo TM não é garantido, exceto se o gradiente do índice de refração for desprezível.

Modelo Eletromagnético de Sensor Plasmônico Acoplado a Arranjo de Nanopartículas via PGF 3D

André Felipe Souza da Cruz, Nadson Welkson de Souza, Karlo Costa and Victor Dmitriev
Neste artigo é realizado o estudo teórico de um sensor de ressonância plasmônica na configuração de Emissão Acoplada por Plasma de Superfície (SPCE). Um arranjo planar de

nanopartículas metálicas do tipo Core-Shell, modelados como nanodipolos, é acoplado à estrutura do sensor. A modelagem eletromagnética do dispositivo foi realizada através do

método do potencial magnético via Função de Green Periódica (PGF) 3D. Foram gerados resultados de campos elétrico e magnético no comprimento de onda 632.8nm. Para validação

do método analítico, foram realizadas análises do caso limite, em que as partículas se encontram distantes uma das outras, sendo comparadas com trabalhos publicados. Por fim, são

apresentados alguns resultados e discussões sobre a convergência das séries na PGF cossenoidal.

Analysis of the Response of a Compound Based on Magnetic Nanoparticles to a Magnetic Field

Lucas Sales Nunes, Glauco Fontgalland, Camila Abrantes, Tagleorge Marques Silveira, Glauco Fontgalland Filho and Barbara de Oliveira
In order to improve vertebral surgery techniques, it is proposed to use a new formulation of bone cement composed of magnetic nanoparticles. In conjunction with an external magnetic

field source, which will be responsible for controlling the transport of this material between the vertebral structures, a significant increase in the efficiency of the pedicle screw fixation is

expected, which provides stability to the spine of patients affected by diseases degenerative diseases. Therefore, we characterize both the biomaterial, in relation to the bonding time,

magnetic measurements, density and cytotoxicity, and the magnet, in relation to the geometry of the magnetic poles, magnetization, and the magnetic field intensity to be applied.

Upgrade of test bench for three-phase induction motors - Part 1: Commutation device for resistance measurement of machine windings

Danilo Aurich, Carlos A. C. Wengerkievicz, Cristian Mazzola, Bruno Zanella, Nelson Jhoe Batistela, Nelson Sadowski and Patrick Kuo-Peng
During standard tests for efficiency determination of induction machines, the measurement of electrical resistance of the windings is used to calculate the stator Joule losses and also the

temperature elevation of the windings. It is desirable to measure the resistance of all three phases as quickly as possible, so as not to allow significant temperature drop from the shutdown

instant. A simple device is designed to allow the fast connection of a precision DC source to the motor windings after shutdown using relays, with no prejudice to the accuracy. A four-wire

topology is employed, and the results indicate that the effect of parasitic resistances is mitigated. The device fulfilled its purpose of accelerating the measurements.

Upgrade of test bench for three-phase induction motors - Part 2: Virtual instrument for power measurement

Carlos A. C. Wengerkievicz, Leandro Carril, Danilo Aurich, Nelson Jhoe Batistela, Nelson Sadowski, Pedro A. da Silva, Jr. and Sandro Lima
Tests for efficiency determination of three-phase induction motors are described in standard methods, such as IEEE Std. 112-B. The achievement of reliable results depends on accurate

measurements, especially of input power, torque, speed and frequency. A virtual instrument (VI) is developed to obtain readings simultaneously from a power analyzer and a torque

transducer, both installed on a test bench. Special care is taken with the definition of the time windows used for numerical integration of waveforms in the calculation of mean values. The

VI simplifies the testing procedures, reduces their duration and mitigates error sources.

Wednesday, August 15

Wednesday, August 15, 08:00 - 09:00

PL5: Plenária 5
Disruptive Innovation through Engineering Simulation

Dr. Larry Williams

Room: Teatro Inatel

Chair: Juliano Mologni

Dr. Larry Williams is Director of Product Management at ANSYS Inc., Electronics Business Unit. He is responsible for the strategic direction of the company's electrical and electronics products,

including the High Frequency Structure Simulator (HFSS) and Maxwell finite element simulators. Dr. Williams is an expert in the application of electromagnetic field simulation to the design of

antennas, electromagnetic devices, and high-speed electronics. He has over 20 years' experience in the fields of electromagnetics and communications engineering, has delivered technical

lectures internationally, and has published numerous technical papers on the subject. He and his co-authors won the prestigious H.A. Wheeler Prize Paper Award in the IEEE Transactions on

Antennas and Propagation, 1995, and the best paper award at DesignCon 2005. He serves on the UC Irvine Henry Samueli School of Engineering Dean's Advisory Board and on the California

State Polytechnic University Electrical Engineering Department Advisory Board.
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Dr. Williams held various senior engineering positions in the Engineering Division of Hughes Aircraft Company, Radar Systems Group, where he was responsible for hardware design and

development of advanced active phased array radar antennas, array element and aperture design, associated microwave subsystems, and antenna metrology.

He received his Masters, Engineers, and Ph.D. degrees from UCLA in 1989, 1993 and 1995, respectively.

Wednesday, August 15, 09:00 - 10:00

PL6: Plenária 6
Epítome da Evolução nas Telecomunicações

Prof. Dr. Jose Antonio Justino Ribeiro

Room: Teatro Inatel

Chair: Juliano Mologni

Prof. Dr. Jose Antonio Justino Ribeiro nasceu em Mimoso do Sul - Estado do Espírito Santo em 1946. É Engenheiro Eletricista e de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de

Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí (Inatel). Obteve os graus de Mestre em Engenharia Eletrônica e Doutor em Ciência em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), de São José dos Campos - SP. Iniciou suas atividades docentes em 1965, na Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa (ETE), de Santa Rita do

Sapucaí, onde trabalhou por 52 anos. Ingressou no magistério superior no Inatel em 1968, como monitor de disciplinas da área de Eletrônica. Passou a Professor Auxiliar em 1970, a Professor

Assistente em 1972 e em 1978 foi promovido a Professor Titular, com aprovação do Conselho Federal de Educação. Ingressou na Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI) em 1973

como Auxiliar de Ensino e foi promovido por concurso público a Professor Assistente em 1980. Passou por diversos níveis de Professor Assistente e Professor Adjunto e chegou a Professor

Titular em 1990, novamente por concurso público. Entre 1985 e 1990 foi Chefe do Departamento de Telecomunicações do Inatel. Possui várias publicações de caráter técnico e científico

como autor ou coautor. Por mais de 50 anos tem-se dedicado a diferentes disciplinas na área de telecomunicações, ministrando cursos de graduação, de pós-graduação, de aperfeiçoamento

e de extensão. Apresentou várias conferências e palestras em congressos, seminários e encontros relacionados à engenharia de telecomunicações. Seu interesse principal relaciona-se à

teoria eletromagnética aplicada, no que diz respeito a antenas, propagação de ondas eletromagnéticas, microondas e comunicações ópticas. Tem atuado como revisor de artigos em diferentes

congressos e publicações nacionais e internacionais, é membro fundador da Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica (SBMO), membro da Sociedade Brasileira de Automática, do

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) e da International Society for Optical Engineering (SPIE).

Epítome da evolução nas telecomunicações

José Ribeiro
Este texto é uma pequena sinopse da evolução das telecomunicações a partir do final do século XVIII. Por essa época, começaram as apresentações dos primeiros métodos para envio de

mensagens a longas distâncias envolvendo certo tipo de tecnologia. Procurou-se mostrar como o tempo de transmissão foi progressivamente reduzido, superando antigos procedimentos

que utilizavam mensageiros, correio a cavalo, pombo-correio, ou certos sistemas sonoros ou visuais. Salientaram-se os avanços de métodos, de processos e as conseqüências no

contínuo bem estar dos usuários, o papel relevante na aproximação dos povos e das comunidades, bem como sua incomensurável atuação no progresso das nações. São apresentadas

as contribuições de inventores, pesquisadores e empreendedores. Descreve-se o advento de certos recursos tecnológicos e científicos que foram fundamentais na modernização e no

aumento da eficácia dos equipamentos. Mostra-se, também, como foram transferidos os inventos e seus respectivos aperfeiçoamentos para o parque industrial brasileiro.

Wednesday, August 15, 10:30 - 12:00

SE03: Sessão Especial 03
Tecnologias Militares

Room: Teatro Inatel

Chair: Arismar Cerqueira S. Jr.

• Prof. Dr. Arismar Cerqueira Sodré Junior: Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel)

• Cor. Jacy Barbosa Junior: Exército Brasileiro

• Cor. Dr. Judson Benévolo Xavier Junior: Centro Tecnológico do Exército Brasileiro

• Tec. Dr. Marco Aurélio Nunes da Silva: Força Aérea Brasileira (FAB)

Wednesday, August 15, 12:00 - 13:30

CE: Almoço, Cerimônia de Encerramento e Premiações
Room: Teatro Inatel

Chair: Arismar Cerqueira S. Jr.
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18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de
Eletromagnetismo

Antenas para 5G

Comunicações Ópticas

Dispositivos de RF

Magnetismo

Arranjo de Antenas Reconfigurável de Banda Dupla para Redes 5G com MIMO
Evandro Vilas Boas (Instituto Nacional de Telecomunicações, Brazil), Igor da Costa (The Antenna Company, The Netherlands), Arismar
Cerqueira S. Jr. (INATEL, Brazil) 13

Mechanically Controlled Circular Slotted-Waveguide Antenna Array for 5G Networks
Hugo Filgueiras (National Institute of Telecommunications, Brazil), Igor da Costa (INATEL, Brazil), James Kelly (University of Surrey &
Institute for Communication Systems (ICS), United Kingdom (Great Britain)), Pei Xiao (University of Surrey, United Kingdom (Great Britain)),
Arismar Cerqueira S. Jr. (INATEL, Brazil) 18

Otimização de Redes Planares de Antenas Utilizando o Método de Colônia de Vaga-lumes
Eduardo Yoshimoto (Universidade Federal do Pampa, Brazil), Marcos V. T. Heckler (Universidade Federal do Pampa, Brazil) 23

Design and Calibration of an optical fiber head sensor for measuring water levels of rivers
Ricardo Kamikawachi (UTFPR, Brazil), Ilda Abe (Federal University of Technology - Paraná, Brazil), Gilber de Almeida (Federal University of
Technology - Paraná, Brazil), Keli Seidel (Federal University of Technology of Paraná - UTFPR, Brazil), Rodrigo Fiorin (Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Brazil), Lucieli Rossi (Federal University of Paraná - UFPR, Brazil), Sergio Lopes (Federal University of
Paraná, Brazil) 31

Arc-induced Long Period Fiber Gratings with Reduced Polarization Dependent Loss
Felipe Delgado (University of Juiz de Fora, Brazil), Italo Alvarenga (University of Juiz de Fora, Brazil), Daniel D. Silveira (University of Juiz de
Fora, Brazil), Thiago Coelho (University of Juiz de Fora, Brazil), Alexandre dos Santos Bessa (University of Juiz de Fora, Brazil) 35

Análise de Inteferência Óptica em Experimentos de Detecção Harmônica de Monóxido de Carbono
Ricardo Ataide Lima (Universidade de Pernambuco, Brazil), Eduardo Fontana (Universidade Federal de Pernambuco, Brazil), Vladimir
Soares (Universidade Federal de Pernambuco, Brazil) 40

Impacto da Largura de Pulso na Sensibilidade e no Alcance de Sensor Distribuído de Temperatura à Fibra Óptica Baseado em
Espalhamento Raman
Marianne Silva (Federal University of Pernambuco, Brazil), Henrique Patriota Alves (Universidade Federal de Pernambuco, Brazil), Jehan
Nascimento (Universidade Federal de Pernambuco, Brazil), Joaquim F. Martins-Filho (Federal University of Pernambuco, Brazil) 45

Desafios para Instalação de uma Estação Terrena para Monitoramento da Amazônia com Imagens de Satélites
Cristiano Amaral (MD - SIPAM, Brazil), Lorena Guedes (CENSIPAM, Brazil), Artur Salvador (CENSIPAM, Brazil) 50

Estudo da influência do tamanho do particulado de ferro carbonila como material absorvedor de radiação eletromagnética na faixa de
frequência de 12.4 a 18 GHz (Banda Ku)
Ana Paula Oliveira (National Institute for Space Research, Brazil), Aline Rodrigues (INPE, Brazil), Sandro Quirino (ETEP Faculdades,
Brazil), Diego Vergara (INPE, Brazil), Simone Pinto (ICT-UNIFESP, Brazil), Mirabel Rezende (ICT-UNIFESP, Brazil), Mauricio Baldan
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brazil) 54

Preparação de Absorvedores de Micro-ondas Baseados em Ferrita, Ferrocarbonila e Filamentos Metálicos Através de Análise Estatística de
Experimentos
Simone Pinto (ICT-UNIFESP, Brazil), Mauro Oliveiira Jr. (ICT-UNIFESP, Brazil), Newton Gomes (Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA,
Brazil), Mirabel Rezende (ICT-UNIFESP, Brazil) 58

Acoplador Híbrido de 90º Utilizando Elementos Discretos para Dispositivos UHF
Juner M. Vieira (Federal University of Pampa, Brazil), Rodrigo Facco (Federal University of Pampa, Brazil), Marcos V. T. Heckler
(Universidade Federal do Pampa, Brazil) 62

Modelagem Computacional de um Ressonador SAW Multicamadas
Newton Gomes (Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, Brazil), Argemiro Silva (ITA, Brazil), Douglas Leite (ITA, Brazil) 66

Análise numérica de eficiência da CPML através de reflectometria de onda guiada
Licinius Alcantara (Universidade Federal Rural da Amazônia, Brazil) 76

Finite Element Modelling of a Single Sheet Tester with Induction Control
Laurent Bernard (Universidade Federal de Santa Catarina & GRUCAD, Brazil), Benjamin Mailhe (Universidade Federal de Santa Catarina,
Brazil), Ricardo Elias (Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil), Nelson Sadowski (Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil),
Jhoe Batistela (Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil) 80
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Sessão de Pôster 01

Análise do Erro Resultante da Transformação da Impedância de uma Linha de Transmissão Trifásica do Domínio das Fases para o Domínio
dos Modos
Natália Melo (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Portugal), Rodolfo Antônio Moura (Universidade Federal de São João
Del-Rei - UFSJ, Portugal), Marco Aurélio de Oliveira Schroeder (Universidade Federal São João Del-Rei - UFSJ, Brazil), Gustavo Campos
(Instituto Federal de Minas Gerais, Brazil) 85

Análise dos Níveis de Potencial Elétrico e de Correntes Induzidas em Dutos Metálicos Aéreos situados na Faixa de Passagem de Linhas de
Transmissão de Alta Tensão
Mariana Santos (Instituto Federal de Minas Gerais, Brazil), Marco Aurélio de Oliveira Schroeder (Universidade Federal São João Del-Rei -
UFSJ, Brazil), Teresa Assunção (Universidade Federal de São João del Rei, Brazil), Erivelton Geraldo Nepomuceno (Federal University of
São João Del-Rei, Brazil), Rodolfo Antônio Moura (Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ, Portugal) 90

Transceptor GFDM Integrado em Sistema Rádio sobre Fibra para Redes 5G
Ramon Maia Borges (National Institute of Telecommunications, Brazil), Tiago Reis Rufino Marins (Telecommunications National Institute &
Inatel Competence Center, Brazil), Matheus Sêda (Inatel, Brazil), Danilo Spadoti (Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, Brazil), Luciano
Leonel Mendes (Inatel, Brazil), Arismar Cerqueira S. Jr. (INATEL, Brazil) 102

Analog Radio-over-Fiber Fronthaul by a Double Cavity Self-Seeded WDM-PON
Adelcio Souza (University of Sao Paulo, Brazil), Daniel Celino (University of São Paulo (USP), Brazil), Ulysses Rondina Duarte (Federal
Institute of Minas Gerais (IFMG, Formiga) & University of Sao Paulo, Brazil), Murilo A Romero (University of Sao Paulo, Brazil) 107

Controle do Diagrama de Radiação de Dipolos de Grafeno pelo Potencial Químico
Gabriel Pinto (Universidade Federal do Pará, Brazil), Karlo Costa (Federal University of Para, Brazil) 112

Laser em anel com amplificador óptico semicondutor e filtro por interferência multimodal
Marlon Correia (Universidade Federal Fluminense & Laboratório de Comunicações Ópticas, Brazil), Ricardo Marques Ribeiro (Universidade
Federal Fluminense & Laboratorio de Comunicacoes Opticas, Brazil), André Monteiro (Universidade Federal Fluminense & Departamento de
Engenharia de Telecomunicações, Brazil), Vinicius Nunes Henrique Silva (Universidade Federal Fluminense, Brazil), Claudia Barucke
Marcondes (Cefet RJ, Brazil) 117

Procedimentos e ensaios de compatibilidade eletromagnética para transmissores transcutâneos de energia utilizados em suporte
circulatório mecânico
Rafael Nunes Silva (University of Sao Paulo, Brazil), Luiz Lebensztajn (University of Sao Paulo, Brazil), Carlos Sartori (USP, Brazil), Evandro
Drigo (Universidade de São Paulo & IDPC, Brazil), Jack Jye Oyan (University of Sao Paulo, Brazil) 122

Identificação de Campos Eletromagnéticos Próximos Através de Medições e Modelagens Numéricas
Adroaldo Raizer (Federal University of Santa Catarina, Brazil), Larissa Avila (Universidade Federal de Santa Catarina & MagLab, Brazil),
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Resumo—Este artigo relata o desenvolvimento teórico para o
cálculo do espalhamento eletromagnético de estruturas planares
de microfita iluminadas por ondas planas empregando o método
do casamento de modos discretos (do inglês, discrete mode
matching - DMM). A técnica é demonstrada para um alvo
simples, composto por um elemento retangular de microfita. A
validação foi realizada comparando-se os resultados obtidos com
o software comercial ANSYS Designer, verificando-se excelente
concordância entre os diagramas calculados. Destaca-se que a
técnica apresentada utiliza recursos computacionais significati-
vamente menores que o simulador comercial.

Palavras-Chave—Método do casamento de modos discretos,
espalhamento eletromagnético, antenas planares.

I. INTRODUÇÃO

O espalhamento eletromagnético ocorre quando uma onda
que se propaga em um determinado meio incide sobre alguma
descontinuidade. Como exemplo, pode-se citar uma interface
entre dois meios dielétricos ou entre um dielétrico e uma
superfı́cie condutora elétrica, resultando em reflexão da onda
eletromagnética. Tal caracterı́stica possibilita uma série de
aplicações, como radares para monitoramento de tráfego aéreo
e radares de abertura sintética (do inglês, synthetic aperture ra-
dar - SAR). Os radares de abertura sintética encontram grande
aplicação na área de sensoriamento remoto, onde a antena do
radar emite ondas eletromagnéticas de um terminal instalado
em uma plataforma aérea (avião) ou espacial (satélite) e recebe
os sinais resultantes do espalhamento eletromagnético causado
pela superfı́cie terrestre. Os sinais recebidos são processados,
de modo a possibilitar a geração de imagens da superfı́cie
terrestre iluminada pelo SAR.

O teste de algoritmos para processamento de imagens SAR
pode ser realizado a partir de modelos estocásticos ou eletro-
magnéticos [1]. Neste último caso, o alvo é iluminado geral-
mente por uma onda plana. As caracterı́sticas do espalhamento
dependem dos parâmetros eletromagnéticos e da geometria
do problema. Através da utilização de técnicas numéricas de
onda completa, é possı́vel prever o espalhamento resultante
por meio de simulações com elevado grau de exatidão. Tal
procedimento pode auxiliar no teste e no aperfeiçoamento de
técnicas de processamento de imagens SAR, uma vez que
todos os parâmetros do alvo são conhecidos.

Para fins de análise eletromagnética, o espalhador pode ser
modelado utilizando-se estruturas planares do tipo microfita,
onde diferentes camadas dielétricas ou diferentes elementos
condutores (patches) podem ser considerados para modelar o
alvo desejado. Várias técnicas numéricas vêm sendo utilizadas
para a análise dessas estruturas. O método das Diferenças
Finitas no Domı́nio do Tempo (do inglês, finite difference time
domain - FDTD) e o Método dos Elementos Finitos (do inglês,
finite element method - FEM) vêm recebendo especial atenção
da comunidade cientı́fica. Suas principais vantagens são a
simplicidade do pré-tratamento matemático e a flexibilidade
para análise de estruturas complexas [2]– [4]. Sua principal
desvantagem é a necessidade de alto poder computacional
para a realização das simulações, especialmente quando a
geometria apresentar camadas dielétricas eletricamente muito
finas. Métodos baseados na função de Green espectral e no
Método dos Momentos (do inglês, method of moments - MoM)
já foram estudados por vários autores, apresentando como
principal vantagem sobre o FDTD e o FEM a necessidade de
menor demanda computacional e perı́odo de execução mais
curto [2], [5]– [6].

Outra técnica que vem sendo desenvolvida nos últimos
anos para a análise rápida de estruturas de microfita é o
método do casamento de modos discretos (do inglês, discrete
mode matching - DMM) [7]– [15]. Este método emprega a
função de Green no domı́nio espectral para modelar estruturas
planares multicamada. As densidades superficiais de corrente
elétrica são calculadas em pontos especı́ficos nas interfaces
entre camadas dielétricas. O DMM considera a imposição de
condições de contorno laterais em duas dimensões, sendo a
resposta na terceira dimensão, correspondente à direção do
“empilhamento” das camadas dielétricas, dada analiticamente
pela função de Green da estrutura. O truncamento lateral do
domı́nio de análise permite a existência de somente um deter-
minado conjunto discreto de modos, de forma a permitir que
a transformada inversa de Fourier seja calculada de maneira
mais rápida em comparação a outros métodos tradicionais de
onda completa.

Até o momento, o DMM ainda não foi utilizado para cálculo
de espalhamento eletromagnético. Desta forma, a principal
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Figura 1. Geometria de um alvo retangular em microfita.

contribuição deste artigo é a apresentação da formulação ma-
temática do DMM para esta aplicação e de sua implementação
computacional em ambiente MATLAB. A seção II apresenta
a teoria básica do DMM, formulada no domı́nio espectral. Na
sequência, a excitação de uma estrutura planar por meio de
uma onda plana incidente é modelada na seção III. A validação
da técnica foi executada comparando-se os resultados obtidos
com a previsão numérica fornecida pelo software Ansys Desig-
ner, sendo que a técnica aqui apresentada necessitou de menos
de 20 % de variáveis em comparação ao simulador comercial.

II. MÉTODO DO CASAMENTO DISCRETO DE MODOS

A estrutura tı́pica a ser analisada neste trabalho é apresen-
tada na Fig. 1. No DMM, os campos elétrico e magnético são
representados por meio de expansões modais no domı́nio es-
pectral, o que permite utilizar a Teoria de Circuito Equivalente
de Onda Completa [16] para determinação da diádica de Green
da estrutura no domı́nio espectral. As expansões que descre-
vem as componentes de campo precisam ser truncadas, de
forma a viabilizar uma solução numérica à equação de onda.
Uma vez construı́do o sistema final de equações, as condições
de contorno podem ser impostas no domı́nio espacial, após a
aplicação da transformada inversa de Fourier.

Na presente formulação, a estrutura poderá apresentar
múltiplas camadas dielétricas empilhadas na direção z e
exibirá dimensões infinitas ao longo das coordenadas x e y.
A existência de densidades de corrente elétrica somente será
permitida nas interfaces entre as camadas dielétricas.

A. Modelamento Matemático para as Paredes Absorvedoras

Para estruturas abertas, a aplicação do DMM exige que o
domı́nio computacional seja truncado lateralmente por paredes
que forneçam uma condição de contorno absorvedora (do
inglês, absorbing boundary condition - ABC) ao longo das
direções x e y. Esse tipo de truncamento permite simular uma
estrutura aberta, porém utilizando o tratamento matemático
de uma estrutura fechada. Enquanto que o uso de paredes
laterais elétricas ou magnéticas resultam em números de onda
puramente reais para estruturas sem perdas, o emprego de
ABCs resulta em números de onda complexos.

Figura 2. Geometria para cálculo dos números de onda para ABCs.

Para este trabalho, o cálculo dos números de onda comple-
xos baseou-se nas aproximações apresentadas em [17]– [18].
A principal caracterı́stica deste operador é a possibilidade de
escolha dos ângulo de incidência θp sobre a parede absorve-
dora para os quais deve ocorrer reflexão nula (absorção total).
A geometria básica para determinação dos números de onda
com o operador de Higdon é apresentada na Fig. 2 e o cálculo
é obtido por

ord∏
p=1

(
∂

∂y
± j
√
εd cos(θp)

)
ψ = 0, (1)

onde ord representa a ordem do operador e indica o número
de ângulos em que absorção total deve ocorrer.

A condição (1) deve ser aplicada nas duas ABCs que
delimitam o domı́nio computacional, mostradas na Fig. 2, ao
longo de cada coordenada x e y. Assumindo-se que a resposta
da equação de onda ao longo de y equivalha a

ψ(y) = Aye
jkyly +Bye

−jkyly, (2)

chega-se, após várias manipulações algébricas, a∏ord
p=1

(
kyl −

√
εd cos(θp)

)∏ord
p=1

(
kyl +

√
εd cos(θp)

) = ±1 =
Ay
By

. (3)

Os valores de kyl que satisfazem (3) são os números de onda
ao longo de y e correspondem aos modos que conseguem
estabelecer-se na estrutura truncada por ABCs. Em (3), By
pode assumir valores iguais a ±Ay . Se By = +Ay for
substituı́do em (2), então

ψ(y) = 2 cos(kyly), (4)

enquanto que, se By = −Ay for utilizado, então

ψ(y) = −2j sin(kyly). (5)

Portanto, para os valores de kyl obtidos pela condição By =
Ay , ψ(y) deve ser descrito em termos de funções cosseno,
enquanto que funções seno devem ser empregadas para os
números de onda calculados para a condição By = −Ay .

A Fig. 3 mostra os números de onda normalizados por
k0 obtidos para três diferentes valores de ord, considerando-
se θp = 0◦ para todos os valores de p, e para εd = 3.0
e a = 5. Os sı́mbolos quadrados representam as soluções
para By = −Ay , enquanto que os cı́rculos correspondem a
By = Ay . Para os modos de ordem superior, percebe-se que a
parte real de kyl tende a se aproximar do eixo real, sendo este
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branch point branch cut

Figura 3. Números de onda para o operador de Higdon para diferentes ordens.

Tabela I
FUNÇÕES DE ONDA PARA IMPLEMENTAÇÃO NUMÉRICA DAS ABCS.

Paredes τe
(
kyl, y

e
)

τh
(
kyl, y

h
)

laterais

cos (ky0ye) −j sin
(
ky0yh

)
ABC-ABC −j sin (ky1ye) cos

(
ky1yh

)
...

...
(alternadamente) (alternadamente)

decaimento dependente da ordem ord do operador de Higdon.
A Tabela I resume as expressões para números e funções de
onda descritos anteriormente.

B. Transformadas de Fourier para Discretização 2D

Para a análise de estruturas de microfita, a formulação do
problema no domı́nio espectral é conveniente, uma vez que a
equação de onda pode ser transformada em uma equação dife-
rencial ordinária de solução mais simples. Considerando que
a geometria em análise consista de camadas dielétricas planas
empilhadas ao longo de z, uma transformação bidimensional
deve ser realizada ao longo de x e y.

Se uma estrutura limitada lateralmente for analisada, então
apenas alguns modos particulares poderão estabelecer-se na
estrutura, sendo que a configuração desses modos dependerá
da combinação de paredes laterais adotada [2]. Neste caso,
haverá um espectro discreto de valores de kxi

and kyl . Assim,
a transformada inversa de Fourier é dada por

ψ (x, y, z) =
1

4π2

∑
l

∑
i

τx (kxi, x) τy (kyl, y) ψ̃ (kxi, kyl, z) ,

(6)

Figura 4. Discretização 2D composta de linhas e e h.

onde os termos τx (kxi, x) e τy (kyl, y) devem ser escolhidos
de acordo com a Tabela I para o caso de estruturas limitadas
lateralmente por ABCs.

Para aplicação das condições de contorno sobre o elemento
de microfita, uma discretização bidimensional conforme mos-
trado na Fig. 4 deve ser aplicada. Linhas adjacentes de um
mesmo sistema encontram-se distanciadas de ∆x e ∆y ao
longo de x e y, respectivamente. Os sistemas de linhas e e h
estão deslocados entre si de 0.5∆x e 0.5∆y. As componentes
Ey , Hx and Jy são calculadas nas linhas e, enquanto que Ex,
Hy and Jx são obtidas sobre as linhas h. Se forem adotadas
Nxe e Nye linhas e e Nxh e Nyh linhas h ao longo de x e y,
respectivamente, a equação (6) pode ser empregada para ~E, ~H
e ~J e reescrita no formato matricial, resultando nas seguintes
expressões

Ex = ThẼx (7)

Ey = TeẼy (8)

Hx = TeH̃x (9)

Hy = ThH̃y, (10)

Jx = ThJ̃x (11)

Jy = TeJ̃y. (12)

As equações (7)-(12) são válidas para qualquer combinação
de condições de contorno laterais, sendo apenas necessária a
escolha correta dos números e funções de onda para cálculo
das matrizes de transformação Te e Th. Os elementos de Te
são dados por

τe = τex (kxi, x
e) τey (kyl, y

e) , (13)

enquanto que os elementos de Th são determinados por

τh = τhx
(
kxi, x

h
)
τhy
(
kyl, y

h
)
. (14)
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Figura 5. Onda plana incidente sobre um alvo planar em microfita.

C. Obtenção do Sistema de Equações no Domı́nio Espacial

Conforme já foi vastamente reportado na literatura, é
possı́vel relacionar as densidades de corrente com os campos
elétricos presentes nas interfaces entre as camadas dielétricas
através da seguinte expressão

jη0

[
G̃xx G̃xy

G̃yx G̃yy

] [
J̃x
J̃y

]
=

[
Ẽx
Ẽy

]
, (15)

que corresponde a um sistema de equações escrito no domı́nio
espectral. Para aplicação das condições de contorno, define-se
a seguinte transformação para a diádica de Green

[
Gxx Gxy

Gyx Gyy

]
=

[
Th 0
0 Te

] [
G̃xx G̃xy

G̃yx G̃yy

]

×
[

T−1h 0
0 T−1e

]
, (16)

que, quando aplicada à equação (15), resulta em

jη0

[
Gxx Gxy

Gyx Gyy

] [
Jx
Jy

]
=

[
Ex
Ey

]
. (17)

III. CÁLCULO DO ESPALHAMENTO ELETROMAGNÉTICO DE
UM ALVO SIMPLES DE MICROFITA

A. Modelo da excitação por onda plana

Para modelar a excitação por uma onda plana incidente
sobre o alvo, será considerada a convenção mostrada na Fig. 5.
De forma genérica, o campo elétrico incidente é descrito por

~Ei = (x̂Ex + ŷEy + ẑEz) e
+j~k·~r. (18)

Os vetores ~k e ~r correspondem à constante de propagação
no espaço livre e ao versor radial do sistema de coordenadas
esféricas, respectivamente. O produto escalar dessas duas
grandezas pode ser escrito como

~k · ~r = k0 (x sin θi cosφi + y sin θi sinφi + z cos θi) . (19)

A combinação de (19) com (18) resulta em

~Ei = (x̂Ex + ŷEy + ẑEz)

× e+jk0(x sin θi cosφi+y sin θi sinφi+z cos θi). (20)

Figura 6. Orientação dos campos para uma onda plana TMx incidente sobre
o alvo.

A expressão (20) permite modelar qualquer onda plana
incidente sobre um alvo. Para analisar a forma com que se
deve aplicar (20), uma onda incidente do tipo TMx será
considerada incidindo a φ = 270◦ e θ = θi, conforme
esquematizado na Fig. 6. Neste caso, Eiy = Eiz = 0, de modo
que

~EiTMx = x̂E0e
+jk0(−y sin θi+z cos θi). (21)

Uma vez que a onda é plana e se propaga no espaço livre, o
campo magnético incidente pode ser obtido por

~Hi =
1

η0
β̂ × ~Ei, (22)

onde β̂ = ~ki/k0 e η0 é a impedância intrı́nseca do espaço
livre.

Para determinar a densidade de corrente superficial ~JS
induzida na superfı́cie do alvo, deve-se estabelecer o sistema
de equações baseado na imposição da condição de contorno
para o campo elétrico sobre o patch. Para isso, parte-se do
cálculo do campo elétrico total existente no espaço livre, que
é dado por

~Etotal = ~Ei + ~Es, (23)

onde ~Es é o campo elétrico espalhado pelo alvo.
Considerando-se que o alvo seja feito de material perfeita-
mente condutor, as componentes tangenciais do campo elétrico
total devem anular-se sobre o alvo, de forma que a condição

~Etotalt = 0 (24)

deve ser satisfeita. Combinando-se (23) e (24), resulta que

~Eit (z = h) = − ~Est (z = h) . (25)

O campo elétrico espalhado pode ser calculado a partir da
densidade de corrente elétrica que flui no alvo por

~Est (x, y, z = h) =

∫
S′
G (x− x′, y − y′, h) ~J (x′, y′, h) dS′,

(26)
onde S′ representa a superfı́cie do alvo e G é a função de
Green da estrutura.

Na formulação do DMM, a densidade superficial de corrente
é descrita por linhas e e h, que correspodem a pontos na
superfı́cie do alvo onde a corrente é amostrada. Assim sendo,
como será definido na seção subsequente, a densidade de cor-
rente no patch pode ser considerada como uma rede de dipolos
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de Hertz, cujas correntes são representadas matematicamente
por

~Jhd (x′, y′, z′) = J0δ (x− x′, y − y′, z − z′) (Jxx̂+ Jy ŷ) .
(27)

Pela propriedade de integração da função delta de Dirac, a
introdução de (27) em (26) resulta em

~Est (x, y, z = h) = G (x− x′, y − y′, h) ~Jhd (x′, y′, h) . (28)

Aplicando-se (28) sobre as linhas e e h sobre o alvo, pode-
se escrever, em notação matrical, que

Z · J = Ei, (29)

onde os elementos de Z são calculados através da função de
Green, e

J =

[
Jy
Jx

]
(30)

Ei =

[
Eiy
Eix

]
. (31)

Finalmente, a distribuição de corrente sobre o alvo é calcu-
lada por

Z−1 · Ei = J. (32)

Para o caso particular de uma onda TMx,

Ei =

[
0

E0e
jk0(−yh sin θi+h cos θi)

]
, (33)

onde yh corresponde ao valor da coordenada y de uma linha
h na superfı́cie do patch sobre o qual a onda está incidindo.

B. Cálculo do campo elétrico espalhado pelo alvo em micro-
fita

Uma vez calculada a densidade de corrente elétrica que flui
sobre o alvo, como resultado da incidência da onda plana,
pode-se calcular o campo elétrico espalhado. Ao contrário
do que ocorre com outros métodos numéricos para análise
eletromagnética, na técnica proposta, as densidades de corrente
Jx e Jy são calculadas apenas sobre os pontos de discretização
h e e, respectivamente. Desta forma, cada valor de Jx pode
ser considerado como um dipolo infinitesimal (ou dipolo de
Hertz) orientado ao longo de x e posicionado em

(
xhm, y

h
n, z
′),

enquanto que cada valor de Jy será tratado como um di-
polo infinitesimal orientado ao longo de y e posicionado em
(xem, y

e
n, z
′). Para exemplificar essa consideração, a Fig. 7

apresenta os dipolos de Hertz equivalentes para o caso de um
alvo retangular.

Matematicamente, as correntes que fluem em dipolos de
Hertz orientados ao longo de x e y podem ser descritas,
respectivamente, por

Jhdx
(
xhm, y

h
n, z
′) = Jx0mnδ (x− xmm, y − ymn , z′) (34)

Jhdy (xem, y
e
n, z
′) = Jy0mn

δ (x− xem, y − yen, z′) . (35)

Através do método da fase estacionária, é possı́vel calcu-
lar o campo elétrico irradiado na região de campo distante

Figura 7. Orientação dos dipolos infinitesimais sobre o alvo de microfita: (a)
vista superior; (b) vista lateral.

utilizando-se as funções de Green no domı́nio espectral. Para
isso, as correntes calculadas devem ser transformadas para esse
domı́nio. Aplicando-se a transformada dupla de Fourier em
(34) e (35), obtêm-se

J̃hdx (kxi, kyl, z
′) = Jx0mn

e−j(kxix
m
m+kyly

m
m) (36)

J̃hdy (kxi, kyl, z
′) = Jy0mne

−j(kxix
e
m+kyly

e
m). (37)

Após a aplicação do método da fase estacionária, o campo
elétrico irradiado por cada dipolo de Hertz, escrito em coor-
denadas esféricas, é calculado por

Ehdθ (r, θ, φ) = jk0
e−jk0r

2πr

(
cosφ Z̃xxJ̃

hd
x

+ cosφ Z̃xyJ̃
hd
y + sinφ Z̃yxJ̃

hd
x

+ sinφ Z̃yyJ̃
hd
y

)
, (38)

Ehdφ (r, θ, φ) = jk0
e−jk0r

2πr
cos θ

(
− sinφ Z̃xxJ̃

hd
x

− sinφ Z̃xyJ̃
hd
y + cosφ Z̃yxJ̃

hd
x

+ cosφ Z̃yyJ̃
hd
y

)
, (39)

onde

Z̃xx = − j

ωε0

(
k2xk1k2 sin k1h

β2Tm
+
k2yk

2
0 sin k1h

β2Te

)
(40)

Z̃xy = − j

ωε0

(
kxkyk1k2 sin k1h

β2Tm
− kxkyk

2
0 sin k1h

β2Te

)
(41)
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Z̃yx = Z̃xy (42)

Z̃yy = − j

ωε0

(
k2yk1k2 sin k1h

β2Tm
+
k2xk

2
0 sin k1h

β2Te

)
(43)

Tm = εrk2 cos k1h+ jk1 sin k1 (44)

Te = k1 cos k1h+ jk2 sin k1 (45)

k1 = k20

(
εr − (sin θ)

2
)

(46)

k2 = k0 cos θ (47)

β = k0 sin θ. (48)

Para a correta aplicação das expressões (38) e (39) para o
presente caso, deve-se levar em conta a polarização de cada
dipolo de Hertz: caso este esteja orientado ao longo de x, então
deve-se assumir que J̃hdy = 0; caso o dipolo esteja polarizado
em y, considera-se que J̃hdx = 0.

Finalmente, o campo elétrico total espalhado pelo alvo pode
ser calculado pela superposição dos campos irradiados por
todos os dipolos infinitesimais que modelam a densidade de
corrente que flui no patch. Matematicamente,

Eθ (r, θ, φ) =

M∑
m=1

N∑
n=1

Ehdθ (r, θ, φ) (49)

Eφ (r, θ, φ) =

M∑
m=1

N∑
n=1

Ehdφ (r, θ, φ) . (50)

C. Validação da técnica

Para validar a técnica desenvolvida, um alvo composto por
um patch retangular em microfita com largura de 28 mm
e comprimento 35 mm foi modelado com o DMM sob
a condição de incidência de onda plana. A geometria do
problema em análise segue a Fig. 1, onde h = 0, 76 mm e
εr = 2, 2. O DMM foi empregado para o cálculo do campo
elétrico espalhado pelo alvo para uma onda incidente operando
em 3 GHz e com configuração TMx. De acordo com a
convenção da Fig. 5, a onda incide da direção φi = 270◦

e θi = 0◦.
Esta mesma estrutura foi modelada no software comercial

ANSYS Designer. O campo elétrico espalhado no plano φ =
90◦ calculado com o DMM e com o simulador comercial é
apresentado na Fig. 8. É possı́vel verificar concordância muito
boa entre os resultados, o que valida a técnica desenvolvida
nesse trabalho. Deve-se destacar que o cálculo do campo
espalhado foi realizado com apenas 12 linhas e e 12 linhas
h colocadas sobre o patch, resultando na resolução de um
sistema de equações com apenas 24 incógnitas. O simula-
dor comercial necessitou de uma discretização bem maior,
resultando em 145 incógnitas. Assim sendo, verifica-se que
a utilização de memória e o tempo computacional necessário
com o DMM foi significativamente menor que com o ANSYS
Designer.
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Figura 8. Comparação do campo espalhado calculado com o DMM e com o
software ANSYS Designer para uma onda TMx incidente a θi = 0◦.

IV. CONCLUSÃO

Este artigo teve como finalidade descrever a teoria para
cálculo do espalhamento eletromagnético por estruturas passi-
vas de microfita. Um alvo iluminado por uma onda plana foi
modelado e o campo espalhado foi calculado com a técnica
do casamento de modos discretos (DMM).

A distribuição de corrente no patch foi calculada utilizando-
se uma discretização composta por linhas e e h dispostas ao
longo das coordenadas x e y. O campo elétrico espalhado
foi, então, calculado através da consideração de dipolos infi-
nitesimais posicionados sobre o patch. A técnica foi validada
através de comparação de resultados com o simulador comer-
cial ANSYS Designer, que emprega o método dos momentos
para a solução do problema. Concordância muito boa entre
os resultados obtidos com o DMM e o ANSYS Designer
foi verificada, sendo que a técnica apresentada neste artigo
necessitou de menos de 20 % do número de variáveis em
comparação ao software comercial.

Embora o exemplo considerado neste trabalho tenha sido
composto de um irradiador simples, a técnica pode ser expan-
dida a modelos maiores, em que o alvo pode ser composto
por múltiplos patches. Neste caso, com dimensões elétricas
correspondentes a vários comprimentos de onda, a redução
de 80 % no número de variáveis em comparação ao uso
de software comercial, conforme verificado, acarretará em
uma redução significativa no uso de recursos computacionais
e no tempo de simulação. Exemplos tı́picos de potenciais
estruturas que podem ser modeladas com a técnica proposta
são as superfı́cies seletivas em frequência (do inglês, frequency
selective surfaces - FSS) e os chamados reflectarrays.
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Resumo—Novas geometrias de patches condutores inspirados no fractal 
de Hilbert são propostas e utilizadas no desenvolvimento de superfícies 
seletivas de frequência (FSS), com uma camada dielétrica, para rejeição de 
faixas de frequência específicas. A técnica proposta é baseada no 
preenchimento dos vazios observados em cada célula unitária após a 
definição da forma dos patches condutores. Assim, os elementos das FSS são 
definidos a partir de modificações na estrutura do fractal de Hilbert, 
possibilitando o atendimento de requisitos específicos de projetos como: 
aumento da largura de banda, operação em multibanda, ocorrência de 
ressonâncias próximas, estabilidade angular e/ou miniaturização. A análise 
numérica é realizada através do Ansoft Designer. Para fins de comparação 
de resultados, são construídos e medidos alguns protótipos, tendo sido 
observada uma boa concordância entre os resultados simulados e medidos. 
Os resultados obtidos mostram operação em multibanda, ocorrência de 
ressonâncias próximas, excelente estabilidade angular, observada para 
ângulos de incidência entre 0º e 60º, e miniaturização, de forma que a célula 
de um dos projetos é de apenas 0,059 λ0 x 0,059 λ0. 

Palavras chaves—FSS, seletividade em frequência, estabilidade angular, 
miniaturização, ressonâncias próximas, fractal de Hilbert, fractal de Hilbert 
modificado 

I. INTRODUÇÃO 
Atualmente, observa-se uma necessidade crescente de 

desenvolvimento de dispositivos e circuitos para sistemas de 
comunicações sem fio que possam interagir com ondas 
eletromagnéticas com o objetivo de rejeitar faixas de frequências 
específicas em ambientes diversos de modo a evitar interferências 
desnecessárias [1]-[4]. Um exemplo típico de aplicação está na 
necessidade de bloqueio em muitos casos de sinais de WiFi 
externos. 

O desenvolvimento de novas estruturas baseadas em geometrias 
fractais, para aplicações em micro-ondas, tem motivado 
pesquisadores ao redor do mundo, que estão muito interessados no 
desenvolvimento de dispositivos e circuitos com maior 
estabilidade, melhor transmissão ou rejeição, miniaturização, 
banda larga e multibanda, por exemplo. Especificamente, os 
fractais tradicionais têm sido amplamente utilizados no 
desenvolvimento de circuitos integrados de micro-ondas e 
antenas, pois possibilitam a melhoria de suas respostas em 
frequência [5]-[8]. No entanto, para que se obtenha mais 
vantagens do potencial dessas geometrias fractais, elas devem ser 
alteradas de acordo com as aplicações desejadas. Além disso, 
devido à interferência externa, os filtros espaciais, como 

superfícies seletivas de frequência (FSS), tornaram-se cada vez 
mais populares com o grande crescimento no uso de tecnologias 
sem fio, pois eles aparecem como uma excelente solução para 
filtrar frequências predeterminadas [3]-[12]. Portanto, o uso de 
fractais tradicionais ou novos nessas estruturas traz contribuições 
específicas na melhoria das suas respostas em frequência. 

Nesse contexto, a contribuição desejada pelos diversos autores irá 
determinar as formas dos fractais utilizados, possibilitando reduzir 
suas desvantagens e aprimorar suas qualidades. 

No caso do fractal de Hilbert, devido à sua assimetria geométrica, 
uma estrutura de FSS com esse elemento fractal apenas 
apresentará uma polarização ao longo de um eixo, 
comprometendo a sua estabilidade angular em relação à direção da 
onda incidente. Portanto, existem várias técnicas para tornar essas 
estruturas simétricas [6]. Em [7], são usadas duas FSS acopladas de 
curvas de Hilbert, uma para cada polarização, enquanto que, em 
[8], um projeto de espira fechada foi apresentado utilizando a 
conexão de quatro curvas de Hilbert, espaçadas na mesma camada. 
Em [9], o arranjo de quatro curvas de Hilbert, simetricamente 
giradas na mesma camada, foi usado, enquanto que, em [6], várias 
curvas de Hilbert de quarta iteração são giradas e conectadas na 
mesma célula. 

O principal objetivo deste trabalho é aperfeiçoar a atual 
tecnologia de projeto de FSS usando modificações na geometria 
fractal de Hilbert, com uma relação personalizada de formação 
fractal e com adaptações adicionais, para melhor utilizar o 
potencial dessas estruturas. Assim, usando configurações 
diferentes da mesma arquitetura, baseadas no fractal de Hilbert, 
pode-se configurar estruturas de FSS para obter maior largura de 
banda, operação em multibanda, boa estabilidade angular e 
miniaturização, por exemplo. 

Este artigo introduz uma nova forma de projetar estruturas de 
FSS. As especificações são apresentadas em frequências que 
permitam fabricação e medição adequadas, sem priorizar qualquer 
tecnologia específica, ficando a cargo do projetista utilizar a 
técnica proposta neste trabalho para redimensionar ou 
reconfigurar a estrutura dos elementos das FSS para operar na 
frequência da tecnologia de interesse. 
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II. PROJETO E ANÁLISE DAS FSS PROPOSTAS 

A. Geometrias dos fractais de Hilbert modificados e estabilidade 
angular das FSS consideradas 

Existem várias maneiras de configurar a geometria do elemento 
da FSS. Para simplificar a análise, a geometria do patch é definida 
pela utilização de duas “garras” de Hilbert em cada lado do 
quadrado. O primeiro projeto de modificação a partir de uma 
espira quadrada, como a mostrada na Fig. 1(a), que será usada na 
superfície seletiva de frequência denominada FSS0. Nesta 
estrutura tem-se W = 0,4 mm, g = 9,2 mm e Tx = Ty = 10 mm. O 
substrato dielétrico utilizado é o FR-4 (εr = 4,4 e tanδ = 0,02), com 
espessura igual a 1,59 mm. 

A Fig. 1(b) mostra a geometria do patch de Hilbert modificado 
com duas “garras”, usada como elemento no arranjo periódico da 
estrutura da superfície seletiva de frequência denominada FSS1. 
Observe que a estrutura da Fig. 1(b) apresenta simetria em relação 
aos eixos x e y e possui um espaço vazio, que pode ser usado para 
preenchimento com novas estruturas. A simetria indicada, no caso 
da FSS1, resulta na excelente estabilidade angular em relação ao 
ângulo de incidência da onda, observada na Fig. 2, na frequência 
central, Fc, de 1,78 GHz, para a primeira ressonância. 

A Tabela I apresenta os resultados simulados obtidos na 
frequência de rejeição para a FSS com o elemento de arranjo de 
Hilbert modificado mostrado na Fig. 1(b). Observa-se que, para a 
variação de 0º a 60º no ângulo de incidência da onda 
eletromagnética, não há comprometimento do desempenho da 
FSS, que permanece com resultados consistentes, como esperado 
em estruturas de FSS com elementos simétricos. 

   
                           (a)                                                   (b)  
Fig. 1.  Geometrias dos patches condutores das FSS. (a) Espira quadrada 
(FSS0) e (b) fractal de Hilbert modificado, com duas “garras” (FSS1). 
 

 
Fig. 2.  Resultados simulados para o coeficiente de transmissão da estrutura 
da FSS1, com o elemento fractal indicado na Fig. 1(b), em função da 
frequência. 
 

Na Fig. 1(b), que corresponde à FSS1, a dimensão h é 0,7 mm e a 
espessura da fita, W, é igual a 0,4 mm, com g igual a 9,2 mm. 
Assim, existe muito espaço livre na célula para a modificação do 
formato do patch, inclusive com a inserção de novos elementos 
(com dimensões compatíveis) que, integrados à geometria inicial, 
podem ser usados para prover outras frequências de ressonância de 
interesse. Além disso, é possível modificar a geometria da Fig. 1(b) 
com a introdução de mais ou menos “garras” laterais, diminuindo 
ou aumentando, respectivamente, o espaço vazio disponível para 
preenchimento, de forma a modificar a resposta em frequência da 
FSS considerada, com o surgimento de novas frequências de 
ressonância. 

TABELA I   
FREQUÊNCIA DE RESONÂNCIA E ESTABILIDADE ANGULAR 

Ângulo (°) 
Fc 

(GHz) 
|S21| 
(dB) 

Fc,mín 
(GHz) 

Fc,máx 
(GHz) 

BW(MHz) BW(%) 

0 1,78 -31,29 1,57 1,99 420 23,60 

30 1,78 -31,99 1,57 2,02 450 25,28 

60 1,78 -34,14 1,54 2,05 510 28,65 

B.   Preenchimento dos vazios inserção de elementos 
A Fig. 3 ilustra o preenchimento do espaço vazio de um patch 

com elementos na forma de fractais de Hilbert modificados, de 
diferentes iterações. 

Devido à presença de espaços vazios no patch da célula unitária 
mostrada na Fig. 1(b), duas novas estruturas, com as formas 
mostradas na Fig. 4, foram propostas, a partir de um 
escalonamento h compatível com as áreas do espaço vazio, sendo 
mantida a largura, W, da fita condutora do patch original e as 
dimensões da célula unitária (Tx = Ty) da FSS1, mostrada na Fig. 
1(b). O resultado deste novo projeto baseado em fractal pode ser 
visto na Fig. 5. 

 

 
Fig. 3. Ilustração do preenchimento de espaços vazios com elementos na 
forma de fractais de Hilbert modificados de diferentes iterações. 
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                         (a)                                                 (b) 

Fig. 4.  Geometrias propostas de patches de Hilbert modificados, utilizados 
nas superfícies seletivas de frequência (a) FSS2 e (b) FSS3. 

 
As curvas das respostas em frequência do coeficiente de 

transmissão das superfícies seletivas de frequência FSS2 e FSS3, 
propostas neste trabalho e baseadas nos fractais de Hilbert 
modificados mostrados nas Fig. 4(a) e 4(b), respectivamente, estão 
apresentadas na Fig. 5. Para fins de comparação de resultados, 
também foram incluídos na Fig. 5 os resultados obtidos para as 
superfícies seletivas de frequência FSS0 e FSS1, associadas aos 
elementos mostrados nas Fig. 1(a) e Fig. 1(b), respectivamente. 
Observa-se que o resultado da adição de elementos fractais 
produziu uma alteração significativa em relação à resposta em 
frequência da geometria da FSS com espiras quadradas, FSS0, com 
o surgimento de várias bandas de rejeição, sendo uma delas em 
frequência mais baixa. 

As respostas em frequência para as FSS com fractais modificados 
de Hilbert indicam que o preenchimento dos vazios permite 
aumentar o número de bandas de rejeição, provendo operação em 
multibanda com ressonâncias próximas (closely spaced 
resonances), como no caso da FSS3, que utiliza o elemento fractal 
mostrado na Fig. 4(b). 

 
Fig. 5.  Resultados simulados para o coeficiente de transmissão, em função 
da frequência, das estruturas das FSS0, FSS1, FSS2 e FSS3, com os 
elementos indicados nas Figs. 1(a), 1(b), 4(a) e 4(b), respectivamente. 
 

Os protótipos das FSS propostas possuem elementos com 
dimensões bem reduzidas, correspondendo a apenas 0,059λ0 x 
0,059λ0, onde λ0 é o comprimento de onda da primeira ressonância 
no espaço livre. Para fins de análise, a Tabela II mostra uma 
comparação de dimensões entre algumas estruturas de FSS 
desenvolvidas no mesmo substrato dielétrico, com operação em 
multibanda. 

TABELA II   
TAMANHO DA CÉLULA 

Elemento da 
FSS  

Constante 
dielétrica 

Frequência de 
Ressonância (GHz) 

Lado da 
Célula 

REF [4] 4,4 2,45 0,082λ0 

REF [8] 4,4 5,00 0,833λ0 

REF [9] 4,4 2,45 0,163λ0 

REF[10] 4,4 1,89 0,062λ0 

Este Trabalho 
(FSS1) 

4,4 1,78 0,059λ0 

 
A estrutura da FSS1 pode ainda operar em multibanda, através 

da modificação das dimensões dos elementos de preenchimento, 
da adição de novos elementos ou da alteração dos elementos, com 
a possibilidade de escolha das novas frequências de ressonância. 
De uma maneira geral, para alterar a primeira frequência de 
ressonância, da FSS1 basta modificar o valor de h. 

III. CONSTRUÇÃO E MEDIÇÃO 
As superfícies seletivas de frequência FSS1 e FSS3, propostas 

neste trabalho, foram construídas sobre um substrato de FR-4, 
com 1,59 mm de altura, permissividade relativa igual 4,4 e 
tangente de perdas igual 0,02. 

A medição das FSS foi realizada nos laboratórios do 
Departamento de Engenharia de Comunicações, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). O setup de 
medição (Fig. 7) consistiu de duas antenas cornetas, com faixa de 
operação de 700 MHz a 20 GHz, conectadas a um Network 
Analyzer, configurado para obter resultados na faixa de 1 GHz até 
10 GHz. Entre as antenas cornetas foi colocado uma base giratória 
para medição do ângulo de incidência. 

 

 
 
Fig. 6.  Foto do protótipo da FSS1, com o elemento ilustrado na Fig. 1(b).  
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Fig. 7.  Foto do setup de medição das FSS. 

 
A Fig. 8 apresenta resultados simulados e medidos para a 

dependência em frequência do coeficiente de transmissão, para a 
estrutura da FSS1, mostrada na Fig. 1(b). São apresentados 
resultados para ângulos de incidência iguais a 0º, 20º e 40º, 
observando-se uma boa estabilidade angular especialmente na 
frequência mais baixa, sendo observada a ocorrência de bandas de 
ressonâncias próximas (closely spaced resonances), de grande 
interesse atual [13]. 

 
 

 
Fig. 8. Resultados simulados e medidos para o coeficiente de transmissão, 
em função da frequência, da estrutura da FSS1 com o elemento indicado na 
Fig. 1(b). 

Os resultados simulados e medidos para a FSS1 estão 
apresentados na Tabela III, para fins de comparação. 

 
TABELA III   

RESULTADOS SIMULADOS E MEDIDOS PARA A FSS1 

Ângulo (°) 
Fc,mín (GHz) Fc,máx (GHz) BW(MHz) 
Sim Med Sim Med Sim Med 

0 1,57 1,59 1,99 2,01 420 420 

20 1,57 1,57 2,02 2,01 450 440 

40 1,54 1,45 2,05 2,08 510 630 

 
Uma foto do protótipo da FSS3, que usa a técnica de 

preenchimento do vazio da célula com outra estrutura, como 
mostrado na Fig. 4(b), está mostrada na Fig. 9. 

A Fig. 9 apresenta resultados simulados e medidos para a 
dependência em frequência do coeficiente de transmissão, para a 
estrutura da FSS3, mostrada na Fig. 4(b). São apresentados 
resultados para ângulos de incidência iguais a 0º, 20º e 40º, 
observando-se uma boa estabilidade angular especialmente nas 
frequências menores, com destaque para a ocorrência de várias 
bandas de ressonâncias próximas (closely spaced resonances), uma 
característica de grande interesse atual [13]. 

As medições do protótipo da FSS3 (Fig. 9) mostram que existe 
uma boa correlação entre os resultados simulados e medidos, 
indicando também a possibilidade de inserção de uma segunda 
estrutura nos espaços vazios da FSS1, com o elemento da Fig. 1(b). 
A propósito, poderia ter sido inserido qualquer tipo de estrutura, 
como um patch quadrado, por exemplo. 

Os resultados da Fig. 10 confirmam a manutenção da primeira 
banda de ressonância da FSS e o surgimento de várias outras 
devido ao uso da técnica de inserção do elemento indicado. 

 
 

 
 
Fig. 9.  Foto do protótipo da FSS3, com os elementos ilustrados na Fig. 4(b). 
 

 
Fig. 10.  Resultados simulados e medidos para o coeficiente de transmissão, 
em função da frequência, da estrutura da FSS3 com o elemento indicado na 
Fig. 4(b). 

 
Os resultados simulados e medidos da primeira ressonância da 

FSS3 estão indicados na Tabela IV, permitindo observar o efeito 
causado pelo preenchimento do espaço vazio com o elemento 
fractal mostrado na estrutura da Fig. 4(b). 
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TABELA IV  
RESULTADOS SIMULADOS E MEDIDOS PARA A FSS3 

Ângulo (°) 
Fc,mín (GHz) Fc,máx (GHz) BW(MHz) 
Sim Med Sim Med Sim Med 

0 1,51 1,57 1,87 1,87 360 300 

20 1,48 1,57 1,87 1,89 390 320 

40 1,45 1,36 1,89 1,93 480 570 

 
 

IV. CONCLUSÃO 
Foram propostas novas geometrias de FSS, com uma camada 

dielétrica, baseadas no fractal de Hilbert modificado e contando 
com o preenchimento de espaços vazios com outras estruturas de 
patches condutores, possibilitando a obtenção de respostas em 
frequência do tipo multibanda com ressonâncias próximas, além 
de estruturas bem compactas e com boa estabilidade angular. 
Foram fabricados e medidos protótipos das FSS propostas (FSS1 e 
FSS3) para a obtenção de resultados experimentais e comparação 
com os resultados das simulações, tendo sido observada 
consistência entre eles. A técnica de projeto de inserção de 
elementos nos espaços vazios deixados pela geometria do fractal de 
Hilbert modificado, proposta neste trabalho, se aplica tanto no 
caso de FSS de patches condutores como de aberturas. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um
arranjo de antenas em guia de onda com diagrama de irradiação
reconfigurável para redes celulares de quinta geração (5G)
com MIMO (Multiple Input Multiple Output). O arranjo de
antenas proposto é composto por quatro elementos do tipo
SWAA (Slotted-Waveguide Antenna Array) inclinados de 30o. Tal
arranjo provê operação simultânea em duas faixas de frequências
potenciais para redes 5G, bandas de 28 e 38 GHz, por meio do
uso de fendas com diferentes comprimentos elétricos e localizadas
em faces opostas do guia de onda. Resultados numéricos e ex-
perimentais dos parâmetros de espalhamento ativo demonstram
excelentes nı́veis de isolamento entre os elementos (inferiores a
-34 dB), bandas fracionárias de 23,82% (24,4 a 31 GHz) e 8,04%
(35,8 a 38,8 GHz) e ganhos de até 15,6 dBi.

Palavra Chave—5G; Antenas; Arranjo de antenas; MIMO.

I. INTRODUÇÃO

O advento de novos serviços e tecnologias emergentes,
tais como teleconferência, realidade virtual, transmissão e
vı́deo conferência em tempo real utilizando tecnologia UHD
(Ultra High Definition), carros autônomos e Internet das
Coisas (IoT, Internet of Things), tem exigido maior capacidade
de transmissão de dados das atuais redes de comunicação
[1]–[3]. No contexto das redes de telefonia móvel, a atual
demanda tem impulsionado a indústria e centros de pesquisa
no desenvolvimento e padronização de uma nova arquitetura
de rede móvel, denominada rede celular de quinta geração
(5G) [2], [3]. Dentre os diversos requisitos em discussão, esta
em pauta a definição das faixas de frequência de operação
desta nova tecnologia. A porção do espectro eletromagnético
de 1 a 6 GHz é uma das possı́veis faixas de operação das
futuras redes 5G [4]. Assim como, frequências na faixa de
ondas milimétricas, mais especificamente entre 26 e 29 GHz e
entre 36 e 38 GHz [5]. Deste modo, estas faixas de frequências
têm sido consideradas no projeto de antenas para aplicações
em 5G.

A tecnologia utilizada no projeto da antena influencia na
otimização da transmissão e recepção de um sinal, podendo
contribuir para um sistema mais eficiente e de baixo custo.
Técnicas de reconfiguração de diagrama de irradiação [6],
[7] e MIMO (Multiple Input Multiple Output) [8] têm sido
utilizadas para maximizar o alcance e a eficiência espectral
do sistema. Reconfigurar o diagrama de irradiação de uma
antena de alto ganho, em função da concentração espacial de

usuário, pode minimizar o desvanecimento sofrido pelo sinal
e aumentar a área de cobertura. Sendo assim, ao associar a
reconfiguração do feixe de irradiação com MIMO, pode-se
obter uma solução 5G robusta, eficiente e economicamente
viável [9]. Recentemente, os arranjos de antenas têm sido
propostos para aplicação em redes 5G com MIMO [10]–
[16]. Em sua maioria, são compostos por antenas impressas
e apresentam nı́veis de isolamento, entre seus elementos,
inferiores a valores entre -10 e -30 dB, como visto na Tabela I.

Tabela I
N ÍVEIS DE ISOLAMENTO OBTIDO EM REDES DE ANTENAS PARA MIMO.

Referência Tecnologia Nı́vel de isolamento [dB]
Krishna et. al. [10] Antena impressa ≤-20

Thi Thanh Tu et. al. [11] Antena impressa ≤-20
Faleh e Tahar [12] Antena impressa ≤-10

Li et. al. [14] Antena impressa ≤-15
Liu et. al. [15] Antena impressa ≤-25

Ali e Sebak [16] Antena impressa ≤-30

Este trabalho relata o desenvolvimento de um arranjo de
antenas em guia de onda para redes celulares de quinta geração
com MIMO, que permite a reconfiguração do diagrama de
irradiação e apresenta alto nı́vel de isolamento entre seus
elementos. O arranjo proposto baseia-se em dois trabalhos
anteriormente publicados [17], [18]. O primeiro deles apre-
senta o desenvolvimento de um arranjo de antenas em guia
de onda fendido com operação em banda dupla, assim como
análises de seu desempenho numéricas e experimentais [17].
Já o segundo trabalho, reporta os resultados numéricos preli-
minares de um arranjo com quatro elementos [18]. O presente
trabalho apresenta o protótipo e a validação experimental da
antena anteriormente proposta em [18], com destaque para
a investigação dos parâmetros de espalhamento ativos para
diferentes combinações de alimentação.

O trabalho é organizado em quatro seções. Seção II apre-
senta a teoria, os resultados de um único elemento e o conceito
do arranjo de antenas proposto. Na Seção III, o arranjo de
antenas tem seu desempenho avaliado para aplicações em
sistemas MIMO, por meio de medições dos parâmetros de
espalhamento ativos. As conclusões e trabalhos futuros são
apresentados na Seção IV.
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II. ARRANJO DE ANTENAS RECONFIGURÁVEL DE BANDA
DUPLA

Esta seção apresenta o elemento em guia de onda fendido
de banda dupla (SWAA, Slotted-Waveguide Antenna Array) e,
posteriormente, o projeto do arranjo. O desempenho de ambas
as estruturas é avaliado por meio de resultados simulados e
medidos.

A. Elemento SWAA

A SWAA opera em duas faixas de frequências potenciais
para redes 5G, bandas de 28 GHz e 38 GHz, por meio do uso
de fendas com diferentes comprimentos elétricos e localizadas
em faces opostas do guia de onda. Suas dimensões são
vistas na Fig. 1(a) e foram obtidas através de procedimentos
propostos por Elliot [19]. O protótipo fabricado, utilizando
barras de alumı́nio, teve seu coeficiente de reflexão medido e
comparado ao simulado, como visto na Fig 1 (b). Os resultados
demonstram bandas fracionárias de 26,36% (24,7 a 32,2 GHz)
e 9.78% (35,5 a 39,15 GHz) e ganho simulado de 12,6 e 15,6
dBi para as faixas de 28 e 38 GHz, respectivamente. Como
apresentado em [17], os diagramas de irradiação simulados e
medidos são semelhantes.

(a)

(b)

Figura 1. (a) Dimensões da SWAA e (b) coeficiente de reflexão, em dB,
simulado e medido para a SWAA.

B. Arranjo de SWAA’s

O arranjo de antenas proposto é composto por quatro
elementos do tipo SWAA inclinados de 30o, conforme visto
na Fig. 2. Tal inclinação permite a reconfiguração do diagrama
de irradiação sem o uso de elementos defasadores, divisores
e combinadores [18]. As fendas, cujo comprimento elétrico
corresponde a frequência de 38 GHz, foram posicionadas na
face interna do arranjo, enquanto as fendas em 28 GHz foram
posicionadas em sua face externa.

Figura 2. Estrutura do arranjo de banda dupla utilizando como elemento a
antena apresentada na Fig. 1.

O arranjo proposto pode ser utilizado para prover cobertura
indoor e/ou outdoor. Devido a maior atenuação em 38 GHz,
propõe-se que as fendas internas sejam utilizadas para fornecer
cobertura indoor e as externas, cobertura outdoor. O arranjo
pode operar com um único elemento e prover cobertura indoor
ou outdoor, dependendo do grupo de fendas excitado. Existe
também a possibilidade de se obter cobertura indoor e outdoor
simultaneamente, considerando operação com dois elementos
distintos, excitando fendas com comprimento elétrico diferen-
tes.

O coeficiente de reflexão simulado para cada elemento,
operando individualmente, é apresentado na Fig. 3, onde
verifica-se que a curvatura da estrutura não influencia na
resposta em frequência de seus elementos, sendo idêntica ao
resultado simulado obtido na Fig. 1(b).

Figura 3. Coeficiente de reflexão simulado, em dB, para o arranjo de SWAA’s
de banda dupla com elementos operando isoladamente.
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Os diagramas de irradiação simulados em 28 e 38 GHz,
para os elementos operando isoladamente, são apresentados na
Fig. 4. Para a frequência de 28 GHz, a reconfiguração permitiu
cobrir uma área de 144o e obteve-se ganho de 13 dBi. Em
38 GHz, a área coberta foi de 105o e o ganho de 15,85 dBi.
A análise numérica dos diagramas de irradiação demonstra
o potencial do arranjo para aplicações em redes 5G que
requerem a reconfiguração de feixe.

(a)

(b)

Figura 4. Diagrama de irradiação simulado, em plano de azimute, para o
arranjo de antenas de banda dupla com elementos operando isoladamente em
a) 28GHz e (b) 38 GHz.

O protótipo do arranjo, visto na Fig. 5, teve sua resposta
em frequência avaliada por meio de medidas do coeficiente
de reflexão para cada elemento operando isoladamente, Fig. 6,
onde obteve-se bandas fracionárias de 23.82% (24.4 a 31 GHz)
e 8.04% (35.8 a 38.8 GHz). As curvas medidas estão de acordo
com os resultados simulados. Entretanto, ao comparar as
curvas na Fig. 6, verifica-se diferenças relacionadas aos nı́veis
de coeficiente de reflexão. Este comportamento é justificado
por possı́veis diferenças entre os elementos, ocasionadas pelo
processo de fabricação.

Figura 5. Protótipo do arranjo de SWAA’s de banda dupla com as estruturas
de excitação e identificação de portas.

Figura 6. Coeficiente de reflexão medido, em dB, para o arranjo de antenas
de banda dupla com elementos operando isoladamente.

III. AVALIAÇÃO DO ARRANJO DE SWAA’S DE BANDA
DUPLA PARA MIMO

A banda de operação de uma antena é, tipicamente, definida
para valores de coeficiente de reflexão iguais ou inferiores a
-10 dB. Todavia, em um arranjo, os elementos podem apresen-
tar acoplamento mútuo. Neste caso, o coeficiente de reflexão
de um elemento pode ser degradado por uma fração refletida
da potência irradiada por um ou mais elementos vizinhos,
operando simultaneamente na mesma faixa de frequência.
Arranjos com baixos nı́veis de isolamento não atendem aos
requisitos de um sistema MIMO [9].

Para avaliar a viabilidade do arranjo proposto em siste-
mas MIMO, seu desempenho é analisado considerando dois
elementos irradiando simultaneamente na mesma faixa de
frequência. Inicialmente, os parâmetros de espalhamento si-
mulados foram obtidos e os resultados demonstraram altos
nı́veis de isolamento entre os elementos, com curvas similares
as apresentadas na Fig. 3. Este comportamento foi verificado
através dos parâmetros de espalhamento ativo medidos, apre-
sentados na Fig. 7, considerando a excitação de dois elementos
por meio das duas portas de um analisador de rede PNA. As
identificações das portas de excitação são mostradas na Fig. 5.
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(a) (b)

(c)
(d)

(e)
(f)

Figura 7. Parâmetros S ativo medido, em dB, para (a) Antena 1 e 2 excitadas, (b) Antena 1 e 3 excitadas, (c) Antena 1 e 4 excitadas, (d) Antena 2 e 3
excitadas, (e) Antena 2 e 4 excitadas e (f) Antena 3 e 4 excitadas.

As curvas apresentam comportamento similar ao obtido nas
simulações. Por exemplo, o elemento excitado pela Porta 1 não
apresenta alterações em seu comportamento quando as demais
portas são excitadas, respectivamente. Mesmo operando na
faixa de frequência de 38GHz, onde a curvatura interna
posiciona ligeiramente os elementos frente a frente.

Os resultados demonstraram bons nı́veis de isolamento entre
os elementos, sendo inferiores a -34 dB e tornando o arranjo
proposto adequado para MIMO. Tanto para implementar a
diversidade espacial, melhorando a confiabilidade do sistema
ou a multiplexação espacial, aumentando a taxa de dados do
sistema. Além disso, combinado com a capacidade de cober-

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

16



tura dupla do arranjo, é possı́vel implementar uma ou ambas
as técnicas de MIMO citadas, cobrindo simultaneamente uma
área interna e outra externa.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o projeto e análise de desempenho
de um arranjo de antenas em guia fendido formado por quatro
elementos. A reconfiguração do diagrama de irradiação foi
obtida posicionando os elementos ao longo de uma curvatura,
separando os por uma inclinação de 30o. Cada elemento
corresponde a uma antena em guia de onda fendido capaz
de operar em duas faixas de frequências distintas, 28 e 38
GHz. Esta propriedade permite que o arranjo forneça dupla
cobertura, por meio da operação simultânea em duas diferentes
faixas de frequências. O desempenho do arranjo foi analisado
por meio de parâmetros de espalhamento ativos simulados e
medidos. Os resultados demonstraram que o arranjo proposto
é adequado para redes 5G com MIMO, uma vez que os nı́veis
de isolamento entre os elementos são inferiores a -34 dB.

O arranjo de antenas proposto pode ser aplicado em dife-
rentes cenários. O primeiro, considera o arranjo fornecendo
cobertura interna usando as fendas projetadas para 38 GHz e
cobertura externa usando as fendas para 28 GHz. Um segundo
cenário envolve a aplicação do arranjo em um sistema MIMO,
onde a diversidade e a multiplexação espacial podem ser
implementadas para cobrir uma área interna e/ou externa. Para
trabalhos futuros propõe-se a aplicação do arranjo de antenas
em redes 5G com MIMO reais.
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Abstract—This work reports the design and numerical 

evaluation of a mechanically controlled circular slotted-waveguide 

antenna array for 5G networks, operating in the millimeter wave 

frequency range. The structure is based on a circular waveguide 

filled with teflon and slots milled around its longitudinal axis. The 

antenna works in two high-gain operational states, namely: quasi-

omnidirectional coverage and reconfigurable pattern with beam 

steering. The reconfiguration between states is realized by 

mechanically rotating four metallic bars, responsible to interrupt 

the radiation through specific groups of slots. In this way, it 

becomes manageable to perform beam steering in the azimuth 

plane in steps of 90º. Simulation results demonstrate bandwidth of 

1.35 GHz (5.14%) and 1.44 GHz (5.47%) for the quasi-

omnidirectional and directional states respectively. The antenna 

gain increases from 15.7 to 18.5 dBi when commuted between the 

proposed states. 

Keywords—5G networks; circular slotted-waveguide antenna 

array; mechanically reconfiguration; millimeter wave. 

I.  INTRODUCTION 

The constant growth of connected mobile devices in the 
current network and new applications such as real time 
communications, video calls, video streaming and others, 
increase exponentially the throughput demand [1]. In 2013, 6.8 
billion users had access to smartphones, while in 2015 almost 
7.2 billion had subscribed the Fourth Generation of Mobile 
Communication (4G LTE – Long Term Evolution) services [1]. 
Nowadays the growth of internet of things (IoT) expedites the 
deployment of the Fifth Generation of Mobile Communication 
(5G), which enables users, objects, data, applications, transport 
systems and cities to be connected to a smart network 
environment [1][2]. 5G is envisage to meet the market demand 
by 2020 [2]. The throughput demand by the users on the network 
requires a significant improvement on the system performance. 
For example, it is necessary to have high throughput for virtual 
reality applications and high-resolution videos, low latency for 
real time controlling and device-to-device communication 
(D2D), high reliability and connectivity to ensure a uniform user 
experience and a good coverage including remote and rural areas 
[2][3]. 

In order to provide the needed throughput expected for 5G 
systems, an ultra-wideband communication becomes necessary, 

which makes the millimeter wave (mm-wave) frequency band a 
potential solution, once is an unexplored frequency range with 
high throughput capability [4]. The migration to high 
frequencies creates new challenges that need to be handled, such 
as high free-space losses, high attenuation in walls, obstacles and 
rain [4-6], which will require the new network model operating 
with more base stations and smaller cells (pico and phemtocells). 
To compensate the high losses in high frequencies, researchers 
have proposed high gain antennas and, due to the small 
wavelength, it is possible to develop high order arrays, with 32 
or even more elements [2][7].  

Slotted-waveguide antenna arrays (SWAA) are waveguide 
with slots milled in one or more of its walls. W.H. Watson was 
one of the first to propose slot as resonant antennas in the 
literature [8], proving in 1946 that the energy inside the 
waveguide can excite a slot if the current flow is properly 
interrupted. The resonant slot acts as an isolated antenna and, the 
entire structure acts as an antenna array. SWAAs classified as 
resonant antennas present a performance similar to electric 
circuits and a predicted behavior close to the designed frequency 
[8][9]. Most of SWAAs proposed in the literature have its design 
according to Elliott [10-12], with slots milled in specific position 
in order to interrupt the field and allow the radiation. Even 
though the slots are not excited by its center, but with a 
transversal electric mode (TE10) passing under them, studies 
show that near to the resonant frequency, the field distribution is 
approximately a half cycle of a cosine and its phase and 
amplitude are governed by the slot length [12]. If we have an air 
filled waveguide, the resonance occurs for slots with length 
close to half of the free-space wavelength, ergo the electric field 
distribution is similar to the current distribution in a dipole 
antenna, which means that with a properly spacing between the 
slots of the SWAA, the structure acts like a dipole array [12]. 

SWAAs have been proposed in the literature for various 
applications, such as satellite-based television reception [13], 
land mines activation [14], weather radars [15] and pressure 
sensors [16]. Our group have developed many SWAAs in the 
past few years for distinct applications. For instance, we have 
proposed a dual-band and dual-polarization rectangular SWAA 
operating at 2.5 and 4.9 GHz for dual-use radar applications 
[17]. Subsequently, we idealized a technique for mm-waves 5G 
networks, operating at 28 and 38 GHz [18]. We have designed 
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for high gain, high throughput and uniform coverage 
applications an omnidirectional travelling wave SWAA 
operating at 28 GHz [18]. Additionally, we have proposed some 
reconfigurable SWAAs [19][20].     

 Reconfigurable antennas are capable of changing its 
electromagnetic properties, such as operating frequency, 
radiation pattern, polarization or the combination of one or more 
of these properties. Christodoulou et al. classify reconfigurable 
antennas in four main categories [21]: mechanically, 
electrically, optically and material change. Such categories use 
electrical or optical switches, movements on parts of the antenna 
or other technique to change one or more electromagnetic 
behavior. 

This work proposes the development of a mechanically 
reconfigurable SWAA based on a circular waveguide operating 
in the 26 GHz frequency band aimed for 5G networks. The 
proposed antenna is able to commute between quasi-
omnidirectional coverage and reconfigurable pattern with beam 
steering. The paper is structured in four sections. Section II 
presents the development of a quasi-omnidirectional SWAA. 
The mechanically reconfigurable technique is presented in 
Section III. Finally, the conclusions and future works are 
outlined in Section IV. 

II. QUASI-OMNIDIRECIONAL SLOTTED-WAVEGUIDE ANTENNA 

ARRAY 

The proposed quasi-omnidirectional SWAA (QO-SWAA) is 
based on a circular waveguide with slots milled around its 
longitudinal axis, to ensure a 360º coverage in the azimuth plane, 
and then replicated through the z-axis to increase gain as 
illustrated in Fig. 1a. We have filled the proposed antenna with 
a dielectric with relative electric permittivity er to manipulate the 
guided wavelength and applied an increment in the waveguide 
radius in order to fit eight slots on its circumference. Fig. 1 
presents the numerical model of the proposed structure and its 
dimensions.  

   

(a) QO-SWAA 
numerical model 

(b) QO-SWAA external 
view 

(c) QO-SWAA internal 
view 

Fig. 1. QO-SWAA numerical model and its dimensions. 

We have used a TM01 mode to excite the antenna, in order to 
ensure a uniform electromagnetic field distribution through the 
waveguide transversal section, so we can have a symmetry in the 
azimuth radiation pattern and a better omnidirectional coverage. 
We ensured this propagation mode by using a commercial K-
connector (2.92 mm) with the central conductor entering in the 
structure normally to the transversal section, in this way the 
magnetic field is transversal to the propagation direction. Two 
commercial waveguides were used in the antenna design, a     
WC 38 with TM01 cut off frequency of 24.11 GHz and radius          
rwg_1 = 4.7625 mm to excite the structure and a WC 69 with 
radius rwg_2 = 8.74 mm for enabling us to add eight slots of 
approximately lambda over two. We have applied (1) to 

calculate the guided wavelength (g) and, consequently, the slot 

length (lslot), which is g/2. 

𝜆𝑔 =  
3 × 108

𝑓√𝑒𝑟 [1 − (
𝑓𝑐

𝑓
)

2

]

 
(1) 

We designed the quasi-omnidirectional SWAA to operate at 
f = 26 GHz with the slots milled in the WC 69 waveguide with 
TM 01 cut off frequency (fc) at 9.06 GHz, which makes the slots 
with lslot = 4.2 mm. We have used two distinct slot lengths in 
order to increase the antennas bandwidth by creating two 
different resonant frequencies. This was made by alternating the 
slots side by side around the z-axis. It is worth mentioning that 
endwg follows the electromagnetic reflection theory to ensure the 
phase matching between incident and reflected waves, in order 
to enable the radiation in both propagation directions inside the 
waveguide. This means that the distance between the center of 

the last slot and the waveguide end is approximately 3g/4 and 
endwg is this distance minus hslot/2.  

We have optimized the antenna dimensions through the 
software ANSYS HFSS and the final values became as follows: 
lslot1 = 4.2 mm, lslot2 = 4.7 mm, dslot = 5.4 mm, hslot = 3.5 mm and 
endwg = 4.019 mm. Fig. 2 presents the quasi-omnidirectional 
SWAA numerical reflection coefficient and one can observe a 
1.4 GHz bandwidth centered at 26.28 GHz for reflection 
coefficient below -10 dB.  

 

Fig. 2. QO-SWAA reflection coefficient. 
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Fig. 3a and 3b show the normalized radiation pattern in the 
elevation and azimuth planes respectively at 26 GHz. In the 
elevation plane, the proposed antenna presents a 5º beamwidth 
and a side lobe level SLL = -9.32 dB. However, in the azimuth 
plane, the antenna presents four lobes with approximately the 
same power, equally distributed around the structure, with a 25º 
beamwidth each and SLL = -3.8 dB. 

We have also evaluated the beam maximum radiation angle 
as a function of frequency over the antenna bandwidth. Fig. 4 
present the elevation normalized radiation pattern in dB for 25.6, 
26, 26.3 and 27 GHz, which represent the lower, resonant, center 
and higher frequencies respectively. One can observe a beam 
squint of 4º across the bandwidth, however the half-power 
beamwidth is preserved and the gain variation is lower than 3 
dB over the antenna entire bandwidth, making the antenna viable 
for implementation in mm-waves systems to transmit/receive 
broadband signals with up to 1.4 GHz bandwidth. The array 
achieved gain is 15.7 dBi. 

  

(a) Elevation Plane (b) Azimuth Plane 

Fig. 3. QO- SWAA normalized radiation pattern. 

 

 

Fig. 4. QO-SWAA normalized radiation pattern in the elevation plane over 
the bandwidth. 

III. MECHANICALLY CONTROLLED TECHNIQUE 

The reconfiguration is achieved through mechanical change 
in the structure. We have placed four metallic bars in the antenna 
with the goal of short circuiting the slots in its middle in order to 
interrupt the radiation. Fig. 5 presents the numerical model and 
its reconfiguration principle. One can see that the bars are placed 
between two groups of slots and, by rotating 22.5º around the z-
axis, we can place them in the middle of four groups of slots, 

electromagnetically closing the radiation. In this way, it is 
possible to commute between the two states, the quasi-
omnidirectional SWAA described in Section II and a 
reconfigurable pattern with beam steering SWAA (RP-SWAA) 
to be described in this section. 

We have performed a mechanical adaptation to hold the bars 
and make the numerical model feasible as we can see in Fig. 5. 
The resultant reflection coefficients are shown in Fig. 6. It can 
be observed that even though the resonant frequency is relocated 
to 26.22 GHz and the bandwidth is slightly reduced to 1.35 GHz 
centered at 26.25 GHz, the mechanical adaptations to ensure the 
reconfiguration does not impose a significant change in the QO-
SWAA state. For the RP-SWAA state, we can observe a 
bandwidth increment to 1.44 GHz centered at 26.28 GHz. 

  

(a) QO-SWAA state (b) RP-SWAA state 

Fig. 5. Mechanically Reconfigurable SWAA numerical model  

 

 

Fig. 6. QO-SWAA and RP-SWAA reflection coefficients. 

Fig. 7a and 7b presents the normalized radiation pattern in 
the elevation and azimuth planes, respectively, at 26 GHz.  The 
structure presents a 5º beamwidth in the elevation plane and a 
SLL = -8 dB. In the azimuth plane, the antenna presents a 28º 

25.6 GHz

26 GHz

26.3 GHz

27 GHz

Metallic

bars

QO-SWAA

RP-SWAA
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beamwidth and a SLL = -2 dB. Unfortunately, we were not able 
to ensure just one defined and directed beam as desired, but since 
we were able to increase the antenna directivity and, 
consequently its gain, we considered the reconfiguration a 
success. The proposed RP-SWAA achieved a gain of 18.5 dBi. 

We have evaluated the antenna beam squint in the RP-
SWAA state as well. Fig. 8 presents the elevation normalized 
radiation pattern for 25.6, 26, 26.25 and 27 GHz and one can see 
the same 4º deviation across the antenna bandwidth. Once more, 
the half-power beamwidth have been kept and the gain variation 
over the entire bandwidth is lower than 3 dB, which means that 
the reconfigurable SWAA is able to operate in broadband mm-
wave systems in both quasi-omnidirectional and reconfigurable 
pattern with beam steering states. 

 

  

(a) Elevation Plane (b) Azimuth Plane 

Fig. 7. RP-SWAA normalized radiation pattern. 

 

 

Fig. 8. RP-SWAA normalized radiation pattern in the elevation plane over 
the bandwidth. 

 

It is important to highlight that the RP-SWAA can perform 
beam steering by changing the groups of closed or open slots.  
In this way, we can cover different azimuth angles for high 
throughput applications taking advantage of mechanical 
reconfiguration, simply by rotating the bars. As the initial 
research proposal is a proof of concept, we have not considered 
the actuation time for real networks applications. Fig. 9 presents 
the normalized radiation pattern in dB in the azimuth plane for 
some bars positions and, one can observe that the curves are the 

same, but with different maximum power angles (m) namely 
45º, 135º, 225º and 315º. The exactly same behavior of the 

radiation pattern can be explained by the antenna symmetry 
around its longitudinal axis.  Fig. 10 presents a prototype 
photograph. We have manufactured the proposed reconfigurable 
SWAA with milled aluminum and we envisage as future works 
the prototype characterization and implementation in real 5G 
mm-wave networks to confirm its applicability. 

 

Fig. 9. RP-SWAA beam steering through mechanical reconfiguration. 

 

 

Fig. 10. Reconfigurable SWAA prototype. 

 

IV. CONCLUSIONS 

We have successfully proposed a mechanically 
reconfigurable SWAA for 5G broadband mm-wave systems. 
The proposed structure is able to commute between two 
operational states, i.e. quasi-omnidirectional coverage and 
reconfigurable pattern with beam steering. The former can be 
used for 5G mm-waves broadcast applications, whereas the 
latter is well suited to mm-wave unicast/multicast transmissions. 
The reconfiguration is achieved by properly rotating four 
metallic bars in order to interrupt the radiation through specific 
groups of slots. Besides the possibility of two different states, 
the structure allows to perform sectorial beam steering in the 
azimuth plane in steps of 90º by proper changing the bars 
position. The proposed structure presented bandwidth of at least 
1.35 GHz (5.14%) and gain up to 18.5 dBi. We have evaluated 
the antenna beam squint in both states and the half-power 
beamwidth was sustained through the entire bandwidth, 

25.6 GHz

26 GHz

26.25 GHz

27 GHz

m = 45º

m = 135º

m = 225º

m = 315º
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enabling the antenna implementation in 5G mm-waves 
operating with broadband communication. The prototype was 
manufactured with milled aluminum and we envisage its 
characterization and implementation in real scenarios as future 
works.  
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Resumo—Neste trabalho, a aplicação do método de otimização
por algoritmo de colônia de vaga-lumes para a síntese de
diagramas de irradiação de redes planares de antenas com
espaçamento não uniforme é apresentada. Para demonstrar a
eficiência do método, diagramas de irradiação com formato
isoflux foram sintetizados utilizando redes de antenas operando
em banda S (2,26 GHz) e embarcadas em nanossatélites 8U
(20 cm×20 cm×20 cm). Como principal resultado, verificou-se
a obtenção de um diagrama de irradiação com baixo desvio do
perfil isoflux na região do lóbulo principal.

Palavras-chave—Otimização por colônia de vaga-lumes; Rede
planar de antenas com espaçamento não uniforme; Nanossatélites.

I. INTRODUÇÃO

A modelagem de diagramas de irradiação é algo importante
para a área de comunicações sem fio. Isto se deve ao fato de
uma antena real proporcionar uma filtragem de sinais de forma
espacial, ou seja, uma dada antena recebe diferentes níveis
de energia dependendo do ângulo de incidência do sinal [1].
De forma recíproca, esta mesma antena transmite diferentes
níveis de potência dependendo de sua posição relativa à antena
receptora.

Uma das áreas de pesquisa relacionada a antenas consiste
na síntese de diagramas de irradiação com o emprego de redes
de antenas. Tais estruturas podem apresentar diversas formas
de alocação dos elementos, sendo as principais com geometria
linear, retangular, circular e esférica. Deste modo, de acordo
com [1], além de estas possíveis configurações, há mais quatro
variáveis de projeto:

• distância entre elementos;
• amplitudes dos coeficientes de excitação;
• fases dos coeficientes de excitação e
• diagrama de irradiação de cada elemento.

Pelo fato de estas variáveis apresentarem diversos valores
dentro de seus limites, tornam-se impraticáveis realizar todas
as combinações possíveis (na maioria das vezes infinita), de
forma a obter um diagrama de irradiação desejado.

Para contornar este problema, métodos de otimização são
utilizados para buscar valores para os parâmetros de projeto
que satisfaçam uma dada especificação, conhecida como más-

cara. Em grande parte dos casos, métodos heurísticos são
utilizados, tais como o algoritmo genético (do inglês Genetic

Algorithm, GA) [2], enxame de partículas (Particle Swarm

Optimization, PSO) [3], colônia de formigas (Ant Colony Opti-

mization, ACO) [4], bando de gatos (Cat Swarm Optimization,
CSO) [5], dentre outros. Há, ainda, outros métodos que se
baseiam na teoria do cálculo para realizar a otimização, como
o método de programação quadrática sequencial (Sequential

Quadratic Programming, SQP) e o método do gradiente [6]-
[7]. Estes e outros métodos de otimização, quando aplicados
em problemas de conformação de diagrama de irradiação,
tentam encontrar valores ótimos para os parâmetros de projeto
de tal forma a zerar o valor da função erro, que quantifica o
desvio do diagrama sintetizado à máscara.

Neste trabalho, o método de otimização utilizando o Algo-
ritmo de Colônia de Vaga-lumes (do inglês firefly algorithm,
FA) será abordado. Este método foi pouco empregado para
síntese de redes de antenas na literatura. O presente trabalho
está organizado da seguinte forma: na Seção II, uma revisão
sobre a aplicação do FA para a síntese de redes de antenas
e a descrição do método serão apresentados. Na Seção III,
apresenta-se o pseudocódigo implementado. O funcionamento
do método FA para a síntese de diagramas de irradiação
de redes lineares de antenas é apresentado na Seção IV. Já
na Seção V, apresenta-se a problemática envolvendo redes
de antenas planares embarcadas em satélites e a síntese de
um diagrama de irradiação. Finalmente, as conclusões serão
apresentadas na Seção VI.

II. OTIMIZAÇÃO POR ALGORITMO DE COLÔNIA DE

VAGA-LUMES

O método de otimização por Colônia de Vaga-Lumes (FA)
foi apresentado por [8] em 2009. O método se baseia no
comportamento dos vaga-lumes em busca de parceiros para
acasalamento, atrair presas ou como mecanismo de proteção
contra predadores. O vaga-lume que apresentar a melhor
resposta para determinado objetivo gera uma bioluminescência
mais intensa que atrai o restante da colônia. Entretanto, esta
atração é ponderada de acordo com a distância entre os vaga-
lumes, o coeficiente de atratividade e a taxa de decaimento
da luz no ambiente. Além disso, uma taxa de aleatoriedade
também é inserida, para que os vaga-lumes realizem uma
busca na região em que se encontram (busca local). Para
comprovar a eficiência do método desenvolvido, o artigo
[8] apresentou otimizações de funções matemáticas com d-
dimensões e múltiplos valores ótimos, para os quais o FA
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apresentou desempenho superior ao GA e ao PSO em 90 %
dos casos.

Visando à aplicação em redes de antenas, o FA foi utilizado
por [9] para a otimização de diagramas de irradiação de redes
lineares de antenas com espaçamento não uniforme, obtendo
melhores resultados com o FA em comparação ao PSO. No
mesmo ano, um estudo realizado por [10] também demonstra a
melhor eficiência do FA frente ao PSO na otimização de feixes
reconfiguráveis de uma rede anelar concêntrica de antenas.

Em 2013, os autores de [11] realizaram um estudo de
conformação de diagramas de irradiação do tipo cobertura
quadrada e circular, ambos utilizando os métodos de Colônia
de Abelhas Artificiais (artificial bee colony, ABC), FA e
GA aplicados a uma rede planar de antenas uniformemente
espaçadas. Como conclusões deste trabalho, verificou-se o
melhor desempenho do FA frente ao ABC e GA.

A. Descrição do Algoritmo de Colônia de Vaga-Lumes

Dado o bom desempenho do FA em solucionar problemas
multidimensionais, o equacionamento apresentado por [8] é
descrito resumidamente abaixo, onde a atualização da posição
x do vaga-lume não ótimo i em relação ao vaga-lume com
melhor posição j é dada por

xi = xi + β0e
−γrij

2

(xj − xi) + αεi, (1)

onde β0 é a atratividade entre os vaga-lumes i e j com valor
no intervalo [0, 1], γ é o coeficiente de absorção de luz
imposto pelo meio com valores típicos entre [0,01, 100], rij
é a distância cartesiana entre os vaga-lumes i e j, e−γrij

2

é a
taxa de decaimento da luz, α é a taxa de aleatoriedade aplicada
ao vaga-lume i apresentando valores no intervalo [0, 1], e εi
é um número aleatório compreendido entre [-1, 1]. Dentre os
termos apresentados anteriormente, a expressão rij é calculada
por

rij =

√

√

√

√

d
∑

k=1

(xi,k − xj,k)2, (2)

onde d é o número de variáveis a serem otimizadas, definindo
a dimensão do problema.

Desta forma, uma ilustração da movimentação dos vaga-
lumes em busca dos valores ótimos pode ser observada na
Fig. 1.

̀0 e
-̀rij2(xj - xi) ��i

mov������

Fig. 1. Ilustração da movimentação do pior vaga-lume em direção ao melhor.

Para este trabalho, a função a ser otimizada (minimizada) é
a função erro, definida por

erro =

360◦
∑

φ=0◦

90◦
∑

θ=0◦

| ~Emask(θ, φ) − ~E(θ, φ)|, (3)

onde ~Emask(θ, φ) é a matriz campo elétrico referente à
máscara desejada e ~E(θ, φ) corresponde ao campo elétrico
sintetizado, obtido por

~E(θ, φ) = ~Ex(θ, φ) ~Ey(θ, φ). (4)

onde os termos ~Ex(θ, φ) e ~Ey(θ, φ) são calculados da seguin-
tes forma

~Ex(θ, φ) =
M
∑

m=1

Imne
(k0pxmn sin θ cosφ+ϕmn)

∀n = [1, 2, . . . , N ] (5)

e

~Ey(θ, φ) =

N
∑

n=1

Imne
(k0pymn sin θ sinφ+ϕmn)

∀m = [1, 2, . . . ,M ], (6)

dado que M e N correspondem ao número de elementos
ao longo dos eixos x e y, respectivamente, Imn e ϕmn

são as amplitudes e as fases dos coeficientes de excitação
aplicados no terminal de cada elemento mn, k0 é a constante
de propagação no espaço livre, e pxmn

e pymn
são as posições

dos elementos mn ao longo dos eixos x e y, respectivamente.
De acordo com [10], para problemas de minimização o brilho
de cada vaga-lume é inversamente proporcional ao valor da
função erro, enquanto que para problemas de maximização, o
brilho é diretamente proporcional.

III. CONFORMAÇÃO DE DIAGRAMAS DE IRRADIAÇÃO

UTILIZANDO FA

Para a conformação de diagramas de irradiação utilizando o
FA, um algoritmo foi implementado em ambiente MATLAB
de acordo com o pseudocódigo apresentado no Algoritmo 1.

IV. APLICAÇÃO DO FA PARA REDES LINEARES DE

ANTENAS

Para demonstração da técnica de otimização, uma rede
linear composta por 12 irradiadores isotrópicos foi considerada.
Os elementos encontram-se dispostos ao longo do eixo x

de acordo com a geometria esquematizada na Fig. 2. O
posicionamento dos elementos foi ajustado para as dimensões
do nanossatélite presente na Fig. 3. O diagrama de irradiação a
ser sintetizado é baseado na distribuição isoflux em um plano,
devendo satisfazer as restrições apresentadas na Fig. 3 e ainda
o nível dos lóbulos laterais (SLL) 15 dB abaixo do máximo
do diagrama.

Para inicializar o FA, 15 vaga-lumes foram alocados de
maneira aleatória no espaço de busca. Os parâmetros β0, α e γ

foram variados ao longo do processo de otimização conforme
listado na Tabela I.
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Algoritmo 1: Pseudocódigo de otimização de diagra-
mas de irradiação de redes de antenas utilizando FA.

Entrada: Frequência de operação;
Quantidade de elementos ao logo dos eixos x e y;
Posicionamento de cada elemento;
Leitura da máscara desejada;
Quantidade de vaga-lumes (n);
Atratividade (β0);
Aleatoriedade (α);
Coeficiente de absorção de luz (γ);
Número máximo de iterações (Nmax));
início

Geração aleatória dos valores das variáveis a serem
otimizadas;

Cálculo do diagrama de irradiação e do erro de
todos os vaga-lumes;

para N = 1 : Nmax faça

para i = 1 : n faça

para j = 1 : n faça

se vaga-lume j melhor que o i então

Aplique (2) e (1) no vaga-lume i;
fim

fim

fim

Cálculo do diagrama de irradiação e do erro de
todos os vaga-lumes;

fim

fim

Saída: Diagrama de irradiação sintetizado;
Parâmetros otimizados.

dx dx dx dx dx dx dx dx dxda da

#� #	 #
 #� #� # #�#	#
#�#�#

Fig. 2. Posicionamento dos elementos da rede linear de antenas ao longo do
eixo x (dx = 40 mm e da = 80 mm).

RTe���

h

HPBW

Fig. 3. Diagrama esquemático da órbita de um nanossatélite ao redor da Terra
(h = 625 km, RTerra ≈ 6370 km e HPBW = 85◦) [12].

Como resultado, obtiveram-se os coeficientes de excitação
presentes na Tabela II e o diagrama sintetizado na Fig. 4. Vale
ressaltar que, para este caso, os coeficientes de excitação são

Tabela I
PARÂMETROS DO FA PARA A SÍNTESE DA REDE LINEAR DE ANTENAS.

Iteração 1-250 251-500 501-750 751-1000

Atratividade (β0) 0,5 0,7 0,9 1
Aleatoriedade (α) 0,1 0,05 0,01 0,001

Coef. de abs. de luz (γ) 5 3 1 0,1

Tabela II
COEFICIENTES OBTIDOS PELO FA PARA A REDE LINEAR DE ANTENAS.

Elemento Amplitude (Im) Fase (ϕm em graus)
#1 0,19961 229,469
#2 0,55074 329,079
#3 0,88687 244,163
#4 0,55328 164,884
#5 0,12639 326,883
#6 1,00000 82,998
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Fig. 4. Diagrama de irradiação isoflux desejado e sintetizado para as
características apresentadas na Fig. 3.

simétricos de acordo com a nomeação dos elementos presentes
na Fig. 2.

É notório, na Fig. 4, que o diagrama de irradiação sin-
tetizado satisfez praticamente toda a máscara desejada, com
desvios irrelevantes em torno de θ = ±45◦. As regiões em
que θ não apresenta traçado da máscara não são consideradas
no cálculo de (3).

Na Fig. 5, a curva de evolução do método no decorrer da
otimização é apresentada. O valor da função erro inicial era
de 7,32 e, após 1000 iterações, o processo foi finalizado com
erro = 0,18, proporcionando uma redução de 97,54 %.

V. APLICAÇÃO DO MÉTODO FA PARA REDES PLANARES

DE ANTENAS EMBARCADAS EM NANOSSATÉLITES

Para constatar a eficiência do FA na conformação de dia-
gramas de irradiação de redes planares de antenas, uma rede
de irradiadores isotrópicos com espaçamento não uniforme
embarcada em um nanossatélite 8U foi considerada. As ca-
racterísticas que esta rede de antenas deve apresentar são as
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Fig. 5. Curva de evolução do FA para obtenção do diagrama de irradiação
mostrado na Fig. 4.

mesmas apresentadas na Fig. 3. A máscara definida na Fig. 4
deve ser aplicada para qualquer valor de φ, resultando na
máscara para o hemisfério superior à rede (0◦ ≤ φ ≤360◦

e 0◦ ≤ θ ≤90◦), conforme mostrado na Fig. 6.
A topologia da rede de antenas considerada neste projeto é

apresentada na Fig. 7. Verifica-se que, por conta da própria
estrutura do nanossatélite e da frequência de operação do
projeto (2,26 GHz), as sub-redes apresentam espaçamentos
entre elas iguais a 280 mm, ou, cerca de 2,12 λ0. Desta
forma, de acordo com [1], esta característica favorece o
surgimento de grating lobes, os quais podem ser vistos na
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Fig. 6. Diagrama de irradiação isoflux para as características apresentadas
na Fig. 3. A escala angular corresponde à coordenada φ do sistema de
coordenadas esféricas e a escala radial à coordenada θ. O código de cores
indica a intensidade de campo.
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z
d�

dx Dx
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L L

Fig. 7. Ilustração da rede planar de antenas composta por 4 sub-redes de
4×4 elementos isotrópicos (dx = dy = 40 mm, Dx = Dy = 280 mm e
L = 200 mm).

Fig. 8, correspondente ao diagrama obtido excitando-se todos
os elementos da Fig. 7 com amplitude uniforme (Imn = 1) e
sem defasagem progressiva (ϕmn = 0◦).

Analisando-se a Fig. 8, observa-se que a abertura angular
entre os grating lobes é próxima à abertura angular necessária
para a conformação do diagrama de irradiação isoflux (Fig. 6).
Deste modo, optou-se em aplicar o método FA na síntese de
um diagrama de irradiação isoflux e com controle do nível
dos lóbulos laterais 15 dB abaixo do máximo do diagrama.
Em consequência disso, o resultado desta conformação de
diagrama de irradiação em isoflux pode ser apreciado nas
Fig. 9 e 10, na forma de diagrama polar com níveis de cores e
retangular com plano de corte em φ = 90◦, respectivamente.

Dado o resultado obtido na Fig. 9, é possível constatar
que a conformação do diagrama isoflux foi obtida com êxito,
diferenciando-se da máscara apenas em pequenas regiões do
lóbulo principal.

Em relação à execução do FA para a rede planar, utilizaram-
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Fig. 8. Diagrama de irradiação produzido pela rede de antenas da Fig. 7 com
alimentação uniforme e sem defasagem.
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Fig. 9. Diagrama de irradiação isoflux produzido pela rede de antenas da
Fig. 7 com os coeficientes de excitação encontrados pelo método FA.
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Fig. 10. Plano de corte do diagrama de irradiação obtido pelo FA apresentado
na Fig. 9.

se 10 vaga-lumes distribuídos aleatoriamente no espaço de
busca. A execução do algoritmo foi dividida em duas eta-
pas: para a primeira, foram definidas 3000 iterações e os
parâmetros de configuração do FA foram escolhidos como
sendo β0 = 0,6, γ = 2 e α = 0,2. Já para a segunda etapa,
realizaram-se 2000 iterações com os parâmetros β0 = 0,95,
γ = 1 e α = 0,005. Desta forma, o valor da função erro,
que no início do processo de otimização correspondia a 619,9,
finalizou em 47,5, proporcionando uma redução de 92,34 %.
Estes resultados demonstram boa convergência na otimização
de problemas multidimensionais, considerando que, neste caso,
o problema era composto por 128 dimensões (amplitude e fase
dos coeficientes de excitação de 64 elementos).

VI. CONCLUSÕES

Neste trabalho, a utilização do método de otimização por
colônia de vaga-lumes (FA) foi demonstrada para a conforma-
ção de um diagrama de irradiação de uma rede linear e, posteri-
ormente, de uma rede planar de antenas com espaçamento não
uniforme entre os elementos. Inicialmente, a base matemática
necessária ao entendimento do FA foram apresentadas e suas
aplicações na conformação de diagramas de irradiação de
diversas topologias de redes foram demonstradas. Por fim,
o método foi aplicado à conformação de um diagrama de
irradiação isoflux baseado nas características de uma órbita
típica de um nanossatélite. Como resultado, obteve-se um
diagrama com boa concordância com a máscara especificada,
especialmente na região do lóbulo principal, para ambos os
casos sintetizados. Desta forma, conclui-se que o FA apresenta
grande potencial para a síntese de diagramas complexos para
redes planares de antenas.
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Abstract— We discuss how to measure high-order dispersion 
parameters in optical fibers by using wave-mixing of an incoherent 
pump source and a relatively weak tunable laser. In uniform 
fibers, we demonstrate measurements of up to the fifth order 
dispersion coefficient. In long, non-uniform fibers, we 
demonstrate measurements of the zero-dispersion wavelength 
map with good spatial resolution. 

Keywords— Fiber optics and optical communications, Nonlin- 
ear fiber optics, Fiber characterization. 

I.  INTRODUCTION 
High-order dispersion (HOD) plays an important role in 

many linear and nonlinear optical phenomena in fibers [1], such 
as the propagation of broadband signals in ultra-high capacity 
optical communications, ultrafast fiber lasers, fiber optical 
parametric devices, supercontinuum generation, and soliton 
physics. For example, the gain and bandwidth of fiber optical 
parametric devices depends critically on HOD [2]. This paper is 
about how to measure HOD.  

In general, the propagation characteristics of light waves are 
described by the dispersion relation, i.e., propagation constant as 
a function of frequency,	𝛽 = 𝛽(𝜔), which in the case of 
waveguides depends on the material and the waveguide 
geometry. In most cases, the function 𝛽(𝜔) is not known, and is 
more convenient to use measurable dispersion parameters such 
as the zero-dispersion wavelength (𝜆() and the nth-order 
dispersion coefficients 𝛽) = 𝑑)𝛽(𝜔)/𝑑𝜔) (evaluated at 𝜔 =
𝜔( = 2𝜋𝑐/𝜆(). HOD refers to the coefficients with n ≥ 3.  

Most dispersion characterization instruments are based 
either in an interferometric technique or in the so-called time-of-
flight method [3,4]. These instruments measure the group delay 
(given by the group velocity 𝑣0 = 1/𝛽2) at a set of discrete 
frequency values and, by performing numerical derivatives 
and/or polynomial fittings, the second and third order dispersion 
parameters (𝛽3 and 𝛽4) are determined. For the higher-order 
dispersion parameters (𝛽5, 𝛽6, …), the numerical derivatives are 
limited in accuracy (to the point that even the sign of 𝛽5 is often 
wrong).  

Another family of methods that proved to be sensitive 
enough to measure the minute changes in the dispersion relation 
due to the HOD terms is the one based on phase matched Four-
Wave Mixing (FWM) [5-7]. In particular, the method in [6,7] is 
experimentally simple and permits measurements of 𝜆(, 𝛽4 and 
𝛽5 with good accuracy, and can be used for fibers as long as 25 

km [6] and as short as 5 m [8]. Here, one measures the power 
spectrum generated through FWM between an incoherent-pump 
source and a relatively weak laser. The incoherent pump is 
centered at some frequency 𝜔7  near the zero dispersion 
frequency 𝜔(  and the laser is tuned at a frequency 𝜔ℓ far from 
𝜔7 . The FWM spectrum peak 𝜔9:;  satisfies the phase-
matching condition  

 Δ𝛽(𝜔) = 2𝛽(𝜔7) − 𝛽(𝜔ℓ) − 𝛽(𝜔) = 0 for 𝜔 = 𝜔9:;    (1) 

In a uniform fiber, a single FWM peak is observed (Fig. 1a), 
while in non-uniform fibers the spectrum exhibits several peaks 
(Fig. 1b) corresponding to fiber segments having different 
values of HOD [6,7]. It is thus a very convenient diagnosis 
method to check the uniformity of the waveguide. The width of 
a given FWM peak is proportional to the inverse of the length of 
the fiber segment, and the height is proportional to length 
squared, so that a minimum length is required. The FWM peaks 
observed in long fibers, arise from the so-called slow dispersion 
fluctuations, having correlation lengths (ℓ7) of tens to few 
hundred meters [9]. In the case of short fibers (i.e., shorter than 
ℓ7), the single peaked FWM spectrum is broadened by fast 
dispersion fluctuations that are always present in any fiber [10].  

 

Fig. 1. Measuring HOD: The Optical Spectrum Analyzer (OSA) displays the 
FWM spectrum from a (a) uniform fiber or (b) non-uniform fiber.  

II. MEASURING HIGH-ORDER DISPERSION IN SHORT FIBERS 
Good quality fibers with lengths of few tens of meters can be 

quite uniform. The FWM spectrum of an ideal uniform and 
lossless fiber the FWM spectrum is approximately given by the 
function sinc3[Δ𝛽(𝜔)𝐿/2]. Thus, the observation of a spectrum 
with the sidelobes that are typical of the sinc2 function, with 
well-defined minima (ideally zeros) is a signature of fiber 
uniformity. In a good fiber this method measures  𝜆( with un 
uncertainty of 40 pm typically. Note that this correspond to a 
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relative error of only 0.003% [7].  Fig. 2 shows the measured 
FWM spectrum from a 20 m dispersion shifted fiber (DSF). In 
order to be able to observe these minima a good signal/noise 
ratio is required in the measurements. In order to achieve such 
signal/noise ratio, measurements can be improved by (a) 
increasing the power of the incoherent-pump and laser, but 
below the threshold for parametric coupling (in which case the 
FWM peak position becomes power dependent); (b) using short 
pulses to prevent stimulated Brillouin scattering in the fibers (but 
long enough to keep a good spectral resolution – few ns pulses 
are a good compromise); (c) filter out the pump and laser which 
produces a usually large baseline due to stray light in the OSA – 
one can increase the extinction ratio in the measurements by 
more than 40 dB; and (d) reduce the water vapor absorption 
inside the OSA to accurately measure the wavelength of the 
FWM spectral peak 𝜆FGH.  

 

Fig. 2. Measured FWM spectrum in a DSF of 20 m with the incoherent pump 
centered near 𝜆( = 1546.5 nm and the laser at 𝜆ℓ = 1643 nm. 

The incoherent source must be centered close to (and slightly 
below) the 𝜆( of the fiber under test. In practice one can use the 
amplified spontaneous emission (ASE) form a fiber amplifier, 
but often the available ASE spectrum is not in the proper 
wavelength region. What we do in this case is to use the ASE to 
generate a supercontinuum in a few meters of highly nonlinear 
fiber (HNLF). On the other hand, the laser must be as far as 
possible from the pump spectrum, for this gives a narrower 
FWM peak. One can convert the wavelength of an available 
laser in the lab by using a parametric wavelength converter. In 
one experiment [7] we shifted the original tunable laser by 180 
nm by using 100 m of HNLF pumped with a 10 W nanosecond 
laser at 1555 nm. By using these tricks, we were able to measure 
how 𝜆( varies with the bending radius of the fiber [7].  

To push the method towards its limits, we tried to measure 
the fifth-order dispersion 𝛽6 in a short (20 m) and quite uniform 
fiber (DSF).  Note that in typical fibers, the contribution of such 
term to the dispersion relation is extremely small. Using the 
value reported below, in the spectral window in Fig. 2 (34 nm) 
region, this term is approximately 1 part in 1010.  To this end, we 
measured the positions of the zeros of the sinc2 function and 
fitted the data with appropriate polynomials for the phase 
mismatch Δ𝛽 as function of the frequency difference 𝜔 −
𝜔9:; . The results for different orders of the fitting polynomial 
are shown in Fig. 3.  The measured values of the HOD 

coefficients at 𝜔 = 𝜔( are: b3 = 0.115 ps3/km; b4 = -5.4´10-4 
ps4/km; and b5 = 4´10-6 ps5/km. Note that the method is very 
accurate for 3rd and 4th order dispersion (the relative errors are 
typically of the order of ± 1 % for b3, and ± 10 % for b4) but not 
b5. The error in b5 is about ± 75 % but, nevertheless, to the best 
of our knowledge, this is the first measurement of 5th order 
dispersion in fibers. 

  

Fig. 3. Zeros of the FWM spectrum versus the argument of the sinc2 
function. (n = 0 corresponds to the central peak).. 

III. MEASURING HOD MAPS IN LONG FIBERS 
In many problems one is interested in knowing the 

dispersion map, i.e., how the dispersion varies as a function of 
position along the fiber. FWM with short light pulses combined 
with time-of-flight can be used for that purpose. In a 1995 
experiment [11], a map of 𝜆( in long fibers with an spatial 
resolution of 700 m was demonstrated by using 100 ps laser 
pulses. We have extended our method of incoherently driven 
FWM to measure dispersion maps for 𝜆( and the ratio between 
the third and fourth order dispersion parameters (𝛽4/𝛽5). We 
used electrooptical modulators to produce ~ 40 picosecond light 
pulses, and we measured the FWM spectra for different time 
delays between the incoherent pump and laser pulses in a 
relatively long fiber (~7 km) DSF. Fig. 4 shows the FWM map 
at steps of 250 m. The presence of more than one peak at some 
positions indicates that the dispersion varies within the 
overlapping region between the pulses (~ 380 m). The spatial 
resolution is much better than the overlap length and actually 
depends on the fiber, as can be shown through simulations 
solving the nonlinear Schrodinger equation (generalized to 
include HOD). For example, in the case of two 650 m segments 
of fiber with dissimilar values of 𝜆(, the simulations show that 
one should be able to easily identify the transition between these 
segments with ~ 40 cm spatial resolution (and 40 ps pulses). We 
simulated also a small segment of fiber between two long 
identical segments of fiber, in this case the minimum length of 
the central segment should be possible to detect is around 60 m.    
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Fig. 4. Evolution of the FWM spectrum as a function of position along  the 
fiber of 7 km (spatial resolution of 250 m and 𝜆ℓ = 1632.5 nm). In principle 

one can translate the the position of the FWM peak into values of 𝜆(, as 
shown by the lowermost axis.   

IV. CONCLUSIONS 
Measuring HOD is difficult in general and the method using 

FWM driven by an incoherent light source and a comparatively 
weak tunable laser proved to be highly efficient. It is simple to 
implement experimentally and provides a quick way to diagnose 
the uniformity of the fiber. In short fibers, one can measure the 
zero dispersion wavelength with very good accuracy (relative 
error < 0.003%, typically). One can also measure the third and 
fourth order dispersion coefficient with good accuracy, and an 
estimate of the fifth order dispersion coefficient. In long fibers, 
the method can be combined with time-of-flight technique to 

measure HOD dispersion maps with good spatial resolution. The 
method can be readily extended to waveguides, provided the 
dispersion coefficients scale in proportion to inverse of the 
waveguide length.    
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Abstract—This work shows the results of the design and
calibration of an optical fiber head sensor for water level. The
principle of operation is based on buoyancy force of a cylindrical
float to compress a fiber Bragg grating (FBG) embedded 5 mm
deep in silicone rubber. The sensor response shows a linear
dependence with the applied force with sensibility of 1.07 pm/gf .
This sensitivity corresponds to a height sensitivity of 336 pm/m
and maximum water height calculated in calibration is 366 cm.

Keywords—optical fiber sensors; fiber Bragg grating; liquid
level; floods; natural disasters

I. INTRODUCTION

Brazil is a tropical country characterized by intense rains
mostly in summer. As a consequence, floods caused by these
intense rains are one of mainly natural disasters that hit the
Brazilian cities. For example, a report obtained from civil
defense points out that only in 2017, 42 cities in the state
of Paraná (south of Brazil) were hit by floods, resulting in 69
different occurrences affecting 47.219 people [1]. Brazilian
governments, at both the federal and state levels, have been
adopting many actions to make the cities more resilient. Some
examples of these actions are the structuring of municipal
disaster preparedness indicators, studies on the management of
risk of water contamination, and development of monitoring
and alert systems. Therefore, the development of monitoring
systems are able to process information in real time of the
water level of rivers and can contribute significantly to the
reduction of risks to life and health besides help with risk
management.

In this context optical fiber sensors (OFS) become an
interesting technology due to its intrinsic characteristics such
as remote sensing and electrical passivity. Flood monitoring
system based on fiber sensor technology has already been
demonstrated before [2]. Fiber Bragg gratings (FBG) is one of
OFS that presents some interesting features for this application
such as fast time response and quasi-distributed monitoring
capability. In the last years many works have been reported
the use of the FBG to measure liquid levels [3]–[8]. In 2009
Sohn and Shim proposed a fiber-optic liquid-level sensor based
on the bending of a FBG [9]. In their system the FBG was

Authors would like to thanks Funespar and Sanepar for scholar-
ship and funding. Corresponding author: Ricardo Canute Kamikawachi
(canute@utfpr.edu.br)

fixed in a cantilever. The results show that the liquid level
can be monitored by bends due to the vertical movement of
the float. Ameen et al. developed a head sensor based on a
graphene diaphragm integrated with a FBG for simultaneous
determination of water level and temperature [10]. The re-
sults show a linear response with high detection sensitivity
24.84 pm/cm in the range from 0− 100 cm. Sengupta and
Kishore have designed a small, simple, and low cost head
sensor to measure the liquid level using the principle of
hydrostatic pressure. The sensor is based on etched FBG
embedded in silicone rubber. The hydrostatic pressure causes
a strain in the rubber, resulting in a grating longitudinal strain;
the sensitivity obtained was 23 pm/cm in the range from 0 cm
to 100 cm [11]. Measurement of liquid level and fluid-flow
velocity has also been demonstrated using long period gratings
and the range tested was limited up to 100 cm [12]. Díaz et
al, proposed an optical fiber liquid level sensor system based
on a FBG embedded into epoxy resin diaphragm coupled to a
temperature reference sensor. The results showed a sensitivity
of 28 pm/cm with high linearity [13].

In this work we propose a head sensor design as well as its
characterization and calibration to measure the liquid height
level based on the principle of buoyancy force. The head
sensor is based on FBG embedded in silicone rubber and the
calibration, ranging from 0 cm to 366 cm of water height level,
has been reported.

II. THEORY AND PRINCIPLES

Fiber Bragg grating is a periodic modulation of the fiber
core refractive index that couple light from the propagating
mode to counter propagating mode in a wavelength given by
[14]:

λ = 2neffΛ (1)

where neff is the effective refractive index of the fiber core
mode and Λ is the grating pitch. Longitudinal strain affects
both neff and Λ, as result a wavelength shift will be expected
[14]:

∆λ = 2(Λ
∂neff
∂l

+ neff
∂Λ

∂l
)∆l (2)

where ∆l is the change in the optical fiber length, l.
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The wavelength shift is related to the applied strain via [14]:

∆λB
λB

= (1 − Pe)∆ε (3)

where ∆ε = ∆l/l is the strain and Pe = 0.22 is the strain-optic
constant [14].

The basic principle of the proposed sensor is the use of
the buoyancy force due to a cylindrical float to produce a
longitudinal strain on FBG. Although the applied force is
transverse to the sensor, the main force component in the FBG
is longitudinal due to the compression of the rubber.

The sensor consists of a FBG embedded in silicone rubber
on the top of a column that contains a cylindrical float. A
schematic diagram of the proposed sensor is shown in Fig. 1.

}

}

}

sensor head

guide

PVC column

floater

bouancy force

FBGsilicone rubber

strain

(a) (b)

water level

Fig. 1. (a) Sensor layout. (b) Details of head sensor.

Due to the water level increasing, the buoyancy force also
increases and the float compresses the silicone rubber. As a
result, a longitudinal strain is applied to the embedded FBG.
The buoyancy force is proportional to the volume immersed in
water. For a constant circular cross section the volume depends
only on the column height immersed in water. The buoyancy
force (E) is given by:

E = ρV g = ρAhg (4)

where ρ is the water density, A is the cross section area, g
is the acceleration of gravity and h is the length of the float
immersed in water. The length, h, can be calculated using the
buoyancy and weight force (P ) equations:

P = E (5)

mg = ρAhg (6)

h =
m

ρA
(7)

where m is the weight (g), ρ is the water density (g/cm3) and
A is the transversal float area (cm2).

III. METHODOLOGY

The FBG used in the head sensor was inscribed in a single
mode fiber (Draka, G.652) using the phase-mask technique.
ArF excimer laser (Xantos XS, Coherent), emitting at 193 nm
250 Hz and 2.5 mJ per pulse energy, was used for the grating
inscription.

The head sensor is formed by cylindrical cap and a FBG
deep in rubber. The fiber with the FBG is inserted through
the PVC cap with 4 cm diameter, stretched and fixed with
cyanoacrylate. In the sequence, it is embedded 5 mm deep in
the silicone rubber (see, Fig. 1). The head sensor is coupled
in a PVC column with 15 cm long and a cylindrical float with
2 cm diameter is introduced in the center of the head sensor.
The float is maintained in contact with the head sensor and
in the center of the PVC column by a guide installed at the
center of the column and at the top of the column.

The head sensor was calibrated applying a controlled force
using a mechanical lever and the cylindrical float as shown in
Fig. 2.

Fig. 2. Mechanical lever used in the head sensor calibration.

To obtain different forces, it was used different weights of
50 g to 1150 g. The head sensor was maintained under the
force action for 60 s. Thereafter, the weight was removed and
a different mass value was inserted in the lever. The procedure
was repeated five times under repeatability conditions at
constant temperature of 22 ◦C measured with a thermometer
with resolution of ±1 ◦C.

The response of the sensors was recorded with a optical
interrogator (Micron Optics, SM-125, 1 kHz scan rate, wave-
length range from 1510 nm to 1590 nm and 1 pm wavelength
accuracy).

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

The results of the head sensor calibration are shown in
Fig. 3, where it is possible to observed the dependence of
the wavelength with different applied weights.

When the force is applied, a red shift in the wavelength can
be observed, mainly due to the increase in the grating period.
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Fig. 3. Wavelength variation as a function of the time. The wavelength
changes due to the gradual increase of force on head sensor. The data in
red circles was used to determinate the time constant of stabilization.

After the force applied has been removed the wavelength
returns to the initial position.

For weight range from 750 g to 1150 g, a λ x t exponential
behavior can be notice due to the greater rubber deformation.
The weight increment causes an increase in the time constant.

The maximum time constant was observed for a weight of
1150 g (as can be seen in red marked regions, Fig. 3) and it
was determined by fitting the data by two empirical equations:
(i) When the force was applied and stabilized (see, Fig. 4):

λ1 = λ01 +A1e
−(t−t0)/τ (8)

and (ii) when the force was removed and stabilized (see, Fig.
5):

λ2 = λ02 +A2(1 − e−(t−t0)/τ ) (9)

The mean time constant obtained in Figs. 4 and 5 was
(6.9 ± 0.3) s. That is a response time suitable for applications
propose.

The wavelength as function of the applied force in gram
force (gf) is show in Fig. 6. The wavelength response depicts
a linear behavior with Pearson’s coefficient r of 0.9999 and
the sensitivity is (1.07 ± 0.03) pm/gf . This linear response
corresponds to the longitudinal strain caused by silicone
rubber deformation. The maximum weight that the head sensor
supports with the linear response was 1150 g. After this limit a
nonlinear response was observed. The nonlinear response was
accompanied by a decreasing reflectivity. These effects are due
to the transversal strain on fiber inducing a birefringence and
coupling power in transversal modes.

The result of the wavelength variation as a function of
the calculated height is show in Fig. 7. The head sensor
sensitivity is (3.36 ± 0.01) pm/cm, the maximum height that
the sensor can measure is proportional to 366 cm and the
height resolution is 0.3 cm. The sensitivity obtained is lower
than those previously reported in literature. On the other hand,
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Fig. 4. Wavelength variation as a function of time and exponential fit used to
determinate the time constant of stabilization after the force to be impressed.
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Fig. 5. Wavelength as a function of time. Exponential fit used to determinate
the time constant of stabilization after the force to be removed.
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Fig. 6. Wavelength variation as a function of the applied force.
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the maximum height calculated is higher than those reported
in literature and for the proposed application the height is an
important parameter.
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Fig. 7. Wavelength variation as a function of the calculated height.

V. CONCLUSIONS

In this work a water level head sensor was designed and its
performance was demonstrated. The principle of the proposed
sensor is based on the buoyancy force of a cylindrical float.
The maximum height displacement of water level calculated is
366 cm for sensitivity of (3.36 ± 0.01) pm/cm. Although this
sensitivity is about seven times lower than previously reported
in literature, that is not a drawback since the water level
of rivers does not require high resolution. The head sensor
presents a limit for the applied force 1150 gf and as this force
depends on the height of the float column and the cross section
area. These parameters can be used to adjust the maximum
height. Since the sensor architecture here presented has shown
suitable indication to be used as a low cost flood warning
sensor, for practical applications the maximum height must be
increased and this adaptation can be studied decreasing the
sensitivity.
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Abstract—We present a fabrication method of reducing the 

intrinsic polarization dependent loss (PDL) in arc-induced long 

period fiber gratings (LPFGs). The proposed electric arc 

discharge (EAD) technique alternates the point-by-point EAD 

exposure by an axial angle of 180° and, therefore, induces opposite 

asymmetric modulations over the entire length of the LPFG. PDL 

measurements of different arc-induced LPFGs fabricated by both 

the conventional EAD technique and proposed method are 

presented. Finally, the results indicate that the LPFGs fabricated 

with the proposed method possess an intrinsic PDL substantially 

reduced. 

Keywords—fiber-optics; long period fiber grating; electric arc 

discharge; polarization dependent loss 

I.  INTRODUCTION 

Long Period Fiber Gratings (LPFGs) are optical devices, 
which have been extensively used in optical fiber 
communication [1-3] and sensing systems [4-6]. These devices 
consist of a periodic perturbation of the refractive index or the 
geometry of the optical fiber, which usually has a period of 
modulation ranging from 100 µm to 1000 µm. The periodic 
modulation promotes energy coupling between the fundamental 
core mode and the co-propagating cladding modes [7]. 
Therefore, the transmission spectrum of the fiber exhibits a 
series of attenuation dips, each one corresponding to the 
coupling to a different cladding mode. These couplings occur at 
specific resonance wavelengths λi, which are governed by the 
phase-matching equation [8]: 

                                 ,n nco i cladi
                                 (1) 

where nco and ni,clad are the effective refractive indices of the 
fundamental core and cladding modes, respectively, and Λ 
represents the period of the grating. 

During the past years, different methods of fabricating 
LPFGs have been reported [9-11]. Among them, there has been 
growing interest in the EAD method due to its straight, flexible, 
economical step-by-step procedure [7]. In this method, the 
grating is produced by exposing periodically the longitudinal 
axis of the optical fiber to electric arc discharges, which are 
generated by a fusion splicer machine. During the fabrication 
process, the fiber is kept under constant longitudinal tension, 
which thins and elongates the fiber section heated by the arc 
discharge [12,13]. Moreover, the electric arc discharge has a 
temperature gradient, which depends upon the fabrication 
conditions, causes asymmetry of perturbation in the fiber [13] 

and induces transverse and longitudinal perturbations in each 
arc-induced section of the grating length [14,15]. Therefore, the 
formation of the LPFGs are mainly attributed to the modulation 
in the geometry along the optical fiber due to fiber localized 
tapering and changes in the refractive index of the silica [16,17]. 

The potential of arc-induced LPFGs has been very little 
investigated in the fields of optical communication systems. For 
instance, the performance of arc-induced LPFGs was 
investigated as gain-flattening filters for optical fiber amplifiers 
[18,19] and optical filters in fiber lasers [19,20]. The reason is 
due mainly to their intrinsic polarization dependent loss (PDL) 
[21], which contributes to fluctuations in signal-to-noise ratio 
and increased bit-error rate. Therefore, negatively affects the 
overall performance of high-speed and long-haul optical 
communications systems [22]. Furthermore, in sensing 
applications based on LPFGs, it is important to reduce the 
polarization dependent loss in the transmission spectrum in 
order to isolate the sensing parameter [23] and the polarization-
dependent resonances, which lead to variations in the 
sensitivities to external parameters [35]. Therefore, the PDL is 
an inherent problem that limits the performance of grating 
sensors and is required to have low values especially in 
telecommunications systems [11,24]. 

In this work, we propose a fabrication method to reduce the 
intrinsic PDL in arc-induced LPFGs. Different from the 
traditional way to fabricate arc-induced LPFGs, the proposed 
method is based on axial rotation of the optical fiber at each 
electric arc discharge. Therefore, the induced asymmetric 
perturbation rotates by an axial angle of 180° along the axial 
direction of the optical fiber, which creates opposite point-by-
point modulation over the entire length of the LPFG. Finally, the 
experimental results show that by using the proposed technique 
the intrinsic PDL of these arc-induced gratings was substantially 
reduced when compared with that obtained by the EAD 
conventional method. 

II. METHODOLOGY 

In order to demonstrate the PDL reduction method in arc-
induced LPFGs, we have fabricated different gratings using both 
the conventional and proposed methods. The schematic 
representation of the experimental setup for fabricating LPFGs 
rotated by an axial angle of θ = 180° at each electric arc 
discharge is shown in Fig. 1. On the other hand, the conventional 
EAD method [16,17] for producing LPFGs implies no axial 
rotation of the optical fiber by the axial angle θ.  
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We developed an automatic computer-assisted fabrication 
process to precisely control the inscription process of the LPFGs 
and improve the alignment of the fiber position and electrodes. 
It consists of a commercial fusion splicer (Jilong KL-300T) 
integrated with two motorized rotation and translation stages 
(RTS), a mass of 12 g weight to apply a constant tensile force of 
approximately 0.12 N to the fiber before it is fixed in the RTS, a 
high precision pulley, and a personal computer (PC). 
Furthermore, the inscription system has two high precision 
rotation and translation stages (RTS). Each one comprises a 
translation motor to displace the fiber in +z direction and a 
rotation motor to perform the rotation of the fiber by an axial 
angle of θ = 180°. It is important to note that both RTS 1 and 
RTS 2, which can be observed in Fig. 1, are synchronized and 
controlled by a personal computer. Therefore, the translation 
motors move the optical fiber in the same direction (+z) at the 
same time, whereas the rotation motors rotate the fiber by the 
same axial angle. Moreover, we used two flags attached to both 
ends of the fiber to visualize the rotation of the optical fiber at 
each arc discharge throughout the fabrication process. 

The LPFGs were produced in a standard optical fiber 
Corning SMF-28 with arc power of 90 bits (manufacturer unit), 
exposure time of 500 ms, and grating period typically from 500 
µm to 550 µm.  The transmission spectrum of the LPFG was 
monitored using an Optical Spectrum Analyzer (OSA, Anritsu, 
MS9740A) and its built-in broadband light source (BBS).  

The proposed fabrication procedure consists of two main 
steps. The first step consists of applying the first electric arc 
discharge, moving the fiber according to the desired grating 
modulation period towards +z direction, which translates the 
fiber to the next arc discharge longitudinal position, and rotating 
the fiber by an axial angle of θ = 180°. The second one performs 
the next arc discharge, inverse rotates the optical fiber, which 
implies in an axial rotation of θ = 180° in the opposite direction 
(-θ), and translates the fiber in +z direction for the next electric 
arc discharge position. Then, these steps are repeated many 
times until a desired transmission spectrum is achieved. 

It is important to mention that the PDL in a LPFG originates 
from the birefringence that is present within the grating structure 
and, therefore, the grating transmission properties depend upon 
the state of polarization (SOP) of light incident on the grating 
[25]. Furthermore, during the grating inscription process, the 
asymmetric modulation at each electric arc discharge introduces 
both local geometric deformation and refractive indices changes. 
The asymmetric perturbation in the fiber core geometry induces 
birefringence stress. Thus, the rotation of the fiber by an axial 
angle of θ = 180° at each electric arc discharge induces a couple 
of opposite birefringence at two adjacent arc-induced sections of 
the fiber during the point-by-point fabrication process. By using 
this technique, the contribution of the induced birefringence is 
averaged along the fiber grating length. Therefore, the two 
principal states of polarization, which are not orthogonal [21] 
and correspond to maximum and minimum power values, 
undergo a compensated birefringence over the entire length of 
the grating. 

 

Fig. 1. Schematic representation of the fabrication setup of LPFGs with 

rotation of the fiber by an axial angle of θ = 180°. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The polarization characteristics of the arc-induced LPFGs 
produced by the conventional and proposed method were 
investigated using the PDL measurement system shown in Fig. 
2. The output light from the internal broadband source (BBS) of 
the OSA is completely unpolarized. Therefore, we use a 
polarization controller (PC 1) to adjust that light, which is 
linearly polarized by using a fiber polarizer, in order to provide 
maximum power transfer after the fiber polarizer. Then, the 
polarization controller (PC 2) scans over all the states of 
polarization (SOP) of light incident upon the LPFG in order to 
determine the maximum and minimum transmitted power within 
the wavelength range around the resonance wavelength of a 
specific mode coupling. Finally, the OSA records the 
transmission spectra associated with the maximum and 
minimum transmitted power, and the absolute difference 
between them defines the PDL of the grating under 
investigation.  

 

Fig. 2. Experimental setup for PDL measurement. 

A. Polarization Dependent Loss Measurements 

We can observe in Fig. 3 the maximum and minimum 
transmission spectra and the spectral PDL for two LPFGs 
fabricated by the conventional arc discharge method. Moreover, 
the minimum and maximum values of PDLmax obtained among 
the produced gratings are shown in Figs. 3(a) and 3(b), 
respectively. For convenience, we define the PDLmax of a LPFG 
as the maximum PDL value around the resonance wavelength of 
the attenuation dip. Therefore, a minimum PDLmax of ~7.24 dB 
was obtained for an attenuation dip of ~44.63 dB, whereas the 
maximum value was ~11.26 dB for an attenuation dip of ~30 
dB. These high PDL values are comparable with those of LPFGs 
fabricated by the traditional arc discharge technique previously 
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reported elsewhere [21,26] and can be correlated to high levels 
of birefringence, which can be observed in the transmission 
spectra as the resonant wavelengths are nonoverlapping. 
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Fig. 3. (a) Lowest and (b) highest PDL value measured of LPFGs fabricated 

with the conventional electric arc discharge method. 
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Fig. 4. (a) Lowest and (b) highest PDL value measured of LPFGs fabricated 

with the proposed method. 

PDL measurements for different arc-induced LPFGs 
fabricated with opposite point-by-point modulation are shown in 
Figs. 4 and 5. We can observe in Fig. 4(a) a value of PDLmax of 
~0.75 dB with an attenuation dip of ~12.84 dB, which is the 
lowest PDL value obtained among the gratings produced with 
the proposed fabrication technique. On the other hand, a 
maximum PDLmax of ~2.57 dB for an attenuation dip of ~24.43 
dB can be observed in Fig. 4(b). Therefore, these values 
correspond to the two extremes of PDLmax among the gratings 
produced with the proposed method. Moreover, when 
comparing the extreme values of PDLmax of both the 
conventional and proposed method, a considerable reduction of 
the PDL is achieved. We can further observe the reduction of the 
intrinsic PDL with the proposed technique in Fig. 5. In this case, 
a PDLmax value below 2 dB for a grating with strong coupling up 
to 35 dB was achieved. Finally, the low birefringence present in 
the structure of produced gratings can be observed as the 
resonant wavelengths of the maximum and minimum 
transmission spectra still overlap. 
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Fig. 5. PDL measurement of a LPFG fabricated with the proposed method. 

B. Comparison among LPFGs Fabricated with Different 

Techniques 

In order to emphasize the potential of the reported technique 
for reducing the intrinsic PDL of arc-induced LPFGs, we 
compared its results against PDL values reported for LPFGs 
fabricated by different techniques, for instance, the UV 
[24,25,31] and CO2 [11,25,29,30] laser-based methods. We can 
observe in Fig. 6 the comparison between the maximum PDL 
values for gratings produced with different techniques in terms 
of the PDLmax and transmission loss. Some authors reported 
maximum PDL values below 2 dB for transmission losses up to 
25 dB for gratings produced with CO2 laser radiation [25,29,30]. 
However, for LPFGs induced by CO2 laser with higher 
transmission losses, the PDL value is remarkably higher [11]. 
Regarding the polarization properties of UV-induced gratings 
[27,28,31], some works reported low values of maximum PDL 
for transmission losses up to 20 dB, as can be seen in Fig. 7. 
More recently, an automatic arc discharge technology for 
inscribing conventional LPFGs [26] obtained typical values of 
maximum PDL of ~7 dB for an attenuation dip of ~25 dB, which 
are comparable with those obtained in this work using the 
traditional arc-induced fabrication technique. Finally, we can 
compare the results obtained with the method of producing arc-
induced gratings having reduced polarization dependence 
reported in this work with different values of PDL reported in 
literature. Therefore, we can note that by using the reported 
technique it is possible to achieve maximum PDL levels 
comparable with those of the UV and CO2-induced gratings for 
the same transmission loss. Furthermore, it was possible to 
obtain strong resonant attenuation dips higher than 25 dB with 
relatively low PDL values, which has not been demonstrated in 
literature for UV and CO2-induced gratings so far. 

It is important to mention that by reducing the intrinsic PDL 
of arc-induced LPFGs, these devices could be used to improve 
the overall system performance of applications based on arc-
induced LPFGs, such as gain equalizers of optical fiber 
amplifiers [18,19] and filters in optical sources [19,20]. 
Moreover, these gratings have potential to be used as an 
alternative to the UV and CO2-induced gratings, which have 
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been demonstrated for applications as sensors [5,6], polarizers 

[29] and filters [32-34]. 
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Fig. 6. Comparison among the values of maximum PDL of LPFGs fabricated 

with different techniques. 

IV. CONCLUSION 

 We have presented, for the first time, the opposite point-by-
point modulation fabrication technique to realize arc-induced 
LPFGs. By using this technique,  it is possible to compensate 
the birefringence present in the grating structure and thus, the 
arc-induced LPFGs became less sensitive to polarization. 
Therefore, the PDL reduction method would be useful in 
designing the LPFGs devices reducing their intrinsic PDL to a 
sufficiently low level required in high performance 
communication systems and sensing applications. 
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Resumo—Este trabalho descreve a análise do efeito de 

interferência óptica em duas células espectrométricas, de 

aspectos construtivos distintos, utilizadas na detecção harmônica 

de monóxido de carbono (CO). Para o caso de experimentos de 

absorção em uma célula com janelas ópticas em suas 

extremidades, e comprimento de interação de 130 cm, foi possível 

inferir as limitações impostas por efeitos de etalon na 

discriminação do sinal de absorção. Com base nesses estudos foi 

possível implementar um sistema óptico com uma célula de 25,4 

cm acoplada a fibras ópticas de entrada e saída por meio de 

lentes GRINs com redução substancial da interferência óptica de 

forma a permitir obter um limite de detecção compreendido 

entre 174 e 86 ppm de CO, uma faixa de valores adequada para o 

desenvolvimento de sistemas comerciais dirigidos à detecção de 

monóxido de carbono.   

Keywords—Sensores Ópticos; Inteferência Óptica; Detecção 

Harmônica; Monóxido de Carbono. 

I. INTRODUÇÃO 

Uma das técnicas utilizadas para inferir o estado 
operacional de transformadores de alta tensão é a avaliação de 
gases dissolvidos no óleo isolante do equipamento a partir da 
técnica DGA (do termo em inglês Dissolved Gas Analysis) [1]. 
Essa técnica se baseia na cromatografia gasosa e requer a 
extração de uma amostra do óleo para análise em laboratório 
[2-3]. Como consequência de processos degradantes internos 
no equipamento, há um incremento nas concentrações de 
diferentes gases. Pequenas descargas elétricas geram H2, CO e 
CO2. Com o aumento da taxa de geração desses subprodutos, 
descargas de alta energia se manifestam, gerando um 
acréscimo na concentração de outros gases como CH4 e C2H2 
[4]. 

Estamos em atual desenvolvimento, juntamente com a 
CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) de um 
sistema de detecção óptica de baixas concentrações de gases 
para monitoração remota do estado operacional de 
transformadores de alta tensão, com o emprego de detecção 
harmônica do espectro de absorção dos gases de interesse [5]. 
Uma etapa fundamental desse desenvolvimento consiste na 
análise de desempenho de células espectrométricas a serem 
utilizadas pelo sistema sensor.  

O presente trabalho relata a análise de interferência óptica 
provocada por efeitos de etalon em uma célula espectrometria 
de 130 cm. Com base nesses estudos foi possível implementar 

um sistema óptico com uma célula de 25,4 cm acoplada a 
fibras ópticas de entrada e saída por meio de lentes GRIN com 
redução substancial do ruído óptico. Com essa célula obtém-se 
um limite de detecção compreendido entre 174 e 86 ppm de 
CO, adequado à aplicação pratica do sistema proposto na 
monitoração do estado operacional de transformadores de alta 
tensão.  

II. DETECÇÃO HARMÔNICA DO ESPECTRO MOLECULAR E 

SISTEMA SENSOR 

A espectroscopia óptica utilizada neste trabalho foi a 
técnica de detecção harmônica do espectro, também conhecida 
como espectroscopia de modulação do comprimento de onda. 
Essa técnica é amplamente utilizada para detectar linhas de 
absorção de gases de baixa intensidade na região do 
infravermelho próximo [6-8]. Nessa região do espectro, existe 
uma ampla disponibilidade de lasers, fibras e detectores de 
baixo custo na indústria de telecomunicações, além da 
possibilidade de desenvolvimento de sistemas sensores de 
monitoração remota [6-8]. 

A Fig. 1 mostra o diagrama esquemático do sistema sensor 
de detecção harmônica utilizado neste trabalho. O sistema é 
composto por um laser de realimentação distribuída (DFB) ––
do inglês, Distributed Feedback Laser –– que emite no 
comprimento de onda específico do gás de interesse. O 
amplificador lock-in utilizado é do tipo DSP de duplo canal, 
modelo 7265 da Signal Recovery®. O controlador LTC502 da 
Thorlabs® é o sistema de alimentação e controle de 
temperatura do laser DFB. O osciloscópio modelo TDS3052B 
da Tektronics® atua como um conversor A/D. Um programa 
residente no PC realiza a automação dos experimentos de 
espectroscopia com a varredura da corrente do laser DFB. 

A Fig. 2 mostra o desenho das duas células 
espectrométricas utilizadas neste trabalho. A célula 
espectrométrica (a) tem secção transversal cilíndrica, possuindo 
130 cm de comprimento. As duas aberturas da célula são 
vedadas com janelas inclinadas a 60º em relação ao eixo 
óptico. A fibra óptica do laser está emendada diretamente a um 
colimador GRIN (sigla inglesa para Graded-Index) externo à 
célula espectrométrica. Na saída, outro colimador de área de 
entrada de 0,785 cm

2
 é usado para coletar o feixe transmitido 

para o fotodetector.  
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Fig.1 - Diagrama esquemático do sistema sensor.  

Fig.2 - Células espectrométricas do sistema sensor. 

A célula espectrométrica (b) é adaptada de um guia de onda 
retangular de micro-ondas, com 25,4 cm de comprimento e 
flanges circulares. Além disso, ela possui lentes do tipo GRIN 
acopladas à fibra óptica e fixadas nas flanges de entrada e saída 
da célula por uma resina epóxi. Na saída, um conector FC é 
acoplado ao fotodetector. O fotodetector utilizado para ambas 
as células é o modelo DET 110 da Thorlabs®. Esse 
fotodetector possui responsividade de 0,95 W/A em 1568 nm, 
com área ativa de 0,8 mm

2
. 

A intensidade do laser na entrada da célula espectroscópica 
é modulada temporalmente na frequência angular ω, e é dada 
por [6-8] 

  0 0 cos( ),s t s s t     

em que 0s  é o valor da intensidade média e s  é a amplitude 

de modulação da intensidade. De forma semelhante, o 
comprimento de onda torna-se modulado na forma [6-8] 

  0 0 cos( ),t t     

com 0 representando o valor médio do comprimento de onda 

do laser e   a amplitude de modulação do comprimento de 

onda. A intensidade do laser, após a absorção em um meio de 
comprimento L é dada por [6-8] 
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sendo max  a seção transversal de absorção no comprimento de 

onda central λ0 da linha de absorção tendo meia-largura à meia-
altura –– do inglês full-width at half-maximum (FWHM) –– γ.  

 A intensidade de saída pode ser decomposta na forma 

   jn t
ns t S e
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III. EXPERIMENTOS COM A CÉLULA ESPECTROMÉTRICA DE 130 

CM 

 Foram realizados experimentos de absorção e detecção 
harmônica de CO na célula espectrométrica de 130 cm, 
conectada no sistema sensor. Para ambos os tipos de 
experimentos, a temperatura de operação do laser foi ajustada 
para que o comprimento de onda de absorção máximo 
ocorresse com o laser polarizado em 75 mA. A concentração 
inicial de CO na célula espectrométrica foi de 35.000 ppm. É 
esperada que atenuação no ponto de máxima absorção fosse da 
ordem de 1 % para esta concentração [5]. O resultado do 
experimento de absorção é apresentado na Fig.3. Pode-se 
verificar claramente efeitos de interferência no sinal 
compreendidas entre 50 a 70 mA e 80 a 90 mA. Além disso, a 
atenuação no ponto de máxima absorção foi estimada em 0,6 
%.  
 A Fig.4 mostra as medidas de magnitude de segundo 
harmônico dos experimentos de detecção harmônica para 
diferentes níveis de concentração de CO. Como pode ser 
observado, o limite de detecção nesses experimentos ficou 
compreendido entre 546 ppm e 273 ppm de CO. È possível 
verificar que o perfil do segundo harmônico encontra-se 
distorcido, mesmo para concentrações mais altas. Ademais, é 
possível verificar também que os valores de máximo do 
segundo harmônico para concentrações mais baixas são muito 
próximos entre si, o que torna restritivo utilizar esse tipo de 
célula para o sistema sensor. A baixa relação sinal/ruído 
verificada nos experimentos é devido a efeitos de etalon 
inerentes ao projeto da célula, originados nas janelas ópticas de 
entrada e saída. 
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IV. ANÁLISE DO EFEITO DE ETALON EM JANELAS ÓPTICAS 

Essas interferências por modo de cavidade se dão nessa 
célula espectrométrica devido às janelas ópticas –– etalons ––, 
que foram montadas com um ângulo de 60 graus em relação ao 
eixo longitudinal do tubo. O ângulo de Brewster para sílica no 
comprimento de onda da linha de CO, no entanto, seria 
próximo de 55 graus [12]. 
  Outro motivo é a separação entre as janelas ópticas, e entre 
estas e outras superfícies parcialmente refletoras distribuídas ao 
longo do circuito óptico. Uma análise dos vários elementos que 
contribuiriam para interferências ópticas mostra que os etalons 
de entrada e saída da célula produzem um sinal de interferência 
com mesma periodicidade em comprimento de onda que 
aquela da linha de absorção, representando, portanto, a 
componente mais forte de interferência.  

Tendo em vista que as janelas de entrada e saída foram 
alinhadas originalmente em um ângulo diferente do ângulo de 
Brewster para o comprimento de onda de operação do 
experimento, produz-se uma modulação da transmitância do 
sistema na faixa de variação do comprimento de onda do laser. 

A função transmitância de cada janela da célula pode ser obtida 
de [12-15] 
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em que F representa a finesse do espelho dada por [12-15]: 
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com R representando a reflectância –– coeficiente de reflexão 
de intensidade –– de cada interface ar-vidro da janela. A fase δ 
é dada por [12-15] 

   
224

,
d

n sen


 


   

em que λ corresponde ao comprimento de onda do laser, n é o 
índice de refração da sílica nesse comprimento de onda, d é a 

espessura do etalon e θ é o ângulo de incidência do laser em 

relação à direção normal da superfície do etalon. A 
transmitância total do sistema, Ttotal, é dada simplesmente pelo 
produto das transmitâncias, ou seja,  

 2 ,totalT T  

com T dado por (6). 
 A partir de (9) e dos dados obtidos experimentalmente da 
absorção de CO, foi possível realizar uma simulação 
computacional no ambiente Mathcad––versão 14 –– capaz de 
emular o efeito de etalon das duas janelas ópticas. Nessa 
simulação utilizou-se o valor d = 4 mm, medido de cada janela 
óptica. Foi admitido o feixe polarizado no plano de incidência, 
para avaliar melhor o impacto do desalinhamento relativamente 
ao ângulo de Brewster. O resultado pode ser visualizado nas 
Fig. 5 e Fig. 6. Observa-se na Fig. 5 o efeito significativo da 
interferência óptica na linha de absorção para o ângulo θ = 60 
graus. Na Fig. 6, admitindo a janela alinhada no ângulo de 
Brewster de 55,293 graus, a linha de absorção fica claramente 
observada.  

V. EXPERIMENTOS COM A CÉLULA ESPECTROMÉTRICA DE 25.4 

CM  

Para minimizar a influência de efeitos de etalon, com 
periodicidade, em comprimento de onda, comparável àquela da 
linha de absorção, o circuito óptico foi modificado, e a célula 
de 130 cm foi substituída por uma de 25,4 cm, como indicado 
na Fig. 7. Como aí observado, o conector FC do laser foi 
removido e um prolongamento de fibra óptica monomodo foi 
emendado por fusão na fibra de saída do laser DFB. O isolador 
com acoplador direcional foi também emendado por fusão na 
saída desse trecho de fibra óptica. Finalmente, a fibra óptica 
com lente GRIN, com cobertura anti-refletora, da entrada da 
célula foi também emendada por fusão na saída do acoplador 
direcional. Isso minimizou a reflexão de potência óptica no 
trecho entre a lente GRIN e o laser DFB com consequente 
eliminação de flutuações na potência de saída do laser.  

 
Fig.3 - Perfis do módulo do segundo harmônico com CO a célula 
espectrométrica de 130 cm preenchida com diferentes diluições de CO. 

 
Fig.4 - Perfis do módulo do segundo harmônico com CO a célula 
espectrométrica de 130 cm preenchida com diferentes diluições de CO. A 
concentração inicial de CO na célula foi diluída com Nitrogênio. 
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Fig.5 - Simulação do ruído espacial na célula espectrométrica para os 
ângulos de incidência do feixe do laser DFB iguais a: 60 graus 

 
Fig.7 - Diagrama esquemático das conexões ópticas na célula 

espectrométrica de 25,4 cm 

 
Fig.8 - Gráfico da absorção de CO na célula espectrométrica de 25,4 cm. 

  
Fig.6 - Simulação do ruído espacial na célula espectrométrica para os 
ângulos de incidência do feixe do laser DFB iguais a 55,293 graus.  

 

O possível modo de cavidade dentro da célula 
espectrométrica foi minimizado aplicando um pequeno 
desalinhamento entre as lentes GRIN de entrada e saída da 
célula.  

Para experiências com essa célula, foi utilizado um cilindro 
de gás contendo concentração de CO de 70% em N2. Essa 
concentração fornece uma atenuação de 10% no ponto de 
máxima absorção da linha do CO [5].  

A Fig. 8 mostra a curva de absorção de CO. A temperatura 
do laser foi ajustada para que a atenuação máxima ocorresse 
com o laser polarizado a 92,5 mA. Como pode ser verificado, a 
atenuação em 92,5 mA está em torno de 9,8%, muito próxima 
do valor teoricamente estimado. Além disso, não foram 
observados padrões de interferência perceptíveis, como os 
observados na célula espectrométrica de 130 cm. No entanto, 
há um nível de ruído ainda presente na curva de absorção, que 
é devido à existência de mode hopping [16] no laser DFB, 
muito provavelmente devido a reflexões na lente GRIN e/ou 

por fusões imperfeitas nas várias partes do circuito óptico da 
Fig.7. 

A Fig.9 mostra as curvas de magnitude de segundo 
harmônico como função da concentração de CO. A 
temperatura do laser foi ajustada para que o comprimento de 
onda de máxima absorção ocorresse com o laser polarizado em 
82,5 mA. Como pode ser visualizado, o limite de detecção 
neste experimento ficou compreendido entre 174 ppm e 86 
ppm de CO. Além disso, é possível verificar que os perfis do 
segundo harmônico apresentam claramente um sinal de 
máximo, que coincide com o ponto de operação do laser para a 
máxima absorção. 

VI. CONCLUSÃO 

O projeto de uma célula espectrométrica com janelas 
ópticas não se mostra interessante para uso prático em um 
transformador de alta tensão, pois iria exigir a fixação de 
colimadores na janela de entrada da célula e na conexão com o 
fotodetector na janela óptica de saída. Seria muito difícil 
eliminar o ruído espacial nessas condições. A célula 
espectrométrica de 25,4 cm construída a partir de um guia de 
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(a) 

 
(b) 

Fig.9(a) e (b) - Gráficos do perfil do módulo do segundo harmônico de CO 
na célula espectrométrica de 25,4 cm. A concentração inicial de CO na 
célula foi diluída com Nitrogênio. O segundo gráfico representa uma 
amplificação do primeiro gráfico para melhor visualização dos perfis 
medidos. 

onda planar com lentes GRIN conectadas nas flanges da célula 
apresentou desempenho satisfatório. Foi possível medir uma 
concentração mínima de CO entre 86 e 174 ppm. O limite de 
detecção de CO para avaliar o estado operacional de 
transformadores de potência é de 350 ppm. Dessa forma, o 
sistema sensor possui sensibilidade adequada para aplicações 
no setor elétrico. 

A partir da análise da relação sinal/ruído do sistema, a 
estimativa da concentração mínima de CO detectada pelo 
sistema sensor pode chegar a 5 ppm com a célula de 25,4 cm. 
Com base nessa estimativa, está sendo realizado um estudo da 
otimização dos parâmetros do amplificador lock-in. Além 
disso, o resultado da Fig.8 em conjunção com resultados 
obtidos em outros experimentos preliminares, não tratados 
neste trabalho, indicaram a presença de mode hopping [16], 
conforme brevemente relatado na Seção V. O trabalho de 

aprimoramento do circuito óptico para eliminação desse efeito, 
concomitantemente à maximização da relação sinal/ruído na 
saída do amplificador lock-in para se atingir o limite de 
detecção estimado de 5 ppm será relatado oportunamente. 
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Resumo— Esse trabalho apresenta o funcionamento de um 

sensor distribuído de temperatura à fibra óptica baseado em 
espalhamento Raman espontâneo usando OTDR comercial e 
amplificação óptica do tipo EDFA padrão a partir de um esquema 
simples e econômico. Além disso, são apresentados os resultados e 
análises da avaliação experimental da sensibilidade e desempenho 
do sensor em seis configurações diferentes, usando pulsos-OTDR 
de 100 ns a 4000 ns combinados à duas regiões de detecção, no 
começo e no final do link sensor de 27 km de fibra monomodo 
padrão. O uso de pulsos de 4000 ns permitiram o melhoramento 
de 12 km no alcance do sensor, resultando em uma faixa de 
medição maior que 26 km.  

Keywords— sensor óptico; fibra óptica, sensor de temperatura, 
espalhamento Raman, OTDR. 

I.  INTRODUÇÃO 
Os sensores à base de fibra óptica têm sido objeto de estudo 

há mais de 40 anos, e desde de então diversos sensores ópticos 
foram propostos para monitorar vários tipos de grandezas [1-3]. 
Nos sensores distribuídos à fibra óptica, o perfil de uma 
grandeza pode ser medido ao longo da fibra. As características 
dos sensores distribuídos intrínsecos tornam-os particularmente 
atraente para uma gama de aplicações que requerem o 
monitoramento de uma determinada grandeza continuamente ou 
em um grande número de pontos [2].  

Os sensores distribuídos de temperatura baseado no 
espalhamento Raman em fibras ópticas (SDT-R) têm sido 
propostos para uma gama de aplicações em áreas distintas, tais 
como monitoramento de temperatura em linhas elétricas para 
alta potência, prevenção e detecção de incêndio em poços de 
petróleo, aplicações aeronáuticas e espaciais [2-3]. A 
passividade da fibra também permite o uso de sensores 
distribuídos de temperatura baseados em Raman em ambientes 
hostis como atmosferas explosivas, plantas nucleares e 
ambientes com alta interferência eletromagnética. Além disso, 
esses sensores podem ser usados para monitorar temperaturas 
em locais de difícil acesso à longas distâncias (dezenas de 
quilômetros) [1]. 

Em geral, a detecção de temperatura a partir do 
Espalhamento Raman é baseada na técnica de reflectometria 
óptica no domínio tempo (OTDR) e a distribuição de 

temperatura pode ser obtida medindo as intensidades dos sinais 
retroespalhados Stokes e anti-Stokes gerados no espalhamento 
Raman. A principal limitação dos SDT-R é a baixa potência do 
sinal anti-Stokes retroespalhado. Por esse motivo módulos de   
amplificação são inseridos no projeto desses sensores, com o 
objetivo de obter um desempenho aprimorado [4-5]. 

Nas últimas décadas muitos trabalhos foram publicados 
apresentando diversas técnicas e protocolos de medição, a fim 
de aperfeiçoar os sistemas SDT-R, melhorando parâmetros 
como faixa de operação, sensibilidade, resolução espacial, 
custos e outros [6-9]. SDT-R viáveis e econômicos, operando 
para distâncias de 40 km já foram analisados e testados [10]. Um 
exemplo de sensor de temperatura de alta performance é o 
esquema SDT-R baseados OTDR codificado e com 
amplificador Raman discreto analisado em [10]. Usando pulsos 
de 100 ns, esse sistema possibilita aumento em cerca de 25 km 
na faixa de distância quando comparado com uso de OTDR 
convencional, cujo alcance é de aproximadamente 15 km para 5 
K de resolução em temperatura [10]. Um sistema SDT-R usando 
um reflectómetro óptico no domínio do tempo (OTDR) 
comercial e amplificador de fibra dopado com érbio (EDFA) de 
ganho controlado foi proposto em [11]. Esse trabalho mostrou a 
viabilidade de implementação e o potencial de SDT-R de boa 
performance usando OTDRs comercialmente disponíveis.  

Neste trabalho apresentamos resultados de um sensor de 
temperatura baseado em espalhamento Raman implementado 
usando um OTDR comercial e amplificador EDFA padrão para 
enviar pulsos de curta duração e alta potência, e identificar sinais 
de baixa potência em uma faixa de banda larga. Além disso, é 
realizada uma análise inovadora da sensibilidade do sensor 
proposto em função da largura de pulso óptico e do alcance do 
sistema sensor. 

 

 

II. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL 
 

A Figura 1 mostra a configuração experimental usada para 
implementar o sensor de temperatura distribuído baseado em 
Espalhamento Raman usando OTDR comercial e EDFA padrão. 
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No sistema da Figura 1, o OTDR operando à 1550 nm emite 
pulsos de luz periódicos com largura temporal pré-definida. 
Esses pulsos foram amplificados por EDFA e injetados no link 
sensor através de um circulador óptico. O OTDR utilizado é um 
Anritsu (Modelo MT9083C2), com potência óptica máxima de 
0,15 W, pulsos de 3 ns a 20 μs   e faixa dinâmica de 45 dB @ 20 
μs e 25 dB @ 100 ns. O amplificador EDFA utilizado foi 
implementado usando 10 m de fibra dopada com érbio (tipo M-
3 1480/125), e um laser de bombeio em 980 nm. O EDFA foi 
configurado para produzir 18 dBm de potência de saída quando 
a potência de bombeio é de 36,5 mW. Os pulsos-OTDR 
amplificados, ao se propagarem pela fibra óptica sensora, 
estimulam a ocorrência do espalhamento Raman espontâneo. 
Um carretel de fibra monomodo padrão, com comprimento de 
1,45 km, foi inserido no início do sistema para evitar a região de 
zona morta do OTDR no enlace de detecção. Dois circuladores 
ópticos de três portas (CIRC 1, CIRC 2) compõem o circuito de 
envio e retorno. Os circuladores bloqueiam sinais refletidos 
entre eles e direcionam o sinal retroespalhado de volta para o 
OTDR.  Os sinais retroespalhados foram filtrados por um filtro 
óptico passa-banda (1400-1480 nm) que foi usado para separar 
a banda anti-Stokes e para evitar para evitar as interferências da 
emissão espontânea amplificada (ASE - amplified spontaneous 
emission) no sinal detectado. As curvas-OTDR dos sinais 
detectados foram armazenadas para processamento. O link de 
fibra óptica sensora foi composto por três carretéis de fibra 
monomodo padrão (Fibra-1, Fibra-2 e Fibra-3) com 
comprimentos de 24,6398 km, 0,6269 km e 1,8897 km e 
coeficientes de atenuação em 1550 nm de ~ 0,19 dB/km.   O 
carretel Fibra-2 (0,6269 km) foi inserido em um forno de 
temperatura de aquecimento controlada (FORNO) e isolamento 
térmico. O valor do comprimento dos carretéis Fibra-1 e Fibra-
3 foram variados ao longo das medições e mantido a temperatura 
ambiente. O funcionamento do sensor foi avaliado na faixa de 
temperatura entre 30 ºC e 100 ºC. 

A combinação de OTDR comercial e EDFA no esquema 
proposto foi considerada vantajosa, uma vez que ambos são 
sistemas compactos e os amplificadores EDFAs apresentam 
menor custo e consumo de potência, quando comparados a 
outros amplificadores. Além disso, a utilização de OTDR 
comercial no SDT-R oferece vantagens práticas, pois permite 
configurar facilmente o sistema emissor-detector para diversos 
parâmetros e analisar aspectos importantes do sensor, como 
sensibilidade e alcance, em função desses parâmetros.  A partir 
disso, o SDT-R da Fig. 1 foi testado para pulsos OTDR de 

largura diferentes com o objetivo de promover uma análise da 
sensibilidade do sensor como função da largura do pulso emitido 
em regiões de aquecimento diferentes. Para isso, foram 
utilizados pulsos com larguras temporais entre 100 ns e 4000 ns. 
Não foram encontrados na literatura trabalhos sobre sistemas 
SDT-R com abordagem semelhante. A Tabela I organiza as 
informações de largura temporal dos pulsos do OTDR utilizados 
em alguns esquemas SDT-R relatados na literatura. 

TABELA I – LARGURA TEMPORAL DO PULSO (ΔT) DO OTDR EM 
SISTEMAS SDT-R EMPREGADO POR DIVERSOS AUTORES 

Referência Δt (ns) 
Dakin et al., (1985) [12] 15 

Hartog et al.,(1985) [13] 40 

Park et al., (2006) [14] 100 

Blognini et al., (2007) [10] 100 

Signorini et al., (2010) [15]  10 

Hwang et al., (2010) [16] 50 

Soto et al., (2011) [17] 10 

Bassan et al., (2015) [5] 100 

Bassan et al., (2016) [11] 100 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A medida de temperatura foi obtida a partir das medições de 

traços OTDR do link de fibra sensora usando OTDR comercial 
em combinação com EDFA para seis condições diferentes, que 
combinam a largura do pulso emitido e a região de análise, sob 
aquecimento.  Os sinais anti-Stokes retroespalhados foram 
medidos em duas situações diferentes de temperatura: na 
primeira, todos os carretéis de fibra foram mantidos à 
temperatura ambiente; na segunda, o carretel Fibra-2 foi 
submetido a aquecimento controlado em diferentes valores de 
temperatura (até 100 °C) através de um forno mufla (ver Fig. 1). 
A temperatura de aquecimento foi monitorada através de um 
termostato no interior da câmera de aquecimento do forno. O 
equipamento OTDR fornece as curvas de intensidade em função 
da distância de todo o link sensor para diferentes temperaturas 
dos sinais anti-Stokes retroespalhados. 

O perfil de temperatura do sistema de detecção distribuído 
pôde ser obtido usando apenas os traços anti-Stokes a partir da 

Fig. 1. Arranjo experimental utilizado para implementar o SDT-R usando OTDR comercial. 
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calibração do sistema para diferentes temperaturas conhecidas, 
uma medida de referência e processamento de dados.  Usando o 
OTDR previamente configurado foram obtidas curvas de 
intensidade com 7,5 min de médias, densidade de 25001 pontos 
e diferentes valores de temperatura ajustados no forno, sempre 
no intervalo de 30 °C a 100 °C.  

A Fig. 2 exibe as curvas OTDR de intensidade do sinal anti-
Stokes em função da distância para pulsos de 100 ns e 400 ns 
com o carretel Fibra-2 na posição 3,4 km aquecido a diferentes 
temperaturas.  A Fig. 2 (a) mostra os traços anti-Stokes para 
pulsos-OTDR de 100 ns para diferentes temperaturas entre 33°C 
e 100 °C, e a Fig. 2 (b) destaca os traços obtidos usando pulsos-
OTDR de 4000 ns para temperaturas entre 45 e 100 °C.  Note-
se que em ambos os casos é possível detectar as regiões de 
aquecimento no enlace sensor e distinguir variações de 
temperatura de 5 °C. No entanto, uma análise mais acurada 
permite concluir que o sensor operando à 100 ns apresenta maior 
sensibilidade em relação ao mesmo sistema usando pulsos 4000 
ns (0,0169 dB/°C @ 100 ns, 0,0134 dB/°C @ 400 ns). A 
resolução espacial do OTDR depende da largura temporal do 
pulso emitido de forma que pulsos menores resultam em melhor 
resolução espacial. Em consequência disso, a forma dos picos de 
temperatura nas Fig. 2 (a) e (b) são diferentes.   

As distribuições espaciais de temperaturas para essas 
configurações estão ilustradas na Fig. 3.  A Fig. 3 (a) e (b) exibe 
as curvas de temperatura em função da distância para pulsos de 
100 ns para diferentes temperaturas. Nesse caso, é possível 
detectar variações de temperatura no carretel de fibra aquecida 
(Fibra-2) colocado a uma distância de 3,4 km com uma 
resolução de 5 °C e precisão média de 2 °C.   Fig 3. (a) permite 
concluir a que o alcance do sensor é limitado a distância de 

Fig. 2. Curvas OTDR do sinal Raman anti-Stokes retroespalhados 
com o carretel de fibra Fibra-2 na posição 3,4 km, para pulsos-OTDR 

de (a) 100 ns e (b) 4000 ns. 

Fig. 3. Distribuição de temperatura em função do comprimento da fibra e picos de temperatura medidos usando 627 m de fibra aquecida na 
posição 3,4 km, utilizando pulsos - OTDR de 100 ns (a e b) e 4000 ns (c e d). 
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aproximadamente 15 km. Para distâncias maiores, as curvas são 
muito ruidosas e pouco práticas para a identificação de pequenas 
variações de temperatura.  O efeito do aumento da largura de 
pulso pode ser visto nas Fig. 3 (c) e (d).     É evidente a partir da 
Fig. 3 (c) que a distribuição de temperatura obtida usando pulsos 
de 4000 ns permite o aumento da distância de medição em cerca 
de 12 km em relação ao mesmo sistema operando a 100 ns.             
Quando pulsos de 4000 ns foram utilizados obteve-se uma 
resolução de temperatura de 5 °C e precisão média de 5 °C. Ou 
seja, embora a medida de temperatura tenha sido mais precisa 
quando utilizados pulsos de 100 ns, a operação do sensor para 
essa largura de pulso torna inviável a detecção de temperatura 
nos quilômetros finais do enlace. Por outro lado, regiões mais 
remotas podem ser monitoras utilizado pulsos de 4000 ns.  

A sensibilidade do sensor também foi avaliada para uma 
região de aquecimento no final do link. Para isso, a disposição 
dos carretéis de fibra que compõem o link sensor foram alterados 
a fim de manter o mesmo comprimento de fibra sob variações 
de temperatura. Nessa situação a Fibra-2 foi alocada na posição 
25,4 km.  Mantendo o mesmo protocolo de medição, a 
intensidade dos sinais Raman anti-Stokes retroespalhados foram 
medidos para quatro largura de pulsos diferentes: 100, 1000, 
2000 e 4000 ns.  Os resultados experimentais das curvas de 
intensidade do sinal anti-Stokes ao longo da distância no enlace 
óptico para pulsos de 100 a 4000 ns são apresentados na Fig. 4. 

A Fig. 4 (a) mostra que não foi possível identificar picos de 
intensidade anti-Stokes referentes ao aquecimento da Fibra-2 na 
posição de 25,4 km, tendo, o sensor, baixíssima sensibilidade  
para essa configuração (~ 10−5 dB/°C).  Um resultado 
semelhante foi obtido quando pulsos de 1000 ns foram 
utilizados, conforme ilustra a Fig. 4 (b), não permitindo a 
medição das diferentes temperaturas. O aumento da intensidade 
do sinal anti-Stokes pôde ser detectado quando pulsos-OTDR de 
2000 ns foram emitidos, como mostra a Fig. 4 (c).  Embora 
tenham sido identificadas mudanças na forma das curvas OTDR 
do sinal anti-Stokes, o acréscimo da intensidade do sinal em 
função das variações de temperatura não foi suficiente para 
distinguir adequadamente variações de 70 °C na temperatura. As 
curvas OTDR do sinal retroespalhado anti-Stokes medido para 
pulsos de 4000 ns são apresentadas na Fig. (d).  Nesse caso, as 
curvas obtidas para variações de temperatura de 32 °C até 95 °C 
possibilitaram distinguir aumento da intensidade com o aumento 
de 10 °C na temperatura.  

As distribuições espaciais de temperaturas medidas para o 
carretel de fibra Fibra-2 colocado a uma distância de 25,4 km, 
usando pulsos-OTDR de 4000 ns, são apresentados na Fig. 5. 
Esse resultado demostra o funcionamento do sensor na região 
final do link sensor com resolução de temperatura 10 °C e 
sensibilidade de 0,0075 dB/°C @ 4000 ns. O efeito do aumento 
da largura de pulso também pode ser observado no aumento da 
faixa de medição. A Fig. 5 (a) mostra o melhoramento do 
alcance em 12 km quando comparado com resultados obtidos 
usando pulsos-OTDR de 100 ns (Fig. 3 a), permitindo, por 
exemplo, detectar variação de temperatura a uma distância de 26 
km.  

Os resultados experimentais das Fig. 3–5 mostram que 
sensibilidade do sensor é maior quando o equipamento OTDR 
opera com menor largura de pulso para detectar alteração de 

temperatura nos quilômetros iniciais do enlace. Por outro lado, 
quando as alterações de temperatura ocorrem no final do link 
sensor, o uso de pulsos-OTDR mais largos resulta em maior 
sensibilidade do sensor para essa região.  O resumo desses 
resultados é apresentado na Tabela II. 

 

 

Fig. 4 Intensidade dos sinais anti-Stokes retroespalhados medidos 
usando 627 m de fibra aquecida na posição 25,4 km, utilizando 

pulsos-OTDR de (a) 100 ns, (b) 1000 ns, (c) 2000 ns e (d) 4000 ns. 
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Fig. 5. Distribuição de temperatura em função do comprimento da 
fibra usando 627 m de fibra aquecida na posição 25,4 km, utilizando 
pulsos - OTDR de 4000 ns (a) e picos de temperatura medidos (b). 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

48



TABELA II – RESUMO DOS RESULTADOS 

Posição da 
Fibra-2 

(km) 

Largura 
de pulso 

(ns) 

Sensibilidade 

(dB/ºC) 

Resolução de 
Temperatura 

(°C) 
3,4 100 0,0169 5 

3,4 4000 0,0134 5 

25,4 4000 0,0075 10 

25,4 2000 0,0002 - 

25,4 1000 0,0001 - 

25,4 100 0,0001E-1 - 

 

IV. CONCLUSÕES  
Esse trabalho apresentou o funcionamento de um sensor 

distribuído de temperatura baseado em retroespalhamento 
Raman espontâneo usando um OTDR comercial e EDFA 
padrão. Foi apresentada uma análise inovadora da sensibilidade 
do sensor para seis configurações diferentes que combinam 
pulsos-OTDR de 100 ns a 4000 ns e diferentes regiões de 
aquecimento em um enlace óptico de 27 km. Os resultados 
experimentais mostraram que a sensibilidade do sensor depende 
da largura do pulso-OTDR para diferentes regiões de detecção. 
Na prática, o SDT-R pode operar em duas larguras de pulsos, 
utilizando pulsos de 100 ns para detectar variações de 
temperatura no começo do enlace, e com pulsos de 4000 ns para 
monitorar a temperatura no final do link, com resolução de 
temperatura de 5 °C e 10 °C, respectivamente. 
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Resumo  — O  Ministério  da  Defesa,  por  meio  do  Centro
Gestor e Operacional da Amazônia (CENSIPAM), e com recursos
do  Fundo  Amazônia  do  Banco  Nacional  do  Desenvolvimento
Social  (BNDES)  está  monitorando  a  floresta  Amazônica  com
imagens de radar por satélite. Para tanto,  estudos técnicos para
definição  da  localização  adequada  da  estação  terrena  para
monitoramento  satelital  estão  em  andamento.  Este  texto
apresenta  uma breve  contribuição  do  trabalho realizado  pelas
equipes de engenharia de telecomunicações no levantamento de
pontos  para  instalação  da  estação  terrena  no  estado  do
Amazonas.

Palavras-chaves — Amazônia; Satélites; SAR; Telemetria; 

I. INTRODUÇÃO 

O monitoramento da floresta Amazônica para combater o
desmatamento no período de inverno tropical (outubro a abril)
é muito complexo, em função do maior número de nuvens no
céu.  Nesta  época  do  ano  ocorrem  os  maiores  índices
pluviométricos na região e dificultam a captação de imagens
por meio de satélites com sensores ópticos. Contudo, satélites
com  sensores  utilizando  Synthetic  Aperture  Radar  (SAR)
permitem a captura de padrões na superfície terrestre mesmo
com o céu encoberto. A coleta de imagens ópticas na região
pode limitar o monitoramento da floresta, uma vez que apenas
sinais  elétricos  em  bandas  específicas  podem  ultrapassar  o
vapor d’ água das nuvens (Figura 1) [1]. 

FIGURA 1. IMAGEM ÓPTICA X SAR

Fonte: CENSIPAM, 2018.

As primeiras  imagens na Amazônia utilizando tecnologia
SAR foram  captadas  em  2003,  por  meio  das  aeronaves  de
sensoriamento remoto da Força Aérea Brasileira. Os sensores
das  aeronaves  R-99  possibilitaram  as  primeiras  análises  e
detecção  de  focos  de  desmatamento  na  região  mesmo  no
período chuvoso [2]. 

Para  recepção  dessas  imagens  são  necessárias  estações
terrenas com antenas de rastreamento com grande precisão e
confiabilidade. Existem diversos fatores a serem considerados
para a instalação dessas antenas em um sistema multisatelital,
destacando a tecnologia SAR. Para tanto, os autores deste texto
descrevem  brevemente  a  metodologia  de  avaliação  para
escolha  da  localização  das  estações  de  um  sistema  de
monitoramento por satélite utilizando a tecnologia SAR.

II. Histórico 

No final da década de 80, redes com terminais Very Small
Aperture Terminal (VSAT) foram instaladas em larga escala em
todo  o  território  nacional,  impulsionadas  pela  expansão
tecnológica  do  segmento  bancário.  Estes  terminais  se
apresentam como soluções corporativas com investimento em
uma estação HUB e dezenas de microestações para recepção e
transmissão de dados por satélite. As redes de comunicações
VSAT foram idealizadas com o objetivo de integrar unidades
separadas por longas distâncias.  Terminais remotos foram os
percussores no monitoramento na Amazônia, por ser uma área
de difícil acesso terrestre [3].

O CENSIPAM é pioneiro com a implantação de terminais
VSAT na Amazônia, e possui infraestrutura de monitoramento
satelital  em  Manaus/AM  e  em  Brasília/DF.  A  tecnologia
possibilita  acesso  a  serviços  de  internet  e  telefonia  em
localidades isoladas. Entretanto, para recepção de imagens de
satélite com sensores SAR é necessária  a instalação de uma
estação terrena independente, antena com grandes dimensões e
capacidade de rastreamento do satélite. Mais sofisticada do que
uma estação terrena para rede VSAT, a estrutura com antena de
rastreamento satelital deve ter mobilidade para acompanhar a
passagem do satélite e captar as imagens em tempo real para
processamento [4][5].

O processo para expansão do monitoramento da Amazônia
utilizando  sensores  SAR  se  baseia  na  implantação  de  duas

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

50



antenas  de  grande  porte,  sendo  uma  principal  e  outra
secundária,  possibilitando a redundância do sistema.  Em um
projeto desta dimensão, a primeira etapa consiste em definir a
localização  ideal  das  antenas,  por  meio  de  um  estudo  de
viabilidade (Figura 2).  Este investimento é estimado em dez
milhões de dólares e está sendo executado pelo CENSIPAM
com  recursos  do  Fundo  Amazônia  do  Banco  Nacional  do
Desenvolvimento Social (BNDES) [1].

FIGURA 2. CROQUI DO PROJETO AMAZÔNIA SAR

Fonte: CENSIPAM, 2018.

III. Antenas Multibanda

As antenas  multisatelitais  para  sensores  SAR devem ser
especificadas com parâmetros que garantam funcionamento do
sistema  de  rastreamento  automatizado  no  ambiente  tropical.
Entre  os  requisitos  para  funcionamento  do  sistema,  é
necessário que as estações terrenas possuam localização dentro
do “footprint” dos satélites monitorados, garantindo a recepção
das imagens captadas em tempo real [6]. 

As  especificações  técnicas  das  antenas  contemplam  um
refletor parabólico de grandes dimensões, pois é desejável que
as  perdas  de  propagação  e  encaminhamento  sejam
compensadas pelo ganho da antena. Neste sistema irradiante é
recomendável  uma  parábola  com  refletor  cassegrain,
alimentador com autorastreio para recepção em bandas K, X e
S e transmissão em banda S. Essas bandas atendem a maior
faixa de sensores em operação [7][8]. 

As estações  terrenas devem ser  dimensionadas em modo
dual,  com  redundância,  para  garantir  a  replicação  e
confiabilidade  dos  dados  de  telemetria  e  imagens  de  radar
obtidas.  Fisicamente  as  antenas  podem diferir  em dimensão,
uma vez que serão projetadas para áreas distintas, isto é, com
características/cenários ambientais diferentes [3]. 

O posicionamento/localização  da  estação  terrena  também
depende  da  recepção  em  tempo  real  das  imagens,  sendo
importante  a  localização  da  antena  dentro  do  footprint do
satélite, captando e processando os dados na medida em que
são gerados. Para tanto, em um projeto com essa magnitude é
desejável que uma das antenas esteja posicionada no centro do
perímetro de cobertura e, sendo o monitoramento previsto para
floresta,  o  estado  do  Amazonas  apresenta-se  como
macrolocalização ideal [1].

Os  estudos  técnicos  com  a  finalidade  de  identificar  a
localização mais precisa e adequada para instalação das antenas
é importante e  a definição do posicionamento geográfico  da
estação  terrena  se  baseia  em  uma  análise  comparativa  de
localidades  disponíveis,  ponderando  com  os  requisitos
indispensáveis  para  a  melhor  performance da  antena  no
sistema  multisatelital  [8].  Dentre  os  pré-requisitos
indispensáveis  considerados  neste  tipo  de  estudo  são
destacados: 

A. Interferência 

Mesmo com a alta diretividade de uma grande antena, o
diagrama  de  radiação  das  parábolas  não  é  suficientemente
estreito para evitar que parte da energia irradiada escape para
fora da direção de apontamento, ou vice-versa. Dessa forma, a
irradiação indesejada interfere na recepção outros satélites que
estejam com sua posição orbital nas proximidades da posição
geográfica na qual a estação terrestre está apontada, ou ainda, a
irradiação  indesejada  das  antenas  ofensoras  localizadas  nas
proximidades [9].

FIGURA 3. MONITORAMENTO DO ESPECTRO 

Fonte: Autores

A  caracterização  do  ambiente  eletromagnético  se  torna
necessária para garantir a eficiência do sistema. Este estudo se
baseia  em medições  de  campo  de  sinais  de  radiofrequência
dentro das bandas cobertas pela antena a ser instalada. Nesse
caso: recepção em bandas K, X e S e transmissão em banda S.
A caracterização  do ambiente  eletromagnético  é  responsável
pelo  levantamento  das  características  do  espectro  nas
proximidades do local da estação terrena (Figura 3), bem como
os  níveis  de  sinais  piloto  recebidos  no  ponto  de  operação
esperado (Figura 4). Esses dados como por podem descrever
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níveis de ruído no ambiente, sistemas ofensores, ganho mínimo
da antena, sensibilidade do LNA, etc. [8][10].

FIGURA 4. ANÁLISE DE SINAL RECEBIDO 

Fonte: Autores

B. Fornecimento de Energia Elétrica 

É desejável que a estação terrena de recepção de imagens
SAR esteja próxima da rede de distribuição de energia elétrica.
O sistema de energia deve ter capacidade de abrigar:

a) subestação para ligação na rede de distribuição; 

b) subsistema de  controle e  distribuição  de  energia  da
estação terrena; 

c) subsistema  de  emergência,  composto  por  grupos
geradores,  responsáveis  por  suprir  energia  quando
ocorrer interrupção no fornecimento. 

C. Enlace terrestre 

O  meio  de  transmissão  amplamente  utilizado  para
transferência de dados obtidos pela estação terrena são fibras
ópticas ou rádios micro-ondas.  O enlace terrestre deve ser o
menor possível, reduzindo o investimento para interconexão da
estação  de  recepção  e  a  nuvem de  dados  com imagens  dos
sensores SAR. 

Investimentos em fibras ópticas geram elevado custo para
implantação. Por sua vez são mais seguros. A implantação com
enlaces de micro-ondas são rápidos de instalação, porém estão
sujeitos a interferência. Essa análise deve ser ponderada para
definição da localização geográfica da estação terrena.

IV. Resultados e Discussões 

Considerando  os  pré-requisitos  destacados  para
funcionamento  da  estação,  foram  realizados  estudos
preliminares de viabilidade em quatro localidades no estado do
Amazonas para instalação da estação terrena de recepção das
imagens  de  satélite.  Essas  localidades  abrangem  imóveis
vinculados  à  União  e,  por  isso,  foram  selecionados  para
análise. Esse vínculo reduz o custo do investimento na estação
terrena. Os resultados dos estudos são apresentados na Tabela I.

TABELA I. COMPARATIVO ENTRE AS LOCALIDADES 

Localidades Potencialidades Desafios 

Área Federal I Energia elétrica.
Não possui fibra

óptica; distante do
ponto de recepção. 

Área Federal II
Fibra óptica instalada;

energia elétrica.

Próximo de estruturas
urbanas e distante do
ponto de recepção.

 

Área Militar 
Fibra óptica instalada;

energia elétrica;
segurança 24x7

Mais distante do local
de armazenamento;

não tem área livre de
300 m. 

Centro Regional de
Manaus  - CR-MN

Próximo ao CR; fibra
óptica instalada;
energia elétrica.

Área urbanizada
próxima e não está

livre em 300 m.

É possível observar que a “Área Federal I” apresenta menor
potencialidade  para  instalação,  uma  vez  que,  mesmo
disponibilizando  o  fornecimento  de  energia  elétrica,  é
necessária instalação de infraestrutura de interconexão em uma
localidade que é distante do ponto de armazenamento de dados,
aumentando o custo de implantação.

A localidade “Área Federal II” já possui infraestrutura de
fibra  óptica  instalada  e  energia  elétrica,  entretanto,  sua
localização é desfavorável para a recepção dos dados, uma vez
que  está  próxima  às  estruturas  urbanas  elevadas.  Essas
estruturas  dificultariam  o  apontamento  da  antena  para
rastreamento e acompanhamento da passagem dos satélites.

O Centro Regional de Manaus (CR-MN) e a “Área Militar”
possuem potencialidades importantes, tais como rede elétrica e
rede de dados instaladas, entretanto, com desafios relevantes.
No  CR-MN  existe  o  risco  de  interferências  oriundas  da
proximidade  com  a  zona  urbana.  Na  “Área  Militar”,  em
localização muito afastada, sugere altos custos de implantação
para interconexão.

Comparando a possibilidade de risco de interferências com
a  necessidade  de  implantação  de  infraestrutura  para
interconexão  é  possível  avaliar  que  a  localidade  CR-MN
apresenta-se  em  vantagem  financeira/orçamentária  para
implantação da estação terrena. A demanda inicial de elevado
custo com interconexão do sistema em uma área muito distante
precisa ser considerada, bem como o aspecto técnico em uma
possível gestão do espectro eletromagnético junto aos agentes
de fiscalização. 

A gestão do espectro eletromagnético em áreas urbanas não
é uma tarefa simples, principalmente quando envolve faixas de
radiofrequência nas bandas de recepção de sinais de satélites. A
diretividade das antenas e a sua sensibilidade elevada podem
ser  comprometidas  com  sinais  refletidos  de  origens
desconhecidas e a identificação de sinais ofensores de fontes
ilegais é um desafio constante para os agentes de fiscalização
[9]. 
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V. Conclusões

A implantação de uma estação terrena para monitoramento
da  Amazônia  exige  estudos  de  prospecção  relevantes,  que
contemplam  requisitos  técnicos  e  financeiros.  É  necessário
ponderar  a  solução  técnica  ideal  em  função  dos  recursos
financeiros disponibilizados. Em geral, os recursos financeiros
são limitados e não são suficientes para execução dos projetos
no  modelo  ideal.  Portanto,  o  responsável  técnico  precisa
mitigar  as  limitações  existentes  contemplando  os  objetivos
esperados. Neste  caso,  os  estudos  preliminares  para
instalação  das  estações  de  monitoramento  da  Amazônia
recomendam a realização de estudos mais aprofundados. Para
tanto,  novos  pontos  para  instalação  das  estações  terrenas
devem  ser  elencados,  correlacionando  os  pré-requisitos
apresentados ao recurso inicial previsto para esse investimento
[1].
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Resumo— Este estudo apresenta a influência de diferentes 

tamanhos de partículas de ferrocarbonila nas medidas de 

refletividade de Materiais Absorvedores de Radiação 

Eletromagnética, MARE, obtidos em matriz de silicone. O 

método de caracterização eletromagnética adotado foi em guia de 

ondas na faixa de frequências de 12,4 a 18 GHz (banda Ku), 

utilizando um analisador de rede vetorial. Foram avaliados três 

diferentes espessuras e três diferentes tamanhos de partículas de 

ferrocarbonila. Os resultados de refletividade mostram a 

influência de ambos parâmetros – espessura e tamanho de 

partículas – no desempenho dos MARE processados. Os 

melhores valores de refletividade (~9,5 dB) foram obtidos para as  

amostras contendo partículas maiores (>63 µm) e maiores 

espessuras (3 e 5 mm).  

Palavras-Chave — Ferrocarbonila, banda Ku, Material 

absorvedor.  

I. INTRODUÇÃO 

       Muitos esforços vêm sendo realizados no estudo de 

Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética, MARE, 

devido à infinidade de aplicações dessa classe de materiais, 

destacando-se estudos de compatibilidade e de redução de 

interferência eletromagnética em sistemas de 

telecomunicações, em dispositivos eletrônicos modernos, 

câmeras anecóicas e em aplicações militares [1]. Dependendo 

da aplicação final, MARE podem ser produzidos em diferentes 

formas, como tintas, filmes finos, mantas, entre outras [2]. 

Como centros absorvedores, a literatura cita materiais que 

apresentam perdas dielétricas e/ou magnéticas, quando 

atingidos por uma onda eletromagnética, tais como: ferritas, 

ferrocarbonila (FC), materiais carbonosos e polímeros 

condutores [2,3]. Compósitos absorvedores baseados em 

ferritas e FC apresentam algumas vantagens, como menor 

espessura e atuação em banda larga de frequências, apesar da 

massa específica mais elevada [4]. A FC possui condutividade 

elétrica relativamente baixa, alta temperatura de Curie e 

elevada intensidade de magnetização de saturação específica, 

sendo amplamente usada como centro absorvedor de micro-

ondas na faixa de frequências de 2 a 18 GHz, quando inserida 

em uma matriz polimérica [5].  

        O entendimento do processamento de MARE envolve 

vários parâmetros, principalmente a combinação de diferentes 

centros absorvedores e matrizes poliméricas, sendo decisiva 

na aplicação final do absorvedor [6]. Nesse escopo, este 

trabalho tem como objetivo a avaliação de MARE baseados 

em FC na banda Ku, utilizando para isto compósitos de FC 

com diferentes tamanhos de partículas em uma matriz de 

silicone. 

II. EXPERIMENTAL 

A. Materiais 

Os materiais utilizados para a preparação das amostras 

foram pó de FC, adquirido da BASF/Alemanha, como aditivo 

e uma matriz de silicone comercial bi componente. 

B. Preparação do MARE em Silicone 

O pó de FC foi separado em diferentes tamanhos de 

partículas (Pe), quais sejam, 25<Pe<53 µm, 53<Pe<63 µm e 

Pe>63 µm (Tabela I). A separação granulométrica foi 

realizada pelo uso de um sistema de peneiramento 

denominado agitador de peneiras que faz a separação por 

partículas, adaptado com um conjunto de 3 peneiras, por um 

período de vibração de 30 minutos. As 3 amostras com 

diferentes tamanhos de partículas foram adicionadas, 

separadamente, na matriz de silicone, na proporção em massa 

de 40:60, respectivamente.  

A Tabela I mostra um resumo das amostras preparadas e 

analisadas neste estudo.  

 
TABELA I. AMOSTRAS PREPARADAS. 

Espessura 

da 

amostra 

(mm) 

Tamanho das Partículas de FC (Pe) 

(µm) 

Concentração 

de FC em 

silicone (%) 

2  25 < Pe <53 53 < Pe < 63 Pe > 63 40 

3  25 < Pe <53 53 < Pe < 63 Pe > 63 40 

5  25 < Pe <53 53 < Pe < 63 Pe > 63 40 
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As misturas foram homogeneizadas por meio de mistura 

mecânica dos componentes. As formulações obtidas foram 

transferidas para moldes com dimensões de 15,7 mm x 7,9 

mm, nas espessuras de 2, 3 e 5 mm. Aguardou-se o período de 

30 minutos para a cura da matriz de silicone. 

C. Caracterização 

Difração de Raios X (DRX): As fases cristalinas das 

amostras foram investigadas em um difratômetro de raios X, 

Panalytical, X´Pert Powder. O sistema utilizado foi equipado 

com uma fonte de raios X, CuK (λ=0,154 nm). As amostras 

foram varridas no intervalo 2θ de 16o a 90o, com intervalos de 

0,02º e tempo de contagem no valor de 10 s. 

Caracterização Eletromagnética: As caracterizações 

eletromagnéticas foram realizadas em um guia de ondas 

retangular (kit de calibração WR-62 P11644A – Agilent) 

acoplado a um analisador de rede vetorial PNA-L, 50 GHz, 

modelo N5232A. As propriedades eletromagnéticas foram 

estudadas na banda Ku (12,4-18 GHz). Através da obtenção 

dos parâmetros de espalhamento (parâmetros S) foi possível 

estudar a interação da onda eletromagnética com a amostra 

com a obtenção da permissividade elétrica e da 

permeabilidade magnética. O método utilizado para obter tais 

parâmetros foi o Nicolson Ross Weir (NRW), que também é 

chamado de Método de Transmissão e Reflexão [7]. Para um 

dispositivo com 2 portas, além da reflexão, relacionada com os 

parâmetros de reflexão (S11 e S22), há a possibilidade de se 

avaliar a transmissão, relacionada com os parâmetros de 

transmissão (S21 e S12). A Figura 1 é uma representação 

esquemática das possíveis reflexões e transmissões para um 

dispositivo com 2 portas. Basicamente, através dos parâmetros 

Sii e Sij(i≠j) medidos, pode-se extrair a permissividade e a 

permeabilidades do material a ser investigado. 

 

 
Fig 1.  Representação esquemática de um dispositivo com duas portas. Os 
símbolos a e b representam a amplitude da onda incidente e da resposta [8]. 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A. DRX 

A Fig. 2 apresenta os difratogramas obtidos para as 

amostras de FC avaliadas, em função do tamanho das 

partículas. Como podem ser observados, somente os picos 

intensos e bem definidos (110), (200) e (211) relativos à fase 

α-Fe da FC foram detectados nos difratogramas das quatro 

amostras [9]. A análise da respectiva figura mostra que não há 

mudança na posição dos picos em função do tamanho do 

particulado, o que indica que a estrutura cristalina (constante 

de rede) da FC foi mantida durante o processo de 

peneiramento e nenhuma fase extra foi formada [9,10]. 

  

 
Fig 2.  Difratogramas de raios X das amostras de FC em função do tamanho 

das partículas (a) 25<Pe<53 µm (b) 53<Pe<63 µm (c) Pe>63 µm (d) amostra 

sem peneirar. 

B. Caracterização Eletromagnética 

Permissividade Elétrica e Permeabilidade Magnética 

Os parâmetros eletromagnéticos de um material são 

determinados por sua permissividade elétrica complexa 

relativa, εr = ε′ - jε′′ e permeabilidade magnética complexa 

relativa, µr = μ′ - jμ′′ [11]. As partes reais da permissividade 

elétrica e permeabilidade magnética (ε’, µ’) simbolizam 

respectivamente a capacidade de armazenamento de energia 

dos campos elétrico e magnético da onda. As partes 

imaginárias (ε”, µ”) representam as perdas de energia dos 

campos elétrico e magnético [12]. 

As Fig. 3(a) e 3(b) mostram respectivamente curvas típicas 

dos parâmetros de armazenamento ε’ e µ’, para as amostras 

em estudo. A análise da Fig. 3 mostra que as partes reais da 

permissividade e da permeabilidade apresentam dependência 

com a frequência e com a dimensão das partículas. Pode-se 

observar que as amostras obtidas com partículas na faixa 

Pe>63 µm, nas espessuras de 2 e 5 mm, e na faixa de 

53<Pe<63 µm, na espessura de 3 mm, apresentam os maiores 

valores de ε’ (variando aproximadamente de 4,1 a 4,6). As 

amostras de MARE obtidas com partículas Pe>63 µm, na 

espessura de 5 mm, mostra variação em função do aumento da 

frequência, com a permissividade variando de 4,15 a 4,5. No 

entanto, na espessura de 3 mm, a parte real da permissividade 

apresenta variação de 3,85 a 4,3 em toda a faixa de 

frequências analisada. 

A Fig. 3b mostra os resultados obtidos para a parte real da 

permeabilidade, µ’. Verifica-se que este parâmetro sofre um 

decréscimo em função da frequência, para todos os tamanhos 

de partículados estudados. Sendo os menores valores obtidos 

para as amostras com o maior tamanho de partículas, 

Pe>63µm, na espessura de 3 mm, µ’ = 1,07, em 12,4 GHz e 

µ’= 0,9, em 18 GHz. Os maiores valores de permeabilidade 
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real foram obtidos para a amostra Pe>63 µm, µ’ = 1,2 em 

12GHz e µ’ = 1,0 em 18 GHz. 
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Fig. 3 – Curvas da parte real da permissividade, (a) e permeabilidade (b) em 

função da frequência. 

 
Medidas de Refletividade 

O desempenho de MARE é dependente da frequência da 

onda eletromagnética incidente e da espessura da amostra 

sob teste, de acordo com as Eq. 1 e 2, que representam as 

equações da impedância do material e de medidas de 

refletividade. [13]. 
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Onde Zr é a impedância relativa de entrada do material, t é a 

espessura da amostra, µr é a permeabilidade magnética 

relativa, εr a permissividade elétrica relativa do material e λ o 

comprimento da onda incidente no espaço livre. 

As Fig. 4(a) e 4(b) apresentam as curvas de refletividade 

obtidas para as amostras em estudo. A Fig.4(a) destaca a 

refletividade para as amostras com 3 e 5 mm para as três 

variações de particulados. Na Fig. 4(b), estão apresentadas as 

curvas de refletividade em função da frequência para as 

amostras na espessura de 2 mm.  
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g. 4 (a) – Refletividade das amostras com espessuras de 3 mm e 5mm em 
função da frequência.  
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Fig. 4(b) – Refletividade das amostras com espessura de 2 mm em função da 

frequência. 

 

 

Na Fig. 4(a) é possível verificar que o maior valor de 

refletividade foi obtido para a amostra com 5 mm de 

espessura, contendo partículas Pe>63 µm, -9,5 dB (~90% de 

atenuação da radiação incidente [14]), em 18 GHz, fim da 

banda Ku. Também se observa que o MARE baseado no 

mesmo tamanho de partículas, com espessura de 3 mm, 

apresenta a tendência de atuar como centro absorvedor de 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

56



micro-ondas na banda X (8,2 - 12,4 GHz), com máximo de 

refletividade de -8,5 dB em 12,4 GHz. Os MARE obtidos nas 

espessuras de 3 e 5 mm, curvas azul e vermelha, 

respectivamente, apresentam a tendência de atuar com maior 

eficiência na banda X e na faixa de frequências acima da 

banda Ku, banda K (18 a 26,4 GHz).  

Este comportamento não é observado para as amostras sem 

peneiras. Em outras palavras, a separação por granulometria 

possibilita a escolha da banda que se busca trabalhar. Este 

efeito pode ser atribuído exclusivamente ao tamanho das 

partículas, uma vez que, não se observa mudanças estruturais 

que possam justificar tal comportamento, como pode ser 

observado nos difratogramas, Fig.2. È possível observar que o 

tamanho de particula que mais acentua esta característica, em 

ambas espessuras (3 e 5 mm) é Pe>63µm. É importante 

ressaltar que os outros dois tamanhos 53<Pe<63 e 25<Pe<53 

apresentam comportamento muito semelhante. 
Os resultados destacam diferentes comportamentos em 

função da espessura da amostra e da frequência, de acordo 

com as Eq. 1 e 2. Para as amostras de 3 mm a refletividade 

apresenta uma tendência de máxima atuação na faixa de 

frequências que antecede a banda Ku, ou seja, a banda X. Para 

as amostras com 5 mm a tendência de máxima refletividade 

ocorre na banda K. 

A Fig. 4(b) mostra que a refletividade máxima ocorre no 

intervalo de frequências estudado (banda Ku). Pode-se 

observar que o seu máximo ocorre para Pe>63 µm, -8,2 dB 

(~85% de atenuação). Essa tendência também é observada 

para as amostras com 3 e 5 mm, ou seja, partículas maiores 

tendem a alcançar maiores valores de refletividade, além dos 

absorvedores obtidos apresentarem comportamento de atuar 

em banda larga de frequências.  

 Estes resultados indicam que a espessura da amostra tem 

uma forte influência na frequência de atuação do absorvedor e 

que partículas maiores tendem a influenciar de forma mais 

significativa na refletividade.  

CONCLUSÕES 

Tendo como base os resultados apresentados, é possível 

concluir que a espessura da amostra e o tamanho das 

partículas de FC afetam significativamente o comportamento 

do MARE obtido, sendo possível controlar a quantidade de 

energia atenuada, faixa de frequências e tipo de absorvedor 

obtido. Os resultados mostram a obtenção de absorvedor do 

tipo banda larga para amostras na espessura de 2 mm, 

independente do tamanho de partículas. Verificou-se também 

que as partículas maiores (>63 µm) contribuíram mais 

significativamente para o bom desempenho dos MARE 

processados. Desta forma, os resultados aqui apresentados 

permitem verificar que não somente espessura e concentração, 

mas a dimensão dos particulados e sua distribuição afetam as 

propriedades eletromagnéticas do compósito, ferrocarbonila 

com silicone. 
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Resumo—Um estudo sistemático utilizando análise estatística de 

experimentos foi realizado para apoiar o processamento de 

Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética, MARE, 

baseados na mistura de ferrocarbonila (FC), filamentos metálicos 

( FM) e ferrita de LaCaTi. Foi investigado o efeito de diferentes 

proporções desses aditivos no processamento de MARE. As 

composições químicas dos 3 aditivos foram determinadas por 

EDS. As amostras de MARE foram caracterizadas extraindo 

valores de permissividade elétrica, permeabilidade magnética e 

refletividade na banda X. Valores de atenuação da radiação 

superiores a 90% (-10 dB) foram obtidos na faixa de 10,3 a 11,3 

GHz. 

 

Palavras-Chave—Absorvedores de micro-ondas; Ferritas; 

Ferrocarbonila. 

I.  INTRODUÇÃO  

Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagnética, 

MARE, vêm sendo continuamente estudados desde 1930, logo 

após o início da utilização do Radar [1]. Esses materiais 

ajudam atenuar a energia da onda eletromagnética incidente 

convertendo-a em calor. MARE possuem várias aplicações 

nas áreas civil e militar, envolvendo o uso de equipamentos 

eletrônicos e de telecomunicações [2]. 

MARE baseados em aditivos magnéticos, como ferritas e 

partículas ou filamentos metálicos, inseridos em matriz de 

resina epóxi têm sido amplamente estudados, com resultados 

satisfatórios [3]. Estudos realizados evidenciam a influência 

da concentração desses aditivos nas propriedades de atenuação 

de sinais eletromagnéticos na faixa de micro-ondas [4]. 

O objetivo deste estudo é a obtenção de MARE pela 

combinação de FC, FM e da ferrita de LaCaTi, variando as 

suas concentrações com o apoio da análise estatística de 

experimentos (do inglês Design of Experiments – DoE), a fim 

de reduzir o número de formulações. Como valor resposta foi 

avaliada a atenuação de micro-ondas na banda X (8,2 a 12,4 

GHz). 

II. EXPERIMENTAL 

A. Materiais 

Os materiais utilizados neste estudo são resíduos de 
filamentos metálicos à base de ferro (FM), provenientes da 

indústria de espuma metálica filamentosa; ferrocarbonila (FC) 
adquirida da BASF/Alemanha e a ferrita de LaCaTi, fornecida 
pela empresa Sontag S.A., do Brasil e uma resina epóxi 
bicomponente, da fabricante Huntsman, código Epocast 50-A1 
e o endurecedor 9816/Q3, disponíveis comercialmente. 

B. Preparação de MARE em Resina Epóxi 

As amostras foram processadas na matriz de resina epóxi 

variando-se a concentração dos aditivos em 10% (m/m), 

símbolo (-) e 70% (m/m), símbolo (+). Conforme a literatura, 

estas são as proporções mínimas e máximas de aditivos 

magnéticos incorporados em matriz de resina epóxi e que 

conferem algum resultado na atenuação de micro-ondas [5]. A 

homogeneização das amostras foi realizada por mistura 

mecânica dos componentes. Em seguida, essas misturas foram 

transferidas para moldes de alumínio com as dimensões do 

porta-amostra (23mm x 10mm x 9,0mm) utilizado no trecho 

do guia de ondas do sistema de caracterização 

eletromagnética. 

C. DoE 

Para estabelecer as composições mais adequadas para o 

processamento de MARE, o DoE 23 (três fatores: FC, FM e 

ferrita de LaCaTi) foi executado. A escolha dos valores 

mínimo (10% em massa) e máximo (70% em massa) foi 

baseada em dados da literatura [6]. A Tabela I mostra as 

combinações realizadas.  

 
TABELA I. COMBINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES.  

Nº do Experimento FM FC LaCaTi 

1 - - - 
2 - - + 
3 - + - 
4 - + + 
5 + - - 
6 + - + 
7 + + - 
8 + + + 

D. Caracterização 

1) Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X – 

EDS: As composições químicas dos aditivos magnéticos 
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foram determinadas utilizando-se análises por EDS, em um 

equipamento da marca Tescan, modelo Vega 3, sem nenhuma 

preparação prévia das amostras. 

2) Caracterização Eletromagnética: As amostras 

desenvolvidas neste estudo, com 9,0 mm de espessura, foram 

caracterizadas, em triplicata, por meio de medidas 

eletromagnéticas, quanto à refletividade, permissividade 

elétrica e permeabilidade magnética, na faixa de frequências 

de 8,2 GHz a 12,4 GHz (banda X). Essas medidas foram 

conduzidas utilizando-se um analisador de redes vetorial, Fig. 

1, da marca Agilent Technologies, modelo PNA-L N5230C, 

com quatro portas de geração/medição de sinal elétrico, sendo 

as portas utilizadas duas a duas, com cabos e conectores de 

baixas perdas e adaptador para guia de ondas retangular, WR-

90, Banda X, da marca Agilent Technologies, modelo 00281-

60016 OPTION 006 [7]. 

 

 
Fig 1. (a) Analisador de redes vetorial com o conjunto de guias de onda WR-

90 utilizado para a caracterização das amostras, (b) Porta-amostra utilizado 
para aplicar a amostra sobre medida no guia de onda. 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A. Espectroscopia de Energia Dispersiva – EDS 

A determinação da composição química das amostras em 

estudo está apresentada na Tabela II. Verifica-se que as 

amostras FM e FC possuem a mesma composição química, 

com diferenças mínimas na proporção dos elementos. A FC 

além de apresentar em sua composição os elementos Fe 

(84%), C (12%) e 3,0% de O, apresenta ainda Si (0,46%) e P 

(0,25%). Neste caso, a presença de silício deve-se ao fato das 

partículas de FC serem recobertas por uma camada de sílica. 

Já a amostra de FM apresenta 3,4% de O, 16% de C e 81% de 

Fe. A ferrita de LaCaTi, além dos elementos Fe (25%), C 

(46%) e O (27%) apresenta ainda em sua composição os 

elementos La (1,4%), Ca (1,4%) e em menor proporção, Ti 

(0,37%). 
 

 
 

 

 
 

 

 

TABELA II. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS AMOSTRAS EM ESTUDO, POR EDS (%).  
 FM  FC  LaCaTi 

C 16 12 46 

O 3,4 3,0 27 

Fe 81 84 25 

Si  0,46  

P  0,25  

Ti   0,37 

La   1,4 

Ca   1,4 

B. Caracterização Eletromagnética 

1) Permissividade Elétrica e Permeabilidade Magnética: 

Para investigar as propriedades de absorção de micro-ondas 

das amostras, os parâmetros eletromagnéticos, permissividade 

elétrica, εr = ε´ – jε´´, e permeabilidade magnética,                  

µr = µ´ – jµ´´, foram  medidos na espessura de 9,0 mm, sendo 

seus valores apresentados na Tabela III, extraídos na 

frequência de 10 GHz.  

As tangentes de perdas dielétricas, tan δε = ε″/ε′, e 

magnéticas, tan δμ = μ″/μ′, fornecem uma relação da energia 

dissipada nos absorvedores versus a energia armazenada, cujas 

perdas de energia estão associadas às forças de amortecimento 

atuando entre átomos e moléculas, bem como pela 

condutividade elétrica do material [8]. 

A Tabela III mostra que a resina epóxi apresenta os 

menores valores de permissividade e permeabilidade. Este 

resultado indica que a resina utilizada apresenta baixas perdas 

dielétricas e magnéticas, sendo, portanto, uma matriz 

polimérica adequada para o presente estudo. A análise da 

tabela mostra ainda que a mistura dos aditivos contribuiu de 

forma significativa para o aumento dos parâmetros complexos. 

Este comportamento indica que houve sinergia entre os 

aditivos em diferentes proporções, contribuindo para o 

aumento das características eletromagnéticas das formulações 

estudadas. O menor valor para o componente real da 

permissividade elétrica, ε’, é encontrado para a amostra (---) 

com o valor de 4,2891, associado ao segundo maior valor de 

tan δμ (0,6942). Já os maiores valores de ε’ e de μ′ são 

observados para a amostra (++-), ε’ = 21,893 e μ′ = 1,3078, 

que por sua vez também apresenta o maior valor de tangente 

de perdas magnéticas (0,8635). A correlação dos dados da 

Tabela III é complexa e exige maiores considerações sobre a 

contribuição de cada aditivo nas tangentes de perdas, mas de 

maneira simplificada observa-se a contribuição mais 

preponderante do FM no aumento de ε’ (formulação +--), em 

relação à FC (-+-) e à ferrita (--+). A formulação (++-) mostra 

a sinergia da combinação dos aditivos FC e FM, resultando 

nos maiores valores de ε’ e tan δμ. De maneira geral, a análise 

dos valores de tan δμ mostra o efeito preponderante dos 

aditivos no comportamento magnético das formulações, como 

esperado, sabendo-se que todos os aditivos têm características 

magnéticas.  

A análise das tangentes de perdas mostra que, de uma 

forma geral, a tangente de perdas magnéticas, tan δµ, apresenta 

o maior valor, com o máximo de 0,8635, para a amostra (++-). 

A tangente de perdas dielétricas, tan δε, apresenta um valor 

máximo de 0,2693 para a amostra (+--), evidenciando que os 
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mecanismos de perdas magnéticas são os principais para a 

atenuação da radiação incidente. 

 
TABELA III. PARÂMETROS COMPLEXOS DE ε E µ PARA  AS AMOSTRAS EM 

ESTUDO. 

Amostras ε’ ε” tan δε µ’ µ’’ tan δμ 

Resina 

Epóxi 
2,7506 0,0941 0,0342 0,9788 0,0120 0,0122 

(---) 4,2891 0,0393 0,0091 1,0426 0,7238 0,6942 

(+--) 13,073 3,5218 0,2693 1,0155 0,2169 0,2135 

(-+-) 5,1578 0,1919 0,0372 1,0465 0,3150 0,3010 

(--+) 5,2319 0,1785 0,0341 0,9500 0,1164 0,1225 

(++-) 21,893 3,4876 0,1591 1,3078 1,1293 0,8635 

(+-+) 11,907 0,6582 0,0552 1,0267 0,4899 0,4771 

(-++) 7,0278 0,3249 0,0462 1,1847 0,3260 0,2751 

(+++) 19,591 3,5599 0,1817 0,8543 0,2712 0,3174 

 

2) Medidas de Refletividade: O desempenho de MARE é 

dependente da frequência da onda eletromagnética incidente 

sobre o material e da espessura da amostra sob teste (t). As 

equações da impedância do material e de medidas de 

refletividade são apresentadas em (1) e (2) [9], considerando 

Zr = Z/Zo, onde Zo representa a impedância do meio ar, 377. 

O valor de Zr representa a impedância relativa da interface do 

compósito híbrido em função do meio ar, quando a amostra é 

exposta a uma onda eletromagnética incidente (vetor de 

Poynting) em uma determinada frequência. Nas medidas de 

refletividade é utilizado um material metálico como anteparo, 

que possui uma elevada condutividade (PEC - Perfect Electric 

Conductor) [9], Fig. 2. 

Assim, a refletividade refere-se à potência refletida pelo 

material tendo uma placa metálica (PEC) posicionada junto da 

amostra. Pr é a potência refletida e Pi é a potência incidente 

[9]. 
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Fig 2. Representação da propagação da onda eletromagnética na direção do 

compósito absorvedor (FM/FC/LaCaTi) e a base metálica (PEC) [10]. 
 

As medidas de refletividade obtidas para as amostras, com 

espessura de 9 mm, estão apresentadas na Fig. 3, na faixa de 

frequências de 8,2 GHz a 12,4 GHz. 

As propriedades desejáveis para um MARE preveem 

atenuações com valores menores que -10 dB [11]. Desta 

forma, na Fig. 3 foi traçada uma reta em -10 dB acentuando 

essa característica. 

A análise da Fig. 3 mostra que de acordo com (1) e (2), a 

frequência da onda eletromagnética incidente é fator 

importante no estudo da refletividade. Outro fator a ser 

observado é a variação da concentração dos aditivos 

magnéticos no MARE. Para os mesmos aditivos magnéticos, 

têm-se diferentes valores de atenuação, dependendo da 

concentração de cada aditivo na formulação. Por exemplo, 

tem-se -17 dB (98%) para a amostra (--+), em 10,8 GHz . Já 

a amostra (-+-) apresenta um valor de atenuação de -16 dB 

(97,5%), na frequência de 12,3 GHz, com a tendência de 

atenuar também na banda Ku (12,4 GHz a 18 GHz). Outro 

resultado satisfatório é encontrado para a amostra (-++), que 

apresenta um máximo de atenuação em torno de -9 dB, na 

frequência de 9 GHz. 
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Fig. 3. Curvas de refletividade em função da frequência para as amostras em 

estudo, na espessura de 9,0 mm. 

 

 A correlação dos dados da Tabela III com as curvas da 

Figura 3 não apresenta uma relação direta, pois as amostras 

com maiores perdas magnéticas, por exemplo, a formulação 

(++-) não é a que apresenta o melhor desempenho na 

atenuação nas medidas de refletividade para amostras com 9,0 

mm. Assim, esta correlação deve ser realizada com cuidado, 

por tratar-se de metodologias de ensaios diferentes, com 

princípios de análise diferentes. Por exemplo, no caso das 

medidas de refletividade sabe-se que estas são influenciadas 

pela espessura da amostra, como evidenciam as Eq. 1 e 2. 

IV. CONCLUSÕES 

Os materiais empregados neste estudo permitiram avaliar 

que ao se utilizar uma combinação de FM, FC e ferrita de 

LaCaTi são obtidas várias possibilidade de compósitos. As 

medidas dos parâmetros complexos da permissividade e 
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permeabilidade e suas respectivas tangentes de perdas 

mostram que o aditivo FM e sua combinação com a FC 

resultaram nos maiores valores dessas propriedades. Contudo, 

somente as combinações (--+) e (-+-) alcançaram o requisito 

de atenuação de -10 dB na Banda X, devido ao maior 

casamento de impedância com o meio ar, na espessura de 9,0 

mm. A combinação (--+) apresenta valor de atenuação de 

90%, entre 10,3 e 11,3 GHz. Esse resultado indica que se esse 

material for empregado em uma estrutura aeronáutica a 

probabilidade de detecção por um Radar operando nessa faixa 

será mínima. Há uma grande possibilidade das combinações  

(-+-) e (---), na espessura de 9,0 mm, poderem atenuar na 

banda Ku, elevando as possibilidades de utilização desses 

compósitos para aplicações espaciais, como satélites de 

comunicação, que operam nessas bandas de frequência. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o projeto de um acoplador
hı́brido de 3 dB com deslocamento de fase de 90° utilizando
elementos concentrados para operar na freqûencia de 401 MHz.
O desenvolvimento possui o enfoque de reduzir o tamanho do dis-
positivo acoplador para aplicaç̃ao na porç̃ao inferior da faixa de
micro-ondas. Dessa forma, o presente artigo descreve os cálculos
para dimensionamento do projeto, a simulaç̃ao utilizando o
software Ansys Circuit Design e a construç̃ao do dispositivo. A
validação do projeto é realizada atrav́es da comparaç̃ao com um
projeto equivalente utilizando tecnologia em microfita.

Keywords—hı́brida de 90°, elementos discretos, acoplador
hı́brido.

I. I NTRODUÇÃO

Dispositivos acopladores hı́bridos pertencem a uma classe
de acoplador direcional projetado para fornecer às portas de
saı́da (direta e acoplada) uma divisão igual de potência e
com diferença de fase de 90º ou 180º. Estes modelos são
caracterizados por dois parâmetros adicionais: balanço de fase
e balanço de potência [1]. O primeiro parâmetro trata-se da
diferença de fase entre os dois sinais de saı́da, enquanto que
o segundo refere-se ao nı́vel de potência entregue às portas de
saı́da.

Em sistemas de comunicação, especialmente nos que ope-
ram em micro-ondas, acopladores hı́bridos são comumente
empregados. Em geral, esse dispositivo atua realizando a
conexão entre elementos de circuitos em dada frequência,
sendo suas principais caracterı́sticas um coeficiente de reflexão
muito baixo, alta isolação entre as portas de entrada, baixa
perda por inserção, alta diretividade e um sinal de saı́da com
fase deslocada [2]. A hı́brida de 90º, também conhecida como
branch-line, é um acoplador direcional com quatro portas que
fornece à duas de suas portas potências igualmente divididas
(idealmente 3 dB abaixo do nivel de potência do sinal de
entrada).

As hı́bridas construı́das em tecnologia de microfita possuem
linhas de transmissão (LT) com comprimento na ordem de
λg/4, onde λg é o comprimento de onda guiado na mi-
crofita [3]. Sua geometria simétrica permite que qualquer
uma de suas portas seja utilizada como entrada, sendo a
porta adjacente do lado da entrada, uma porta isolada, e as
demais, no lado oposto, portas de saı́da. Esse dispositivo
possui aplicações diversas em sistemas de radiofrequência e
micro-ondas, como em sistemas de alimentação de antenas,

sistemas de medidas e testes, mixers com rejeição de imagens
e amplificadores balanceados [4].

Com base nesse cenário de ampla aplicação, a hı́brida
construı́da em microfita torna-se um empecilho para projetos
que não dispõem de grande espaço fı́sico em aplicações de
baixa frequência (abaixo de 1 GHz). Com base nisso, este
trabalho apresenta o projeto de um acoplador hı́brido de
90°. O modelo proposto é constituı́do de elementos discretos
operando na frequência central de 401 MHz utilizando o subs-
trato dielétrico Taconic RF-60A, com permissividade relativa
εr = 6,15, tangente de perdas tanδ = 0,0028 e espessura de
0,79 mm [5].

Este trabalho está organizado em quatro seções. Na seção II
é apresentada uma análise da estrutura em elementos discretos
e as equações de projeto. Simulações, construção do protótipo
da hı́brida com elementos discretos, comparação entre os
resultados medidos e computacionais, além da comparação de
resultados com o dispositivo desenvolvido em tecnologia de
microfita são discutidos na seção III. Por fim, na seção IV, são
apresentadas as considerações finais e a avaliação do trabalho
proposto.

II. A NÁLISE DA ARQUITETURA PROPOSTA

A estrutura proposta para a hı́brida de 90° utilizando ele-
mentos discretos é simétrica, conforme ilustrado na Fig. 1.
A análise é derivada das técnicas empregadas para circuitos
de duas portas aplicadas a LTs. A linha de transmissão a ser
considerada e seu circuito equivalente são mostrados na Fig. 2.

4
L

3

C

L

C

C

L

C

1 2

Figura 1. Topologia proposta da hı́brida de 90◦ com elementos concentrados.
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l = λ/4

Z0, β

(a)

jBC

jXL

jBC

(b)

Figura 2. (a) Seção de linha de transmissão sem perdas e seu circuito
equivalente.

A Matriz de Transmissão (ABCD) de uma LT de compri-
mentol corresponde a [6]

[

A B
C D

]

=

[

cosβl jZ0senβl
jY0senβl cosβl

]

. (1)

Para o caso particular de uma LT de comprimentol = λ/4,
βl = π/2, a matriz ABCD resultante é

[

A B
C D

]

=

[

0 jZ0

jY0 0

]

. (2)

Uma LT de comprimentoλ/4 é modelada como um circuito
equivalente passa-baixas com topologiaπ [3], [7], conforme
demonstrado na Fig. 2(b), de forma que sua respectiva matriz
ABCD corresponde a

[

A B
C D

]

=

[

1−XLBC jXL

jBC (2−XLBC) 1−XLBC

]

. (3)

Igualando os parâmetros A e B de (2) e (3), tem-se

XLBC = 1, (4)

XL = Z0. (5)

Substituindo (5) em (4), tem-se

BC =
1

Z0

. (6)

Para determinar o valor dos indutores, substitui-se a
reatância indutivaXL em (5) por sua equivalência em função
da frequência, de modo queXL = 2πfL, procedimento que
resulta em

L =
Z0

2πf
. (7)

De forma análoga, a equação para determinar o valor dos
capacitores é obtida substituindo a susceptânciaBC em (6)
por sua equivalência em função da frequência, de modo que
BC = 2πfC, resultando em

C =
1

Z02πf
. (8)

III. R ESULTADOS EDISCUSS̃OES

Os valores para os componentes LC do acoplador hı́brido
demonstrados na Fig. 1 foram determinados utilizando (7)
e (8). Conforme proposto na seção I, os componentes fo-
ram definidos utilizando a frequência central de 401 MHz
e impedância caracterı́sticaZ0 = 50 Ω. Dessa forma, foram
obtidos os seguintes valores de capacitores (C) e indutores (L):
C = 7,938 pF e L = 19,846 nH.

A. Resultados Computacionais

Os resultados das simulações são apresentados nas Figs. 3
e 4. Na Fig. 3 tem-se os valores de potência transmitidaS21

e S31 em -3,01 dB, e os nı́veis de isolação S41 e reflexãoS11

em -51,26 dB. A Fig. 4 apresenta a diferença de fase entre
as portas 2 e 3 em relação à porta 1, com -45,29° e 44,71°,
respectivamente, de modo que a diferença de fase entre as
duas portas de saı́da (2 e 3) resultante é de 90°.
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Figura 3. Resultados simulados para parâmetros S da hı́brida compacta.
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Figura 4. Resultados simulados para a fase dos sinais de saı́da para a hı́brida
compacta.

Uma nova simulação foi realizada com a finalidade de
aproximar os valores dos capacitores e indutores determinados
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para o projeto a valores de componentes comerciais. As Figs. 5
e6 demonstram os novos resultados utilizando os componentes
com indutância L = 19 nH [8] e capacitância C = 8,2 pF [9].
Na Fig. 5 são mostrados os nı́veis de potência transmitidasS21

e S31, os quais se mantiveram em -3,01 dB, enquanto que os
nı́veis de isolaçãoS41 e de reflexãoS11 se alteraram para -
33 dB na frequência central. A defasagem entre as portas 2 e
3, Fig. 6, resultou em 89,92°.
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Figura 5. Resultados simulados para os parâmetros S utilizando valores
comerciais para L e C.

350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450
−180

−140

−100

−60

−20

20

60

100

140

180

Frequência (MHz)

F
as

e
(◦ )

Φ21

Φ31

Figura 6. Resultados simulados de fase utilizando valores comerciais para L
e C.

B. Prot́otipo Constrúıdo e Resultados Medidos

Para a construção do protótipo do acoplador hı́brido de 90º,
foi necessário projetar as linhas de transmissão do dispositivo.
A largura da linha de microfita (W50Ω), que sintetiza a
impedância caracterı́sticaZ0, foi calculada considerando os
parâmetros do laminado RF-60A descritos na seção I. Para
o dimensionamento das linhas de microfita foi utilizado o
softwareTxLine, resultandoW50Ω = 1,08 mm. A dimensão
total da placa é de 16 mm x 13,6 mm. A foto do protótipo
construı́do é mostrada na Fig. 7.

Figura 7. Protótipo da hı́brida de 90◦ compacta.

Nas Figs. 8 e 9 tem-se a comparação entre os resultados
simulados (S) e medidos (M) do protótipo construı́do. Nas
medições, os nı́veis de potência transmitidosS21 e S31 obtidos
correspondem a -3,166 dB e -3,371 dB, respectivamente.
Estes resultados indicam que um total de 48,2% e 46% da
potência incidente na porta 1 é entregue às portas 2 e 3,
respectivamente. A diferença de fase medida, cujo resultado
é mostrado na Fig. 9, resultou em uma defasagem de 90,27°
entre as portas 2 e 3.
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Figura 8. Comparação dos resultados simulados (S) e medidos (M) da hı́brida
de 90◦.
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C. Hı́brida de 90° em Tecnologia de Microfita

Conforme citado na seção I, hı́bridas construı́das utilizando
elementos discretos fornecem uma vantagem em relação ao
tamanho quando comparadas às construı́das utilizando tec-
nologia de microfita, especialmente na faixa de frequências
inferiores a 1 GHz. Dessa forma, para fins de comparação,
uma hı́brida de 90° em tecnologia de microfita foi simulada.
A simulação foi realizada sob as mesmas condições e materiais
aplicadas na construção e simulação do dispositivo com ele-
mentos discretos. Os parâmetros de construção utilizados para
este dispositivo podem ser visualizados conforme esquema da
Fig. 10.

λg/4

λg/4

Za

Z0

Za

Z0

P1

P4

P2

P3

Figura 10. Diagrama esquemático da hı́brida de 90° em tecnologia de
microfita.

Os comprimentos dos ramos transversais (em paralelo) e
longitudinais (em série) são determinados pela dimensãoλg/4.
A impedância caracterı́stica do sistema é definida comoZ0,
sendoZa = Z0/

√
2. Os comprimentosλg/4 e as larguras de

cada ramo foram calculados através dosoftwareTxLine. As
dimensões das linhas são apresentadas na Tab. I.

Tabela I
VALORES CALCULADOS PARA A H́IBRIDA DE 90◦ CONVENCIONAL.

Impedância (Ω) Comprimento (mm) Largura (mm)
35,35 84,87 1,94

50 87,84 1,08

Uma comparação entre os resultados do balanço de potência
das hı́bridas de 90º utilizando elementos discretos (LC) e
microfita (MF) é apresentada na Fig. 11. Considerando uma
faixa de -3±0,5 dB para os parâmetros de transmissão, a topo-
logia projetada utilizando elementos discretos apresenta uma
maior largura de banda (BW) se comparado com o modelo
em microfita, para os quaisBWLC = 75 MHz correspondente
a 18,7% e BWMF = 70 MHz correspondente a 17,46%,
respectivamente.

A dimensão total da hı́brida de 90° construı́da utilizando
tecnologia de microfita é de 106 mm x 109 mm. Dessa
forma, obtém-se uma redução de 98,1% na área ocupada pela
hı́brida projetada com elementos discretos, sem afetar sua
performance.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o projeto de uma hı́brida de 90°
utilizando elementos discretos (indutores e capacitores), com
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Figura 11. Comparação dos resultados simulados da hı́brida de 90◦ com
elementos discretos (LC) e em tecnologia de microfita (MF).

frequência central de operação em 401 MHz. O projeto, a
simulação computacional e a prototipação foram descritos. O
desempenho obtido foi satisfatório. Comparando os resultados
computacionais obtidos para os casos de uma hı́brida com
indutores e capacitores e de uma em tecnologia de microfita,
verificou-se uma maior largura de operação para o caso da
primeira topologia. Além disso, o dispositivo com LC resultou
em uma forma extremamente compacta em relação ao projeto
com tecnologia de microfita.
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Resumo— Este trabalho tem como objetivo realizar a modela-
gem computacional de dispositivos SAW (Surface Acoustic Wave)
na função de ressonadores elétricos em estruturas piezoelétricas
multicamadas empregando o Nitreto de Alumı́nio (AlN). Utili-
zando a modelagem em elementos finitos foi obtido a espessura
do AlN, a velocidade de fase, o coeficiente de acoplamento e a
frequência de ressonância. O emprego da matriz de transmissão na
modelagem da metalização do ressonador foi obtido uma estrutura
com um de fator de qualidade no valor de 11.000 e uma perda
de inserção de -9,78 dB.

Palavras-Chave— Piezoeletricidade, SAW, Ressonador, Modela-
gem Computacional.

I. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico, principalmente na área de
eletrônica e fotônica, está avançando em várias áreas do conhe-
cimento. Os dispositivos baseados em materiais piezoelétricos,
como o SAW (Surface Acoustic Wave), vem despertado inte-
resse em várias áreas, como aplicações em modulações acusto-
ópticas [1], sensores infravermelhos baseados em ressonadores
piezoelétricos [2], por exemplo.

A utilização de circuitos integrados SOI-CMOS (Silicon On
Insulator - Complementary Metal-Oxide-Semiconductor ) e res-
sonadores SAW estão sendo implementados para comunicações
em RF [3].

Esse artigo é apresenta a modelagem computacional para o
desenvolvimento de um ressonador multicamadas baseado em
materiais piezoelétrico. Na seção II é apresentado o conceito
do efeito piezoelétrico e suas caracterı́sticas. Na seção III é
discutido a origem e o principio de funcionamento de um
dispositivo SAW. Na seção IV é realizado a análise de mul-
ticamadas bem como o modelamento de IDTs e refletores. Ao
final, são apresentados os resultados, discussões e conclusões
deste trabalho.

II. EFEITO PIEZOELÉTRICOS

O efeito piezoelétrico em determinados materiais foram des-
cobertos em 1880 por Pierre e Paul-Jacques Curie, recebendo
o nome atual em 1881 por Wilhelm Hankel, tendo iniciado
sua aplicação em 1921, por Walter Cady, quando descobriu o
efeito ressonante do quartz quando aplicado como dispositivo
oscilador em circuitos eletrônicos [4].

A piezoeletricidade é um fenômeno que produz uma
distribuição de cargas elétricas em função da tensão mecânica

aplicada ao material. De forma recı́proca, se for aplicado um
campo elétrico em um material piezoelétrico tem-se como
resultado um tensão mecânica na estrutura. Nos materiais com
caracterı́sticas piezoelétricos são aplicados campos elétricos
oscilantes no intuito de produzir ondas mecânicas que se
propagam através do substrato podendo converter essas ondas
mecânicas em elétricas.

Essas condições são apresentadas pelas relações constitutivas
eletromecânicas lineares dos materiais cristalinos piezoelétricos
dados por (1) e (2) onde Tij são as componentes tensoriais da
tensão mecânica (N/m2), cEijkl o tensor coeficiente de elasti-
cidade mecânica (N/m2), Skl o tensor deformação mecânica,
Ek o vetor campo elétrico (V/m), Di o vetor deslocamento
elétrico (C/m2), ekij o tensor coeficiente piezoelétrico (C/m2)
e εsik o tensor permissividade elétrica (F/m), sendo os ı́ndices
dos tensores i, j, k, l = 1, 2, 3. Esse conjunto de componentes
estão associados as caracterı́sticas dos materiais piezoelétricos
utilizados no dispositivo [5].

Tij = cEijklSkl − eijkEk (1)

Di = eiklSkl + εsikEk (2)

III. DISPOSITIVOS SAW

As ondas acústicas de superfı́cie (ondas elásticas) foram
descobertas em 1885 por Lord Rayleigh, representando um tipo
de onda mecânica que se propaga ao longo da estrutura de uma
material na forma sólida [6]. Basicamente todos os dispositivos
baseados em ondas elásticas utilizam materiais piezoelétricos
em sua construção.

O primeiro dispositivo SAW foi desenvolvido em 1965
por White e Voltmer [7]. Nos anos de 1970 os SAW foram
desenvolvidos para aplicações como compressores de pulso
Radar, osciladores e filtros para TVs e rádios. Nos anos de
1980 devido ao inı́cio das pesquisas e produção de dispositivos
móveis de comunicação, houve uma grande demanda por filtros
levando a uma elevada produção desses dispositivos utilizando
a tecnologia SAW [8].

Os dispositivos SAW são formados por estruturas de ele-
trodos intergitais (IDT - InterDigital Transducer) de material
condutor que é depositado sobre uma estrutura piezoelétrica
anisotrópica, Fig. 1. Os eletrodos são projetados com uma
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espessura tı́pica de λ/4 e uma distância entre eletrodos no
valor de λ/4, desta forma, a cada par de eletrodos haverá
uma distância de λ e uma abertura acústica W . A frequência
da onda propagante (frequência central) é determinado pela
periodicidade do par de eletrodos (λ) e a velocidade com que
a onda irá se propagar no meio anisotrópico, definido em (3).

f =
v

λ
(3)

Fig. 1 - Transdutor Interdigital (IDT) em um SAW.

A. Princı́pio de Operação do SAW

O comportamento elástico dos materiais piezoelétricos é
governado pelas leis de Newton quando não há forças atuantes
no interior das estruturas definidos por (4), onde ρ corresponde
a densidade do material, xj o vetor direção dos eixos do
material e ui o vetor de deslocamento mecânico.

∂Tij
∂xj

= ρ
∂2ui
∂t2

(4)

A componente tensorial da deformação (Sij) e do vetor
campo elétrico (Ek) são definidos por:

Sij =
1

2

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)
(5)

Ek = − ∂Φ

∂xk
(6)

O acoplamento dos campos em estruturas piezoelétricas é
assumido na condição de quase-estático (∇ · Di = 0) devido
ao fato que as ondas elásticas possuem uma velocidade bem
menor que as ondas eletromagnéticas devido ao meio propa-
gante. Desta forma, não haverá transporte de carga elétrica nos
materiais piezoelétricos, tendo um comportamento de isolante
elétrico. Substituindo (5) e (6) nas relações constitutivas (1)
e (2) para um cristal piezoelétrico cujo resultado é posterior-
mente aplicado em (4), na condição quase-estático, é obtido o
acoplamento da equação de onda para uma relação do potencial
elétrico (Φ) e do vetor deslocamento mecânico no material
piezoelétrico (ui), dados por (7) e (8) [9].

ρ
∂2ui
∂t2

− cEijkl
∂2ul

∂xj∂xk
− eijk

∂2Φ

∂xj∂xk
= 0 (7)

eikl
∂2ul
∂xi∂xk

− εsik
∂2Φ

∂xi∂xk
= 0 (8)

As equações (7) e (8) são resolvidas com a aplicação
das condições de contorno nas superfı́cies entre os materiais
(piezoelétrico, metal, ar), no caso T , u, D e Φ, bem como as
condições dos graus de liberdade das interfaces. O método de
Schmidt [10] é empregado para obter a solução das equações
diferenciais que são apresentadas em (9) e (10), sendo CnAi

(n)

os termos de amplitude da onda, k o número de onda, v a
velocidade de propagação da onda elástica e x1, x3 o vetor
direção.

ui =
4∑

n=1

CnAi
(n) · exp

(
jkb(n)x3

)
· exp (jk (vt− x1)) (9)

Φ =
4∑

n=1

CnA4
(n) · exp

(
jkb(n)x3

)
· exp (jk (vt− x1)) (10)

Através de (9) e (10) considerando a inserção de sinais
elétricos na entrada do SAW (IDT01 - PAD01A/B), Fig. 2,
haverá uma conversão de energia elétrica em mecânica o qual
irá se propagar no material piezoelétrico, vetor ui, sendo detec-
tado no IDT02 (PAD02A/B), convertendo a energia mecânica
em elétrica, potencial Φ.

Fig. 2 - Representação geométrica de um SAW (IDT), os pontos de contato
elétrico (PAD), que encontram sobre um material piezoelétrico (material de cor
verde) e os eixos de direção (x1,x2,x3).

IV. RESSONADOR SAW

Os ressonadores são estruturas que realizam o confinamento
da onda elástica utilizando a concepção de cavidade ressonante
formando ondas estacionárias. Normalmente são empregados
como filtros de precisão e osciladores. Em sua construção são
utilizados duas grades refletoras, na configuração aberto ou
curto-circuitado, com uma determinada quantidade de trans-
dutores, utilizando IDTs de 1 porta ou 2 portas [11].

O ST-Quartz e o Niobato de Lı́tio (LiNbO3) são os substratos
normalmente empregados para construção desses ressonadores,
contudo será utilizado nesse trabalho, o Nitreto de Alumı́nio
(AlN) como material piezoelétrico depositado no substrato de
Silı́cio (Si), na configuração de 2 portas com refletores curto-
circuitados. O uso do AlN se deve a possibilidade de construção
desses filmes finos utilizando o processo de sputtering, sendo
um passo futuro nesse trabalho, evitando a importação de wafer
de LiNbO3. Na Fig. 3 é apresentado o modelo do circuito a ser
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utilizado, composto por um amplificador, um conjunto de redes
de casamento e o ressonador SAW com seus IDTs e refletores.

Fig. 3 - Configuração de um ressonador SAW tı́pico com 2 portas.

A ferramenta computacional COMSOL foi utilizada para
projetar o ressonador, empregando o método de elementos
finitos (FEM - Finite Element Method) para discretizar as
geometrias e resolver numericamente (7) e (8). Esse ressonador
utiliza o conceito de multicamadas, combinando uma deposição
de AlN sobre o Si e o Alumı́nio (Al) sobre o AlN representando
a metalização dos IDTs e dos refletores. Todas as simulações
foram realizadas com o dispositivo operando na temperatura de
25 ◦C

A. Modelagem Multicamadas

A estrutura do ressonador, Fig. 4, é formado por um subs-
trato de Si com plano cristalográfico (100), o AlN em sua
estrutura hexagonal wurtzita, direção cristalográfica (0002) e
uma metalização de Al com espessura 200nm. O comprimento
de onda que se deseja propagar possui um λ de 20µm, uma
espessura do silı́cio, h Si, de 500µm e uma espessura de
nitreto de alumı́nio, h AlN , variando de 200nm à 20µm. Os
valores de cijkl, eijk e εik do AlN, Si e Al foram extraı́dos de
[12] e [13].

Fig. 4 - Célula periódica de um SAW composto com os tipos de materiais
empregados (ar, alumı́nio, nitreto de silı́cio, silı́cio) e suas dimensões.

Tendo como objetivo diminuir o tempo computacional, é
realizado uma redução da estrutura do SAW de 3 dimensões
(x1,x2,x3) para uma estrutura em 2 dimensões, no plano
(x1,x3), Fig. 4, pois conforme (9) e (10) não há propagação

em x2, sendo conhecido como plano sagital de propagação
da onda elástica. A modelagem para esse plano utiliza o
conceito de condições de borda periódica (PBC - Periodic
Boundary Condicion) [14] que considera uma célula periódica
de comprimento λ e que se propaga infinitamente definido pelo
vetor u na composição da célula.

A análise modal foi utilizada como método de simulação
com objetivo de extrair as frequências de ressonância das
multicamadas. Na Fig.5 é apresentado o resultado da simulação
onde o campo vetorial u descreve um movimento elı́ptico de
propagação em função da deformação mecânica dos meios ma-
teriais, obtendo um valor máximo de 8, 16nm de deslocamento.
A partir dos valores de frequência é determinado a velocidade
de fase da propagação da onda, Fig. 6, e o coeficiente de
acoplamento K2, Fig. 7, para cada espessura do AlN no modo
de propagação de Rayleigh.

Fig. 5 - Simulação do modelo 2D do SAW apresentando o modo de propagação
de Rayleigh com o gradiente do vetor deslocamento u.

Fig. 6 - Velocidade de fase da propagação da onda elástica no modo Rayleigh
em função da espessura do AlN.

Na Fig. 6 a velocidade de fase varia em função da espessura
de deposição do AlN, contudo, foi definido uma região de
interesse devido ao fato que espessuras acima de 2µm tem uma
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Fig. 7 - Coeficiente de acoplamento do SAW em função da espessura do AlN.

maior probabilidade de haver uma perda da sua cristalinidade.
Em função dessa condição foi escolhido a espessura de 1µm de
AlN pois na curva da Fig.7 essa espessura possui um dos maio-
res valores de coeficiente de acoplamento na região de interesse.
Em sı́ntese, para h AlN = 1µm obtêm-se, por simulação,
uma velocidade de 4.987m/s, um coeficiente de acoplamento
2, 63 % e uma frequência central de 249, 233MHz.

B. Modelagem dos IDTs e Refletores

A teoria de modos acoplados [15], o modelo de campo
cruzado [16] e o modelo de linha de transmissão, em sı́ntese,
com a aplicação da matriz de transmissão realiza a modelagem
do SAW composto pelos refletores, IDTs e linhas de atraso,
respectivamente.

Na Fig. 8 apresenta um diagrama do IDT composto por 2
portas elásticas e 1 porta elétrica, sendo as portas elásticas
descritas pela amplitude das ondas propagantes u+ e u− cujas
setas informam a direção de propagação, e os termos ai e bi
que representa a amplitude das ondas elétricas.

Fig. 8 - Diagrama de um transdutor interdigital.

Os terminais do IDT são descritos pela matriz de transmissão
T , definido em  u+i−1

u−i−1

bi

 = [T ]

 u+i
u−i
ai

 (11)

Sendo decomposto em (12) e (13):

(
u+i−1

u−i−1

)
=

(
t11 t12
t21 t22

)(
u+i
u−i

)
+ ai

(
t13
t23

)
(12)

bi =
(
t31 t32

)( u+i
u−i

)
+ ai (t33) (13)

Os termos da matriz T são descritos em [17]. As linhas de
atraso entre os IDTs da porta 1 e porta 2 bem como entre IDT
e refletores são modeladas pela matriz de transmissão D (14),
onde d corresponde ao comprimento da linha de atraso.

[D] =

(
ej(

2π
λ )d 0

0 e−j( 2π
λ )d

)
(14)

Os refletores são definidos por G (15)

[G] =

(
G11 G12

G21 G22

)
(15)

Sendo

G11 =

[
cosh (σL)− j

(
δ

σ

)
sinh (σL)

]
ej(

2π
λ )L (16)

G12 =

[
−j
(
k

σ

)
sinh (σL)

]
ej(

2π
λ )L (17)

G21 =

[
j

(
k

σ

)
sinh (σL)

]
e−j( 2π

λ )L (18)

G22 =

[
cosh (σL) + j

(
δ

σ

)
sinh (σL)

]
e−j( 2π

λ )L (19)

onde σ =
√
k2 − δ2, δ = 2π(f−fo)/v e L é o comprimento

do refletor.
Em função da geometria dos elementos que compõem um

ressonador, é construı́do o modelo definido pelas matrizes de
transferência dos elementos (refletor [G], IDT [T], linha de
atraso[D]), Fig. 9. A condição de contorno u+0 = u−7 = 0
permitirá que o ressonador não terá perturbação de alguma
outra fonte que não seja a região da cavidade.

Fig. 9 - Modelo de matrizes de transmissão para o projeto de ressonador SAW
de 2 portas.

A resposta em frequência do ressonador é então obtida pelo
cálculo da função de transferência b5/a3 aplicando as condições
de contorno.
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V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Baseado no modelo de matrizes de transferência e os dados
obtidos da simulação no COMSOL, foi desenvolvido um script
computacional obtendo uma estrutura ressonadora com cada
IDT composto por 10 pares de eletrodos, 400 eletrodos nos
refletores, uma distância de 50µm entre os IDTs, uma distância
de 52, 5µm e abertura acústica de 500µm.

Aplicando essas condições, através de simulação, foi obtido
a resposta em frequência do ressoador, parâmetro S21, Fig. 10.

Fig. 10 - Simulação da resposta em frequência do ressonador SAW.

Avaliando os dados obtidos, a frequência central foi de
249, 26 MHz, o fator de qualidade (Q) estimado é de 11.000
com uma perda de inserção de −9, 78 dB.

TABELA I
COMPARAÇÃO ENTRE RESSONADORES SAW

Caracterı́sticas Trabalho [18] [19]
Substrato AlN/Si ST-Quartz AlN/SiO2/Si

Tipo 2 portas 1 porta 1 porta
Frequência Central 249, 26 MHz 262 MHz 308 MHz

Perda de Inserção (IL) −9, 78 dB —- −42 dB
Fator de Qualidade (Q) 11.000 2.870 1.200

Conforme a Tabela I foi realizado um comparativo desse
trabalho com 2 ressonadores projetados e desenvolvidos. Em
relação a frequência central os valores são próximos, contudo
a IL e o Q deste trabalho possuem valores bem satisfatórios,
tendo como uma condição ideal de referência, um Q o mais
elevado possı́vel e uma IL tendendo a 0 dB.

O fato desse trabalho utilizar a configuração AlN/Si em
relação a [19] é evitar uma etapa de oxidação do Si, dimi-
nuindo o custo de produção final no processo de construção do
dispositivo.

VI. CONCLUSÕES

Nesse trabalho ficou evidenciado que o projeto de ressona-
dores SAW utilizando o AlN como material piezoelétrico é
promissor. Analisando as caracterı́sticas piezoelétricas do AlN,
extraindo informações, por simulação, é possı́vel projetar res-
sonador definindo a espessura do material a ser depositado bem
como a sua topologia de metalização. Há uma grande tendência
de se ter uma maior compatibilidade com o processo CMOS,

desenvolvendo essa tecnologia com materiais piezoelétricos,
permitindo uma maior integração dos circuitos.
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Abstract—This paper shows the application of the so-called 

Layers Model Theory to the analysis of the Synchronous 

Machine. The derivation of the model from Maxwell’s Equations 

is briefly described. A methodology is established, for the 

purpose of studying an operating condition using a computer 

program. Then, a case example study is performed. It is shown 

that the methodology can be applied to the Synchronous 

Generator with promising results. 

Keywords—layers model; synchronous generator analysis; field 

analysis techniques 

I.  INTRODUCTION 

The Layers Model has been developed from Maxwell’s 
Field Equations since second half of 20th Century [1]-[3]. Most 
of the effort in these works was to analyze the Induction 
Machine and were based on a conceptual paper by Pipes [4]. 
Further works managed to join the Field Theory with the 
concept of the Equivalent Circuit of the Induction Machine [5]-
[6]. Although some time has elapsed in the subject, a recent 
work surprisingly compared two different forms of application 
of the Layers Model [7] to Induction Machines, as well. 

This paper proposes the application of the Layers Model 
Theory to the analysis of the Synchronous Machine. Initially, 
the governing equation and assumptions are established. A 
steady-state base model is used to determine the operating 
condition of the machine and to serve as a starting point for the 
application. 

The V-curves of one Synchronous Generator is obtained by 
the developed methodology and it is shown that the Model has 
promising results. 

II. THE MAGNETIC VECTOR POTENTIAL 

The cylindrical coordinate system of Fig. 1 is used to obtain 
the expression of the magnetic vector potential. In this case, it 

is assumed that the magnetic field �⃗⃗�  (A/m) and the magnetic 

flux density �⃗�  (T) vectors both have components in �⃗� 𝜌 and �⃗� 𝜃 

directions. 

 

Fig. 1. Cylindrical coordinate system. 

Also, because of the source currents and of the construction 
of the windings, all field variables are considered to be 
harmonic functions of time and space. Taking all the 
assumptions in consideration, the magnetic vector potential for 
medium denoted by 𝑛-th layer is written as (1) [8]. 

 𝐴 𝑛(𝜌, 𝜃, 𝑡) = �̂�𝑛(𝜌) ∙ 𝑒𝑗∙(𝜔𝑒∙𝑡−𝑝∙𝜃) ∙ �⃗� 𝑧 () 

where 𝑝 is the number of pole pairs and 𝜔𝑒 (rad/s) is the 
electrical angular speed associated to the source. In this case, 

�̂�𝑛(𝜌) (Wb/m) is a complex phasor. The description of the 
successive layers is given in next section. 

The partial differential equation governing the behavior of 

the magnetic vector potential 𝐴 𝑛 is given by (2) [7], [8]. 

 [∇ × �̅�𝑛
−1(∇ × 𝐴 𝑛)] = −𝐽 𝑛 () 

In which the inverse permeability tensor accounts for the 
presence of anisotropy and is defined as 

 �̅�𝑛
−1 = [

1
𝜇𝜌𝑛

⁄ 0

0 1
𝜇𝜃𝑛

⁄
] () 

where 𝜇𝜌𝑛 and 𝜇𝜃𝑛 (H/m) are the permeabilities for the �⃗� 𝜌 and 

�⃗� 𝜃 directions, respectively. 

In (2), 𝐽 𝑛 (A/m2) is the current density associated with the 

𝑛-th layer. 𝐽 𝑛 shall include both induced and external 
impressed currents [8], as in (4). 

 𝐽 𝑛 = 𝜎𝑛 ∙ (�⃗� 𝑛 + 𝑣 𝑛 × �⃗� 𝑛) + 𝐽 𝑒𝑛 () 

where �⃗� 𝑛 (V/m) is the electric field; 𝜎𝑛 (S/m) is the electric 
conductivity of the layer, and 𝑣 𝑛 (m/s) is the mechanical speed 
of the layer, which is related to the angular mechanical speed 
�⃗⃗� 𝑚𝑛 (rad/s) by (5). 

 𝑣 𝑛 = 𝜌 × �⃗⃗� 𝑚𝑛 () 

In (4), 𝐽 𝑒𝑛 (A/mm2) is the external imposed current density, 
given by: 
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 𝐽 𝑒𝑛(𝜌, 𝜃, 𝑡) = 𝐽𝑒𝑛 ∙ 𝑒𝑗∙(𝜔𝑒∙𝑡−𝑝∙𝜃) ∙ �⃗� 𝑧 () 

in which 𝐽𝑒𝑛 (A/mm2) is a complex associated to the current 
entering the layer from external sources, to be determined in 
next section.  

III. LAYERS MODEL 

With the assumption of 𝜎𝑛 = 0, it can be shown that the 

governing equation for the complex phasor �̂�𝑛(𝜌) is given by 
(7). 

 
𝜕2

𝜕𝜌2 
�̂�𝑛(𝜌) +

1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
�̂�𝑛(𝜌) −

𝛼𝑛
2

𝜌2 ∙ �̂�𝑛(𝜌) = −𝐽𝑒𝑛 () 

Where: 

 𝛼𝑛
2 =

𝜇𝜃𝑛

𝜇𝜌𝑛
∙ 𝑝2 () 

The electromagnetic domain is subdivided in five layers as 
shown in Fig. 2. De description of the layers is indicated in 
TABLE I.  Only the non-salient pole type of machine is 
represented in this paper. 

 

Fig. 2. Synchronous machine cut view geometry and identification of layers. 

TABLE I.  LAYERS MODEL DESCRIPTION 

Layer 

(𝒏) 
Description 

Internal 

and 

external 

radii 

Type of 

excitation 

Type of 

layer 

1 Rotor core (𝜌1; 𝜌2) I isotropic 

2 Rotor pole and field winding (𝜌2; 𝜌3) II anisotropic 

3 Airgap (𝜌3; 𝜌4) I isotropic 

4 Stator winding (𝜌4; 𝜌5) II anisotropic 

5 Stator core (𝜌5; 𝜌6) I isotropic 

 

For the synchronous machine modeling, and according to 
the source, there are two types of layers, for which the solution 
of (7) is described in the following lines. 

A. Non-conducting layer, no excitation (type I) 

For the first type of excitation, 𝐽𝑒𝑛 = 0. In this case, (7) 
reduces to (9). 

 
𝜕2

𝜕𝜌2 
�̂�𝑛(𝜌) +

1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
�̂�𝑛(𝜌) −

𝛼𝑛
2

𝜌2 ∙ �̂�𝑛(𝜌) = 0 () 

The solution of (9) is given by (10) [9]. 

 �̂�𝑛(𝜌) = 𝑎𝑛 ∙ 𝜌𝛼𝑛 + 𝑏𝑛 ∙ 𝜌−𝛼𝑛 () 

where 𝑎𝑛 and 𝑏𝑛 are the integration constants. 

The �⃗� 𝜌 and �⃗� 𝜃 components of the magnetic flux density are 

calculated by (11) and (12), respectively. 

 �̂�𝜌𝑛(𝜌) = −
𝑗∙𝑝

𝜌
[𝑎𝑛 ∙ 𝜌𝛼𝑛 + 𝑏𝑛 ∙ 𝜌−𝛼𝑛] () 

 �̂�𝜃𝑛(𝜌) = −
𝛼𝑛

𝜌
[𝑎𝑛 ∙ 𝜌𝛼𝑛 − 𝑏𝑛 ∙ 𝜌−𝛼𝑛] () 

B. Non-conducting layer, impressed current (type II) 

For the second type of excitation it is considered that 𝐽𝑒𝑛 ≠
0. Therefore, equation (7) is solved by (13) [5], [6], [9]. 

 �̂�𝑛(𝜌) = 𝑎𝑛 ∙ 𝜌𝛼𝑛 + 𝑏𝑛 ∙ 𝜌−𝛼𝑛 + �̂�𝑛 ∙ 𝜌2 () 

where 𝑎𝑛 and 𝑏𝑛 are integration constants and 

 �̂�𝑛 = −𝐽𝑒𝑛 ∙
𝜇𝜌𝑛∙𝜇𝜃𝑛

4∙𝜇𝜌𝑛−𝑝2∙𝜇𝜃𝑛
 () 

The magnetic flux density in the �⃗� 𝜌 and �⃗� 𝜃 directions are 

given by (15) and (16), respectively. 

 �̂�𝜌𝑛(𝜌) = −
𝑗∙𝑝

𝜌
[𝑎𝑛 ∙ 𝜌𝛼𝑛 + 𝑏𝑛 ∙ 𝜌−𝛼𝑛 + �̂�𝑛 ∙ 𝜌2] () 

 �̂�𝜃𝑛(𝜌) = −
𝛼𝑛

𝜌
[𝑎𝑛 ∙ 𝜌𝛼𝑛 − 𝑏𝑛 ∙ 𝜌−𝛼𝑛 +

2

𝛼𝑛
�̂�𝑛 ∙ 𝜌2] () 

C. Calculation of the impressed  currents 

Type II current carrying layers are those for 𝑛 = 2 and 𝑛 =
4, according to TABLE I.  

For type II layers, the current density 𝐽𝑒𝑛 is determined 
from the steady state model of the synchronous machine [10]. 
For generator operation, the steady state model of the 
synchronous machine is mainly governed by (17) and (18). 

 �̂�𝑎𝑠 = −(𝑟𝑠 + 𝑗 ∙ 𝑋𝑞) ∙ 𝐼𝑎𝑠 + �̂�𝑎 () 

 �̂�𝑎 =
1

√2
∙ [(𝑋𝑑 − 𝑋𝑞) ∙ 𝐼𝑑𝑠 + 𝑋𝑚𝑑 ∙ 𝐼𝑓𝑑] ∙ 𝑒𝑗∙𝛿 () 

In (17) and (18), the phasors �̂�𝑎𝑠 (V) and 𝐼𝑎𝑠 (A) are the 

terminal rms voltage and current, respectively; �̂�𝑎 (V) is the 
electromotive force [10]; 𝐼𝑑𝑠 (A) is the d-axis component of the 
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terminal current; 𝐼𝑓𝑑 (A) is the field current, referred to stator; 

𝛿 = ∡�̂�𝑎 (rad or deg) is the power angle; 𝑟𝑠 () is the armature 

phase resistance; 𝑋𝑚𝑑 () is the d-axis magnetizing reactance; 

𝑋𝑑 and 𝑋𝑞 () are the d and q-axis synchronous reactances, 

respectively. 

The armature terminal current can be resolved into its d and 
q-axis components, respectively 𝐼𝑑𝑠 and 𝐼𝑞𝑠, according to (19). 

 √2 ∙ 𝐼𝑎𝑠 ∙ 𝑒−𝑗∙𝛿 = 𝐼𝑞𝑠 − 𝑗 ∙ 𝐼𝑑𝑠 () 

For a given active terminal power with a given power 

factor, (17) is used to determine �̂�𝑎 and 𝛿. Then, the d and q-
axis components of the armature current are calculated by (19). 
Finally, the field current 𝐼𝑓𝑑 is determined from (18). 

The phasors of impressed current densities of layers 2 and 4 
are given, respectively, by (20) and (21) [7]. 

 𝐽𝑒2 =
6√2∙𝑘𝑤𝑠∙𝑁𝑝ℎ

𝑆2
∙ 𝐼𝑓𝑑 ∙ 𝑒𝑗∙𝛿 () 

 𝐽𝑒4 =
6√2∙𝑘𝑤𝑠∙𝑁𝑝ℎ

𝑆4
∙ 𝐼𝑎𝑠 () 

D. Permeabilities of anysotropic layers 

The permeability of layers 2 and 4 can be obtained by 
averaging the permeabilities of the different materials which 
constitute each layer [5]. The non-linear behavior of the 
ferromagnetic materials must be taken into account by an 
iterative aproach. 

E. Solution of the field equations 

The five layers of the model have two components of flux 
density, as given by (11-12) or (17-18). Therefore, a system of 
10 equations with 10 unknowns is obtained.  

A set of eight boundary conditions is obtained at radii 𝜌2; 
𝜌3; 𝜌4, and 𝜌5. At these locations, the following relations are 
written, for 𝑛 = 2,⋯5. 

 �̂�𝜌(𝑛−1)(𝜌𝑛) = �̂�𝜌(𝑛)(𝜌𝑛) () 

 
1

𝜇𝜃(𝑛−1)
∙ �̂�𝜃(𝑛−1)(𝜌𝑛) =

1

𝜇𝜃(𝑛)
∙ �̂�𝜃(𝑛)(𝜌𝑛) () 

Other two boundary conditions are obtained at the extreme 
radii 𝜌1 and 𝜌6, as follows. 

 �̂�𝜌(1)(𝜌1) = 0 () 

 �̂�𝜌(5)(𝜌6) = 0 () 

IV. METHODOLOGY 

The analysis of the Synchronous Generator is carried out by 
the methodology described in Fig. 3. The operating condition is 
determined by the active terminal power and power factor. 

The electromotive force block calculates the field current 
and power angle. Therefore, the solve block is able to solve the 
field equations for the given impressed currents. 

 

Fig. 3. Layers Model: iterative process to find the operating point. 

Initial relative permeabilities of the teeth, of the rotor yoke, 
and of rotor and stator core are set to 1000 [7]. After the 
convergence test for permeabilities, new relative permeabilities 
are calculated to fit the flux densities in those parts. A 
relaxation method is adopted, in order to avoid fast changes in 
permeabilities and improve convergence. 

Power angle and airgap flux linkage are used in the 
convergence test for EMF. The airgap flux linkage is calculated 

by using (11), for 𝜌 =
𝜌3+𝜌4

2
 [7], [11]. 

After convergence, the pair (𝐼𝑎𝑠; 𝐼𝑓𝑑) is obtained as a result. 

The iterative process is repeated for each new operating 
condition, as desired. 

V. APPLICATION 

A. Generator Data 

A turbo generator is used to verify the methodology. The 
machine electrical data are listed in Erro! Fonte de referência 
não encontrada.The geometric data are listed in 0 

TABLE II.  SYNCHRONOUS GENERATOR DATA 

Quantity Value Unit 

Rated power 25000 kVA 

Rated voltage 6.6 kV 

Rated current 2.2 kA 

Rated frequency 50 Hz 

Number of poles 4 — 

Armature resistance 0.0 — 

Leakage reactance  0.2143 (/phase) 

D-axis synchronous reactance 1.9541 (/phase) 

Q-axis synchronous reactance 1.7587 (/phase) 
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B. Results: V-Curves 

In order to show the ability of the method to analyze the 
operation of the Synchronous Generator, the V-curves are 
obtained. 

Fig. 4 shows the V-curves for the machine under study. Full 
line represents the analytical curves from (17)-(19) and the “x” 
points are obtained by the Layers Model. 

TABLE III.  SYNCHRONOUS GENERATOR GEOMETRIC DATA 

Quantity Value Unit 

Stator external diameter 2176 mm 

Stator internal diameter 1400 mm 

Rotor external diameter 1350 mm 

Rotor internal diameter 400 mm 

Effective length 1683 mm 

Number of stator slots 84 — 

Number of series turns per phase 14 — 

Number of coils per rotor pole 4 — 

Number of turns per rotor pole 144 — 

 

 

Fig. 4. V-curves of the Synchronous Generator. 

C. Results: Magnetic Quantities 

The Layers Model can also be used to determine other 
quantities in the magnetic circuit. It is possible to analyze the 
saturation of the d and q-axis magnetic paths and, therefore, 
visualize the variation of the synchronous reactances under 
load. This result is displayed in Fig. 5, for operation with 0.7 
pu active terminal power. 

The peak flux densities in airgap and in stator and rotor 
cores are shown in Fig. 6, as obtained by (11). 

VI. CONCLUSION 

The Layers Model is used to analyze of the Synchronous 
Machine and shows its capabilities as a method of analysis. 

This type of methodology, which joins circuit techniques 
with field equations, is proving to be useful along the years. 

The authors are working on the improvement of the 
method, in order to apply it to Salient Pole Synchronous 
Machines, as well as other types of machines. 

Also, a prototype is under test to validate the methodology 
with laboratory results obtained from a real machine. 

 

Fig. 5. d and q-axis magnetizing synchronous reactances for varying 

excitation (pu active power = 0.7). 

 

Fig. 6. Peak flux densities at different regions of the machine (pu active 

power = 0.7). 
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Resumo— Neste trabalho é analisada numericamente a 

performance da camada perfeitamente casada convolucional 

(CPML, Convolutional Perfectly Matched Layer) através de uma 

metodologia baseada em reflectometria de onda guiada. Os 

resultados mostram que esta metodologia pode auxiliar na busca 

de um melhor ajuste dos parâmetros da CPML. 

Palavras-chave— CPML; ajuste de parâmetros; reflectometria 

de onda guiada. 

I.  INTRODUÇÃO 

Originalmente proposto em 1994 por Berenger [1], o 
conceito de Camada Perfeitamente Casada (Perfectly Matched 
Layer, PML) representou um marco em desempenho e eficiência 
em termos de condições de contorno absorventes para métodos 
numéricos em eletromagnetismo, superando amplamente [2] a 
até então adotada condição de Mur de segunda ordem [3]. A 
PML baseia-se em um meio artificial anisotrópico, cujos valores 
são ajustados a fim de se obter uma relectância nula, para 
qualquer direção de incidência, na interface entre o domínio de 
análise e a PML. Os valores de condutividades e a espessura da 
PML devem também ser suficientes para absorver 
completamente a onda em sua trajetória dentro da mesma. A 
implementação original [1] baseia-se no desmembramento das 
equações das leis de Faraday e de Ampére, dividindo cada uma 
em duas, de modo a isolar matematicamente cada derivada 
espacial contida nos seus rotacionais e então empregar a 
condutividade da PML para ajustar a absorção da onda em uma 
dada direção, dependendo do posicionamento da camada 
absorvente. Gedney propôs em 1996 uma versão 
matematicamente equivalente para a PML usando um tensor de 
material anisotrópico uniaxial [4] para assimilar as 
características direcionais de absorção das ondas pela PML. A 
PML Uniaxial ou UPML já não requer a decomposição das 
Equações de Maxwell, o que a torna mais estável e de 
processamento mais rápido em relação à implementação da 
PML original. Uma implementação alternativa da PML e 
também matematicamente equivalente às suas versões 
anteriores é baseada em coordenadas escalonadas (stretched-
coordinates), sendo considerada matematicamente mais 
elegante [5]. Uma adaptação do modelo matemático da PML foi 
proposta em [6] para proporcionar causalidade ao mesmo. Os 
parâmetros que realizam o escalonamento de coordenadas são 
dependentes em frequência e multiplicam as derivadas espaciais 
dos campos eletromagnéticos que podem apresentar largura 

espectral. No domínio do tempo, estas multiplicações são 
convertidas em convoluções entre estes parâmetros de 
escalonamento e os campos eletromagnéticos. Estas 
convoluções são resolvidas recursivamente quando empregadas 
em métodos no domínio do tempo, como o FDTD (Finite-
Difference Time-Domain), surgindo então o modelo de PML 
convolucional ou CPML [7]. 

Este trabalho tem o objetivo de testar a eficiência de 
absorção da CPML através de um teste reflectométrico de 
incidência de onda guiada, visando também propor um melhor 
ajuste para os parâmetros da CPML.  

II. METODOLOGIA 

A. Domínio espacial numérico e método usado 

O domínio espacial numérico contendo o guia de ondas e as 
camadas CPML é mostrado na Fig. 1, onde n1 e n3 são os índices 
de refração das camadas que delimitam o núcleo, o qual  
apresenta índice de refração n2. Um sinal no domínio no tempo 
será excitado em z = 0. A distribuição transversal da excitação é 
a do modo propagante TM (Transversal Magnético) na estrutura 
[8]. Dessa forma não haverá incidência modos irradiados nas 
camadas laterais de CPML e a performance da mesma será 
analisada exclusivamente através da incidência plena do modo 

na camada frontal, de espessura wz. Um ponto de referência é 
estabelecido no centro do núcleo do guia de ondas para 
monitorar a amplitude da componente de campo majoritária (no 
caso, Hx) ao longo do tempo. É empregado o método FDTD com 
direção de implicidade alternante (ADI) [9] também conhecido 
como ADI-FDTD. Os parâmetros do método numérico são 
mostrados na Tabela I. 

 

Fig. 1. Domínio espacial numérico para simulações. 
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TABELA I         PARÂMETROS NUMÉRICOS 

Parâmetro Descrição Valor 

y Passo transversal 0,1 µm 

z Passo longitudinal 0,02 µm 

t Passo de tempo 1,4588×10-4 ps 

Ny Número de passos transversais 211 

Nz Número de passos longitudinais 2000 

Nt Número de passos de tempo 4500 

  

 A função de fonte de excitação adotada nas simulações é 
aplicada em z = 0 e possui a seguinte forma 

 𝐻𝑥(𝑦, 𝑡) = 𝐻𝑥0(𝑦)[−𝑗e
𝑗(2𝜋𝑐0/λ)𝑡](1 − 𝑒−𝑡/(10Δ𝑡)) 

onde 𝐻𝑥0(𝑦) é a solução para a distribuição transversal do modo 
TM [8] para o guia planar da Fig.1, c0 é a velocidade da luz no 

vácuo,  é o comprimento de onda óptico de operação, onde foi 

adotado o valor   = 1,55 m nas simulações. 

 O uso de uma função temporal complexa de excitação, entre 
colchetes em (1), se mostrou satisfatório para a análise da 
evolução da onda, pois ao se tomar o módulo da componente de 
campo complexa em qualquer ponto do domínio espacial é 
possível obter sua envoltória sem a necessidade de usar técnicas 
especiais, o que facilita a aferição da amplitude de campos 
incidentes ou refletidos. 

A função temporal entre os últimos parênteses de (1) tem o 
papel de suavizar a convergência da amplitude da onda no início 
da simulação, pois visto que o passo temporal é discreto, saltos 
descontínuos de amplitude podem gerar ruídos numéricos no 
cálculo discreto das derivadas temporais presentes nas Equações 
de Maxwell. A adoção desta componente de função temporal 
para complementar uma excitação temporal harmônica foi 
idealizada originalmente para este presente trabalho. 

B. Estabelecimento de uma curva inicial de reflectometria 

A curva inicial refere-se à curva de evolução temporal da 
componente Hx sem a presença da camada de CPML frontal (wZ 
= 0), medida no ponto de referência R da Fig. 1. Esta curva é 
mostrada na Fig. 2. Hx,I é a envoltória da variação temporal de 
campo incidente na CPML e Hx,R é a envoltória da variação 
temporal de campo refletida a partir da CPML. O objetivo é 
ajustar os parâmetros da CPML de modo a anular Hx,R. Desta 
forma é definido o coeficiente de reflexão na CPML, 

 CPMLHx,RHx,I 

onde as amplitudes de campo podem ser aproximadas pelo 
cálculo de valores médios:  

 𝐻𝑥,𝐼 = 0,1−1 ∫ 𝐻𝑥𝑑𝑡
0,4

0,3
 

 𝐻𝑥,𝑅 = 0,1−1 ∫ 𝐻𝑥𝑑𝑡
0,65

0,55
− 𝐻𝑥,𝐼 

C. Ajuste dos parâmetros da CPML 

Os parâmetros da CPML estão contidos em numa variável 
complexa de escalonamento de coordenadas, caracterizada por 

 𝑠𝑣 = κ𝑣 +
𝜎𝑣

α𝑣+𝑗ωε0
v = x, y, ou z.  

Onde  v, v e v são parâmetros de controle que determinam 
o escalonamento do eixo v e a taxa de decaimento da onda ao 

longo do mesmo. Os parâmetros v e v são atribuídos de modo 

a serem positivos e reais e o parâmetro v é real e maior ou igual 
a 1 [7]. Uma demonstração de como (5) é incorporada nas 
Equações de Maxwell no domínio do tempo pode ser vista em 
[7] (FDTD) ou [9] (ADI-FDTD). 

Para minimizar reflexões numéricas, estes parâmetros são 
ajustados de modo a ter uma variação gradual dentro das 
camadas absorventes. Para a CPML frontal que encerra o 

domínio espacial na direção z, temos que x = y =1, x = y = 0, 

x = y = 0 e [10] 

 κ𝑧(𝑖) = 1 + (κ𝑧
𝑚𝑎𝑥 − 1) (

𝑖

𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿)

𝑚

, 

 σ𝑧(𝑖) = σ𝑧
𝑚𝑎𝑥 (

𝑖

𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿)

𝑚

, 

 α𝑧(𝑖) = α𝑧
𝑚𝑎𝑥 (

𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿−𝑖

𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿 )

𝑚

, 

onde 𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿 é o número de células na camada CPML ao longo 

do eixo z, tal que na Fig.1, 𝑤𝑧 = 𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿∆𝑧. O expoente m regula 

o perfil de variação dos parâmetros. O índice i varia de 1 a 
𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿, iniciando sua contagem na célula mais interna da 

CPML. O parâmetro σ𝑧
𝑚𝑎𝑥  refere-se ao valor de condutividade 

máxima dentro da CPML e um valor otimizado teoricamente é 
obtido por [7]  

 σ𝑧
𝑚𝑎𝑥 =

0,7(𝑚+1)

150𝜋√ε𝑟∆𝑧
 

 

Fig. 2. Curva reflectométrica inicial para estabelecimento de alvo no ajuste 
da CPML. 
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III. RESULTADOS 

Para um teste inicial, foram atribuídos aos parâmetros da 
CPML valores idênticos aos usados em [7], a saber, m = 4, 
κ𝑧
𝑚𝑎𝑥 = 11, α𝑧

𝑚𝑎𝑥 = 0,05 e 𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿 = 10. A resposta 

reflectométrica para estes parâmetros é mostrada na Fig. 3. 
Observa-se que para estes parâmetros houve uma grande 
absorção da onda pela CPML. Contudo a frente de onda 
incidente não foi totalmente absorvida conforme mostrado em 
destaque (frente de onda refletida), indicando uma performance 
inferior em regime transitório, onde ocorrem variações mais 
rápidas de amplitude.  

Desta forma, variou-se cada parâmetro isoladamente, 
mantendo os demais constantes, de modo a verificar o impacto 
de cada um na performance da CPML. A Fig. 4. Mostra como o 

expoente m afeta o coeficiente de reflexão da CPML, CPML. 
Identificou-se que para m =3,54 obteve-se uma reflexão quase 
nula. Contudo, mesmo para este valor observou-se na curva de 
reflectometria que ainda não houve uma absorção total da frente 
de onda incidente na CPML, acarretando também em uma 
pequena frente de onda refletida.  

A Fig. 5, mostra a dependência de CPML em função de  κ𝑧
𝑚𝑎𝑥. 

Atingiu-se a melhor performance da CPML para κ𝑧
𝑚𝑎𝑥 = 22,67, 

mas ainda sem alcançar a absorção completa da frente de onda 
na curva de reflectometria.  Em outro teste, variou-se também 
apenas o parâmetro α𝑧

𝑚𝑎𝑥, mas a variação deste parâmetro não 

teve influência significativa no valor de  CPML. Contudo, de 
acordo com [6], este parâmetro é importante para o ajuste da 
camada absorvente na absorção de sinais de baixas frequências, 
caso que está fora do escopo deste trabalho. 

Posteriormente, observou-se o impacto da variação do 
número de células da CPML ao longo da direção de absorção 

(𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿), sobre o coeficiente de reflexão CPML. Este resultado é 

mostrado na Fig. 6. Observa-se que CPML apresenta um 
comportamento oscilatório, mas sua amplitude decai para zero à 
medida em que 𝑁𝑧

𝐶𝑃𝑀𝐿  aumenta. Pelo gráfico nota-se que para 

𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿 = 10, CPML está em uma faixa de alta oscilação, não 

sendo portanto um valor de ajuste adequado para 𝑁𝑧
𝐶𝑃𝑀𝐿. Neste 

caso deverá ser adotado um valor em uma faixa onde a amplitude 

de CPML decaiu para próximo de zero. Vale lembrar que os 

valores iniciais foram retirados de [7], onde é usada uma fonte 
de 6 GHz de largura de banda. Neste trabalho é utilizada uma 

frequência na faixa óptica de 193,41 THz (=1,55 m). Para 
frequências mais elevadas é necessário adotar células de 
dimensões menores no método FDTD para manter a precisão 
numérica, resultando consequentemente em uma menor 
espessura da camada de CPML para um certo número de células. 
As dimensões espaciais da célula FDTD são inversamente 

 

Fig. 5. Coeficiente de reflexão da CPML em função do parâmetro κ𝑧
𝑚𝑎𝑥. 

 

Fig. 6. Parâmetro CPML em função do número de células da CPML ao longo 
da direção z. 

 

Fig. 4. Coeficiente de reflexão da CPML vs. expoente m. 

 

Fig. 3. Curva reflectométrica para um ajuste inicial dos valores de 
parâmetros da CPML. 
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proporcionais à frequência da onda. Isto justifica a necessidade 
de aumentar o número de células de CPML na direção de 
absorção, para frequências elevadas, de modo a ir contra à 
redução demasiada da espessura da CPML. O aumento do 
número de células na camada absorvente também tem o efeito 
de diminuir a descontinuidade na transição discreta dos valores 
dos parâmetros da CPML de uma célula à outra, o que reduz 
reflexões provocadas pelo descasamento entre células vizinhas 
devido a tais descontinuidades provenientes da modelagem 
numérica. Vale destacar que o aumento de 𝑁𝑧

𝐶𝑃𝑀𝐿  foi o único 
ajuste que proporcionou a total atenuação da frente de onda, 
tornando a CPML mais efetiva também na absorção de 
transitórios. 

Finalmente, realizou-se uma simulação ajustando todos os 
valores de parâmetros da CPML de acordo os resultados obtidos 
anteriormente. A curva de reflectometria é mostrada na Fig. 7, 
percebe-se que o campo refletido praticamente foi anulado, tanto 
em regime permanente, quanto no transitório, onde verifica-se 
que houve a completa absorção da frente de onda (compare com 
a Fig. 3). 

 

IV. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi proposta uma metodologia de teste da 
eficiência da CPML baseada em reflectometria de modo guiado 
incidente na mesma. Os resultados mostram que a metodologia 
é viável e simples, possibilitando obter um ajuste que 

proporcione uma absorção praticamente completa da onda 
incidente, tanto de sua componente transitória quanto de 
amplitude em regime permanente.  Observou-se que o ajuste de 
quase todos os parâmetros proporcionou um menor coeficiente 
de reflexão, indicando um melhor desempenho em regime 
permanente. Contudo, apenas o aumento do número de células 
da CPML ao longo da direção longitudinal proporcionou uma 
eficiente absorção da frente de onda (transitório). O problema 
foi analisado em termos da incidência de um modo guiado TM 
na camada absorvente, mas esta metodologia é aplicável para 
qualquer geometria de guia de onda ou configuração de modo 
guiado. 
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Abstract—A single sheet tester (SST) is modelled considering
the magnetic field (H-coils) and magnetic induction (B-coil)
sensors. The magnetizing current is set as an unknown of the
finite element system including a constraint on the induction flux
expressed as a global quantity associated to the B-coil, which
allows simulating the SST with a controlled induction waveform.
The benefits of such a model are mainly to enable the analysis
of: the non-linear electromagnetic diffusion inside the sheet, and
the differences between direct (H-coil) and indirect (magnetizing
current) evaluation of the magnetic field.

Keywords—finite elements, single sheet tester, induction con-
trol, non-linear electromagnetic diffusion

I. INTRODUCTION

Magnetic characterization of steel sheets is commonly done
using a single sheet tester with a control of the induction
waveform (a SST structure is shown in Fig. 1). A non-saturated
laminated or low conductive magnetic circuit and primary coil
are used to magnetize the sheet. Magnetic flux density and
magnetic field are evaluated from measurements in a region
where fields are uniform. Generally, the magnetic flux density
(mean value on the cross section of the sheet) is evaluted from
the flux in a B-coil wounded around the sheet. The magnetic
field is evaluated at the air/sheet interface from the so-called
direct and indirect methods. The direct method consists in
using magnetic field sensors close to the sheet and extrapolate.
H-coils can be used and considering the smooth variations
of the field outside the sheet a linear extrapolation gives
a good approximation of the field at the air/sheet interface
[1]. The indirect method consists in using the magnetizing
current and Ampère’s law applied on a path following the
air/sheet interface. The direct and indirect methods may give
sligthly different results in term of hysteresis loops and losses.
The differences appear mainly because of the assumptions
associated with the indirect method: the reluctance of the
magnetizing circuit is neglected and the magnetic field at the
sheet boundary is assumed uniform along a constant length
path (experimental compensation of the error induced by such
an aproximation is possible [2]).

The 2D finite element model of the SST proposed here helps
in analysing such differences between direct and indirect meth-
ods. The model includes a realistic representation of the H-coil
and B-coil sensors and the magnetic flux associated with each
coil is calculated as a global quantity [3] [4]. Furthermore, the
total current in the magnetizing coil is set as an unknown of
the model and a constraint on the flux through the B-coil is
supplemented to solve the finite element system. This allows

simulating the SST with imposed magnetic flux waveform in
the B-coil as it would be done in a real experimental setup.
As a consequence the dynamic phenomena (eddy currents in
the sheet) can be correctly described by the model.

The model is applied for the simulation of the characteri-
zation of a non-linear anhysteretic material. The accuracy of
the magnetic field evaluation by direct and indirect method is
discussed and the non-linear electromagnetic diffusion through
the sheet thickness is analysed.

Fig. 1. Scheme of the SST geometry, only one quarter is represented

II. FINITE ELEMENT MODEL

The 2D magnetic vector potential formulation is used with
nodal elements. The increment of magnetic vector potential, in
a time interval ∆t, in terms of nodal vector elements ~wi = wi~z
is

∆ ~A =
∑

∆Ai ~wi (1)

where the sum extends over all the nodes and the ∆Ai’s are
the increments in magnetic potential at each node. Maxwell-
Ampère’s equation is expressed considering a forward Euler
scheme for the time derivative of the magnetic vector potential

rot ~H
(
~B
(
~A+ ∆ ~A

))
= −σ∆ ~A

∆t
+ ~Js. (2)

The source current density exists only in the primary coil and
can be written in terms of the unknown total magnetizing
current I , its increment ∆I and the normalized uniform current
density ~Jsn as

~Js = (I + ∆I) ~Jsn. (3)

The magnetic behaviour law is considered as a non-linear
isotropic function ~H

(
~B
)

in the sheet and linear elsewhere.
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The electric conductivity σ is assumed to be constant and non-
zero only in the sheet. The increment of magnetic flux in the
B-coil is expressed as a global quantity using the magnetic
vector potential and a normalized current density associated
to the B-coil [3]

∆Φ =

∫
~JΦn · ∆ ~A (4)

(here, and in the following, integrations are performed on the
whole computational domain). A sine waveform is imposed
for the magnetic flux as usually done in characterization
experiments

Φ = Φ0sin (ωt) . (5)

The boundary conditions are ~H × ~n = ~0 (Neumann type)
on the x = 0 symetry plane and ∆ ~A × ~n = ~0 (Dirichlet
type) on the y = 0 anti-symetry plane and external boundaries
(Fig. 1). The non-linear finite element system is of the form
F (∆A,∆I) = 0 where ∆A is the vector of the N degrees of
freedom of the magnetic vector potential. It is composed of N
equations obtained from the weak form of Maxwell-Ampère’s
equation associated with the test functions ~wi

Fi (∆A,∆I) =

∫
~H · rot ~wi +

∫
σ

∆t
∆ ~A · ~wi

− (I + ∆I)

∫
~Jsn · ~wi

(6)

and one equation associated to the imposed B-coil flux incre-
ment ∆Φ

FN+1 (∆A,∆I) = ∆Φ −
∫

~JΦn · ∆ ~A. (7)

At each time step, the non-linear system is solved using the
Newton-Raphson method considering iteratively

F (∆A + d∆A,∆I + d∆I) =

F (∆A,∆I) +
∂F

∂∆A
d∆A +

∂F

∂∆I
d∆I = 0

(8)

where d∆A and d∆I are the Newton-Raphson increment of
the solution and F (∆A,∆I) is the residual. The matrix of
the corresponding linearised system is (∫ d ~H

d~B
rot ~wj · rot ~wi +

∫
σ

∆t ~wj · ~wi
) (

−
∫
~Jsn · ~wi

)(
−
∫
~JΦn · ~wj

)
(0)


(9)

where d ~H

d~B
is the differential permeability tensor. The system

matrix is not symetrical as the imposed flux and the source
current are associated with different coils (respectively the B-
coil and the primary magnetizing coil). The relaxation method
presented in [5] and used in, e.g., [6] is applied in order to
improve the convergence properties. The finite element model
is built and solved within FreeFem++ environment [7].

III. SIMULATION RESULTS

The geometry of the SST is schematically represented in
Fig. 1. The studied structure is designed for the magnetic
characterization of steel sheets under mechanical stress [1].

A part of the sheet remains outside of the yoke frame where
the mechanical stress may be applied. The H-coils and the B-
coil are more distant from the sheet than in usual SST because
a non-magnetic structure is needed to prevent the sheet from
buckling when compressive stress is applied. This SST design
is considered here without mechanical stress application.

The main geometrical parameters are: the sheet thickness
(e = 0.55mm), the sheet length inside the yoke frame (ls =
220mm), the yoke thickness (d = 19mm), the dimensions
of the H-coils (length 50mm, air core thickness 0.6mm),
the dimensions of the B-coil (length 100mm, core thickness
30mm). The H-coils centres are located at 5, 7 and 9mm from
the sheet. The magnetic material of the sheet is represented
by an isotropic, anhysteretic and non-linear Langevin function

~M = Ms

(
tanh−1

(
H

a

)
− a

H

)
~h (10)

where Ms = 1.6A/m, a = 50A/m and ~h is a unit vector in
the direction of the magnetic field (this function is descretised
and inverted to get the ~H

(
~B
)

relation which is needed for use
in the magnetic vector potential formulation). The conductivity
of the sheet is σ = 2MS/m. The yoke is considered as non-
conducting and magnetically linear with a relative permeability
µr = 10000. The simulations are performed over 5 quarter
periods for frequencies varying from 10Hz to 500Hz, with
40 time steps per quarter period. The magnetic induction as
measured by the B-coil is obtained from the induction flux
(calculated using eq. (4)) and the sheet thickness: B = Φ/e.
This represents a mean induction in the sheet thickness. The
magnetic field at a H-coil center is evaluated in a similar
way, considering the total flux in the H-coil, the H-coil core
thickness and the vacuum magnetic permeability.

A. Induction Inside the Sheet

The maximum relative permeability of the sheet corresponds
here to the initial slope of the B (H) curve which is, from
the Langevin function expansion, µmaxr = 1 + Ms

3a ≈ 10668.
Considering the usual expression of the skindepth in conduc-
tive linear magnetic materials δ =

√
2

σωµ , the frequency at
which the skindepth is equal to half of the sheet thickness is
of 157Hz.

The time variation of the x-component of the induction at
500Hz is evaluated in the sheet at y = 0mm (middle of the
sheet), y = 0.11mm and y = 0.22mm for two values of the
maximum induction Bmax, as measured by the B-coil (Fig. 2
and 3). For Bmax = 0.1T (Fig. 2), the material has almost a
linear behaviour and the skindepth effect is clearly identifiable:
the induction is attenuated and there is a phase shift inside the
sheet. For Bmax = 1.8T (Fig. 3), the maximum induction
is uniform inside the sheet but the waveform is significantly
modified. This is the result of the nonlinear diffusion of the
electromagnetic field inside the sheet [8]. Such a phenomenon
was already studied in the 1D approximation for non-linear
and hysteretical steel sheets considering an imposed magnetic
field waveform at the sheet boundary [9] [8] or an imposed
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total magnetic induction flux in the sheet [10] [8]. Here, the
proposed model is 2D and considers an imposed magnetic flux
in the B-coil.

Fig. 2. Local magnetic flux density for different y-positions inside the sheet
as a function of time step, for a controlled peak induction of 0.1T

Fig. 3. Local magnetic flux density for different y-positions inside the sheet
as a function of time step, for a controlled peak induction of 1.8T

The distribution of the x-component of the magnetic induc-
tion is also analysed as a function of the x-position along the
sheet, for a y = e/4 and Bmax = 1.8T (Fig. 4). The magnetic
flux density is uniform along the sheet between the center and
the end of the B-coil (x = 50mm). At x = 100mm, which
means 50mm outside the B-coil, the induction is slightly
modified.

B. Magnetic Field and Losses Evaluation

Considering a small portion of the sheet at the center, with
dimensions lx and lz , the configuration is almost 1D: the
electric field ~E is parallel to z, the magnetic field ~H is parallel
to x and fields only depend on y. The power entering the sheet
thickness might be calculated from the flux of the Pointyng
vector ( ~E × ~H) through both sheet/air interfaces [11], that is

Fig. 4. Local magnetic flux density for different x-positions inside the sheet as
a function of time step, for a controlled peak induction of 1.8T and y = e/4

−2EzHxlxlz . The integral form of Maxwell-Faraday equation
applied to a cross section gives 2Ez lz = −dΦ

dt , where Φ is
the induction flux through the section. In consequence, the
power entering the sheet can be calculated as P = Hi

dΦ
dt lx,

where Hi is the x-component of the magnetic field at the
sheet/air interface. Integrating over a period T and dividing by
the volume (e ly lz), it is then possible to define an equivalent
uniform energy loss density (in J/m3) as

wu =
1

e lz

∫
T

Hi
dΦ

dt
dt. (11)

We might also define an equivalent uniform induction Bu =
Φ
elz

such that

wu =

∫
T

Hi
dBu
dt

dt. (12)

From the SST measurements this equivalent uniform induction
can be obtained from the flux in the B-coil divided by the sheet
cross section, neglecting the flux in the air between the sheet
and the B-coil, and neglecting 3D effects due to the finite z
dimension of the system.

The magnetic field at the air/sheet interface can be obtained
from the direct or indirect methods. In the direct method, the
field is calculated by extrapolation from the fields measured
by the H-coils. Here the first and third H-coils are used and the
field at air/sheet interface is calculated by linear extrapolation.
In the indirect method, the field is derived from Ampère’s
law applied on a path through the magnetic circuit yoke/sheet.
Neglecting the circulation of the magnetic field in the yoke and
considering the magnetic field uniform along and parallel to
the path in the sheet, Ampère’s law gives H lp = NI , where
lp is the path length in the sheet and NI is the total current
passing through the path. In order to avoid accounting for the
eddy currents appearing in the sheet, the path must lay on
the sheet/air interface and then NI is the total current in one
primary coil. In the x-direction, the path in the sheet may be
chosen to reach the middle of the yoke ends (lp = ls + d =
249mm, path 1). Here we consider also the case where the
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path is inside the inner frame of the yoke (lp = ls = 220mm,
path 2). The B(H) loops (Fig. 5) show that the direct method
and the indirect method on path 2 give very similar results.
The magnetic field obtained from the indirect method on path
1 is slightly smaller.

Fig. 5. B(H) loops with H obtained from direct method (H-coil) and indirect
method (Path 1 and Path 2)

The equivalent uniform energy loss density can be computed
from these B(H) loops. This is the usual procedure to deter-
mine losses from characterization measures. From the finite
element simulations, this equivalent uniform energy loss can
also be computed from the "true" local energy density by

wu =
1

V

∫
V

∫
T

~H · d
~B

dt
dtdV (13)

where V is the volume of a part of the sheet. Here we consider
the whole thickness of the sheet and the x portion under the
H-coils.

Considering frequencies from 10Hz to 500Hz, Table I
presents the values of the equivalent uniform loss density
calculated: from eq. (13) (w1); from eq. (12) with the magnetic
field extrapolated from the H-coils (w2); and from the classical
equation of eddy current losses considering uniform induction
in a thin sheet (w3). Relative differences between these values
are also presented. It can be seen that the losses evaluated
with the method used in experimental characterization (w2)
are very close to the losses obtained from the local fields
inside the sheet (w1), the relative difference being less than
0.32% for the considered frequencies. The relative difference
between the classical loss evaluation (w3) and (w1) is relatively
small but depends on the frequency. At 500Hz it becomes
negative, which means that the classical method underesti-
mates the losses compared to the finite element model. At low
frequencies, the assumption of uniform induction in the sheet
thickness is correct, but as the frequency increases, the non-
linear diffusion inside the sheet thickness makes the induction
non-uniform (Fig. 3), higher harmonics appear and increase
the losses. These additional losses are usually included in the
excess losses when loss separation is applied to the analysis

of the sheet properties.

TABLE I
EQUIVALENT UNIFORM ENERGY LOSS DENSITY

Frequency (Hz) 10 50 100 500
w1 (J/m3) 31.06 157.74 317.21 1681.63
w2 (J/m3) 30.96 157.55 316.94 1680.18
w3 (J/m3) 32.21 161.06 322.11 1610.57
w2−w1

w1
(%) -0.32 -0.12 -0.09 -0,09

w3−w1

w1
(%) 3.71 2.10 1.54 -4.23

IV. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Finite element modelling of the SST enables a detailed
analysis of the usual characterization procedure of steel sheets.
The main limitations of the model presented here come from:
the sheet magnetic behaviour (considered non-linear anhys-
teretic); the yoke properties (non-conducting and magnetically
linear); and the 2D configuration. In spite of these assumptions
the model presents valuable characteristics. A crucial one
is the control of the waveform of the flux in the B-coil
which determines the dynamics of the system and enables
a correct representation of the non-linear diffusion in the
sheet thickness. The model allows analysing the difference
between the direct and indirect method for the evaluation of the
magnetic field: it is shown that the two methods give similar
results when considering the length of the sheet inside the
inner frame of the yoke for the application of Ampère’s law,
with the assumptions made here. In a real SST, the path for the
application of Ampère’s law may also account for the yoke and
airgaps (yoke/sheet). With respect to the eddy current losses,
the model shows the expected behaviour: the loss calculation
using the magnetic field extrapolated from the H-coils and
the induction flux in the B-coil, and the loss calculation from
local fields give the same results. In future works the magnetic
hysteresis and the mechanical stress will be considered and
the loss separation will be analysed. As the model considers
the correct magnetic excitation conditions, direct comparison
between simulation and experimental results will be possible.
This work is expected to bring more informations about the
effects of mechanical stress on the parameters of the models
used for the a posteriori evaluation of losses.
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Resumo— A representação de parâmetros no domínio dos modos 
é importante pois, neste caso, todas as fases podem ser 
representadas por seus modos de propagação e assim, cada modo 
se comporta como uma linha monofásica, simplificando e 
facilitando sua análise. Este artigo apresenta uma análise do erro 
resultante do processo de transformação modal, que nada mais é 
que a conversão de parâmetros do domínio das fases para o 
domínio dos modos. Neste caso, a impedância longitudinal de 
uma linha de transmissão trifásica foi transformada do domínio 
das fases para o domínio dos modos por meio de duas matrizes de 
transformação, Clarke e Fortescue, com o intuito de verificar 
qual delas apresentava resultados mais precisos. A eficiência das 
duas matrizes de transformação foi comprovada por meio do 
cálculo do erro absoluto, que apresentou valores baixos. A 
modelagem da linha de transmissão foi realizada por meio de 
duas metodologias distintas, sendo que ambas apresentaram 
resultados próximos do esperado.  

Palavras-chave—linha de transmissão; transformação modal; 

matrizes de transformação.  

Abstract— The importance of the representation of 
parameters in the mode domain is due to the fact that in this case 
all phases can be represented by their propagation modes and 
each mode behaves as a single-phase line, simplifying its analysis. 
This paper presents an analysis of the error resulting from the 
modal transformation that corresponds to the parameters 
conversion from the phase to the mode domain. In this case, the 
transformation from the phase domain to the mode domain was 
performed for the longitudinal impedance of a three-phase 
transmission line by using two transformation matrices, Clarke 
and Fortescue, in order to verify which one presents more 
accurate results. The efficiency of the matrices was proved by the 
small absolute error calculated. The modeling of the transmission 
line was performed by two distinct methodologies and the results 
obtained from both were close to the expected.  

Keywords—transmission line; modal transformation; 

transformation matrices. 

I. INTRODUÇÃO 

Uma linha de transmissão (LT) pode ser representada por 
um circuito equivalente utilizando parâmetros que determinam 
a relação existente entre tensão e corrente nos terminais de 
entrada e saída. A representação correta de uma LT pode ser 
feita em termos de parâmetros uniformemente distribuídos, 
como a impedância longitudinal e a admitância transversal [1]. 

Alguns sistemas de LTs contêm apenas dois condutores, 
enquanto que outros, conhecidos como sistemas polifásicos, 
podem ser formados por três ou mais condutores. Os sistemas 
polifásicos podem ser representados tanto no domínio das 
fases quanto no domínio dos modos [2]. 

A modelagem do sistema no domínio das fases é 
considerada mais complexa, resultando em um alto custo 
computacional. Portanto, recomenda-se trabalhar com o 
domínio dos modos. Neste caso, uma linha polifásica com n 
fases é representada por seus n modos de propagação que se 
comportam, no domínio dos modos, como linhas monofásicas 
independentes (desacopladas) [3]. 

As grandezas no domínio das fases são convertidas para o 
domínio dos modos por meio de uma matriz de transformação 
modal apropriada. Neste domínio, as variáveis analisadas são 
obtidas para cada modo e, em seguida, estas são convertidas 
novamente para o domínio das fases através da transformação 
inversa [4]. 

Para o caso de linhas de transmissão idealmente 
transpostas, matrizes singulares de transformação podem ser 
utilizadas, apresentando bons resultados [5]. As matrizes de 
Clarke e Fortescue são comumente utilizadas para este tipo de 
transformação.  

Muitos estudos descrevem métodos e técnicas utilizadas 
para diminuir os erros decorrentes da utilização de matrizes de 
transformação do domínio das fases para o domínio dos 
modos [6]. Entretanto, na maioria dos casos, o foco principal é 
o aumento da precisão nos casos particulares em que tais 
matrizes de transformação não se aplicariam. Existem vários 
estudos que tratam, por exemplo, de correções realizadas para 
a utilização da matriz de Clarke em sistemas de linhas de 
transmissão trifásicas não transpostas [7], [8]. 

Atualmente, existem poucos trabalhos na literatura que 
analisam a existência de erros decorrentes do processo de 
transformação dos parâmetros de uma LT trifásica do domínio 
das fases para o domínio dos modos, com o intuito de verificar 
se houve alguma perda quando esses mesmos parâmetros são 
obtidos novamente através da transformação inversa. Esse tipo 
de análise é fundamental para que se obtenha maior 
confiabilidade e precisão nas simulações computacionais.  
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O principal objetivo deste trabalho é avaliar a propagação 
de erros decorrente da transformação da impedância de uma 
LT trifásica do domínio das fases para o domínio dos modos. 
Para isso, é realizada a modelagem da LT a fim de se obter tal 
parâmetro. Em seguida a impedância longitudinal é convertida 
do domínio das fases para o domínio dos modos e por fim, a 
mesma é obtida novamente no domínio das fases através da 
transformação inversa. Por fim, é realizada a análise de erros 
por meio do cálculo do erro absoluto resultante do processo de 
transformação. 

II. MODELAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

Para a adequada modelagem da propagação de ondas de 
tensão e corrente em uma LT é de fundamental importância a 
determinação de parâmetros que descrevem o comportamento 
do campo eletromagnético suportado pela LT, podendo-se 
destacar a impedância longitudinal e a admitância transversal.    

Neste artigo apenas a impedância longitudinal da linha é 
determinada, considerando duas de suas componentes: as 
impedâncias interna e externa do condutor.  

A. Impedância interna 

A impedância interna de um condutor (Zint) está associada 
com o campo eletromagnético interno ao condutor. Tal 
parâmetro pode ser determinado por meio da Equação (1) 
utilizando-se as funções de Kevin, que representam uma 
combinação das funções de Bessel tipo I e funções de Bessel 
modificadas tipo I [9].  

int

( ) ( )

2 '( ) '( )

r i

i r

K mr jK mrj
Z

rm K mr jK mr





 
  

 
 (1) 

 

sendo: m j , 0r   , 2 f   a frequência 

angular em rad/s, r  o raio do condutor,  a condutividade do 

material condutor, r  
a permeabilidade relativa do condutor, 

0  
a permeabilidade do vácuo e f a frequência da corrente 

alternada. Os termos Kr e Ki são abreviações para as partes 
real e imaginária das funções de Kevin, respectivamente; Kr’ e 
Ki’ representam as derivadas de Kr e Ki, respectivamente.  

B. Impedância externa 

A impedância externa (Zext), associada ao campo 
eletromagnético externo ao condutor, pode ser determinada a 
partir da disposição dos cabos condutores e dos cabos para-
raios. A impedância externa possui duas parcelas: impedância 
externa própria e impedância externa mútua [10].  

A impedância de retorno do solo foi inicialmente proposta 
por Carson [11]. Entretanto, a expressão obtida resulta em 
cálculos de alta complexidade devido às séries e expansões 
assintóticas envolvidas conforme apresentado em [11]. 

Para evitar estas séries diversos pesquisadores tentaram 
obter soluções analíticas aproximadas, mas com boa precisão. 
Neste artigo, dois destes trabalhos são considerados para 
cálculo da impedância externa envolvendo o retorno de 

corrente pelo solo, a saber: Deri et al. [12] e Noda [13]. A 
utilização de tais metodologias se deve ao fato de ambas 
serem comumente utilizadas na literatura. 

1) Metodologia de Deri et al. 

Nesta metodologia os autores utilizam o conceito de plano 
de retorno para correntes no solo localizado a uma 
profundidade complexa, de modo a obter uma expressão 
simples que defina a impedância mútua de uma LT.  

Considere um condutor genérico de uma LT localizado a 
uma altura h em relação ao solo, conforme Fig. 1(a).  Ao 
aplicar o método das imagens proposto em [9], o plano de 
retorno de corrente em um sistema equivalente, Fig. 1(b), pode 
ser considerado condutor perfeito e localizado a uma distância 
equivalente D (complexa) do condutor. Os dois sistemas 
descritas são representados na Fig. 1 [12]. 

As impedâncias, própria e mútua, propostas em [12] 
podem ser calculadas por meio das Equações (2) e (3), 
respectivamente. A Equação (4) é utilizada para o cálculo da 
profundidade complexa do plano de retorno de corrente no 
sistema equivalente. No caso da impedância mútua, 
naturalmente, é necessário considerar pelo menos 2 
condutores (k e l). 
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onde: h , kh
 
e lh  são as alturas dos condutores em relação ao 

solo em m, r  é o raio do condutor em m, kld  é a distância 

horizontal entre os condutores k e l em m, S  é a 

condutividade do solo em  S/m. 

 

            (a)                        (b) 

Fig. 1. Definição de distância equivalente de retorno (a) plano condutor e          

solo (b) plano condutor e solo como um plano condutor perfeito. Fonte: 

Adaptado de [8]. 

2) Metodologia de Noda 
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Noda em [13] propôs uma nova formulação para o cálculo 
da impedância de retorno do solo utilizando a aproximação de 
algoritmo duplo, sendo esta apresentada na Equação (5). 
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sendo x  a distância horizontal entre dois 

condutores e h  a distância vertical entre os mesmos. 
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A impedância própria pode ser obtida realizando as 
seguintes substituições em (5):  

0      ,2        ,1  dhHrD kk  

Para o cálculo da impedância mútua as variáveis a serem 

substituídas são: 

))( 22
1 kllk dhhD   

k lH h h  ,          kld d  

C. Representação de uma linha polifásica no domínio dos 
modos  

Uma linha de transmissão polifásica pode ser representada 
pelos seus n modos de propagação, sendo que cada um destes 
comporta-se como uma linha monofásica independente das 
demais, simplificando a análise do sistema.  

A relação entre a impedância no domínio das fases e no 
domínio dos modos é expressa por meio da Equação (6) [14]. 

1[ ] [ ] [ ][ ]m V IZ T Z T  (6) 

A matriz ][ mZ representa a impedância modal para os n 

modos de propagação, enquanto [ ]Z  é a matriz das 

impedâncias no domínio das fases. A matriz ][ VT  é uma 

matriz de transformação que varia com a frequência, cujas 
colunas são autovetores associados aos autovalores do produto 

matricial ][Z ][Y  e a matriz ][ IT  é uma matriz de 

transformação variável na frequência, sendo que suas colunas 

são os autovalores do produto ][Y ][Z . As matrizes 
1][ 

VT e  

1][ 
IT  são as inversas de ][ VT  e ][ IT , respectivamente, [4]. 

A impedância longitudinal no domínio das fases pode ser 
determinada novamente por meio destas matrizes de 
transformação utilizando, contudo, a transformação inversa, 
representada pela Equação (7). 

1[ ] [ ][ ][ ]V m IZ T Z T   (7) 

Para a análise de uma LT idealmente transposta pode-se 

considerar a matriz ][ IT  sendo equivalente à matriz de Clarke 

[TCl]. Ao se utilizar a matriz de Clarke como matriz de 

transformação, pode-se assumir que a matriz ][ IT  é igual à 

transposta de ][ VT . Sendo assim, apenas uma dessas matrizes 

precisa ser determinada [3] . 

Uma segunda matriz de transformação, matriz de 
Fortescue [TFc], é utilizada para que os resultados provenientes 
das duas transformações sejam comparados, com o intuito de 
identificar qual destas apresenta maior precisão. As matrizes 
de Clarke e Fortescue são as seguintes: 

1 1 1

3 6 2

1 2
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3 6

1 1 1

3 6 2

ClT
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III. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

O principal objetivo deste artigo é comparar, por meio da 
análise do erro absoluto, os resultados obtidos pela 
transformação do domínio das fases para o domínio dos 
modos da impedância longitudinal de uma LT, antes e após a 
aplicação da transformada inversa, com o intuito de analisar se 
houve propagação de erros durante o processo.  

Inicialmente, realiza-se a modelagem de uma LT real de 
modo a se obter seus valores de impedância no domínio das 
fases. O sistema modelado trata-se de uma linha trifásica, com 
nível de tensão de 345 kV, com dois cabos para-raios e um 
subcondutor por fase, pertencente ao sistema de transmissão 
da CEMIG. Considera-se que esta linha de transmissão é 
idealmente transposta. A Tabela I mostra os valores numéricos 
das grandezas geométricas do sistema considerado.  

A obtenção da impedância longitudinal da linha no 
domínio das fases é realizada utilizando duas metodologias 
distintas, que podem ser consultadas em [12] e [13], ambas 
apresentadas na seção II-A e II-B. Em seguida, tal parâmetro é 
transformado do domínio das fases para o domínio dos modos 
utilizando a formulação descrita na seção II-C. Por fim, a 
impedância no domínio das fases foi obtida novamente através 
de seus valores no domínio dos modos por meio da 
transformação inversa. 
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TABELA I. INFORMAÇÕES SOBRE A LINHA DE TRANSMISSÃO. 

Características linhas 345 kV – Cemig 

Tensão de operação 345 kV 

N° de condutores/fase 1 

N° de cabos para-raios 2 

Altura média fases A, B e C 14,29 m 

Altura média cabos para-raios 27,89 m 

Diâmetro cabos fase 28,74 mm 

Diâmetro cabos para-raios 9,52 mm 

Vão médio 421 m 

      Fonte: Adaptado de  [15]. 

IV. RESULTADOS E ANÁLISES 

Todos os algoritmos deste trabalho foram implementados 
no software Matlab®. O erro absoluto resultante para as 
impedâncias própria (Zp) e mútua (Zm), utilizando seus valores 
antes e após a transformação modal, é calculado considerando 
uma faixa de frequência de 0,1 Hz a 2,6 MHz. Para ambos os 
casos são utilizadas duas matrizes de transformação: Clarke e 
Fortescue. As Figuras 2 e 3 mostram que o erro obtido é 
relativamente baixo, sendo que o valor máximo encontrado é 
de 1,74x10-13% para Zm obtido a partir da matriz de Fortescue 
na frequência de 2,6 MHz. Este resultado indica que a 
transformação modal realizada apresenta bons resultados. As 
Figuras 2 e 3 mostram o erro absoluto para Zp e Zm 
respectivamente, obtido por meio da metodologia de Deri et 
al. A Fig. 2 mostra que a utilização da matriz de Clarke 
implica em um erro superior à transformação obtida por meio 
da matriz de Fortescue, para o intervalo de frequência 
analisado. 

 

Fig. 2. Erro absoluto para a impedância própria (Zp) obtido pela 

metodologia de Deri et al. 

A Fig. 3 apresenta o erro obtido para Zm. Neste caso, a 
matriz de Fortescue é responsável por erros superiores aos 
verificados na matriz de Clarke.  

 

Fig. 3. Erro absoluto para a impedância mútua (Zm) obtido pela 

metodologia de Deri et al. 

A Tabela II mostra o erro absoluto máximo obtido quando 
a metodologia de Deri et al. é aplicada. Como pode ser 
verificado, a matriz de Fortescue é responsável pelos máximos 
erros encontrados para ambas as impedâncias. Comparando-se 
estes valores aos resultados obtidos para a matriz de Clarke, 
observa-se que para Zp e Zm o erro máximo é superior em 
aproximadamente 50% e 65%, respectivamente.  

TABELA II. ERRO ABSOLUTO MÁXIMO PARA A METODOLOGIA 

DE DERI ET AL. 

Matriz Zp Zm 

Fortescue 7,11x10-15 7,80x10-15 

Clarke 3,60x10-15 2,69x10-15 

 

As Figuras 4 e 5 mostram os resultados obtidos quando a 
metodologia de Noda é utilizada. A Fig. 4 comprova que mais 
uma vez, para o cálculo de Zp, a matriz de Fortescue apresenta 
resultados melhores do que a matriz de Clarke. 

 

Fig. 4. Erro absoluto para a impedância própria (Zp) obtido pela 
metodologia de Noda. 

Por meio da Fig. 5 é possível perceber que o cálculo de Zm 
torna-se mais preciso quando a matriz de Clarke é utilizada, 
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uma vez que a utilização desta resulta em um erro absoluto 
menor.  

 
Fig. 5. Erro absoluto para a impedância mútua (Zm) obtido pela 

metodologia de Noda. 

 

Como pode ser visto por meio da Tabela III, os valores 
máximos do erro absoluto para Zp, utilizando a metodologia 
de Noda, são os mesmos para as duas matrizes de 
transformação. Para Zm, a matriz de Fortescue apresenta um 
erro máximo 63% superior a matriz de Clarke.  

TABELA III. ERRO ABSOLUTO MÁXIMO PARA A 
METODOLOGIA DE NODA. 

Matriz Zp Zm 

Fortescue 3,55x10-15 7,33x10-15 

Clarke 3,55x10-15 2,66x10-15 

V. CONCLUSÃO 

A representação dos parâmetros de uma linha de 
transmissão no domínio dos modos torna a análise do sistema 
mais simples, uma vez que as fases são representadas por seus 
modos de propagação que por sua vez, podem ser analisados 
como linhas monofásicas independentes.  

Os resultados obtidos mostram que as matrizes de Clarke e 
Fortescue utilizadas na transformação da impedância do 
domínio das fases para o domínio dos modos são eficientes, 
pois ambas resultaram em um erro absoluto baixo. Entretanto, 
notou-se que para o caso da impedância própria (Zp) a matriz 
de Fortescue obteve resultados mais precisos. Todavia, para o 
cálculo da impedância mútua (Zm) a matriz de Clarke 
representa a melhor opção por apresentar um erro absoluto 
ainda menor.  

Comparando-se as metodologias utilizadas, pode-se 
perceber que as duas apresentaram resultados próximos do 
esperado, comprovando a eficiência de ambas. Além disso, 
verificou-se que a utilização da metodologia de Noda implica 
em valores menores para o máximo erro absoluto calculado, 
sendo que, neste caso, a diferença varia entre 1,12% e 50%.  
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Abstract— Due to the presence of pipeline systems located in the 
right-way of high-voltage transmission lines, it is essential to 
analyze the levels of electromagnetic interference between such 
structures, especially with regard to aspects of personal safety. 
This paper analyzes the electrical interaction between 
transmission lines and pipelines. This interaction is translated by 
induced potentials and currents in the pipelines. The evaluation 
of the electric potential uses three different methodologies, whose 
results are discussed and compared with ones in the literature. 
According to the results, it has been observed that the electric 
potential profiles and induced currents depend mainly on the line 
geometric configuration and of the transmission line voltage 
level. In addition, the potentials are evaluated at different points 
of observation (heights) and for different configurations of 
transmission lines, which allows to relate the electric field levels 
with those of potentials by means of the location of the pipelines. 
Additionally, this paper presents a mathematical methodology 
for calculating the currents induced in bodies in possible contact 
with the pipelines and calculate these levels of currents for the 
configurations of lines under study. 
 

Keywords— Electric coupling, electrical potentials, induced 

currents, high voltage transmission lines, pipelines. 
 

I. INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é transportada aos consumidores por 
linhas de transmissão que, devido às dimensões continentais 
brasileiras, podem atingir centenas de quilômetros. A 
necessidade de transporte de energia a longas distâncias tem 
como consequência um aumento nos níveis das tensões de 
transmissão e nos níveis de campos eletromagnéticos gerados 
pelas distribuições de cargas e correntes nos condutores das 
linhas [1,2]. 

Atualmente, é evidente o aumento da demanda mundial 
por fontes energéticas econômicas e de menor agressividade 
ao meio ambiente. Assim, existe a preocupação com o 
transporte dessas fontes de energia (óleos, gases, minérios e 
outros), e é nesse contexto que os dutos metálicos surgem 
como uma ferramenta eficiente para o transporte energético 
[3,4]. 

Tanto as linhas de transmissão quanto os dutos são, 
normalmente, instalados em lugares estratégicos para facilitar 
sua operação e manutenção. Assim, é cada vez mais comum a 
presença de dutos dentro da faixa de passagem de linhas de 
transmissão, o que justifica um estudo a respeito dos níveis de 
interferência entre ambos [3,4]. Tais níveis são avaliados, 
normalmente, pelos acoplamentos eletromagnéticos entre as 

linhas e os dutos. Esses acoplamentos, por sua vez, provocam 
o aparecimento de tensões induzidas nos dutos [3,4]. Os níveis 
das tensões que são induzidas no duto dependem, dentre 
outros fatores, das condições de operação da linha de 
transmissão, regime permanente ou transitório. Naturalmente, 
as tensões induzidas são mais intensas no regime transitório. 
Por outro lado, em regime permanente, apesar de menos 
intensas, estas induções atingem constantemente os dutos 
[3,4]. A preocupação com o aumento das tensões induzidas em 
dutos é relevante, pois: (i) qualquer ser humano em contato 
com um duto pode estar exposto ao risco de choque elétrico; 
(ii) se os dutos apresentarem uma tensão elevada se 
comparada ao solo, qualquer equipamento conectado a essa 
estrutura estará sujeito a danos e (iii) a ação prolongada das 
tensões induzidas sobre os dutos pode causar danos na sua 
estrutura metálica, provocando, por exemplo, a corrosão da 
proteção catódica [5-7]. 

Neste artigo é apresentada uma análise do acoplamento 
elétrico existente entre linhas de transmissão, operando em 
regime permanente, e dutos metálicos aéreos, com ênfase na 
segurança pessoal. Esta interferência elétrica está associada ao 
campo elétrico transversal entre a linha e a superfície do solo, 
que é gerado pela distribuição de cargas ao longo dos 
condutores da linha. Na teoria de circuitos este acoplamento é 
denominado capacitivo, e seus efeitos são traduzidos pelos 
potenciais elétricos e correntes induzidas nos dutos. Tais 
grandezas podem expor funcionários mantenedores do sistema 
dutoviário a riscos de choques elétricos, devido às diferenças 
de potencial que podem existir entre o duto e o solo. No artigo 
é analisada e discutida também uma metodologia para cálculo 
das correntes induzidas que, eventualmente, podem circular 
em tais funcionários. São realizadas diversas análises de 
sensibilidade relativas às configurações geométricas dos 
sistemas sob estudo (linhas e dutos). Os resultados obtidos são 
comparados com outros trabalhos da literatura. 

 

II. SISTEMAS ESTUDADOS 

Para a avaliação dos níveis de potenciais elétricos e das 
correntes induzidas nos dutos, são utilizadas seis 
configurações reais de linhas de transmissão da CEMIG e de 
FURNAS. As configurações utilizadas são apresentadas nas 
Figuras 1, 2 e 3. As principais características elétricas e 
geométricas destas linhas de transmissão são indicadas na 
Tabela 1. Com relação ao duto, é utilizada a configuração real 
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de um duto utilizado pela TRANSPETRO com passagem pelo 
território mineiro. O duto em questão tem origem em Duque 
de Caxias (RJ) e destino em Betim (MG), possuindo 357 km 
de extensão e 40 cm de diâmetro [4]. 

 

III. FORMULAÇÕES PARA DETERMINAÇÃO DOS POTENCIAIS E 

CORRENTES INDUZIDOS 

O potencial elétrico é calculado empregando três 
formulações. A corrente induzida é determinada diretamente 
do potencial e do sistema que será submetido a tal corrente. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1. Linhas de transmissão de: (a) 138 kV (denominado Sistema 1) 

e (b) 345 kV (denominado Sistema 2). 

 
(a) 

 

(b) 

Fig. 2. Linhas de transmissão de: (a) 500 kV (denominado Sistema 3) 

e (b) 500 kV (denominado Sistema 4). 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. Linhas de transmissão de: (a) 138 kV (denominado Sistema 5) 
e (b) 138 kV (denominado Sistema 6). 
 

A. Potencial Elétrico Induzido 

A.1 - Efeito Integral do Campo Elétrico 

Dado dois pontos quaisquer P e Q (de uma região onde 
existe campo elétrico), os níveis de potencial no ponto P, em 
relação ao do ponto Q, são obtidos, normalmente, mediante a 
solução numérica da integral de linha do campo elétrico, 
conforme a Equação (1), [8,9]. 

 
P

P R

Q

V V E dl
 

     (1) 

 

Os detalhes das deduções para obtenção da expressão para 
o cálculo do campo elétrico gerado por linhas de transmissão 
podem ser consultados, por exemplo, em [2,3,4]. 

A solução da Equação (1) para uma linha de transmissão 
monofásica, onde o condutor pode ser aproximado por uma 
linha infinita (com distribuição uniforme de carga por unidade 

de comprimento, Lq ), é dada pela Equação (2). 
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O potencial no ponto de referência Q ( )QV  
deve ser 

conhecido. Normalmente, a referência de potencial é em 

relação à superfície do solo. Na Equação (2), P  e 
Q  são as 

distâncias verticais, respectivamente, dos pontos P e Q ao 
condutor da linha de transmissão. Como o solo é um condutor 
elétrico perfeito (aproximação fisicamente razoável para 
fenômenos de baixa frequência), 0QV  . Sendo, neste caso, 

Q H  , onde H  é a altura do condutor da linha de 

transmissão. 
Utilizando-se o método das imagens, a expressão para o 

cálculo dos níveis de potencial, é dada conforme a Equação 
(3) [3,4]. 

 
0

ln
2

L PI
P

PR

q
V



  

 
  

 

 (3) 

Tabela 1: Configurações geométricas das linhas de transmissão. 

Dados 
Elétricos e 

Geométricos 

Sistema 
1 

Sistema 
2 

Sistema 
3 

Sistema 
4 

Sistemas 
5 e 6 

Tensão  138 kV 345 kV 500 kV 500 kV 138 kV 

Comprimento  140 km 165 km 120 km 93 km 80 km 

N° de 

Condutor/fase 
1 2 3 4 2 

N° de cabos 

para-raios 
1 2 2 2 2 

Dist. Entre 

condutores 
0 0,457 m 0,457 0,95 m 0,457 m 

Altura fase A 12,15 m 14,29 m 16,53 m 17,5 m 22,4 m 

Altura fase B 14,01 m 14,29 m 16,53 m 17,5 m 18,72 m 

Altura fase C 15,87 m 14,29 m 16,53 m 25,0 m 15,0 m 

Altura cabos 

para-raios 
22,90 m 27,89 m 30,71 m 30,70 m 22,4 m 

Diâmetro 
cabos fase 

18,3 mm 28,7 mm 28,74mm 31,9 mm 
18,31 
mm 

Diâmetro 

cabos para-

raios 

7,94 mm 9,52 mm 11,1 mm 9,52 mm 9,52 mm 

M 3,0 m 9,5 m 10,25 m 7,5 m 7,5m 

N  - 6,85 m 7,25 m 7,5 m  - 

Na Equação (3), 
PR  e PI

 
correspondem, 

respectivamente, às distâncias verticais entre o ponto P e os 
condutores reais ( )Lq

 

e as imagens ( )Lq . No caso de uma 

linha de transmissão trifásica, a Equação (3) é empregada para 
o cálculo do potencial gerado por cada fase (A, B e C) e sua 
respectiva imagem. O potencial total (composto por três 
parcelas) é obtido por superposição [3,4]. 

A.2 – Fórmulas Práticas 

A segunda formulação utilizada é apresentada em [10], que 
corresponde a um guia com formulações práticas para 
computar níveis de potencial induzido em dutos localizados 
nas proximidades de linhas de transmissão. De acordo, com 
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esse guia, tais potenciais podem ser calculados pelas Equações 
(4) ou (5) [10]. 

 

2 2 2

1 2 3 1 2 2 3 3 1

4 4 4 2 2 2 2 2 2

1 2 3 1 2 2 3 3 1

0,25D D

d d d d d d d d d

h h h h h h h h h
V V H

d d d d d d d d d
     

  (4) 

0 1 11,4D m PV K d C V N   (5) 
 

Na Equação (4), tem-se que: i) V  é a tensão entre fases 

em (kV) e 
DV  é o potencial elétrico induzido no duto 

(também denominado “potencial duto-solo sem carga”) 
isolado e paralelo à linha de transmissão; ii) 

DH  é a altura do 

duto em relação ao solo (m); 
kh  é a altura média dos 

condutores fase da linha de transmissão (m) – normalmente 
k=1,2,3 e 

k dd  é a distância entre o condutor fase (k) e o duto 

(d) em metros. Ressalta-se que, os cabos para-raios não são 
considerados nas Equações (4) e (5). 

Na Equação (5), tem-se que: i) 
md  corresponde à distância 

média (em metros) entre os condutores da linha. Para linhas de 

transmissão trifásicas, 3
m AB BC CAd d d d ; ii) 

1C  é a 

capacitância de sequência positiva da linha de transmissão, em 
F/m; 

PV  é a tensão fase terra da linha em V e 
1N  é um valor 

numérico que depende da configuração geométrica do sistema. 
Detalhes da metodologia relacionadas às Equações 4 e 5 

são apresentadas em [3,4,10]. 

A.3 – Operações Matriciais 

O uso de operações matriciais permite incluir quaisquer 
números e tipos de condutores fase, cabos para-raios e dutos, 
com uma alta precisão neste estudo. 

Como ilustrado nas Figuras 1, 2 e 3, o sistema analisado é 
constituído por três fases, dois para-raios e um duto. A 
aplicação dos métodos de simulação de cargas e dos 
coeficientes de potenciais de Maxwell permite representar o 
comportamento elétrico deste sistema pela Equação (6). 

 

     

     

     

F

DT

PR

F F F DT F PR LF

DT LDT F DT DT DT PR

PR LPR F PR DT PR PR

P P P qV

V P P P q

V qP P P

  

  

  

    
    
    
           

 

 
(6) 

 

Na Equação (6), tem-se que: 

 
FV  e 

FLq  são os vetores de tensões fase-neutro (V) e 

densidades lineares de carga (C/m) das fases A, B e C, 
respectivamente, ambos de dimensões 3x1; 

 
DTV  e 

DTLq são as tensões duto-solo (V) e densidades 

lineares de carga (C/m), dimensões 1x1; 

 
PRV  e 

PRLq  são os vetores de tensões fase-neutro (V) e 

densidades lineares de carga (C/m) dos cabos para-raios, 
dimensões 2x1; 

  P  são as matrizes de coeficientes de potencial de 

Maxwell das fases (F-F), dutos (DT-DT), para-raios (PR-
PR) e entre fases e duto (F-DT), fases e para-raios (F-PR) 
e entre dutos e para-raios (DT-PR) [10]. 

Considerando os para-raios aterrados, 0PRV  , e 

substituindo esta relação na equação (6) e eliminando 
PRLq , 

resulta a Equação (7). 
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(7) 

 

Na Equação (7), têm-se as seguintes relações matriciais: 

           FPRPRPRPRFFFFF PPPPP 



 
1

'  

           DTPRPRPRPRFDTFDTF PPPPP 



 
1

'  

           FPRPRPRPRDTFDTFDT PPPPP 



 
1

'  

           DTPRPRPRPRDTDTDTDTDT PPPPP 



 
1

'  

Para solucionar as relações matriciais (7), é necessário 
impor condições para os dutos. As condições mais relevantes, 
em casos práticos, são as seguintes: 
a) Dutos isolados (do solo)   As Equações (4) e (5) são 

válidas para esta situação. Neste caso, tem-se que: 

0
DTLq  . Assim, o potencial duto-solo ( )DV  é  

calculado pela Equação (8). 

      FFFFDTLFDTDDT VPPPVV
F

1
'''


  
 
  

(8)                                                      

b) Dutos aterrados   Nesta condição, 0DTV  . Logo, 
DTLq

é dada pela Equação (9). 

         FFDTFDTFFDTDTL VPPPP
DT

11
''''







   (9)                                                                         
 

As três formulações apresentadas nesta subseção foram 
implementadas no Matlab

®
. 

B. Corrente Elétrica Induzida 

O efeito da corrente elétrica no corpo humano é avaliado 
por sua intensidade e duração. Estes por sua vez, definem os 
limites toleráveis pelos seres humanos e são classificados de 
acordo com a sua influência em relação ao fenômeno 
solicitante [10,11]. O acoplamento capacitivo está inserido na 
categoria de “longa duração”. Neste caso, as normas indicam 
que medidas de segurança são requeridas quando as correntes 
atingem valores entre 5 e 15 mA [10,11]. 

A corrente em uma pessoa em contato com o duto,  
decorrente do acoplamento capacitivo, pode ser obtida pelo 
circuito equivalente de Thévenin ilustrado na Figura 4 [10]. 

A influência da linha no duto é representada por uma fonte 
de tensão, com as seguintes características [10]: i) Potencial 

elétrico induzido duto-solo ( )DV  calculado por uma das 

formulações descritas na subseção III.A; ii) Impedância 
interna ( )FonteZ  associada à capacitância total duto-solo. Essa 

impedância corresponde à impedância de Thévenin; iii) 
Impedância ( )CZ  a ser inserida em série com a fonte e 

correspondendo à impedância da pessoa em contato com o 
duto. Segundo [11] para fenômenos quase estáticos 

( 60 )f Hz , esta impedância pode ser reduzida a uma 

resistência ( )CR  de 1000 Ω. 

Diante do exposto, tem-se que [10]: i) 

1
Fonte

D

Z
j C

 
  
 

, sendo 2 f 
 

e DC  é a 
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capacitância total do duto (em relação ao solo); ii) 

D D DDC L P ,  sendo DL
 
o comprimento total do duto (m) e 

DDP  (m/F) o coeficiente de potencial do duto, calculado pela 

equação utilizada para cálculo da matriz de coeficientes de 

potencial de Maxwell; iii) 1000CZ    e 
C C CV Z I , sendo 

CI  a corrente que circula na pessoa e 
CV   o potencial 

resultante. 
Na maior parte das situações práticas, tem-se que 

C FonteZ Z . Neste caso, 
CI  é calculada pela Equação (10). 

 
DDC VCjI   (10)                                                                         

 

Se 5 15CI mA  , técnicas de mitigação são necessárias 

para garantir a segurança pessoal. 

 
Fig. 4. Circuito equivalente para cálculo das correntes em corpos em 

eventual contato com dutos. 

IV. RESULTADOS E ANÁLISES 

Nessa seção são apresentados os resultados de níveis de 
potenciais elétricos considerando as três formulações 
apresentadas e os das correntes induzidas em corpos em 
eventual contato com os dutos. 

A. Aplicação das Equações da Subseção III.A1 

A Figura 5 ilustra os perfis de campo e de potencial 
elétrico, para as diferentes configurações de linhas de 
transmissão (vide seção II), a 1m do solo. 

 
Fig. 5. Perfis de campo e potencial elétricos a 1 m do solo para todos os 

sistemas sob estudo 
 

Com base na Figura 5 observa-se que: 

 Os perfis são influenciados pelas configurações das 
linhas. Por exemplo, para os sistemas 3 e 4, a despeito do 
mesmo nível de tensão (500 kV), os perfis são distintos. O 
mesmo ocorre para os sistemas 1, 5 e 6 (138 kV). 

 A influência direta dos níveis de tensões nos perfis é 
evidenciada observando-se os sistemas 3 e 4 (500 kV), 
que apresentam níveis superiores aos demais.  

 Os perfis de potenciais e de campos elétricos (a 1m do 
solo) apresentam valores absolutos idênticos. Em 
consequência, a relação entre o potencial e o campo 
elétrico é justamente a distância entre os planos que 
definem a região de campo uniforme (H), ou seja: 
V=ExH. Neste caso, H = 1 m e, assim, V = E. Tal fato 
ocorre, pois nessa região o sistema pode ser considerado 
como um capacitor de placas paralelas, cuja distância 
entre as placas é muito menor do que as dimensões do 
capacitor. Dessa forma, o campo elétrico em tal região é 
uniforme e o potencial elétrico é dado por uma relação 
direta do campo elétrico e da altura do ponto de 
observação em relação ao solo. Para analisar esta questão, 
foram verificados os perfis de campo e potencial elétrico 
em pontos estratégicos e os resultados apresentados nas 
Figuras 6 e 7. Para tais análises foram consideradas as 
configurações geométricas do sistema 2. 

Os resultados das Figuras 6 e 7 mostram que: 

 Conforme esperado, o potencial no nível do solo é igual a 
zero, vide Figura 6, uma vez que para todos os cálculos o 
solo é considerado como um condutor elétrico perfeito. 

 Considerando o ponto de observação a 1 m do solo, o 
perfil de potencial elétrico é exatamente igual ao perfil de 
campo elétrico, conforme já verificado na Figura 5.  

 Para o ponto de observação a uma altura de 0,5 m, 
percebe-se também a proporcionalidade das curvas de 
campo e potencial elétricos (Figura 7). No entanto, o 
potencial nesse ponto é exatamente a metade do campo 
elétrico.  Esse resultado confirma que na região na qual o 
campo elétrico é uniforme (z < 1 m), a relação do campo 
e potencial é dada por HEV . . Neste caso, 0,5H m  e, 

portanto, o valor de potencial é a metade do campo 
elétrico correspondente. 
Na região na qual o campo elétrico não é uniforme (z > 1 
m), o potencial elétrico não é calculado pela simples 
multiplicação do campo pela altura do ponto de 
observação. Tal fato pode ser observado na Figura 7. Por 
exemplo, para y ≈10 m (y= distância horizontal) o campo 
elétrico é aproximadamente 5,75 kV/m, enquanto o 
potencial é em torno de 4,2 vezes o valor do campo 
(24,26 kV) e não 5 vezes, ou seja, não existe 
proporcionalidade entre campo e potencial. 

B. Aplicação das Equações da Subseção III.A2 

O sistema 2 foi escolhido para aplicação das equações 
propostas em [10]. Os resultados obtidos são os seguintes: i) 
Equação (4): 3,91 kV e ii) Equação (5): 3,98 kV. Na Figura 5 
verifica-se que o potencial elétrico na posição do duto (z = 1m 
e y = 20 m) é de, aproximadamente, 3,84 kV. 

C. Aplicação das Equações da Subseção III.A3 

Neste caso também é considerado o sistema 2. O resultado 
utilizando a Equação (7) é 3,85 kV. 

Verifica-se que, os valores de potenciais, calculados nas 
subseções A, B e C, são bastante próximos, apresentando uma 
diferença percentual máxima de aproximadamente 3,5% 
associada às Equações (3) e (5). 

D. Corrente Elétrica Induzida em corpos em eventual contato 
com os dutos 

O cálculo de correntes que circulam em corpos em contato 
com os dutos pode ser feito com a Equação (10). A Figura 8 
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ilustra os níveis destas correntes (em mA) por unidade de 

comprimento do duto (LD) em km, ou seja 

DD

D

D

C

P

Vf

L

I 2
 . No 

caso, IC/LD é representado em função da distância horizontal 
(em metros), e o duto tem 1 m de altura e 20 cm de raio. 

A análise da Figura 8 possibilita as seguintes observações: 

 Os perfis de corrente induzida apresentam, como esperado, 

comportamento similar aos do campo e potencial elétrico. 

 As distribuições de cargas elétricas dos sistemas 1 e 6 

geram níveis máximos de correntes induzidas próximos de 

5 mA/km. Por outro lado, o sistema 5 (mesmo nível de 

tensão do sistema 6) gera níveis máximos próximos de 18 

mA/km. Este fato mostra a interferência da sequência de 

fases em linhas de circuitos duplos, nos perfis de correntes 

induzidas. 

 Os sistemas 2, 3, e 4 apresentam níveis máximos de 

correntes mais elevados, variando de 40 a 55 mA/km, 

aproximadamente. 
Curvas desta natureza são de considerável interesse 

prático. Por exemplo, considere o sistema 4, com um duto 
situado a 20 m de sua fase central. Neste caso, IC/LD = 40 
mA/km. Assim, se o duto possuir um comprimento de 1 km 
(LD), IC = 40 mA. Desta forma, torna-se imperativa a 
aplicação de uma técnica de mitigação. 

 

Fig. 6. Perfis de campo e potencial elétricos no nível do solo. 
 

V. CONCLUSÃO 

Os perfis transversais de campo e potencial elétrico são 
avaliados considerando-se diversas configurações de linhas. 

Verifica-se que, os perfis a 1m do solo são iguais, além de 
dependerem sensivelmente da configuração geométrica e da 
tensão da linha. Também é comprovado que os níveis de 
campos elétricos são, em termos práticos, uniformes na região 
compreendida entre a superfície do solo e a de 1m de altura. 
Esta região é justamente aonde são normalmente instalados os 
dutos aéreos. Por conseguinte, os potenciais nessa região 
podem ser determinados pela multiplicação do campo elétrico 
pela altura de interesse (V = E x H). Essa afirmação é 
evidenciada com resultados de potenciais elétricos em 
diferentes alturas (0,5 m, 1 m, 2 m, 5 m). Os níveis de 
potenciais elétricos, obtidos nesse artigo, são comparados com 
resultados de formulações práticas, evidenciando uma boa 
concordância. É importante salientar que os potenciais 
elétricos induzidos nos dutos não dependem de seus 
comprimentos. Por outro lado, aumentam com a tensão da 
linha e reduzem com o afastamento entre duto e linha. Com 
relação às correntes induzidas em pessoas em eventual contato 

com dutos, observa-se a sensibilidade de tais níveis em relação 
a: configuração da linha de transmissão e posicionamento do 
duto em relação à mesma. 

 
Fig, 7. Perfis de campo e potencial elétricos para o sistema 2 calculados em 

três pontos de observação distintos (0,5 m, 1 m e 5 m). 

 
Fig. 8. Corrente induzida por km de duto para todos os sistemas de 

transmissão definidos na seção II. 
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Resumo — Este trabalho convidado relata as atividades de 
pesquisa da área de fotônica de micro-ondas aplicadas às futuras 
redes celulares de quinta geração (5G), as quais foram realizadas 
no Laboratório WOCA do Inatel nos últimos cinco anos. O artigo 
baseia-se em duas principais vertentes: dispositivos de RF 
baseados em tecnologias fotônicas para 5G; redes 5G óptico-
wireless. Almeja-se atender todas as bandas de operação das 
redes 5G, incluindo a faixa de ondas milimétricas (30 a 300 GHz), 
por isso propõe-se a integração de tecnologias ópticas e de 
radiofrequência. Destacam-se conversores, amplificadores e 
front-ends de RF baseados em fotônica com largura de faixa de 
até 50 GHz e a implementação de redes 5G óptico-wireless com 
um transceptor nacional baseado em GFDM (Generalized 
Frequency Division Multiplexing) e um sinal vetorial na banda de 
26 GHz com vazão de 2 Gb/s.   

Palavras-chave — 5G; celular; fotônica de micro-ondas; 
rádio sobre fibra; redes óptico-wireless. 

 

I.  INTRODUÇÃO 
 

 As redes celulares de Quinta Geração (5G) [1-3] visam 
solucionar os problemas recorrentes das atuais gerações (2G, 
3G e 4G). De forma pragmática, busca-se fornecer altas taxas 
de transmissão, reduzir significativamente a latência de 
comunicação, além de aumentar o alcance e a capilaridade da 
rede. Nesse contexto, destacam-se quatro cenários principais 
[1]: comunicações da ordem de Gb/s (bitpipe 
communications); Internet das Coisas (IoT); Internet táctil 
(tactile Internet); redes de acesso de longo alcance, incluindo 
redes rurais. Particularmente para as áreas remotas, o ITU-T 
autorizou a utilização de dispositivos móveis de redes 4G a 
operarem na frequência de 5 GHz, anteriormente utilizada 
exclusivamente por dispositivos WiFi e Bluetooth. Portanto, a 
migração para o acesso móvel mais rápido (5G) também 
poderá ter impacto em comunidades rurais e outras partes do 
Brasil pouco povoadas. Muitas destas localidades atualmente 
não têm acesso à Internet ou usam conexões muito lentas via 
satélite ou links de rádio de baixa capacidade. Em síntese, 
prevê-se diferentes requerimentos dentro da mesma rede de 
comunicação [2], o que torna esta geração disruptiva.  Os 
desafios técnicos estarão presentes em todas as subáreas de 
telecomunicações, incluindo formatos de modulação 
avançados, gerência e topologia de rede, número de usuários, 
equipamentos, antenas e componentes de radiofrequência 
(RF). O 5G irá revolucionar a sociedade de maneira sem 
precedentes devido à popularização da Internet das Coisas e 

vazões de até 10 Gb/s, as quais irão impactar diretamente nos 
hábitos das pessoas e no “dia a dia” da Sociedade. A 
conceituada revista Forbes considera as redes 5G uma 
revolução industrial móvel, e as previsões da associação 
5GPPP apontam que teremos mais de 7 bilhões de pessoas e 
mais 7 trilhões de coisas conectadas à Internet na década de 
2020, prevista para início da comercialização dos serviços.   
 A taxa de transmissão e a capacidade de uma rede de 
telecomunicações estão diretamente relacionadas à frequência 
da portadora a ser modulada. Particularmente para sistemas 
sem fio, o aumento na frequência da portadora culmina em 
desafios técnicos para a geração, transmissão, propagação e 
recepção do sinal. Tais desafios serão ainda maiores para os 
sistemas celulares 5G, visto que os mesmos têm sido 
concebidos para frequências de até dezenas de GHz na faixa 
de ondas milimétricas [3]. Técnicas de fotônica de micro-
ondas [4] têm se mostrado potenciais para a geração, a 
detecção, o processamento e a distribuição de sinais de RF de 
altas frequências, por meio da integração eficiente de 
tecnologias de radiofrequência e optoeletrônica. 
Particularmente, o uso de tecnologias fotônicas permite 
superar às altas perdas e limitações dos componentes 
puramente eletrônicos.  
 O Grupo de Pesquisa do Laboratório WOCA (Wireless and 
Optical Convergent Access) do Inatel tem proposto diversas 
inovações, por meio da aplicação de técnicas de fotônica de 
micro-ondas em radares [5,6], redes de acesso sem fio banda 
larga [7-12] e 5G [13-19]. O presente artigo visa a 
apresentação dos principais avanços tecnológicos para as 
futuras redes 5G, utilizando fotônica de micro-ondas. O 
documento está estruturado em quatro sessões, sendo as duas 
próximas voltadas para a descrição das atividades em 
dispositivos de RF baseados em tecnologias fotônicas e redes 
5G óptico-wireless, respetivamente, e a última para a 
apresentação das conclusões do trabalho. 
  

II. DISPOSITIVOS DE RF BASEADOS EM FOTÔNICA 
 

 As tecnologias fotônicas têm sido eficientemente aplicadas 
no desenvolvimento de dispositivos de RF, com o objetivo de 
realizar funções altamente complexas ou até mesmo 
impraticáveis quando comparadas à eletrônica convencional 
devido à complexidade e custo, os quais aumentam 
significativamente com o aumento da frequência de operação 
[20]. Esta sessão é concernente ao desenvolvimento dos 
seguintes componentes de RF baseados em fotônica: 
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§ PBRC (Photonics-based RF Converter) [7-9,19], que 
é um conversor de RF reconfigurável e ultra banda 
larga baseado em multiplicação de frequência no 
domínio óptico. 

§ PBRA (Photonics-based RF Amplifier) [10,14,15], 
que é um amplificador ultra banda larga baseado no 
efeito não-linear óptico four-wave mixing (FWM). 

§ PBRF (Photonics-based RF Front-end) [18], que é 
um front-end de RF ultra banda larga baseado em 
tecnologias fotônicas. 

 

A. PBRC - Photonics-based RF Converter 
 

O PBRC é um conversor de RF reconfigurável e ultra 
banda larga baseado em multiplicação de frequência no 
domínio óptico, capaz de atender as faixas de micro-ondas e 
ondas milimétricas [7-9,19]. O conceito de multiplicação em 
frequência no domínio óptico (OFM – Optical Frequency 
Multiplication) consiste em converter um sinal elétrico em 
óptico e processá-lo utilizando alguma tecnologia fotônica, de 
modo que a sua frequência seja multiplicada de k vezes. O 
dispositivo responsável por esta tarefa é o modulador 
eletroóptico, elemento chave que dá origem às técnicas de 
OFM baseadas na modulação externa [21]. Em geral, o 
modulador mais utilizado para este tipo de aplicação é o 
Mach-Zehnder (MZM–Mach-Zehnder Modulator), constituído 
a partir de um substrato de niobato de lítio (LiNbO3).  

A principal vantagem da OFM baseada em modulação 
externa é o uso de apenas um laser, eliminando a necessidade 
de implementar metodologias complementares para adquirir 
estabilidade e baixo ruído de fase. O arranjo experimental da  
configuração básica (laser, MZM e fotodetector) [7] do PBRC 
é apresentada na Fig. 1. O modulador é polarizado para 
suprimir a portadora óptica e assim, alcança-se um fator 
multiplicativo igual a k=2 e reconfigurabilidade em 
frequência. A análise de desemepnho baseou-se na 
manipulação dos seguintes parâmetros: tensão de polarização 
(Vbias) do MZM; potências do laser; potência do sinal de RF a 
ser multiplicado. 

 

 
Fig.1. PBRC: Arranjo experimental para a duplicação em frequência 

utilizando a técnica de modulação externa. 

      A Fig. 2 reporta o comportamento da potência óptica do 
sinal em 1.551 nm e das potências de RF em 2,6 e 5,2 GHz, 
obtidas a partir de um sinal de entrada de RF em 2,6 GHz. 
Observa-se um comportamento cíclico da potência óptica, 
bem como a potencialização da portadora de RF em 5,2 GHz 
devido à duplicação em frequência em relação ao sinal 
incidente de 2,6 GHz. Ajustar a tensão de polarização do 
MZM para 3,1 V implica em supressão da portadora óptica, 
conforme mostrado no espectro óptico do inset da Fig. 2, 
obtido na saída do MZM. Consequentemente, obtém-se um 
aumento significativo da potência do sinal duplicado em 
frequência. Verifica-se ainda que, nos pontos onde o 
harmônico em 5,2 GHz é potencializado, o sinal referente à 
2,6 GHz decai para a sua amplitude mínima. Da mesma forma, 
nos pontos de máximo para o sinal de 2,6 GHz (k = 1), a 
componente de 5,2 GHz é mínima. Portanto, a seleção do fator 
multiplicativo entre 1 ou 2 depende de um simples ajuste na 
Vbias. 

 
Fig.2. Análise experimental das potências óptica e de RF. 

 

      A Fig. 3 apresenta o espectro elétrico capturado na saída 
do fotodetector que contém, predominantemente, uma 
portadora de 2,6 GHz quando Vbias = 4,5 V (k=1), e, 
majoritariamente, uma portadora de 5,2 GHz quando Vbias = 
3,1 V (k=2), de modo que em ambos os casos nota-se a pureza 
espectral e a ausência de distorções. Obteve-se SNR (Signal to 
Noise Ratio) e RFSSR (Radio Frequency Spurious 
Suppression Ratio)  de 25 e 18 dB, respectivamente, para o 
sinal de 5,2 GHz gerado por meio da OFM.  

 
Fig.3. Espectros do PBRC para k=1 e k=2. 
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      A reconfigurabilidade do PBRC é ilustrada na Fig. 4, a 
qual exibe a potência do sinal de entrada e dos seus 
harmônicos em função da Vbias. Por exemplo, para Vbias= 2,5 V 
habilita-se a presença simultânea das portadoras de 2,6 e 5, 2 
GHz no espectro fotodetectado, sendo as suas respectivas 
potências similares. Há a presença de uma componente 
espectral em 7,8 GHz, proveniente do processo de 
fotodetecção. Entretanto, esta componente se apresenta com 
um nível de potência bastante baixo, próximo ao nível do 
ruído, e pode ser considerada irrelevante.  

 

 
Fig.4. Reconfigurabilidade do PBRC. 

 
      A partir da concepção e do desenvolvimento do PBRC, 
propôs-se uma rede óptico-wireless convergente e 
reconfigurável em frequência, descrita detalhadamente  em [7] 
e [8]. O seu principal objetivo foi usufruir da 
reconfigurabilidade do PBRC para combinar os padrões 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) em 2,1 
GHz, LTE (Long Term Evolution) em 2,6 GHz e Wi-Fi em 5,2 
GHz em uma arquitetura de rede única. Esta implementação 
contou o apoio da Operadora TIM, com isso os testes foram 
feitos em uma rede de telecomunicações real, validando a 
aplicabilidade do PBRC.   
      A Fig. 5 reporta a comprovação experimental da operação 
ultra faixa larga do PBRC [19], por meio da duplicação em 
frequência de algumas centenas de MHz até 38 GHz, que é 
considerada uma das bandas de frequência potenciais para as 
futuras redes 5G. Adicionalmente, mediu-se o ruído de fase do 
processo de OFM e analisou-se o desempenho do PBRC com 
sinais digitais modulados em amplitude (ASK) [19]. 

 

 
 

Fig.5. Operação ultra faixa larga do PBRC. 

B. PBRA - Photonics-based RF Amplifier 
 

   O PBRA [10,14,15] é um amplificador de RF ultra faixa 
larga capaz de prover ganho a partir do efeito não-linear 
óptico four-wave mixing para aplicações em sistemas rádio 
sobre fibra (RoF – Radio over Fiber).  A Fig. 6 apresenta uma 
comparação entre os esquemáticos do sistema RoF 
convencional (CRoF) e do PBRA. O sistema CRoF transmite 
o sinal de RF em uma portadora óptica ao longo de um enlace 
de fibra óptica utilizando um laser e um modulador 
eletroóptico. Na recepção, tem-se um fotodetector para a 
conversão óptico-elétrica. O sinal óptico passa por um estágio 
de amplificação constituído por um amplificador de fibra 
dopada a érbio (EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier), 
antes de ser transmitido pela fibra. Por outro lado, o PBRA 
baseia-se em duas portadoras ópticas, provenientes dos laseres 
de bombeamento contínuos (LD1 e LD2), as quais passam por 
dois controladores de polarização (PC–Polarization 
Controller) e são acoplados a um MZM alimentado por um 
gerador de sinais de RF, utilizando um acoplador óptico. 
Posteriormente, os sinais de bombeamento são amplificados 
pelo EDFA e inseridos em uma fibra altamente não-linear 
(HNLF–Highly Non-Linear Fiber). Por fim, um filtro óptico 
ajustável passa banda (OTPBF–Optical Tunable Passband 
Filter) é utilizado para selecionar a portadora óptica, gerada 
no processo de FWM (inset da Fig. 6), que é fotodetectada e 
utilizada para prover o ganho de RF.  
 

 
Fig.6. PBRA comparado a um sistema RoF convencional. 

 
      O ganho de RF é definido pela diferença entre a potência 
elétrica obtida após a fotodetecção do produto de FWM e a 
potência obtida do sistema CRoF. Essa medida comparativa é 
realizada para o mesmo nível de potência óptica na entrada do 
fotodetector. A Fig. 7 mostra uma comparação entre os 
espectros de RF do CRoF e do PBRA, perfazendo um ganho 
de 24 dB. Tal ganho depende fortemente da eficiência do 
FWM (espaçamento entre as ondas de bombeamento, estado 
de polarização dos laseres, linearidade da fibra, etc.), da tensão 
de polarização do modulador (Vbias) e do processo de 
fotodetecção. Vale ainda ressaltar que o ganho de RF depende 
também da ordem do produto de FWM a ser analisado, visto 
que aumenta gradativamente com os produtos de FWM [10].  
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Fig.7. Ganho de RF do PBRA medido. 
 
      A Fig. 8 reporta uma comparação do ganho do PBRA em 
função da frequência com amplificadores de RF puramente 
eletrônicos comerciais e com outros amplificadores de RF 
baseado em fotônica.  O sistema proposto apresenta banda de 
amplificação linear e constante para uma ampla faixa de 
frequência de 50 GHz, limitada pela resposta em frequência 
dos dispositivos opto-elétricos utilizados na caracterização do 
PBRA. A banda de operação pode ser expandida até 100 GHz, 
utilizando-se dispositivos opto-elétricos disponíveis no 
mercado.  Os outros amplificadores baseados em fotônica 
encontrados na literatura mostraram-se inferiores em termos 
de ganho e banda de operação, assim como os amplificadores 
de RF puramente eletrônicos comerciais.  
 

 
Fig.8. Comparação do ganho do PBRA com amplificadores de RF puramente 

eletrônicos comerciais. 
 

C. PBRF - Photonics-based RF Front-end 
 

 O PBRF [10] é um front-end de RF ultra faixa larga 
baseado na integração do PBRC com o PBRA, conforme 
proposto na Fig. 9. Inicialmente, multiplica-se a portadora de 
RF de entrada, utilizando o bloco PBRC, e o sinal resultante 
alimenta um modulador elétrico, com a finalidade de modular 
a portadora de RF resultante do processo de OFM. Os sinais 
digitais em banda passante alimentam o segundo MZM, que já 

pertence ao bloco PBRA. Neste estágio, o amplificador de RF 
baseado em tecnologia fotônica emprega o efeito não-linear 
FWM para amplificar as portadoras de RF no domínio óptico. 
O filtro óptico reconfigurável filtra o 1º ou 2º produto de 
FWM. Após o estágio de amplificação de RF no domínio 
óptico, transmitem-se os sinais ópticos na fibra SMF até à 
recepção, os quais são fotodetectados e transmitidos pela 
antena. O PBRA é extremamente dependente dos 
comprimentos de ondas utilizados, contanto que os 
comprimentos de ondas dos lasers estejam próximos do 
comprimento de onda de dispersão cromática zero para 
garantir o casamento de fase do processo de FWM. Por outro 
lado, o PBRC não depende do comprimento de onda e, nestas 
condições, ambos os lazeres são configurados para satisfazer 
as condições do PBRA. Adicionalmente, utilizam-se 
controladores de polarização (PC) para garantir o mesmo 
estado de polarização entre as portadoras ópticas e maximizar 
o efeito não-linear FWM; em um sistema real, é possível 
utilizar um controlador de polarização dinâmico.  
 

 
 

Fig.9. Esquemático do PBRF, integrando os blocos PBRC e PBRA. 
 
      O PBRF foi implementado em uma rede óptica do Lab. 
WOCA geograficamente distribuída pelo campus da 
instituição, composta por 26 km de fibra monomodo instaladas 
em cabos subterrâneos, com a finalidade de avaliar o seu 
desempenho sob condições reais de temperatura, pressão e 
umidade. Após a propagação pelos cabos ópticos, os sinais 
foram fotodetectados e transmitidos por uma antena em um 
enlace sem fio de 20 metros. A Fig. 10 apresenta uma 
fotografia da bancada de caracterização do PBRF. As métricas 
de desempenho foram [18]: ganho de RF; magnitude de erro 
vetorial (EVM – error vector magnitude); SNR.  

 

 
 

Fig.10. Bancada de caracterização do PBRF. 
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      A Fig. 11 exibe as constelações em 20 GHz para as 
modulações QPSK, 16-QAM e 64-QAM dos sinais obtidos 
com o PBRF (esquerda) e com um sistema RoF convencional 
(direita). Observa-se que o front-end de RF proposto apresenta 
desempenho superior para todos os casos, visto que o 
parâmetro EVM diminuiu em 6,0 %RMS e a SNR aumentou 
em 8,4 dB utilizando o PBRF.  

 

 
 

Fig.11. Análise de desempenho digital do PBRF. 
 
      Os sistemas RoF exercem um importante papel na 
convergência dos mundos ópticos e sem fio. Especialmente 
em redes 5G, picocélulas e femtocélulas operando em ondas 
milimétricas irão prover altíssimas vazões da ordem de alguns 
Gb/s. A Fig. 12 demonstra uma aplicação potencial do PBRF 
em redes 5G indoor. A rede óptica interna do edifício pode ser 
utilizada não somente para distribuição dos sinais de RF com 
baixa perda e imunidade à interferência eletromagnética, mas 
também para amplificação dos mesmos antes de irradiá-los. 
Vale ainda ressaltar que o PBRF pode ser utilizado para 
amplificar as múltiplas bandas do 5G simultaneamente. 
 

 
 
 

Fig.12. Exemplo de aplicação do PBRF em redes 5G indoor. 
 

III. REDES 5G ÓPTICO-WIRELESS 
      A tecnologia rádio sobre fibra representa uma solução 
chave para melhorar a cobertura 5G, por meio do 
aproveitamento da capilaridade da fibra para distribuição dos 
múltiplos sinais de RF da rede celular. Esta sessão apresenta a 
integração e a análise de desempenho de um transceptor 5G 
nacional baseado na forma de onda GFDM (Generalized 
Frequency Division Multiplexing), o qual foi desenvolvido no 

Inatel no âmbito do Projeto CRR-Centro de Referência em 
Radiocomunicação (https://www.inatel.br/crr/). A 
multiplexação GFDM tem sido reconhecida como uma 
solução atrativa em termos de flexibilidade e emissão fora da 
faixa (OOB) [22,23]. Em síntese, o GFDM é uma forma de 
onda não-ortogonal, que utiliza subportadoras e transmite 
símbolos mapeados em quadratura e amplitude.  

O transceptor GFDM foi integrado a um sistema RoF, de 
acordo com a Fig. 13, o qual pode atuar como backhaul ou 
fronthaul das futuras redes 5G [13].  O modulador MZM dual-
drive foi excitado pelo sinal GFDM em 735 MHz e por um 
sinal vetorial em 26 GHz com vazão de 2 Gb/s. O sinal GFDM 
foi mapeado em 256-QAM com vazão de 100 Mbit/s. 
Escolheu-se o modo de operação contínuo, código polar para 
correção de erros, e taxa de codificação de 5/6. A tensão Vbias 
foi ajustada para operação no ponto de quadratura, evitando 
distorções. Os dois sinais 5G em banda passante modulam 
então a portadora óptica, e o campo elétrico resultante na saída 
do MZM é transmitido ao longo de um enlace óptico com 
dezenas de quilômetros de fibra óptica monomodo.  

 

 
 

Fig.13. Integração do transceptor GFDM em redes 5G óptico-wireless. 
 

Posteriormente, um fotodetector (PD) realiza a 
fotodetecção por meio do batimento entre portadora e bandas 
laterais provenientes da modulação óptica, resultando na 
recuperação dos sinais em 735 MHz (supercélula) e 26 GHz 
(femtocélula). Amplificadores de RF foram utilizados para 
compensar as perdas de potência impostas pelas conversões 
E/O e O/E, antes da irradiação pelas antenas. Por fim, os sinais 
5G são analisados por outro transceptor GFDM e por um 
analisador vetorial de sinais (VSA-Vector Signal Analyzer). 

A investigação experimental de desempenho baseou-se nas 
seguintes métricas: SNR para cada antena do sistema MIMO 
2x2; EVM; constelação; MER (Modulation Error Ratio); 
vazão. A Fig. 14 relata os resultados obtidos para o sinal 
GFDM com modulação 256-QAM recebido em um Escola 
Pública da região rural do Sul de Minas Gerais, na qual não 
existe cobertura de Internet por parte das operadoras de 
telecomunicações. Obteve-se SNR de 30,41 e 32,86 dB para as 
antenas 1 e 2, respectivamente e MER de 29,75 dB, que 
resultou em uma vazão de 33 Mbps para a supercélula rural 
com 12 km de alcance. 

A segunda banda de operação da rede 5G óptico-wireless 
operando em 26 GHz foi avaliada tomando como base dois 
cenários: configuração de referência back-to-back (B2B), na 
qual os transmissores de RF foram diretamente conectados aos 
receptores; distribuição simultânea dos dois sinais de RF ao 
longo de um enlace óptico de 12,5 km. A Fig. 15 apresenta os 
resultados do parâmetro EVM em função da potência de RF 
em 26 GHz (PRF2) em uma femtocélula indoor com alcance de 
10 m e vazão de 1 Gb/s. O valor ótimo foi PRF2 = 2 dBm, ponto 
de inflexão da curva, que resulta em uma penalidade de 8 dB 
em relação à configuração B2B e EVMRMS de 5.5%. A 
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degradação significativa para PRF2 < -15 dBm ocorre porque 
este nível de potência encontra-se abaixo da sensibilidade do 
analisador de sinais vetoriais.  

 

 
 

Fig.14. Análise de desempenho do sinal GFDM em 735 MHz. 
 

 
 

Fig.15. Análise de desempenho do sinal de 26 GHz com vazão de 1 Gb/s. 
       
       A Fig. 16 apresenta o espectro obtido e a análise de 
desempenho da femtocélula operando em 26 GHz com 500 
MHz de banda. A constelação 16-QAM está bem definida, 
perfazendo uma relação sinal-ruído de aproximadamente 14,57 
dB e EVMRMS de 13,81%, garantindo com isso uma vazão de 2 
Gb/s na rede 5G óptico-wireless. 
 

 
 

Fig.16. A Análise de desempenho do sinal de 26 GHz com vazão de 2 Gb/s. 

IV.  CONCLUSÕES 
      O trabalho descreveu as atividades de pesquisa 
concernentes ao desenvolvimento de dispositivos de RF 
baseados em fotônica e a implementação de redes 5G óptico-
wireless. Relatou-se a concepção, a prototipagem e a 
caracterização de três dispositivos de RF com larguras de faixa 
de até 50 GHz considerados potenciais para as futuras redes 
5G: PBRC (Photonics-based RF Converter), que é um 
conversor de RF reconfigurável e ultra banda larga baseado 
em multiplicação de frequência no domínio óptico; PBRA 
(Photonics-based RF Amplifier), que é um amplificador ultra 
banda larga baseado no efeito não-linear óptico four-wave 
mixing (FWM); PBRF (Photonics-based RF Front-end), que é 
um front-end de RF ultra banda larga baseado em tecnologias 
fotônicas. Por fim, relatou-se a implementação de uma rede 
5G óptico-wireless multibanda operando com duas topologias: 
supercélula de longo alcance em 735 MHz, utilizando o 
transceptor 5G nacional baseado em GFDM com vazão de 100 
Mb/s; femtocélula de curto alcance operando em 26 GHz com 
vazão de 1 a 2 Gb/s. A rede proposta foi avaliada 
experimentalmente, utilizando diversas métricas de 
desempenho, mostrando-se potencial para as futuras redes 
celulares de quinta geração. 
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Resumo—Este trabalho apresenta uma análise de desempenho
de um transceptor de radiofrequência (RF) desenvolvido para
redes de quinta geração (5G), o qual baseia-se na forma de
onda conhecida como generalized frequency division multiplexing
(GFDM). Tal transceptor foi integrado em sistema rádio sobre
fibra, com a finalidade de demonstrar a sua aplicabilidade em
redes óptico-wireless. Resultados experimentais na banda de
700 MHz, idealizada para aplicações de longo alcance e/ou rurais
em redes 5G, relatam a distribuição de sinais GFDM com taxa
de 100 Mbit/s e modulation error ratio (MER) igual a 40 dB.
Foi implementado um esquema de pré-distorção para reduzir
não-linearidades presentes no sinal GFDM após os processos de
conversão eletro-óptica e amplificação elétrica.

Palavras-chave—5G; GFDM; rádio sobre fibra; transceptor de
RF.

I. INTRODUÇÃO

Com o aumento exponencial da demanda por serviços
móveis e conexões sem fio, novos requisitos são necessários
para as redes de quinta geração (5G). Entre eles estão:
alta taxa de dados; baixa latência; uso eficiente do espectro
eletromagnético; cobertura banda larga em áreas remotas e
rurais; baixo consumo de energia; suporte a Internet das
coisas (IoT - Internet of things); comunicação confiável e em
tempo real, inclusive entre máquinas e dispositivos. Espera-
se ainda a coexistência, sem interferência significativa, entre
as futuras redes 5G e o legado de tecnologias existentes, de
modo a viabilizar múltiplos serviços e aplicações na mesma
infraestrutura de rede [1]–[3].

Esquemas inovadores de modulação vêm sendo estudados
para suprir os desafios da tecnologia 5G, e a forma de onda
conhecida como generalized frequency division multiplexing
(GFDM) vem sendo apontada como uma solução atrativa em
termos de emissão fora da faixa (OOB - out-of-band) [4]–[6].
Basicamente, trata-se de uma forma de onda não-ortogonal
que utiliza subportadoras e transmite símbolos mapeados em
quadratura e amplitude (QAM - quadrature amplitude modula-
tion). Outra característica importante oriunda de sinais GFDM
é a flexibilidade, uma vez que estes podem ser modificados
para atender tecnologias de quarta geração (4G) [5].

Com relação às frequências de operação potenciais para
redes 5G, trabalhos publicados na literatura e relatórios téc-
nicos de empresas no setor de telecomunicações apontam
três faixas do espectro eletromagnético: frequências abaixo de

1 GHz para favorecer aplicações de longo alcance e/ou rurais;
faixa espectral entre 1 e 6 GHz direcionada ao aumento da
banda de dispositivos móveis; frequências acima de 6 GHz,
principalmente na faixa de ondas milimétricas (mm-waves),
para uso de canais com alta largura de banda e distribuição
de serviços em escala considerando comunicações de curto
alcance [7]–[9].

Há ainda a necessidade de integração entre acesso e
backhaul para suprir a demanda por diferentes tipos de in-
formação a altas taxas de dados. Neste contexto, a área de
estudo denominada fotônica de microondas tem se mostrado
chave para atender requisitos das redes 5G, já que combina as
características de capacidade e flexibilidade provenientes das
comunicações ópticas e redes sem fio, respectivamente [10].
Em particular, a tecnologia rádio sobre fibra (RoF - radio over
fiber) apresenta-se como solução potencial à implementação
de backhauls e fronthauls de alta capacidade para células
de acesso 5G, de modo que estas disponibilizem simultane-
amente múltiplos sinais nas bandas do espectro previamente
mencionadas [11], [12]. Além disso, tal tecnologia permite
que sinais em banda base, tipicamente utilizados em cenários
onde a fibra óptica chega até a casa do usuário (FTTH -
fiber-to-the home), coexistam com sinais de radiofrequência
(RF) na mesma infraestrutura de rede óptica [13], [14]. Mais
recentemente, estudos demonstraram a transmissão de sinais
GFDM em sistema RoF por meio da modulação direta de um
laser, bem como da técnica de modulação externa empregando
um modulador do tipo Mach-Zehnder (MZM - Mach-Zehnder
modulator) [15], [16]. Ambos os trabalhos apresentaram o
desempenho digital do sinal GFDM em função da potência
óptica recebida pelo fotodetector (PD - photodetector), o qual
é utilizado para a conversão opto-elétrica (O/E).

O presente artigo reporta uma análise de desempenho ex-
perimental de um transceptor de RF baseado em GFDM, e
integrado em sistema rádio sobre fibra utilizando um MZM
para conversão eletro-óptica (E/O). O referido transceptor,
denominado transceptor GFDM, foi desenvolvido pelo nosso
grupo de pesquisa e direcionado a favorecer aos requisitos de
coexistência entre tecnologias e cobertura banda larga em áreas
remotas. As principais contribuições referem-se à comparação
de desempenho digital dos sinais GFDM nos cenários back-
to-back (B2B) e RoF, à avaliação do parâmetro modulation
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Figura 1. Transceptor GFDM: (a) Transmissor e (b) Receptor.

error ratio (MER)1 em função da potência de RF incidente ao
MZM, e ao uso de pré-distorção digital (DPD - digital pre-
distortion) para reduzir os efeitos de não-linearidades oriundas
dos processos de conversão E/O e amplificação elétrica.

O trabalho foi estruturado em cinco seções. A Seção II
descreve as principais características do transceptor GFDM
desenvolvido para redes 5G. A Seção III expõe os detalhes
da montagem experimental para a integração do mesmo no
sistema RoF. A Seção IV apresenta os resultados da análise de
desempenho realizada. Conclusões e sugestões para trabalhos
futuros são apresentadas na Seção V.

II. TRANSCEPTOR GFDM PARA REDES 5G

O transceptor de RF baseado em GFDM, implementado
em plataforma de rádio definido por software (SDR - soft-
ware defined radio), foi desenvolvido para atender requisitos
desafiadores e inerentes às redes 5G. A Fig. 1 ilustra o
diagrama em blocos do transceptor GFDM com as principais
funcionalidades.

O protótipo opera estrategicamente na banda espectral de
700 MHz, com o objetivo de favorecer aplicações de longo
alcance e/ou rurais por meio de macro células. Frequências
superiores, principalmente na faixa de ondas milimétricas,
inviabilizariam tal aplicabilidade devido as severas perdas por
propagação no ambiente sem fio e, por esta razão, são atrativas
para cenários complementares constituídos de micro, pico ou
femto células.

A forma de onda GFDM foi escolhida para compor os
sinais transmitidos e recebidos pelo transceptor, denominados
sinais GFDM. Trata-se de sinais compostos por uma forma de
onda não-ortogonal, que transmite N = MK símbolos QAM
por bloco, utilizando M subsímbolos por subportadora e K
subportadoras [4], [5]. Portanto, o símbolo GFDM transmitido
pode ser definido por

x[n] =
K−1∑
k=0

M−1∑
m=0

dk,mg[〈n−mk〉N ]e−
j2πkn
K , (1)

1MER é uma métrica para quantificar a qualidade de uma modulação digital
e geralmente é expressa em decibel (dB). A expressão da MER é dada por
10 · log((

∑
N |SM − SR|2)/(

∑
N |SR|2)), onde SM é o sinal medido e

SR é o sinal de referência.

Figura 2. Comparação entre os espectros obtidos para os sinais GFDM e
OFDM.

onde dk,m são os símbolos QAM transmitidos da kth subpor-
tadora do mth subsímbolo, g[·] é uma versão do filtro protótipo
de transmissão e 〈·〉 é o operador módulo N [5], [6]. A opção
pelo uso de GFDM justifica-se pelo fato de que este tipo de
sinal proporciona baixa emissão fora do canal ocupado, sendo
esta uma característica essencial para atender ao requisito
de coexistência entre redes móveis operando com diferentes
tecnologias. Outra vantagem incorporada ao transceptor de-
senvolvido, devido ao uso de sinais GFDM, é a flexibilidade
de adequação simples a outras formas de onda. Por exemplo,
sinais ortogonais com multiplexação por divisão de frequência
(OFDM - orthogonal frequency division multiplexing), tipica-
mente utilizados pela tecnologia Long Term Evolution (LTE),
podem ser gerados pelo transceptor ao ajustar M = 1 e
K > 1, além de adotar filtro de transmissão retangular [5].
A Fig. 2 apresenta os espectros dos sinais GFDM e OFDM,
obtidos na condição em que algumas subportadoras centrais
estão desativadas. Pode-se observar que a emissão fora da
faixa, para o sinal GFDM, foi aproximadamente 27 dB inferior
à emissão OOB proveniente do sinal OFDM.

O transceptor desenvolvido utiliza códigos corretores de
erro (FEC - forward error control) para aumentar a robustez
dos dados e assim melhorar a qualidade de serviço (QoS -
quality of service) contra ruído e interferências introduzidas
pelo canal de comunicação. É possível operar com códigos
convolucionais, low density parity check (LDPC) e Polar, nas
taxas 1/2, 2/3, 3/4 e 5/6. Os dados codificados são mapeados
em QAM com ordem de 4 a 256 e então modulados com
a forma de onda GFDM. O sinal modulado é aplicado no
sistema que faz a codificação espaço-temporal, onde duas
versões correlacionadas do sinal são geradas e transmitidas
por duas antenas em posições distintas. Isto permite que o
receptor possa usufruir do multipercurso para obter ganho
de diversidade na recepção. A funcionalidade de múltiplas
entradas e múltiplas saídas (MIMO - multiple input multiple
output), na configuração 2× 2, também está disponível.

O transceptor GFDM pode ainda operar em dois modos de
transferência de dados: contínuo e rajada. No primeiro deles, o
sinal de RF é sempre transmitido, usando bits de enchimento
para compor informação e manter a taxa de transmissão
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Figura 3. Princípio de operação da pré-distorção digital.

constante. Já a operação no modo rajada, disponibiliza o sinal
de RF apenas quando houver informação útil a ser transmitida.
Um esquema de DPD foi implementado para reduzir os efeitos
de distorções não-lineares introduzidas por amplificadores de
RF. Trata-se de um bloco não-linear com respostas em fase e
amplitude, sendo estas complementares àquelas apresentadas
pelos amplificadores. A Fig. 3 ilustra o princípio de operação
da DPD, exemplificando curvas de resposta em amplitude de
um amplificador e do bloco de pré-distorção, bem como a
resposta linearizada resultante.

Na recepção, o bloco de demodulação GFDM identifica o
mapeamento em QAM e alimenta o decodificador de canal
com os bits recebidos. O decodificador, por sua vez, remove os
erros introduzidos pelo canal e as informações não-relevantes,
de modo que apenas a informação útil esteja disponível na
porta Ethernet de saída. É importante ressaltar que parâmetros
do transceptor, como potência de transmissão, número de
subportadoras e subsímbolos, ordem da modulação, frequência
de operação, largura de banda, taxa de codificação e periodi-
cidade de sincronização, podem ser ajustados de acordo com
as condições do canal e os requisitos da aplicação.

III. INTEGRAÇÃO DO TRANSCEPTOR GFDM EM SISTEMA
RÁDIO SOBRE FIBRA

O transceptor GFDM foi integrado em um sistema RoF de
acordo com o diagrama em blocos apresentado na Fig. 4(a).
Um MZM com perda por inserção de ≈ 8 dB (Fujitsu
FTM7939EK) foi utilizado para realizar o processo de con-
versão E/O, enquanto o processo inverso (conversão O/E) se
deu por meio de um PD (EOT ET-5000F) do tipo P-intrinsic
N diode (PIN) com responsividade igual a 0, 6 A/W. Na confi-
guração descrita, um diodo laser (LD - laser diode) contínuo,
sintonizado em 1555, 35 nm, fornece ao MZM uma portadora
óptica com potência igual a 11 dBm. O MZM recebe ainda
o sinal de RF a ser transmitido, proveniente do transmissor
GFDM, e uma tensão de polarização (Vbias = 2, 5 V), ajustada
especificamente para que o modulador opere no ponto de
quadratura, evitando distorções. O sinal GFDM em banda
passante modula então a portadora óptica, e o campo elétrico
resultante na saída do MZM é transmitido por 12, 5 km de fibra
óptica monomodo (SMF - single mode fiber). O comprimento

Figura 4. Integração do transceptor GFDM em sistema RoF: (a) diagrama
em blocos; (b) fotografia da montagem experimental. LD-diodo laser; MZM-
modulador Mach-Zehnder; SMF-fibra monomodo; PD-fotodetector; ESA-
analisador de espectro elétrico.

de fibra utilizado enquadra-se em distâncias esperadas para
fronthauls ópticos.

Na outra extremidade do enlace, o PD realiza a fotodetecção
por meio do batimento entre portadora e bandas laterais pro-
venientes da modulação óptica, resultando na recuperação do
sinal GFDM no domínio elétrico. Um ou mais amplificadores
de RF podem ser utilizados para compensar as perdas de
potência impostas pelas conversões E/O e O/E, bem como pela
transmissão na fibra óptica. Há ainda a possibilidade de utilizar
amplificador óptico para compensar tais perdas, embora esta
alternativa não tenha sido explorada neste trabalho. Por fim,
o sinal de RF é entregue ao receptor GFDM para análise
digital dos sinais recebidos e avaliação do desempenho do
sistema. Utilizou-se ainda um analisador de espectro elétrico
para análise da relação sinal-ruído (SNR - signal-to-noise
ratio) obtida na recepção.

Para a realização dos experimentos, o transceptor de RF
desenvolvido foi configurado para operar na frequência de
734 MHz, com sinais GFDM mapeados em 256-QAM, e taxa
de transmissão igual a 100 Mbit/s. Escolheu-se o modo de
operação contínuo, código polar para correção de erros e taxa
de codificação de 5/6. A Fig. 4(b) apresenta uma fotografia
da montagem experimental em ambiente de laboratório.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A Fig. 5 apresenta a MER obtida em função da potência
de RF (PRF) fornecida pelo transmissor GFDM, nos cenários
B2B (transmissor diretamente conectado ao receptor) e RoF.
Observa-se, a partir da configuração B2B, que o protótipo
desenvolvido permite gerar sinais GFDM com MER ≥ 40 dB
para valores de potência entre −20 e 10 dBm. Ao integrá-lo
no sistema RoF descrito, sem uso de amplificadores elétricos,
não há penalidade significativa na MER obtida após o processo
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de fotodetecção, desde que a PRF incidente ao MZM não
ultrapasse −5 dBm. Para valores de PRF superiores, a MER
diminui devido aos processos de modulação e fotodetecção, os
quais passam a gerar componentes de intermodulação [17].
Por exemplo, a redução da MER na integração do transceptor
GFDM ao sistema RoF foi de 4, 5 dB, para PRF = 0 dBm,
e apenas 0, 6 dB, para PRF = −5 dBm. Os insets (i) e (ii)
mostram constelações obtidas ao usar diferentes valores de
PRF. É importante mencionar que na integração proposta houve
uma redução de ≈ 30 dB na potência do sinal de RF recebido
(PRFout = PRF − 30 dB), devido principalmente as perdas nas
conversões E/O e O/E, as quais podem ser modeladas pelas
funções de transferência do MZM e PD [17]. Entretanto, esta
redução de potência não foi suficiente para deteriorar a MER
na condição em que PRF ≤ −5 dBm porque a SNR, embora
reduzida, se manteve superior a 45 dB.

Com o objetivo de comparar o desempenho do transceptor
GFDM nos cenários B2B e RoF à uma mesma potência de
recepção, ou seja, condição em que as perdas de potência
impostas pelo sistema RoF são compensadas (PRF = PRFout)
conforme indicação de níveis na Fig. 4(a), utilizou-se um
amplificador de RF com ganho igual a 30 dB na saída do
bloco de conversão O/E. A Fig. 6 mostra que ao empregar o
estágio de amplificação, a MER permanece próxima de 40 dB
para PRF ≤ −9 dBm, e sofre degradação adicional para níveis

Figura 5. MER em função da potência de RF incidente ao MZM. Os insets
reportam medidas de constelação.

Figura 6. MER em função da potência de RF incidente ao MZM, conside-
rando uso de amplificador elétrico após a fotodetecção.

de potência superiores. Observa-se degradações de 4, 3 e 12 dB
em relação à MER obtida na configuração B2B, para PRF igual
a −5 e 0 dBm, respectivamente. A queda de desempenho
digital associada ao uso do amplificador, também perceptível
por meio da constelação exposta pelo inset da Fig. 6, é
justificada pela figura de ruído (≈ 5, 5 dB) e distorções não-
lineares impostas pelo processo de amplificação elétrica. Tais
distorções provocam o aumento da emissão OOB e a redução
da SNR.

A Fig. 7(a) apresenta o espectro elétrico medido na saída
do sistema RoF, na condição em que PRF = PRFout = 0 dBm.
Obteve-se uma SNR = 31, 6 dB, que resultou em
MER = 28, 4 dB. Entretanto, o uso da DPD permitiu reduzir
os efeitos das distorções não-lineares introduzidas pelo ampli-
ficador de RF e pelos processos de conversão E/O. Ao ativar
tal funcionalidade, alcançou-se SNR = 44, 5 dB e redução da
emissão OOB, como mostra a Fig. 7(b). Consequentemente,
obteve-se maior definição dos símbolos da constelação e
MER = 38, 3 dB, como expõe a Fig. 8. Vale a pena men-
cionar que o medidor de MER utilizado corresponde a uma
ferramenta do LabVIEW Communications. Nos resultados
ilustrados nas Figs. 5, 6 e 8, é visto que existem alguns pontos
da constelação 256-QAM que estão ausentes. Isto se deve ao
fato de que a sequência pseudo-random (PN) é inicializada a
cada dois símbolos GFDM, o que não é suficiente para formar
todas as combinações binárias dos símbolos da constelação
256-QAM. Porém, isso não influencia nas análises de MER,
visto que os pontos que não aparecem na constelação não são
contabilizados nos cálculos da MER em questão.

Figura 7. Espectro elétrico obtido na saída do sistema RoF, para
PRF = PRFout = 0 dBm: (a) DPD desabilitada; (b) DPD ativada.
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Figura 8. Desempenho digital do transceptor GFDM integrado ao sistema
RoF, utilizando DPD e PRF = PRFout = 0 dBm.

V. CONCLUSÕES

O trabalho apresentou uma análise de desempenho experi-
mental de um transceptor GFDM integrado em um sistema
RoF. Tal transceptor, desenvolvido para atender requisitos de
redes 5G, foi configurado para operar na banda de 700 MHz
do espectro eletromagnético, com sinais GFDM mapeados em
256-QAM e taxa de transmissão igual a 100 Mbit/s.

O uso de GFDM proporcionou redução de aproximada-
mente 27 dB na emissão OOB em relação a sinais OFDM,
o que favorece a coexistência entre tecnologias sem interfe-
rência significativa. No sistema RoF sem amplificação elétrica,
obteve-se MER ≥ 40 dB para PRF ≤ −5 dBm, embora tenha
sido notada uma redução de ≈ 30 dB na potência do sinal
de RF recebido, em relação ao cenário B2B. Ao compensar
esta redução de potência utilizando amplificação elétrica após
a conversão O/E, a MER permaneceu próxima de 40 dB
para PRF ≤ −9 dBm. Além disso, o uso da DPD permitiu
reduzir os efeitos de distorções não-lineares introduzidas pelo
amplificador de RF e pelos processos de conversão E/O,
proporcionando assim, o incremento dos parâmetros SNR e
MER para níveis mais altos de potência.

Os resultados demonstram que o transceptor GFDM desen-
volvido pode ser integrado em sistema RoF sem penalidades
proibitivas. Esta característica permite que o sinal GFDM
fotodetectado e amplificado seja entregue a uma ou mais
antenas para irradiação no ambiente sem fio, de modo a
viabilizar aplicações de longo alcance e/ou rurais em redes
5G. As sugestões para trabalhos futuros referem-se à aplicação
do transceptor GFDM em redes óptico-wireless, bem como à
distribuição de múltiplos sinais de RF na mesma infraestrutura
de rede.
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Abstract—WDM-PON has been considered a promising 

solution for Radio-over-Fiber (RoF) data transport concerning 

new mobile networks applications. However, in order to avoid 

inventory problems and reduce operation costs, there is the need 

for colorless sources, where the same basic optical source can be 

used regardless of the desired wavelength. In this paper, we 

propose and numerically investigate a double cavity self-seeded 

WDM-PON transporting analog RoF signals as an alternative to 

overcome this problem. BER and EVM simulation analysis are 

presented for various data rates, modulations formats and RF 

bands ranging from 1 to 5 GHz, demonstrating the feasibility of 

this topology as a novel fronthaul approach. 

Keywords— Mobile Fronthaul, Radio-over-Fiber, Self-Seeding, 

WDM-PON. 

I.  INTRODUCTION 

Wavelength-Division Multiplexing Passive Optical 
Networks (WDM-PONs) have been intensively investigated as 
a solution for the increasing data demand expected in the next 
years [1]. Unlike traditional Time-Division Multiplexing PON 
(TDM-PON), a unique wavelength is assigned to each user and 
there is no resource sharing, providing a higher individual 
bandwidth. However, one of the main issues that have been 
studied since the beginning of WDM-PON is the need for 
different transmitters for each wavelength, which increases 
inventory and operational costs. Although tunable lasers could 
be an immediate solution for this problem, they are still too 
expensive for a PON application and they are not self-tunable, 
although some progress is being made [2]. 

In order to solve this problem in a cost-effective way, 
several colorless sources relying on self-seeding technique 
were proposed [3]–[8]. In this technique, the Amplified 
Spontaneous Emission (ASE) spectrum of a RSOA (Reflected 
Semiconductor Optical Amplifier) is sliced accordingly to the 
assigned wavelength on the AWG (Arrayed Wavelength 
Grating), creating a self-tunable transmitter. Although this is 
usually done in the uplink direction, we have explored the 
advantages of employing self-seeding for the downlink and 
carrier-reuse for the uplink in a previous work [4]. 

At the same time, one of the driving applications for future 
passive optical networks is the transport of mobile networks 
services, since the home user is expected to be well served by 
current standards in the next few years [9]. PONs are currently 
widely used as a connection to the transport network, the so-
called backhaul. However, in the last decade, Centralized 

Radio Access Network (C-RAN) has also explored the use of 
optical fibers in mobile applications [10]. In this concept, most 
base-band processing is moved from the Base Station (BS) to 
the Central Office (CO). The connection between both is 
known as fronthaul. This architecture allows processing 
centralization and radio access point simplification. 

Two main protocols have been developed for mobile 
fronthaul, CPRI (Common Public Radio Interface) [11] and 
OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative) [12]. They 
are based on Digital Radio-over-Fiber (D-RoF) technique, 
where RF signals are digitalized and their IQ samples are sent 
in the same way as baseband signals. However, the 
digitalization process can become a problem for future high 
speed mobile networks, since the resultant signal would require 
an enormous bandwidth. Along with other alternatives, Analog 
Radio-over-Fiber (A-RoF) has been appointed as a feasible and 
less expensive fronthaul approach [13]. In this technique, 
mobile signals are transmitted in their original waveforms over 
an electrical carrier frequency. 

In the last years, there were successful efforts to combine 
self-seeding techniques and RoF transport of mobile 
applications [14]–[16], reinforcing WDM-PON and C-RAN as 
promising trends for future access networks. However, most of 
them explore CPRI and the self-seeding process is done on the 
ONT (Optical Network Termination) side. In this paper, we 
propose the transport of A-RoF over a WDM-PON that 
employs double-cavity self-seeding on the OLT (Optical Line 
Terminal) side as an alternative for mobile fronthaul. The next 
sections will present our self-seeding topology, a discussion on 
A-RoF in fronthaul and simulation analysis demonstrating the 
transport of RF signals over the proposed WDM-PON link. 

II. SELF-SEEDING TOPOLOGY 

In our earlier work, we experimentally demonstrated a 

novel WDM-PON topology using a single-cavity RSOA-

based self-seeding scheme to generate the carrier in the OLT. 

For the upstream link, an RSOA located at the ONT re-

modulates the same carrier erasing the previous data. 

Therefore, a single wavelength channel is used for data flow in 

both ways. A detailed description of this topology can be 

found in [4]. 

The RSOAs used in the experiment presented low gain 
profile, with about 21 dB of maximum gain and a saturation 
power of 5 dBm. Consequently, the circulating optical power 
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was not enough to achieve self-stability in the established 
cavity. As a first approach, an Erbium-Doped Fiber Amplifier 
(EDFA) and a set of optical circulators were coupled to the 
RSOA to overcome the cavity losses, reaching an effective 
lasing regime. The results demonstrated an error free 
downstream transmission for extinction ratios as low as 3.5 dB. 

In order to enhance the erasure efficiency, we later proposed 

a double-cavity self-seeding topology [17] (Fig. 1). This 

topology uses two RSOAs: the first one, called RSOA Tx, is 

directly modulated with downstream data while the other one, 

called RSOA Aux, is biased with direct current to provide the 

extra erasure. Also, a system comprising a Polarization Beam 

Splitter (PBS), a Half-Wave Plate (HWP) and Faraday Rotator 

Mirror (FRM) ensures the state of polarization maintenance of 

the two orthogonal polarization optical carriers in the 

recirculation paths, as proposed in [7]. 

 
Fig. 1. Double-Cavity Self-Seeding WDM-PON topology serving FTTx 

(Fiber-to-the-x) and mobile fronthaul costumers. The double cavity and the 

polarization states are highlighted on the OLT. After demultiplexing on the 

Remote Node (RN), drop fibers can transport data to a home (FTTH), a 
building (FTTB) or a RRH as a special RoF application, our focus here. 

In the first-round trip, the optical signal generated by RSOA 

Tx goes through the PBS and emerges polarized on Vertical 

Mode (VM). An AWG selects the designated wavelength and 

90% is directed to the FRM by the optical coupler. At the 

FRM, the signal polarization is reversed to Horizontal Mode 

(HM) and it returns to the PBS common port, being directed to 

RSOA Aux with the aid of an HWP. This closes the 

circulation path of the first cavity. 

At the RSOA Aux, the downstream extinction ratio (ERD) of 

the incoming signal is suppressed and the optical carrier is 

sent back to the FRM by the same previously described 

system. Again, the signal polarization is reversed to VM and it 

is reflected back to RSOA TX, closing the circulation path of 

the second cavity. The remaining 10% signal at the power 

coupler output is sent to the ONT to be detected and later used 

for re-modulation. A Polarization Filter (PF) assures that only 

the modulated signal is transmitted, reducing unwanted noise. 

Regarding the simulations in [17], we initially performed a 

numerical calibration of the RSOAs gain curves to match the 

gain profile presented by the actual RSOAs used in our 

original investigation [4], allowing the simulations to be 

extrapolated to other topologies (Fig. 2-a). 

As shown in Fig. 2-b, the BER curves for an extinction ratio, 

ERD, of 4 and 5 dB were also validated in the simulation 

setup, confirming the agreement with the experimental 

testbed. In this configuration, a 20 km optical link was 

considered and the self-seeding output power in the first 

round-trip was set to -27 dBm. We have observed a maximum 

error of 0.4 dB for the curve with ERD = 5.0 dB and 0.2 dB for 

the curve with ERD = 4.0. Hence, we consider that the 

simulation setup was calibrated with our experimental test bed 

and further extrapolations are reliable. 

 
Fig. 2.  (a) Optical gain curves comparison between simulated curves and 

experimental data. (b) Downstream BER comparison between simulated 

curves and experimental data. 

In this context, our goal is to numerically investigate the 
downlink transport of analog RF signals directly modulated 
over the described topology. For the upstream direction, a self-
seeding scheme can also be employed, by carrier remodulation, 
as presented in our original topology. However, this not 
explored here. We are also considering a scenario where the 
primary user is a wireless service provider employing A-RoF 
while the remaining customers can be FTTx or even A-
RoF/CPRI clients. Therefore, this proposal is compatible with 
the WDM-PON topology previously studied by our group. 
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Fig. 3. Simulation Setup for A-RoF modulation and transmission. The BER/EVM evaluation is performed, as indicated, before the RF transmitter 

processing. We evaluated carriers at 1.25, 2.5 and 5 GHz transmitting 155, 622 and 1250 Mbps using ASK and M-PSK modulation formats. 

III. A-ROF FRONTHAUL CONFIGURATION 

 The traditional Base Station is usually composed of two 
main elements: the Base Band Unit (BBU), where all digital 
processing occurs, and the Radio Unit (RU), where all RF 
processing is done. In the case of C-RAN, the BBUs are 
located in the Central Office or even virtualized in a cloud, 
leaving the BS as a simple Remote Radio Head (RRH). With 
all heavy processing done in single and strategic place, 
resources can be shared among the BBUs, cell coordination is 
easily performed and techniques like Dynamic Band Allocation 
(DBA) can be implemented, among other benefits. The cell site 
is streamlined, since it can be simpler, composed of a minimal 
digital processing and essential RF equipment. Therefore, it 
requires fewer resources, like power supplies and refrigeration, 
it is easy to install and demands less maintenance. 

Current C-RAN uses protocols as CPRI and OBSAI, which 
are Digital RoF solutions. Although these protocols, especially 
the CPRI, have been largely implemented for LTE (Long Term 
Advanced) and even earlier mobile networks standards, the 
next generations might not benefit from these solutions. To 
fulfill the upcoming demands, future mobile coverage is 
expected to be implemented using numerous high-speed small 
cells instead of isolated macro-cells. As the number of cell 
increases, more fronthaul links will be necessary, each one with 
increasingly prohibitive bandwidth consumption. Today, a 150 
Mbps LTE fronthaul using CPRI requires an optical link of 
more than 2 Gbps. The next mobile generation (5G) would 
require a 150 Gbps optical link to deliver the target data rate of 
1 Gbps [18], considering the same standard calculations, 
implying costly and complex optical transceivers. Another 
issue for this kind of technology is that the digitalization 
process introduces latencies and jitter, contradicting two 
important requirements for the upcoming 5G standard. 

Compression techniques have been studied to reduce the 
bandwidth consumption [19], however, this solution is limited 
by latency and complexity requirements. Therefore, it has been 
suggested that even further centralization will be required to 
fulfill these demands, with Analog RoF being a promising 
solution [13], [20]. The spectral efficiency can be improved by 
up to 60 times and digital processing can be eliminated from 

the RRH (or Radio Access Unit, as it is been also called in this 
case) and the only delay mechanism is the propagation delay 
relative to link length. Furthermore, some of the RF processing 
can be done in the CO or even along the link, like optical RF 
amplification [21]. The RRH will be left only with an O/E 
converter and essential RF devices. 

From the economical point of view, A-RoF has been 
suggested to be at least an order of magnitude less expensive 
than D-RoF for wideband radio channels [22]. Also, CAPEX 
and OPEX comparisons between D-RoF and A-RoF 
systematically favor A-RoF when considering mobile 
backhauls [23]. The two main drawbacks for A-RoF fronthauls 
are the lack of standardization and the higher sensitivity to 
physical impairments like dispersion, noise and non-linearity. 
Still, as discussed, recent trends have boosted the research on 
analog RF transmission over WDM-PON, since many 
fronthaul links will be required for picocells coverage. 

Finally, although most discussions about RoF nowadays are 
focused on mobile networks such as LTE and 5G, our 
configuration can be useful for other wireless access networks 
and services, since there is an overall trend to integrate multiple 
heterogeneous services in a single converged and centralized 
network, providing seamless coverage [13]. 

IV. SIMULATION SETUP 

For numerical evaluation, Optisystem 13 was used. The 
simulation setup is depicted at Fig. 3. The RSOA Tx is biased 
at 100 mA as well as directly modulated by a RF signal. The 
RSOA Aux is biased by a 125 mA DC current, in order to 
provide extra data suppression. The RF signal is composed by 
a pseudorandom bit sequence (k=2

9
-1) modulated into the 

carrier using a digital modulation format. We have run tests at 
data rates of 155, 622 and 1250 Mbps, over carriers of 1.25, 2.5 
and 5 GHz employing ASK and M-PSK formats. The 
modulator output optical signal goes through a PBS with 
extinction ratio of 25 dB and the wavelength is selected by the 
AWG. For this proposal, the user channel is defined as 1550.91 
nm. The AWG is composed optical filters of 4th order, 0.5 nm 
bandwidth and insertion loss of 5.5 dB. After wavelength 
selection, 90% of the signal goes to the FRM and 10% is 
effectively transmitted to the fiber, using a power coupler and a 
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Polarization Filter (PF). The FRM has a reflectance of 99% and 
insertion loss of 0.5 dB. In the simulations, in order to reach 
dynamical stability, the complete round-trip path is performed 
150 times before any data insertion. The data circulation 
process takes another 20 round-trips and the last 3 are used for 
performance analysis. 

The transmitted signal passes a 15 km of a SMF-25®[24] 
fiber, which represents the feeding fiber. At the remote node, 
another AWG with the same characteristics as the first one 
selects the channel for another 5 km link fiber transport, 
representing the drop fiber. At the receiver, we registered the 
well-known RF power fading problem due to chromatic 
dispersion [25]. Since the sidebands are affected differently by 
chromatic dispersion and suffers distinct phase delays, their 
beating on the PD causes periodic dips on the RF received 
power (Fig. 4). For this example, we can employ a Fiber-
Bragg-Grating Dispersion-Compensation (FBG DC) with 
enough bandwidth for a single channel and an insertion loss of 
only 3.5 dB for a 335 ps/nm compensation. 

 
Fig. 4.  Fading nodes due to the effect of chromatic dispersion over 

double-sided bands RF signals. 

The PIN photodiode was calibrated with 0.5 responsivity, 
10

-22
 W/Hz thermal noise power density, 10 nA of dark current 

and a Gaussian shot noise distribution. These values were 
chosen emulate the overall noise of the optical receiver, 
including a Trans-Impedance Amplifier (TIA) that provides a 
gain of 15 dB and the remaining experimental elements. After 
this point, we evaluated the BER and EVM characteristics of 
the RF signal to be delivered to the wireless transmitter. 

V. RESULTS AND DISCUSSION 

We analyzed the Bit Error Rate (BER) for carriers at 1.25, 

2.5 and 5 GHz transmitting 155, 622 and 1,250 Mbps using 

the ASK modulation format, as shown in Fig. 5. These values 

were chosen in compliance to commercial wireless band 

frequencies and data rates. The BER analysis show successful 

transmission for all cases when considering a FEC (Forward 

Error Correction) limit BER of 10
-3

. The performances for 2.5 

and 5 GHz are inferior because both RSOAs were considered 

to have a typical 3 GHz E/O bandwidth [26], introducing 

losses of 1.5 and 5.5 dB for the respective frequency bands. 

The eye diagram for a 1.25 GHz carrier with 1.25 Gbps and an 

optical received power of -26.82 dBm is also shown. As 

expected, no distortion is evident, since we are using 

dispersion compensation, as the eye looks wide open. 

We also analyzed the transmission of higher-order 

modulation formats at 1.25 GHz and a bit rate of 1.25 Gbps. In 

this case, we performed an Error Vector Magnitude (EVM) 

analysis for BPSK, QPSK and 8PSK. Electrical constellations 

for all three are shown in Fig. 6. There is a phase offset of 

little more than 10° in all cases, due to residual dispersion in 

the link and phase distortions introduced by the AWGs filters. 

However, considering that this offset can be tracked over time, 

this is easily corrected at the receiver. Since LTE requires an 

EVM of at least -15.14 dBm for BPSK or QPSK and -18.06 

dB for 16QAM [27], we consider that our results demonstrate 

successful transmission, showing that the proposed topology is 

a strong candidate for fronthaul links. 

 
Fig. 5. BER curves for carriers at 1.25, 2.5 and 5 GHz transmitting 155, 

622 and 1,250 Mbps using the ASK modulation format. Eye diagram for a 
1.25 GHz carrier with 1.25 Gbps and optical received power of -26.82 dBm. 

 
Fig. 6. Electrical constellations and EVM results for BPSK, QPSK and 

8PSK transmission at 1.25 GHz and a bit rate of 1.25 Gbps. The optical 

received power is -26.82 dBm. 
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VI. CONCLUSION 

In this work, we proposed and numerically evaluated a 
double cavity self-seeded WDM-PON transporting analog RoF 
signals. The computational setup was validated against 
experimental results and BER calculations show a 20 km 
successful transmission of ASK signals in the conventional 
wireless bands of 1.25, 2.5 and 5 GHz with data rates of 155, 
622 and 1250 Mbps. We also evaluated that the EVM 
performance of BPSK, QPSK and 8PSK signals at 1.25 GHz 
with a 1.25 Gbps bit rate is within the required limits imposed 
by LTE standard, demonstrating the proposal feasibility for 
future mobile fronthauls.  
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Abstract—Este trabalho apresenta um estudo do controle do 
diagrama de radiação de um dipolo de grafeno através do 
potencial químico. O dipolo analisado possui geometria 
retangular com alimentação por fonte de tensão no centro, onde 
cada braço do dipolo é mantido a um potencial químico diferente. 
A geometria é analisada pelo método dos momentos 
bidimensional, com uma impedância superficial equivalente. São 
apresentados cálculos das principais propriedades radiativas da 
antena em função dos potenciais químicos. Os resultados 
mostram que quanto maior a diferença entre os potenciais 
químicos, maior será o deslocamento do lóbulo principal do 
diagrama de radiação. 

Keywords—Antennas de grafeno, radiaçao em terahertz, 
controle do diagrama de radiaçao, método dos momentos. 

I. INTRODUÇÃO 

Assim como o grafite e o diamante, o grafeno também é um 
alótropo do carbono. O grafeno é formado por uma 
monocamada planar de átomos de carbono densamente 
compactados em uma estrutura hexagonal bidimensional (2D) 
[1]. Na última década, o grafeno tem chamado atenção de 
pesquisadores devido as suas notáveis propriedades eletrônicas, 
óticas e mecânicas. Como exemplos de aplicações do grafeno, 
podemos citar: antenas de grafeno [2], transistores de alta 
velocidade [3], células solares de alta eficiência [4]. 

Muitos artigos têm realizado a variação do potencial 
químico para ajustar dinamicamente a condutividade do 
grafeno nas frequências de terahertz e infravermelho. Em [5] 
os autores apresentaram um estudo teórico para mostrar que o 
grafeno pode servir como uma plataforma para metamateriais 
infravermelhos e dispositivos de transformação ótica. A 
variação do potencial químico em [5], foi feita com um campo 
eletroestático, o que possibilitou obter diferentes seções da 
mesma folha de grafeno com condutividades diferentes. Outro 
artigo apresentado em 2013 [6] propôs um deslocador de fase 
terahertz para um arranjo de antenas de grafeno baseado em 
guia de onda de placas paralelas. Em [7], é apresentado um 
controle dinâmico do diagrama de radiação de um dipolo de 
grafeno, onde elementos parasitas com diferentes potenciais 
químicos são posicionados próximos ao dipolo. Uma antena 
reconfigurável com dupla camada de grafeno é apresentada [8]. 
Neste artigo [8], foi demonstrado que a impedância de entrada 
pode ser ajustada em uma ampla faixa de frequências através 
do potencial químico. Outros exemplos de controle das 

propriedades de antenas de grafeno pelo potencial químico são 
apresentados em [9]. 

O presente artigo analisa teoricamente um dipolo de 
grafeno com diagrama de radiação controlável pelo potencial 
químico. A antena tem geometria planar retangular, com 
alimentação por fonte de tensão no centro, onde potenciais 
químicos diferentes nos braços do dipolo são considerados. A 
análise é feita na faixa do terahertz de 0,5-2,0 THz. O método 
dos momentos bidimensional, com impedância superficial do 
grafeno, foi utilizado para análise teórica [10]. São 
apresentados cálculos dos seguintes parâmetros: impedância de 
entrada, distribuição de corrente, diagrama de radiação e ganho 
normalizado em função de diferentes valores dos potenciais 
químicos em cada braço do dipolo.  

II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

A. Geometria da Antena 

A geometria do dipolo de grafeno analisado é apresentada 
na Fig. 1a, sendo as dimensões: L = 17 µm, W = 10 µm e g = 2 
µm, onde estes dados e a fonte são os mesmos daqueles 
utilizados em [11]. Os braços do dipolo possuem potenciais 
químicos µc1 e µc2. A permissividade efetiva equivalente do 
meio é εr = 2,4, a qual é aproximadamente a média entre as 
permissividades do substrato 3,8 (z<0) e ar 1,0 (z>0) [11]. 
Será mostrado nas próximas seções que diferentes valores de 
µc1 e µc2 irão causar uma assimetria no diagrama (Fig. 1b). 

    
                                (a)                                                     (b) 

Fig. 1. (a) Geometria do dipolo planar retangular de grafeno. (b) Ilustração 
do controle do diagrama de radiação para µc1 ≠ µc2. 
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B. Condutividade Superficial do Grafeno 

Uma folha de grafeno pode ser representada por uma 
superfície planar com espessura muito fina do tamanho de um 
átomo de carbono. Já as dimensões planares do dipolo, estas 
devem estar na ordem de micrometros, para ser capaz de 
irradiar ondas eletromagnéticas (EM) na faixa de frequência de 
terahertz [12],[13]. 

Através de resultados experimentais apresentados em [14], 
é demonstrado que o efeito de borda sobre a condutividade 
superficial do grafeno, somente aparece em estruturas com 
dimensões laterais W e L (Fig. 1) consideravelmente menor que 
100 nm. Logo, o efeito de borda será desconsiderado neste 
trabalho, o que por sua vez, possibilitará o uso do formalismo 
de Kubo para calcular a condutividade superficial de uma folha 
de grafeno infinita [15],[16]. Na faixa de frequência 
considerada aqui de 0,5-2,0 THz, a contribuição de intrabanda 
da condutividade superficial do grafeno predomina. Neste caso, 
sua condutividade é representada pelo modelo de Drude 
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onde � =  10���s é o tempo de relaxação, e é a carga do 
elétron, kB é a constante de Boltzman, h a constante de plank, 
T=300K é a temperatura e 	
 é o potencial químico. A Fig. 2 
mostra a variação da condutividade em função da frequência e 
potencial químico. 

 
Fig. 2. Condutividade superficial do grafeno versus frequência para 
diferentes valores do potencial químico µc. 

C. Método dos Momentos 

Para a solução do problema de radiação da Fig. 1a pelo 
método dos momentos [10], aplicamos a condição de contorno 
de impedância na superfície da antena e obtemos a seguinte 
equação integral do campo elétrico no domínio da frequência 
com dependência temporal exp(jωt) 

[( ) ]S i t t SE E a a Z J+ ⋅ =  
 

 (2) 

onde 
SE  (V/m) é o campo elétrico espalhado da antena, 

iE  

(V/m) é o campo elétrico incidente devido da fonte de tensão, 

ta  é o vetor unitário tangencial a superfície da antena, J

 

(A/m) é a densidade de corrente superficial e ZS = 1/σ é a 
impedância superficial do grafeno. O campo 

SE  é dado por: 
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(3) 

onde j é a unidade imaginária, k = ω(µ0ε)1/2, ω é a frequência 
angular (rad/s), ε = εrε0 a permissividade relativa do meio, µ0 e 
ε0 são a permeabilidade magnética e permissividade elétrica, 
respectivamente, no espaço livre, e R é a distância entre os 
pontos de fonte e observação, ambos na superfície da antena S. 

A solução numérica de (3) pelo MoM aproxima a corrente 
superficial da antena por um somatório em um determinado 
conjunto de funções base. Além disso, é feito o procedimento 
de teste convencional com um dado conjunto de funções teste 
[11]. Substituindo (3) em (2), a equação integral resultante é 
transformada em um sistema linear algébrico, o qual é 
resolvido para se obter a corrente J . A partir desta corrente, 
os resultados de impedância de entrada e diagrama de radiação 
podem ser obtidos.  

III. RESULTADOS DE TRÊS EXEMPLOS DE DIPOLOS COM 
POTENCIAIS QUÍMICOS DIFERENTES 

Esta seção compara as propriedades radiativas de três 
dipolos com diferentes configurações de potenciais químicos 
nos seus braços, os quais são apresentados na Tabela 1. 

TABELA 1.      Potenciais químicos µc1 e µc2 dos três exemplos de dipolos de 
grafeno considerados.  

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 
µc1 0,08 0,14 0,08 
µc2 0,08 0,14 0,14 

A. Impedância de Entrada 

A Fig. 3 mostra as impedâncias de entrada das antenas da 
Tabela 1. Observa-se que quando os potenciais químicos nos 
dois braços aumentam do caso 1 para o caso 2, as ressonâncias 
da curva de Zin são deslocadas para direita, ou seja, para altas 
frequências. Por exemplo, a segunda ressonância dos casos 1 e 
2 estão aproximadamente em f1=1,11THz e f2=1,42THz, 
respectivamente. 

 
Fig. 3. Impedância de entrada versus frequência para os dipolos de grafeno 
da Tabela 1 com diferentes potenciais químicos.  
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Já o Caso 3 com potenciais químicos diferentes em cada 
braço, possui as curvas de Zin aproximadamente com as 
mesmas características dos casos 1 e 2 simultaneamente. Ou 
seja, se comporta aproximadamente como uma superposição 
das ressonâncias dos casos 1 e 2. 

B. Distribuição de Corrente 

Para analisar o comportamento ressonante da distribuição 
de corrente das antenas da Tabela 1, a Fig. 4 mostra o módulo 
(A/m) e a fase (rad) da componente de corrente Jx nas antenas 
dos casos 1, 2 e 3, nas frequências F1=1,11THz, F2=1,42THz e 
F3=1,31THz, respectivamente. Observa-se que os casos 1 e 2 
possuem distribuições simétricas nos braços do dipolo, 
enquanto o Caso 3 é assimétrico. Esta assimetria é devido aos 
braços do dipolo possuírem diferentes valores da 
condutividade superficial. De acordo com a Fig. 2, o braço do 
dipolo do Caso 3 com menor potencial químico possui uma 
impedância superficial mais indutiva que a do outro braço. 

  

  

  
Fig. 4. Distribuição do módulo e fase da componente de corrente Jx das 
antenas dos casos 1, 2 e 3 nas frequências F1=1,11 (2ª ressonância); F2=1,42 (2ª 
ressonância) e F3=1,31 THz (mínimo de Gn na Fig. 5), respectivamente.  

C. Ganho e Diagrama de Radiação 

Observamos na seção anterior que diferentes potenciais 
químicos em cada braço do dipolo provoca uma assimetria no 
módulo e na fase da corrente superficial da antena. Esta 
assimetria irá também existir no campo distante da antena, 
onde o diagrama de radiação, na segunda ressonância, deverá 
apresentar um deslocamento ∆θ em relação ao eixo z (Fig. 1). 

De acordo com a Fig. 1, definimos os ganhos nas direções 
z, máximo e normalizado respectivamente por Gz=Uz/4πPin, 
Gm=Um/4πPin e Gn=Gz/Gm, onde Uz é a intensidade de radiação 
na direção z (θ=0), Um é a intensidade de radiação na direção 

do máximo (θ=∆θ,φ=0) e Pin a potência que a fonte fornece 
para a antena. A Fig. 5 mostra a variação de Gz e Gn em 
função da frequência para as antenas da Tabela 1. Observamos 
nesta figura que os máximos dos ganhos dos casos 1 e 2 
ocorrem aproximadamente nas frequências F1=1,11THz e 
F2=1,42THz da segunda frequência de ressonância, onde as 
distribuições de corrente foram apresentadas na Fig. 4. 

Para o Caso 3, o ganho possui dois picos de máximos 
próximos dos picos dos casos 1 e 2, e um mínimo entre estes 
dois máximos, próximo de F3=1,31THz, onde a distribuição de 
corrente é mostrada na Fig. 4. Este ponto de mínimo de Gz está 
relacionado com o máximo deslocamento ∆θ do diagrama de 
radiação em relação a normal, conforme a Fig. 1b. Isto 
também pode ser verificado calculando o mínimo da curva do 
ganho normalizado Gn, a qual é também apresentada na Fig. 5. 
Este deslocamento ∆θ pode ser observado nos diagramas de 
radiação de ganho no plano xz mostrado na Fig. 6. 

 
Fig. 5. Ganhos absoluto (Gz) e normalizado (Gn) na direção z versus 
frequência para as antenas da Tabela 1. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 6. Diagramas de radiação de ganho normalizado no plano xz para as 
antenas da Tabela 1. (a) Caso 1 em F1=1,11THz. (b) Caso 2 em F2=1,42THz. 
(c) Caso 3 em F3=1,31THz. 
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TABELA 2.      Ganho normalizado mínimo Gn=Gz/Gm e frequência correspondente F (THz) em função dos potenciais químicos µc1 e µc2 (eV). 

Gn / F µc2=0,00 µc2=0,02 µc2=0,04 µc2=0,06 µc2=0,08 µc2=0,10 µc2=0,12 µc2=0,14 µc2=0,16 µc2=0,18 µc2=0,20 

µc1=0,00 1 / 0,82 0,99 / 0,8 0,98 / 0,83 0,96 / 0,86 0,94 / 0,89 0,92 / 0,89 0,92 / 0,92 0,91 / 0,92 0,9 / 0,92 0,89 / 0,92 0,89 / 0,92 

µc1=0,02 0,99 / 0,8 1 / 0,83 0,99 / 0,87 0,96 / 0,9 0,94 / 0,93 0,92 / 0,94 0,9 / 0,95 0,89 / 0,96 0,89 / 0,96 0,88 / 0,96 0,87 / 0,97 

µc1=0,04 0,98 / 0,83 0,99 / 0,87 1 / 0,92 0,98 / 0,98 0,95 / 1,02 0,91 / 1,04 0,89 / 1,05 0,87 / 1,06 0,85 / 1,07 0,84 / 1,08 0,84 / 1,08 

µc1=0,06 0,96 / 0,86 0,96 / 0,9 0,98 / 0,98 1 / 1,05 0,97 / 1,11 0,93 / 1,15 0,89 / 1,17 0,85 / 1,19 0,83 / 1,2 0,81 / 1,21 0,79 / 1,22 

µc1=0,08 0,94 / 0,89 0,94 / 0,93 0,95 / 1,02 0,97 / 1,11 1 / 1,18 0,98 / 1,24 0,93 / 1,30 0,87 / 1,31 0,83 / 1,33 0,79 / 1,34 0,77 / 1,36 

µc1=0,10 0,92 / 0,89 0,92 /0,94 0,91 / 1,04 0,93 / 1,15 0,98 / 1,24 1 / 1,31 0,97 / 1,37 0,91 / 1,41 0,85 / 1,44 0,8 / 1,46 0,76 / 1,47 

µc1=0,12 0,92 / 0,92 0,9 / 0,95 0,89 / 1,05 0,89 / 1,17 0,93 / 1,30 0,97 / 1,37 1/1,43 0,97 / 1,49 0,91 / 1,52 0,84 / 1,55 0,79 / 1,57 

µc1=0,14 0,91 / 0,92 0,89 / 0,96 0,87 / 1,06 0,85 / 1,19 0,87 / 1,31 0,91 / 1,41 0,97 / 1,49 1 / 1,54 0,97 / 1,6 0,91 / 1,63 0,84 / 1,66 

µc1=0,16 0,9 / 0,92 0,89 / 0,96 0,85 / 1,07 0,83 / 1,2 0,83 / 1,33 0,85 / 1,44 0,91 / 1,52 0,97 / 1,6 1 / 1,65 0,97 / 1,7 0,9 / 1,73 

µc1=0,18 0,89 / 0,92 0,88 / 0,96 0,84 / 1,08 0,81 / 1,21 0,79 / 1,34 0,8 / 1,46 0,84 / 1,55 0,91 / 1,63 0,97 / 1,7 1 / 1,74 0,97 / 1,79 

µc1=0,20 0,89 / 0,92 0,87 / 0,97 0,84 / 1,08 0,79 / 1,22 0,77 / 1,36 0,76 / 1,47 0,79 / 1,57 0,84 / 1,66 0,9 / 1,73 0,97 / 1,79 1 / 1,85 

IV. ANÁLISE PARAMÉTRICA 

Conforme observado na Fig. 5, o ganho normalizado Gn 
pode ser utilizado como um parâmetro para se determinar o 
maior deslocamento ∆θ. Isto ocorre no mínimo da curva Gn 
versus frequência. No entanto, a posição deste mínimo é 
função dos valores de µc1 e µc2. Para obter um entendimento 
mais completo desta dependência, foi feita uma análise 
paramétrica variando os valores dos potenciais conforme 
mostra a Tabela 2, onde para cada valor de µc1 e µc2 
apresentamos o valor de Gn mínimo e a frequência onde este 
ocorre. Por exemplo, para µc1=0,08eV e µc2=0,14eV (Gn do 
Caso 3 na Fig. 5), obtemos um ganho normalizado mínimo de 
Gn=0,87 na frequência F=1,31THz. 

Dos resultados da Tabela 2 obtemos as seguintes 
conclusões importantes. O menor valor entre µc1 e µc2 controla 
a frequência onde o mínimo de Gn ocorre, enquanto o maior 
valor controla o mínimo de Gn, onde para maiores valores 
deste obtemos menores mínimos Gn, e consequentemente um 
maior deslocamento ∆θ do diagrama em relação ao eixo z. 

Esta dependência pode ser observada nas curvas de Gn nas 
Figs. 7, 8 e 9, para µc1=0,12; 0,16 e 0,20eV, respectivamente.  
Podemos citar como exemplos os casos µc1=0,08eV e 
µc2=0,12eV (Fig. 7), µc1=0,08eV e µc2=0,16eV (Fig. 8) e 
µc1=0,08eV e µc2=0,20eV (Fig. 9), onde o valor do menor 
potencial químico é constante (µc2=0,08eV) e a posição dos 
mínimos estão em frequência próximas e iguais a F=1,31; 1,33 
e 1,36THz, para µc1=0,12; 0,16 e 0,20eV, respectivamente. 
Além disso, observamos também destes exemplos que para 
maiores valores de µc1 menores valores de Gn são obtidos, ou 
seja, maiores deslocamentos ∆θ do diagrama em relação ao 
eixo z são obtidos. 

Para observar estes resultados no diagrama de radiação, a 
Fig. 10 mostra os diagramas de radiação destes exemplos do 
ganho Gn no plano xz. Nesta figura é apresentado também o 
caso µc2=0,08eV e µc1=0,10eV. Desta figura podemos 
comprovar o resultado anterior, onde quanto maior o valor de 
µc1, maior será o deslocamento do diagrama em relação a 
normal. Nestes exemplos, o maior deslocamento obtido foi 
aproximadamente ∆θ=25º para o caso da Fig. 10d. 

 

 
Fig. 7. Variação de Gn=Gz/Gm versus frequência para µc1=0,12eV e 
diferentes valores de µc2. 

 
Fig. 8. Variação de Gn=Gz/Gm versus frequência para µc1=0,16eV e 
diferentes valores de µc2.  
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Fig. 9. Variação de Gn=Gz/Gm versus frequência para µc1=0,20eV e 
diferentes valores de µc2.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 10. Diagramas de radiação de ganho normalizado Gn no plano xz para 
dipolos com diferentes valores de µc1 e µc2. (a) µc2=0,08eV e µc1=0,10eV em 
F=1,24THz. (b) µc2=0,08eV e µc1=0,12eV em F=1,31THz. (c) µc2=0,08eV e 
µc1=0,16eV em F=1,33THz. (d) µc2=0,08eV e µc1=0,20eV em F=1,36THz. 

V. CONCLUSÕES 

Neste artigo foi apresentado um dipolo de grafeno com 
diagrama de radiação controlável através de diferentes 
potenciais químicos aplicados nos braços do dipolo. O grafeno 
foi modelado por uma impedância superficial e o método dos 
momentos foi utilizado para análise numérica. Primeiramente 
foi demonstrado através de exemplos que antenas com 
potenciais químicos iguais em cada braço possuem diagramas, 
das primeiras ressonâncias, normais em relação ao plano do 
dipolo, conforme esperado, enquanto antenas com diferentes 
potenciais químicos em cada braço apresentam diagramas 
assimétricos em relação a normal, ou seja, o máximo do 
diagrama é deslocado em relação a normal. 

Em seguida foi feita uma análise paramétrica do máximo 
deslocamento do diagrama, em relação a normal, em função 
dos potenciais químicos. Os resultados mostraram que a 
frequência onde ocorre o máximo deslocamento é mais 
sensível com o potencial químico de menor valor. Já o 
potencial químico de maior valor controla o nível do 
deslocamento do diagrama, onde para maiores valores deste 
potencial químico, maior será o deslocamento do diagrama. 
Neste estudo, obteve-se um deslocamento máximo do 
diagrama em torno de 25 graus. Em trabalhos futuros, serão 
investigadas as possibilidades de se obter maior deslocamento 
com quatro ou mais potencias químicos diferentes ao longo 
dos braços do dipolo. Em geral, os resultados obtidos aqui 
podem ser utilizados, por exemplo, para projeto de sistemas de 
antenas de grafeno em terahertz com diagramas controláveis. 
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Resumo— Este artigo, descreve a montagem e testes de um 

laser em onda contínua, formado por um anel de fibra óptica 

monomodo contendo um amplificador óptico semicondutor 

(SOA) como meio de ganho. Um filtro óptico consistindo de 6 m 

de fibra óptica multimodo foi inserido no anel. Tal tipo de filtro, é 

conhecido como MMI (Multimode-Interference) e é capaz de 

transmitir um pente de frequências ópticas na banda em torno de 

1550 nm. Com a inclusão deste último e a sua estabilização 

modal, obteve-se um dispositivo laser capaz de gerar 

simultaneamente dois comprimentos de onda separados por 

cerca de ~ 2 nm, potencialmente útil para gerar ondas 

milimétricas ou terahertzianas via batimento óptico.  

Palavas-chave—laser; amplificador óptico semicondutor; 

comunicações ópticas; filtro óptico; interferência multimodal. 

I.  INTRODUÇÃO 

Lasers a fibra óptica são aqueles onde a fibra é o próprio 
meio de ganho. Os tipos mais comuns são formados por fibra 
óptica dopada com Érbio (Er) [1] ou com co-dopagem de 
Itérbio (Yb) [2], porém outros dopantes são possíveis. Lasers a 
fibra óptica nas configurações linear [1] e em anel [2,3], tem 
sido reportados na literatura. São úteis em diversas aplicações 
industriais e em Telecomunicações [3].  

Um amplificador óptico semicondutor (SOA) consiste 
essencialmente em um laser semicondutor frustrado onde suas 
faces apresentam refletividade virtualmente nula [4]. Um SOA 
funciona então como um meio de ganho óptico eficaz. Se 
estiver, por exemplo, inserido em um anel de fibra óptica 
juntamente com algum tipo de filtro em linha, poderá se 
constituir como um laser em anel onde a fibra neste caso só 
terá o papel de condutora de luz [5]. Redes de Bragg gravadas 
na própria fibra podem ser utilizadas como elementos 
espectralmente seletivos determinando a banda (espectral) que 
oscila na cavidade de lasers a fibra na configuração linear [1]. 
Lasers em anel de fibra óptica, podem também utilizar filtros 
ópticos inseridos para limitar a banda espectral oscilante [5]. 
Adicionalmente, os SOAs devido à sua característica de 
recuperação rápida do ganho de amplificação [4], tem sido 
amplamente utilizados na construção de diversos circuitos 
ópticos para o processamento totalmente fotônico de sinais [6] 
para Telecomunicações. SOAs podem então servir 
simultaneamente como meio de ganho e como modulador 
óptico rápido. 

O efeito de auto-imageamento óptico é melhor conhecido 
como aquele que ocorre ao longo da propagação da luz em 
fibras ópticas multimodo com perfil de índice gradual (GI) 
onde a grosso modo, diz-se que os raios seguem trajetórias de 
padrão senoidal com periodicidade espacial (pitch) de ~1 mm 

[7]. Dispositivos baseados no efeito de auto-imageamento em 
guias de ondas ou fibras ópticas multimodo (MM), são 
genericamente chamados de dispositivos MMI (Multimode 
Interference) [8]. Um dispositivo MMI a fibra MM pode ser 
facilmente construído fazendo uma emenda de suas 
extremidades com fibra monomodo (SM), para formar uma 
estrutura comumente chamada de SMS (Single-mode-
Multimode-Single-mode) [9]. Estas últimas estruturas, possuem 
propriedades de filtragem óptica via interferência multimodal 
[9]. 

Este artigo, descreve o desenvolvimento experimental de 
um laser na configuração em anel de fibra óptica, operando em 
onda continua (CW), usando um SOA como meio de ganho e 
uma estrutura SMS com 6 m de fibra MM inserida de forma a 
operar como um filtro óptico multi-comprimento de onda 
dentro da faixa espectral de 1450-1650 nm. O emprego de 6 m 
de fibra MM é não-usual. Além disto, aspectos originais de 
estabilização modal e sintonização do laser são também 
apresentados e discutidos. Na secção II está descrito a 
caracterização espectral do SMS com 6 m de fibra MM sem e 
com misturador modal, na III a montagem experimental do 
laser em anel, na IV os resultados obtidos e discussões 
pertinentes, e finalmente em V as conclusões do trabalho. 

II. CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SMS 

A Fig. 1, mostra  esquematicamente a montagem 
experimental para medir o espectro de transmitância de uma 
estrutura SMS com 6 m de comprimento de fibra MM quando 
testada com a própria luz de ASE (Amplified Spontaneuos 
Emission) gerada pelo SOA. O resultado mostrado na Fig. 2 foi 
obtido sem o uso de um misturador de modos (Mode-
Scrambler ou MS). Pode-se notar 2 picos de transmissão em 
1556,4 nm e 1568,6 nm e uma razão de extinção de ~1 dB em 
torno de 1550 nm, ou seja, para uma (1) passagem de luz. A luz 
transmitida era analisada com um Optical Spectrum Analyser 
(OSA). 

 

Fig.1. Montagem experimental para realizar a caracterização espectral da 
estrutura SMS com 6 metros de fibra MM. 
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Fig. 2. Espectro normalizado transmitido por uma estrutura SMS com 6 m de 

comprimento de fibra óptica MM. Pode-se notar um pente de frequências 
ópticas com 16 picos não-equiespaçados em comprimento de onda. 

      A Fig. 3, mostra o comprimento de onda central de cada 

um dos 16 picos em comprimento de onda não-equi-espaçados 

que foram gerados dentro da banda 1450-1650 nm. Nota-se 

que o espaçamento entre os picos gerados vão diminuindo a 

partir do momento em que se desloca para maiores 

comprimentos de onda dentro da banda referida. Em torno de 

1550 nm nota-se um espaçamento de ~ 12 nm. 

 

Fig. 3. Espaçamento entres os 16 picos em comprimento de onda gerados 

dentro da banda 1450-1650 nm. 

      Conforme mostra a Fig. 4, uma segunda configuração de 

estrutura SMS foi montada, desta vez foi feita a inserção de 

um misturador de modos (Mode-Scrambler ou MS) a fibra 

aproximadamente na metade do comprimento de 6 m de fibra 

MM. 

 

Fig.4. Montagem experimental para realizar a caracterização espectral da 
estrutura SMS com 6 metros de fibra MM e MS inserido. 

 

Fig. 5. Espectro normalizado transmitido por uma estrutura SMS com MS e 6 

m de comprimento de fibra óptica MM. Observa-se 22 picos principais quase 

que perfeitamente equiespaçados em comprimento de onda. Pode-se notar que 
alguns dos picos apresentam uma estruturas fina. 

     O resultado mostrado na Fig. 5, foi obtido a partir da 

montagem da Fig. 4, usando um MS. Pode-se notar que agora, 

surgem 22 picos principais quase que perfeitamente equi-

espaçados em comprimento de onda onde alguns destes picos 

se desdobram em estruturas finas, fornecendo um total de 29 

picos. Em torno de 1550 nm, pode-se notar a presença de 2 

picos de transmissão em 1549,7 nm e 1555,9 nm e uma razão 

de extinção agora de ~ 5 dB, ou seja, para uma (1) passagem 

de luz. 

 

Fig. 6. Espaçamento entre os 29 picos de comprimento de onda (incluindo as 

estruturas finas) gerados dentro da banda 1450-1650 nm. 

      A Fig. 6, mostra as as posições dos picos de comprimento 

de onda de cada um dos 29 localizados dentro da banda 1450-

1650 nm. Pode-se identificar 22 picos principais quase que 

perfeitamente equi-espaçados em ~9 nm de comprimento de 

onda. Alguns destes picos se desdobram em estruturas finas 

[9] com espaçamento entre sub-picos consecutivos que 

chegam a 2 nm.  

III. MONTAGEM EXPERIMENTAL DO LASER EM ANEL COM 

FILTRO MMI  

      A representação experimental do laser em anel operando 
em onda contínua está esquematizada na Fig. 7, e sua 
montagem pode ser vista na Fig. 8. Utilizou-se um SOA como 
meio de ganho óptico desenvolvido e manufaturado pela 
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Kamelian (UK), modelo 1550 nm Nonlinear SOA, na 
configuração de heteroestrutura enterrada o que garante um 
tempo de recuperação do ganho muito curto (25 ps), além de 
baixa sensibilidade à polarização. A estrutura SMS 
caracterizada anteriormente sem e com MS também foi 
inserida no anel óptico. O seu uso garante uma filtragem 
espectral devido ao fenômeno de interferência multimodal [9]. 
Foram também utilizados diversos acopladores direcionais, 
com diferentes razões de acoplamento, fabricados pela 
Optolink (BR), permitindo então que uma parte da luz seja 
extraída e a outra permaneça circulando no anel de fibra óptica. 
Uma das portas de cada um dos referidos acopladores, era 
então conectada à uma terminação óptica a fim de evitar 
possíveis reflexões espúrias de luz. Um controlador de 
polarização da Fiberlogix (UK) na configuração 242 [10] foi 
inserido no anel com o intuito de otimizar a potência óptica de 
saída do laser. No anel, foi inserido um isolador a fibra óptica 
que permitia a luz circular apenas em um sentido, anti-horário 
no presente caso, formando assim uma cavidade ressonante. 
Finalmente, a luz de saída do laser podia ser analisada com o 
uso de um analisador de espectro óptico (OSA). 

 

Fig. 7. Esquema experimental do laser de onda contínua em anel a fibra óptica 

com SOA como meio de ganho e o uso de uma estrutura SMS (com ou sem 

MS) como filtro  espectral multi-comprimento de onda. 

 

Fig. 8. Montagem experimental do laser de onda contínua em anel a fibra 

óptica com SOA como meio de ganho e o uso de uma estrutura SMS (com ou 
sem MS) como filtro  espectral multi-comprimento de onda. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta secção, são descritos os resultados experimentais de 
caracterização do laser em anel mostrado na Fig. 7 e algumas 
discussões pertinentes são também aqui apresentadas. 

A Fig. 9, mostra a dependência da emissão espectral do 
laser em função da corrente DC aplicada no SOA e extração de 
50 % de luz do anel considerando o filtro MMI sem MS. 

 

Fig. 9. Espectro de emissão CW do laser em anel com filtro MMI inserido 
baseado na estrutura SMS sem MS, em função da corrente de polarização do 

SOA, usando um acoplador 50/50. 

 Na Fig. 9, é importante destacar que o espectro emitido pelo 

laser é uma sobreposição do espectro transmitido pela 

estrutura SMS mostrado na Fig. 2, com o ganho de 

amplificação do SOA que é máximo em torno de 1550-1560 

nm. Vale também ressaltar, que ao polarizar o SOA com uma 

corrente de 150-280 mA, valores estes acima de sua corrente 

de transparência (cerca de 30 mA), comprimentos de onda 

centrados em 1556,2 nm e 1568,2 nm com a mesma largura 

espectral a meia altura (FWHM = 3,2 nm) passam a oscilar na 

cavidade e são emitidos. Observa-se assim um comportamento 

típico de um laser bi-comprimento de onda com espaçamento 

da ordem de 12 nm entre os comprimentos de onda emitidos.  

 

Fig. 10. Espectro de emissão CW do laser em anel com filtro MMI inserido 

baseado na estrutura SMS sem MS, em função da corrente de polarização do 
SOA, usando um acoplador 10/90. 

      

A Fig. 10, mostra a dependência da emissão espectral do 

laser em função da corrente DC aplicada no SOA e extração 

de 10 % de luz do anel. Nesta etapa realizou-se a troca do 

acoplador 50/50 que foi utilizado anteriormente por um 

acoplador 10/90. Pode-se notar que ao variar a porcentagem 

de extração de luz do anel óptico, neste caso 10%, ocorrem 

significativas mudanças no espectro emitido e queda de 

aproximadamente 20 dB da potência emitida. Anteriormente 

tinha-se emissão de duplo comprimento de onda centrado em 
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torno de 1556 nm e 1568 nm. Nesta nova configuração, para 

um corrente de polarização de 150 mA, temos a emissão em 

1528,6 nm e 1541,7 nm com larguras espectrais a meia altura 

(FWHM) de 3,7 nm e 4,9 nm respectivamente. O mesmo pode 

ser destacado para a corrente de polarização em 280 mA, onde 

obteve-se comprimentos de onda de emissão de 1530,9 nm  e 

1543,1 nm com larguras espectrais a meia altura (FWHM) de 

4,2 nm e 2,6 nm respectivamente. Foram realizadas várias 

aquisições do espectro emitido pelo laser para diferentes 

razões de acoplamento como 20/80, 29/71, 39/61, (não 

apresentadas neste trabalho). Pode-se facilmente perceber que 

existe uma forte dependência dos comprimentos de onda 

emitidos como função da razão de acoplamento utilizada. O 

uso de acopladores direcionais com razão de acoplamento fixa 

dificulta uma melhor percepção do uso deste grau de liberdade 

para realizar a sintonização do laser. Sendo assim, é aqui 

sugerido o uso de um acoplador a fibra com razão ajustável 

manualmente [11], não disponível no nosso Laboratório. 

 
Fig. 11. Espectro de emissão CW do laser em anel com filtro MMI inserido 

baseado na estrutura SMS com MS, para uma corrente de polarização do SOA 

em 70 mA, usando um acoplador 50/50. 

      Em uma segunda etapa deste trabalho, um MS foi 

introduzido no laser em anel. A Fig. 4 mostra o esquemático 

da estrutura SMS com o MS inserido, sendo agora a nova 

constituição do filtro MMI integrado no anel. Ao observar a 

Fig. 11, nota-se um comportamento típico de um laser bi-

comprimento de onda assim como já demonstrado 

anteriormente. Com a introdução do MS, obteve-se picos com 

uma profundidade de ~24 dB com relação ao nível de ruído, 

comparável com o obtido na Fig. 9 (sem o MS). Entretanto, o  

espaçamento obtido entre os picos de comprimento de onda 

foram da ordem de 2,3 nm com emissões  em 1570,0 nm e 

1572,3 nm e larguras de linha de 0,8 nm e 0,4 nm 

respectivamente. Estes valores de largura de linha estão super-

estimados pois estavam no limite de resolução do OSA 

(mantida em 0,5 nm durante as medidas), as linhas de emissão 

são provavelmente mais estreitas. O espaçamento de 2,3 nm 

está consistente com o espaçamento entre picos de sub-

estruturas finas conforme pode-se observar da Fig. 5. Ao 

compararmos os resultados com os que foram obtidos 

anteriormente, podemos concluir que a introdução do MS 

possibilitou obter emissão do laser em dois picos com um 

espaçamento de ~2 nm (250 GHz em torno de 1550 nm) e 

larguras de linha < 0,5 nm ( < 60 GHz em torno de 1550 nm). 

Um espaçamento de 250 GHz torna-se interessante para a 

geração de ondas milimétricas por batimento óptico, enquanto 

que uma largura de linha inferior a 60 GHz pode ser útil 

quando é necessário dispor de um laser com baixo ruído de 

fase.  

 

Fig. 12. Espectro de emissão CW do laser em anel com filtro MMI inserido 

baseado na estrutura SMS com MS, para uma corrente de polarização do SOA 
em 150 mA, usando um acoplador 50/50. 

      Ao observar a Fig. 12, com o aumento da corrente de 

polarização de 70 para 150 mA, pode-se notar que as duas 

emissões continuam na prática cada qual num mesmo 

comprimento de onda. Entretanto, o laser agora emite 1572,5 

nm cerca de 15 dB acima de 1569,7 nm, tornando-se quase 

que longitudinalmente monomodo. As larguras de linha foram 

medidas como sendo de 0,6 nm e 0,3 nm para o 1º e 2º pico 

respectivamente, medidas estas mais uma vez limitadas pela 

resolução do OSA. 

 

Fig. 13. Espectro de emissão CW do laser em anel com filtro MMI inserido 
baseado na estrutura SMS com MS, para uma corrente de polarização do SOA 

em 280 mA, usando um acoplador 50/50. 

      O espectro emitido pelo laser conforme mostrado na Fig. 

12 se manteve estável até o SOA ser polarizado por uma 

corrente de 200 mA. Na Fig. 13, o SOA foi polarizado por 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

120



uma corrente de 280 mA. Nota-se então que novos 

comprimentos de onda passam a oscilar no anel óptico, 

resultando em uma determinada instabilidade do comprimento 

de onda emitido. 

V. CONCLUSÕES 

      Este artigo, mostrou de forma relativamente simples e pela 
1ª vez, no melhor do conhecimento dos autores, o 
desenvolvimento de um laser bi-comprimento de onda em anel 
de fibra óptica, incorporando um amplificador óptico 
semicondutor como meio de ganho óptico e uma estrutura 
SMS com fibra MM comercial longa (6 m no padrão 62,5/125 

m) para realizar filtragem por interferência multimodal.  

A filtragem com o SMS foi demonstrada sem e com 
acoplamento modal, para este último inserindo um misturador 
de modos (MS). No primeiro caso, obteve-se um espectro de 
saída com ~ 12 nm de espaçamento entre os dois picos com 3-
5 nm de largura de linha, no segundo caso, pode-se obter os 
dois picos espaçados de ~ 2 nm, significativamente mais 
próximos entre si e com largura de linha < 0,4 nm, já limitada 
pela resolução do OSA. Com o MS inserido e Ibias = 70 mA, 
obteve-se os dois picos em 1570,0 nm e 1572,3 nm com 
potências equalizadas em ~ 24 dB acima do nível de ruído. 
Com um aumento de Ibias, pode-se forçar a oscilação no anel 
de apenas um pico espectral ou mais que dois. Pode-se então 
concluir sobre a possibilidade de obter sintonização espectral 
do dispositivo utilizando componentes ópticos comerciais, e 
não, por exemplo, projetar e construir dispositivos MMI tipo 
filtro passa-banda. Neste últimos, se ajusta o seu comprimento 
físico, o que em princípio só permite a saída de um pico 
espectral devido ao seu comprimento reduzido de poucos 
centímetros ou milímetros [12].  

Este trabalho, também nos permitiu concluir que a 
sintonização do laser pode ser realizada mudando a razão de 
acoplamento de luz e/ou a corrente de bias no SOA. Além do 
mais, pode-se inserir um MS no anel, o que modificou 
significativamente o espectro de saída.  Com a ajuda de um 
atenuador óptico variável (não aqui mostrado), pode-se 
antever a possibilidade de regular a potência óptica de saída 
do laser.  

Uma possibilidade de um futuro trabalho, consiste em 
explorar a sintonização do laser ainda em onda contínua, não 
só fazendo Ibias variar, mas também ao incorporar no anel: um 
acoplador com razão ajustável, a inserção do MS em outras 
posições com relação a fibra MM, o uso desta última enrolada 
em uma bobina de pequeno diâmetro ao invés de usar MS e 
posicionar um atenuador óptico variável na saída do 
dispositivo. Uma segunda possibilidade, é operar o dispositivo 
em regime de Q-switching ou mode-locking ativo, para isto 
usando o SOA simultaneamente como meio de ganho e 
modulador óptico. 
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Resumo — Este trabalho apresenta um método e 

resultados correspondentes à avaliação de emissões 

conduzidas em modos comum e diferencial aplicáveis a 

sistema de Transmissão de Energia Transcutâneo. Diversos 

aspectos são analisados, tais como aqueles relacionados ao 

posicionamento do implante e determinação do comprimento 

dos condutores, o que irá influenciar em posteriores testes de 

emissões radiadas.   

Palavras Chave — Compatibilidade Eletromagnética, 

Sistema de Transmissão de Energia Transcutâneo, Emissões 

Conduzidas, Dispositivo de Assistência Ventricular. 

I.  INTRODUÇÃO  

As avaliações de compatibilidade eletromagnética 

(CEM) assumem grande importância no cenário mundial 

em consequência das alterações dos ambientes 

eletromagnéticos e dos níveis de imunidade dos sistemas 

elétricos e eletrônicos. Entre estes menciona-se aqueles 

aplicáveis em equipamentos eletromédicos. O principal 

órgão regulador norte americano de dispositivos médicos, 

FDA (Food And Drugs Administration) mostra grande 

preocupação com esse tema em dispositivos implantáveis e 

executa testes em marca passos, desde o final da década de 

1960 [1]. 

Neste contexto, há a necessidade da definição de testes 

padronizados para tecnologias implantáveis emergentes ou 

que não tem até o momento procedimento definido em 

norma, tais como o coração artificial auxiliar (CAA) e o 

sistema Transmissor de Energia Transcutâneo (TET) que é 

abordado nesse trabalho. 

Com o intuito de se propor um procedimento adequado 

para testes de CEM, configurações de testes são estudadas 

e definidas embasado em artigos científicos e principais 

diretrizes de fabricantes de suporte circulatório mecânico 

(SCM) e transmissores de energia transcutâneos. 

Neste trabalho o SCM utilizado é o coração artificial 

auxiliar desenvolvido pelo Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia (IDPC) e o transmissor de energia transcutâneo 

que está sendo utilizado no projeto temático FAPESP n° 

2013/24434-0, cujo diagrama elétrico simplificado do 

circuito primário é apresentado na figura 1. 

 

 

Figura 1: Diagrama elétrico do circuito primário do TET utilizado. 

II. CONCEITOS BÁSICOS DE CEM 

As perturbações conduzidas que são o foco primário 

deste trabalho, podem ser divididas em modos comum e 

diferencial [2].  

A figura 2 ilustra o percurso destas correntes em um 

circuito genérico. 

 

 
Figura 2: Ilustração do comportamento das emissões conduzidas em 

um circuito genérico. 

Com isso, é possível determinar as correntes ID 

(Corrente modo diferencial) e IC (Corrente modo comum) 

medindo as correntes IL1 e IL2 [2].  

Nota-se que estas podem resultar de diversas fontes de 

emissões, e que as contribuições delas são significativas 
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para as emissões radiadas resultantes, podendo afetar o 

desempenho de sistemas elétricos e eletrônicos. 

Assim, as emissões irradiadas e conduzidas devem ser 

avaliadas e minimizadas visando reduzir os riscos de 

interferência em outros dispositivos. Devem ser 

prioritariamente controladas as correntes conduzidas, pois 

elas interferem diretamente na irradiação da interferência 

eletromagnética. 

III. METODOLOGIA 

A. Medições de emissões conduzidas.  

 

Com o intuito de avaliar as contribuições de emissões 

conduzidas do sistema TET, foi realizada a medição das 

contribuições de modos comum e diferencial do primário 

do sistema TET, Fig. 3, e também do controlador 

conectado ao CAA sem carga mecânica, Fig. 4. 

 
Figura 3: Diagrama de blocos das conexões para medição de 

emissões conduzidas no primário do sistema TET. 

 
Figura 4: Diagrama de blocos das conexões para medição de 

emissões conduzidas no conjunto controlador e CAA 

Analisando os gráficos resultantes, é possível identificar 

que a contribuição majoritária é de modo comum, ou seja, 

as correntes de linha e neutro têm valores muito próximos. 

Ressalta-se que os campos elétricos resultantes da 

contribuição da corrente de modo diferencial gerados se 

anularão, caso os cabos estiverem próximos, já que o 

sentido destas são opostos nos condutores fase e neutro (ou 

positivo e negativo). Com relação as correntes de modo 

comum, estas terão efeito aditivo, para a contribuição à 

emissão radiada no ambiente eletromagnético, como estas 

contribuições são proporcionais as áreas e comprimento 

dos condutores, há a necessidade de determinar as 

dimensões dos cabos e o posicionamento deles para a 

avaliação precisa da contribuição para o ambiente 

eletromagnético do sistema TET. 

B. Análise comparativa de tecnologias atuais e 

comprimento dos cabos externos ao corpo. 

 

Atualmente, o sistema TET não tem um posicionamento 

definido pelos fabricantes, diferentes produtos apresentam 

diversos locais para implante, assim inicialmente é feito um 

estudo para definição de um padrão para testes.  

Definido o comprimento dos condutores pode-se então 

propor o arranjo dos equipamentos nos testes de CEM 

conduzida e irradiada do sistema. Nas figuras 5a e 5b, 

verifica-se dois diferentes fabricantes com propostas para 

utilização de TET na alimentação do DAV. 

 
a)                                                  b) 
Figuras 5. a) A esquerda o sistema TET fabricante Leviticus[3] e b) a 

direita o Coração Aritficial Total (CAT)  fabricante Abiocor com sistema 

TET [4]. 

O fabricante Leviticus Cardio [3], mostrado na figura 

5a, utiliza o acoplamento coplanar entre as bobinas.  

A bobina interna se encontra ao redor do pulmão e a 

externa em uma espécie de cinta ao redor do torso à altura 

do diafragma, de tal forma que a bateria externa e o 

inversor estejam localizados na altura da cintura e nas 

laterais do paciente.  

O coração artificial total da Abiocor [4], mostrado na 

figura 5b, utiliza bobinas planas para realizar o 

acoplamento magnético, aproximadamente 50 mm acima 

da cintura e elas são posicionadas próximo à lateral do 

corpo. Neste caso o circuito inversor fica preso à cintura. 

A bateria externa está na lateral oposta, portanto o cabo 

de conexão percorrerá praticamente metade do perímetro 

do abdome do paciente.  

Analisando ambos os dispositivos com sistemas TETs, 

foi possível verificar que o posicionamento típico dos 

componentes externos ao corpo possui baixa variação: o 

circuito transmissor e inversor próximos às bobinas e 

presos na lateral da cintura e a bateria externa no lado 

oposto ao circuito transmissor, muito provavelmente para 

alcançar uma melhor distribuição de peso sobre o paciente. 

Determinado o arranjo externo dos componentes, 

necessita-se definir as dimensões padrões para o teste, em 

aplicação real em um paciente; o comprimento destes 
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cabos, que interligam o inversor com a bateria e com a 

bobina, irá variar de acordo com o tamanho do paciente e, 

para adotar um valor padrão, foram verificadas as 

dimensões de um simulador de torso industrial.  

O Torso MRI-V5.1 do fabricante Speag [5] possui cerca 

de 360 mm de diâmetro, ou seja, perímetro frontal de 565 

mm. Assim, deve-se manter a distância entre o inversor e a 

bateria de 300 mm, caso seja utilizada um único conjunto 

de baterias.   

Internamente ao corpo, as dimensões dos cabos podem 

variar também, além dos motivos apresentados 

anteriormente, por questões cirúrgicas, o médico pode 

decidir por realizar o implante em posições diferentes 

daquela que será proposta neste trabalho, porém assim 

como dito no caso dos cabos externos, é importante criar 

um padrão para testes utilizando o arranjo apresentado 

pelos fabricantes.  

C. Análise comparativa de tecnologias atuais e 

comprimento dos cabos internos ao corpo. 

 

Nesta etapa, são definidos o posicionamento da conexão 

entre a bobina interna e o conjunto de controle, esse 

podendo ter todos os componentes em um mesmo 

invólucro ou não. Posteriormente é avaliado o tipo de 

implante de SCM ao qual será proposto a metodologia de 

análise de CEM.  

A figura 5a que mostra o sistema TET do fabricante 

Leviticus cardio, utiliza o cabeamento interno no entorno 

do pulmão esquerdo, onde está a bobina, passando pela 

caixa torácica até a bateria e retificador (receptor) em um 

mesmo invólucro na área central do diafragma. Esse 

projeto mostrado é apenas do dispositivo TET, portanto o 

controlador do SCM e o próprio dispositivo não são 

mostrados.  

O DAV fabricante Lionheart [6], que é apresentado na 

figura 6a tem suas bobinas na lateral direita do peito do 

paciente na altura da entrada da canulação (ápice do 

coração) aproximadamente, os cabos então vão para o 

conjunto de controle (retificador, carregador de bateria, 

bateria recarregável, controlador do SCM) na lateral 

próxima ao acoplador magnético. Finalmente, para o 

coração artificial total Abiocore, Fig. 6b, é mostrado o 

implante em um manequim de teste, que tem o arranjo dos 

componentes internos semelhante ao visto anteriormente 

(Fig. 5a), com exceção do conjunto de controle, aqui, o 

circuito retificador, bateria recarregável, e circuito 

carregador estão em um mesmo invólucro. 

 

 

 
             a)                                                  b) 
Figuras 6. a) A esquerda o DAV Arrow, fabricante Lionheart [6]e b) 

a direita CAT fabricante Abiocor[4]. 

Dado que existe certo consenso entre fabricantes no 

posicionamento dos componentes internos ao corpo do 

sistema TET, então adotou-se o implante da bobina na 

lateral da costela e o conjunto controlador na região do 

abdome, que será utilizado para avaliação do comprimento 

dos cabos. 

É possível ver nas figuras 5 e 6, que o local onde o 

SCM é implantado varia de acordo com o tamanho e 

princípio de funcionamento do dispositivo, há basicamente 

duas posições para implante, intratoráxico e sub 

diafragmáticos.   

O intratoráxico (Fig.6b) é colocado ou diretamente no 

coração ou com pequenas cânulas, tem dimensões 

construtivas pequenas para que possa se alocar dentro da 

caixa torácica do paciente. Normalmente bombas de fluxo 

continuo, axial ou centrífuga. Neste caso os cabos devem 

sair do conjunto de controle e ir próximo ao coração.  

Os sub diafragmáticos (Fig.6a) apresentam dimensões 

maiores, por isso não podem ser implantados dentro da 

caixa torácica, assim utilizam cânulas mais extensas e se 

alocam próximo a região do abdome, assim, os condutores 

têm menor comprimento quando conectados ao conjunto de 

controle. Para este trabalho, será analisado o cabeamento 

referente a dispositivos intratoráxico, devido a sua maior 

utilização atualmente e ao maior percurso de cabos, sendo 

considerado o pior caso.  

O CAA que foi estudado no processo inicial, análise das 

emissões conduzidas, não será a referência no estudo 

anatômico, pois este não é um dispositivo intratoráxico 

como citado anteriormente, para os demais passos será 

utilizada a bomba ápico-aórtica desenvolvida também no 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

 

D. Estudo das distâncias entre condutores utilizando 

tomografia computadorizada 

 
Mesmo sabendo do posicionamento do sistema total ao 

fim da análise anterior, ainda fica difícil medir as dimensões 
dos condutores através de phantom (método realizado até o 
momento para os cabos externos).   

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

124



Entrada SCM: 

214 mm 

Saída da bobina: 

138 mm 

Entrada SCM: 

237mm 

Saída da 

bobina: 133mm 

A alternativa escolhida neste trabalho foi realizar a 
reconstrução 3D de uma sequência de imagens obtidas por 
exame de tomografia, do banco de dados do IDPC, para se 
obter um caso real, com a superfície criada em ambiente 
virtual utilizando o software MIMICS® (Materialise 
Interactive Medical Image Control System), em que é 
possível adicionar os dispositivos implantáveis e o 
cabeamento proposto para verificação do comprimento final 
das conexões.  

A reconstrução foi realizada de uma mulher com 56 
anos, 1,66m e 62 kg. Após a obtenção das imagens, foram 
adicionados os subsistemas implantáveis com as dimensões 
baseadas nos sistemas atuais, conforme mostra a figura 7. 
Dimensões dos subsistemas criados: Acoplador (bobina): 
80x2 mm (D x P); Bateria + Controlador + Recarregador: 
100x80x40 mm (A x L x P); DAV: 60x20x40 mm (A x L x 
P), baseado em bombas centrífugas comerciais, figuras 7 a 
9. 

 
                       c)                                                     d) 

Figura 7: Imagens da tomografia utilizada do banco de dados do 

IDPC com os sólidos referentes ao sistema TET inclusos, sendo a) corte 

frontal, b) corte coronal, c) corte sagital), d) reconstrução 3D. 

Pode se verificar na figura 7, os sólidos criados em cor 
amarelo escuro posicionados nas regiões definidas 
anteriormente, além disso, em vermelho está o possível 
cabeamento para interligação dos sistemas, tendo suas 
dimensões expressas na figura 8. 

 

Figura 8: Imagem da reconstrução 3D com os valores dos 

comprimentos dos cabos. Implante das bobinas do lado direito. 

O comprimento medido do condutor do conjunto de 
controle ao CSM foi de 237 mm, e o cabo da bobina interna 
até o conjunto de controle de 133 mm. Pensando em uma 
possível alteração, foi modificado o local do procedimento 

do implante da bobina e medido também as dimensões dos 
cabos, conforme mostra a figura 9. 

 

Figura 9: Imagem da reconstrução 3D com os valores dos 

comprimentos dos cabos. Implante das bobinas do lado esquerdo. 

Neste modo os cabos de entrada e saída do conjunto 
controlador têm comprimentos de 138 mm e 214 mm 
respectivamente, o que não altera sobremaneira os valores 
médios dos cabos, conforme aponta a tabela 1. 

Tabela 1: Tabela comparativa entre valores de comprimento dos 

condutores com implante pelos lados esquerdo e direito. 

Condutor 

Posição do implante do Sistema TET 

Lado  

Esquerdo 

Lado  

Direito 
Variação 

Entrada do 

SCM 
214 mm 237 mm 9,6% 

Saída da 

bobina 
138 mm 133 mm 3,5 % 

 

IV. DISCUSSÃO 

No teste executado inicialmente foram obtidos os 

gráficos referentes as contribuições de modos comum e 

diferencial, figuras 10 a 13. A partir destes que se identifica 

as emissões majoritárias do sistema. 

 

 
Figura 10: Medição da contribuição conduzida de modo comum do 

primário do sistema TET. 

a b 
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Figura 11: Medição da contribuição conduzida de modo diferencial 

do primário do sistema TET 

 
Figura 12: Medição da contribuição conduzida de modo comum do 

controlador conectado ao CAA. 

 
Figura 13: Medição da contribuição conduzida de modo diferencial 

do controlador conectado ao CAA. 

A partir do estudo realizado, pode-se definir um layout 
para testes aproximado do posicionamento real dos 
componentes quando implantado em um paciente. 

Isto tem extrema importância devido a contribuição 
majoritária das emissões de modo comum do sistema, que 
posteriormente irá irradiar por todo o comprimento dos 
condutores, podendo causar problemas no ambiente 
eletromagnético. 

A figura 14 e a tabela 2 apresentam um breve resumo do 
layout experimental resultante deste trabalho. 

 

Figura 14: Diagrama esquemático do posicionamento dos blocos do 

sistema TET para execução dos testes de CEM. 

Nesta imagem, segue o posicionamento dos 

componentes externos ao corpo, bateria externa, inversor e 

acoplador e os internos, caracterizados pelo retângulo 

cinza. Os condutores, que apresentam numeração, têm seus 

comprimentos definidos na tabela 2, conforme 

procedimento anteriormente descrito. 

 
Tabela 2: Tabela com os valores de comprimento dos cabo 

analisados para utilização do sistema TET para alimentação de um SCM 

genérico. 

Condutor Comprimento (mm) 

1 300 

2 250 

3 133 

4 237 
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Resumo – Este artigo apresenta uma abordagem dos campos 

eletromagnéticos próximos, tanto do ponto de vista da medição 

quanto da modelagem numérica. As medidas são obtidas através 

do desenvolvimento de um sistema automatizado e a modelagem 

numérica feita através de software específico de simulação 

baseada no método de elementos finitos. Um dispositivo 

eletrônico complexo, que possui uma antena como carga, é 

utilizado para a medição e para a modelagem numérica dos 

campos eletromagnéticos a serem gerados. Na modelagem 

numérica são realizadas duas simulações: uma baseada no 

circuito eletrônico completo e outra baseada na medida do sinal 

de alimentação da antena. Por fim, comparações entre os campos 

eletromagnéticos simulados e os medidos são realizadas. 

Palavras-chave — campos eletromagnéticos próximos; 

dispositivos eletrônicos; sistema de medição; modelagem numérica. 

I.  INTRODUÇÃO  

Visando-se atender aos requisitos de normativas nacionais e 
internacionais de compatibilidade eletromagnética, dispositivos 
eletrônicos são submetidos a diferentes ensaios, dentre eles o 
ensaio de emissão radiada. Neste ensaio são apresentados 
valores máximos de emissões eletromagnéticas radiadas para 
diferentes classes de equipamentos, realizando-se medições 
através de métodos normalizados, como células GTEM 
(Gigahertz Transverse Electromagnetic Cell), câmaras semi-
anecóicas, câmaras anecóicas e OATS (Open Area Test Site) 
[1]. Apesar de apresentarem valores tabulados entre amplitude 
e frequência dos campos eletromagnéticos, esses métodos não 
apresentam um mapa mais completo com indicações de 
possíveis fontes de emissão de ruído eletromagnético do 
dispositivo sob teste. 

Em muitas aplicações um gráfico em escala de cores ou 

relevo 3D dos campos eletromagnéticos se faz necessário por 

permitir que um ponto problemático de emissão seja 

encontrado visualmente, possibilitando uma atuação 

localizada para minimizar o problema e atender às normas e 

regulamentos  associados.  Com  a  obtenção  deste  mapa  de 

  
Este trabalho foi financiado pela empresa W3Sat através do projeto de 

pesquisa de título “Desenvolvimento de Antenas de Recepção para Operação 

com Satélites Geoestacionários na Banda Ka” e pelo CNPq. através do projeto 

de pesquisa intitulado “Sistema de campos eletromagnéticos próximos para 

aplicações em compatibilidade eletromagnética”. 

campos eletromagnéticos próximos, seja através de medições 
ou de modelagem numérica, pode-se vislumbrar uma atuação 
eficaz em um dispositivo eletrônico a fim de melhorá-lo do 
ponto de vista das emissões radiadas. 

Efetivamente o que se busca em relação a essas emissões é 
a componente de campo elétrico. Para isso, foi desenvolvido 
um sistema automatizado, com baixo custo e software próprio, 
como solução para a medição de campo elétrico próximo [2]. 
Se por um lado temos um sistema de medidas de campo 
elétrico próximo, é importante também se ter uma modelagem 
numérica eficaz de um dispositivo eletrônico qualquer, a fim de 
se analisar os resultados obtidos através das medições. A 
modelagem numérica então é realizada através de um software 
de simulação numérica baseado no método de elementos finitos 
(MEF) [3]. Nela é possível verificar as amplitudes do campo 
elétrico próximo a partir do circuito e dos modelos SPICE 
(Software Process Improvement and Capability Determination) 
e IBIS (Input/output Buffer Information Specification) [4] dos 
componentes do dispositivo sob análise.  

Foi realizada a análise de um circuito eletrônico complexo 
com diversas não linearidades através de medidas obtidas pelo 
sistema desenvolvido em comparação com resultados obtidos 
pela sua modelagem numérica. Também, a título de 
comparação, foi realizada uma simulação numérica a partir de 
um sinal medido da placa de circuito impresso, após a 
fabricação da mesma. Foi efetuada a comparação entre esses 
três diferentes métodos e verificados os mapas dos campos 
elétricos próximos obtidos. 

II. DISPOSITIVO ELETRÔNICO 

Com o objetivo de realizar as medições e modelagens 

numéricas, foi desenvolvido e fabricado um dispositivo 

eletrônico complexo (amostra de teste). Este dispositivo 

consiste em um circuito eletrônico fabricado em uma placa de 

circuito impresso, assim como uma antena baseada no 

conceito de dipolo elétrico [5], [6]. A antena, considerada 

como carga, é alimentada por um circuito oscilador de onda 

pulsada de 64 MHz, possibilitando a análise de sua frequência 

fundamental e as harmônicas derivadas desta. O circuito 

também apresenta capacitores e um regulador de tensão para 

correto funcionamento do circuito oscilador, sendo alimentados 

por uma bateria de 9 V.  

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

127

mailto:adroaldo.razier@ufsc.br


O projeto do dispositivo está ilustrado na Fig. 1, sendo 

indicados três pontos de referência para a análise. O ponto A 

está localizado sobre o terminal do dipolo conectado ao terra 

do oscilador, o ponto B se encontra no terminal do dipolo 

conectado à saída do oscilador e o ponto C situa-se sobre o 

circuito de alimentação do oscilador. 

 

Fig. 1. Dispositivo eletrônico (amostra de teste). 

III. MODELAGEM NUMÉRICA 

A modelagem foi realizada através de um software de 
simulação numérica [3] baseado no método de elementos 
finitos (MEF). O MEF divide a geometria do objeto estudado 
em pequenos elementos para o cálculo dos campos elétrico e 
magnético, realizando um processo iterativo de redução da 
malha que atende a um critério de convergência determinado 
[7]. Nesse software [3] são utilizados elementos finitos de 
forma tetraédrica para formar uma malha adaptativa, ajustados 
para apresentar uma máxima dimensão de 10 mm em cada 
lado, conforme observado na Fig. 2. 

 

Fig. 2. Malha adaptativa. 

O dispositivo eletrônico foi modelado no software [3] em 
3D a partir dos arquivos ODB++ (Open Database) do circuito, 
criando-se dois projetos: um para simulação baseada apenas 
nos modelos dos componentes do circuito e outro com a 
medida do sinal de saída do oscilador para a antena. 

Foi acrescentada ao circuito do dispositivo uma caixa de 
metal para representar o invólucro da bateria, fonte do 
dispositivo, indicada na Fig. 3. Para isso, as dimensões reais da 
bateria utilizada foram medidas e implementadas na simulação, 
sendo conectadas ao sinal de terra do oscilador. 

Para cada simulação, foram verificadas frequências entre 30 
MHz e 1 GHz, analisando a emissão radiada na frequência 
nominal do oscilador de 64 MHz. Como critério de 
convergência, foi definida uma máxima variação do módulo do 
parâmetro S em 0,02 para sinalizar convergência. 

Na análise dos campos, foi definida uma condição de 
contorno híbrida [8] envolvendo a amostra de teste, utilizando 
as técnicas de MEF em conjunto com o método dos momentos 
(MM). Os resultados obtidos pelo MM para obtenção das 
correntes na superfície da amostra de estudo são utilizados 
como condição de truncamento para a resolução das equações 
do MEF. Essa técnica permite uma maior velocidade de 
simulação e reduz o esforço computacional. 

 

Fig. 3. Representação 3D do dispositivo eletrônico com bateria. 

Ambas as simulações foram realizadas através de 
processamento paralelo em um computador de cálculo com 4 
núcleos, com velocidade de processamento de 3,6 GHz. 

A. Simulação I: Simulação a Partir dos Modelos dos 

Componentes 

Para uma melhor aproximação do sistema, foram definidas 
portas para inserção dos modelos dos componentes, de forma a 
recriar o comportamento real da amostra de teste. Para o 
regulador de tensão foi obtido o modelo SPICE, que possibilita 
a obtenção dos elementos parasitas no componente. Foi 
utilizado o modelo IBIS para o oscilador, por se tratar de um 
componente complexo. Esse modelo também permite a 
verificação dos elementos parasitas, mas com a vantagem de 
maior velocidade de simulação, pois apresenta o 
comportamento do componente com as estruturas internas 
previamente computadas [4], [9].  

Todos os componentes foram devidamente conectados e 
com isso foi possível recriar o sinal de excitação do circuito 
para a antena a partir de uma análise transiente. Essa técnica 
considera a influência dos componentes do circuito e 
propagações e iterações dos sinais, que influenciam na radiação 
do sistema como um todo. A radiação do circuito não é tão 
evidente nesse caso devido à pequena intensidade quando 
comparado à radiação da antena.  

Na simulação foi avaliado o campo a uma distância de 33 
mm da amostra de teste com a frequência de operação de 64 
MHz, determinando as condições da medida a serem realizadas 
pelo sistema. Esta altura está dentro da faixa de campo 
próximo definida pela equação (1), que apresenta uma 
aproximação da distância de transição entre campos próximo e 
distante de um dipolo [10]. 
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                                              𝑟 >  
2𝐷²

𝜆
         (1) 

Onde r é a distância da região de campo próximo (Região 
de Fresnel), D é a maior dimensão da antena e λ é o 
comprimento de onda. 

 A Fig. 4 apresenta o resultado de campo próximo obtido, 
indicando uma maior intensidade de campo elétrico sobre o 
terminal do dipolo que está conectado à saída do oscilador (B). 
Os pontos A e C apresentam uma intensidade de campo 
similar, visto que a bateria e o terminal do dipolo (A) estão 
ambos conectados ao terra do oscilador. 

 

Fig. 4. Resultado da simulação utilizando modelos SPICE e IBIS. 

A intensidade do campo no ponto B apresenta um valor 
máximo de 143,9 dBµV/m que decai para 139,2 dBµV/m na 
extremidade da placa (C). Este comportamento de decaimento 
da amplitude do campo também ocorre ao longo dos terminais 
do dipolo (B para A), obtendo-se o valor de 139,3 dBµV/m em 
(A).  

B. Simulação II: Simulação a Partir do Sinal Medido 

Após confeccionar a placa de circuito impresso, o sinal de 
saída do oscilador para a antena foi medido utilizando um 
osciloscópio para obtenção de seu arquivo .csv (Common 
Separated Values) . Esse arquivo foi importado no programa de 
simulação e utilizado como excitação da antena, sem a 
necessidade de apresentar os modelos para criação de sinais. 
Apesar de não trazer as informações de possíveis interferências 
no circuito, esse método traz todos os elementos parasitas 
presentes na saída do oscilador, incluindo aqueles criados 
devido à manufatura da placa, descasamento de impedância e 
não idealidade de componentes. 

Visando realizar a simulação com os parâmetros mais 
próximos dos reais e considerando as interferências dos 
componentes, foram incluídos os componentes do restante do 
circuito, como realizado na Simulação I. Apenas o oscilador foi 
removido do modelo, sendo substituído pelos dados da medida 
no arquivo .csv. O campo elétrico próximo obtido por essa 
simulação está indicado na Fig. 5 e apresenta as mesmas 
configurações que a simulação anterior.  

Observa-se o mesmo comportamento esperado na antena, 

com o pico de intensidade de campo elétrico no terminal 

excitado pelo sinal do arquivo .csv, no valor de 146,7 

dBµV/m. Da mesma maneira, a distribuição da intensidade do 

campo decai ao longo do dipolo, obtendo os valores de 140,4 

dBµV/m na extremidade do terminal conectado ao terra do 

oscilador (A) e 140,2 dBµV/m na extremidade do circuito de 

alimentação (C). 
 

 

Fig. 5. Resultado da simulação utilizando sinal medido (.csv). 

IV. SISTEMA DE MEDIÇÃO 

A. Apresentação do Sistema 

O sistema de medição de campo elétrico próximo, 
apresentado na Fig. 6, é formado por uma ponteira de campo 
próximo, marca Rohde & Schwarz, modelo HZ14, acoplada a 
um analisador de espectro, marca Signal Hound, modelo 
SA44B. Esta ponteira movimenta-se através de uma estrutura 
mecânica acionada por motores de passo, controlados pela 
plataforma Arduino Uno e drivers específicos para 
acionamento dos motores. 

 

Fig. 6. Sistema de medição de campo elétrico próximo. 

A ponteira é posicionada automaticamente sobre a amostra de 
teste por meio de um algoritmo de processamento de imagens, 
o qual identifica a amostra através da captura por uma câmera. 
As medições são realizadas através de um algoritmo de 
controle do analisador de espectro, onde são registradas as 
amplitudes máximas de campo elétrico próximo de cada ponto 
de medição, para as frequências e distâncias determinadas na 
interface gráfica do sistema. Após a medição, o sistema 
movimenta a ponteira de campo elétrico próximo para cada 
novo ponto de medida, através do acionamento dos motores de 
passo. 
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O algoritmo de processamento de imagens e os algoritmos 
de medição e controle são executados por uma plataforma 
central de processamento, utilizando-se de um software 
embarcado em uma Raspiberry Pi 2. Esta plataforma foi 
utilizada devida sua alta capacidade de processamento de dados 
e de integração aos demais equipamentos utilizados no sistema. 

Obtendo-se os valores de cada ponto medido pelo sistema, 
os resultados são apresentados na forma de gráfico com escala 
de cores, onde os locais com a maior intensidade de emissão 
são representados pela cor vermelha. Também é gerado um 
arquivo de extensão .csv com a intensidade do campo elétrico 
próximo em cada ponto medido, possibilitando a manipulação 
dos dados em diversos software. 

B. Medidas de Campo Elétrico Próximo 

Utilizando o sistema de medição de campo próximo, foram 

realizadas medidas na amostra de teste na faixa de frequência 

de 63,9 a 64,1 MHz, com incremento de 0,1 MHz. A ponteira 

de campo elétrico foi posicionada a uma distância de 33 mm da 

amostra, sendo realizada uma medida a cada 10mm do plano 

da amostra. 

É possível verificar que as medidas das frequências de 63,9 

MHz e 64,1 MHz não apresentaram valores significativos de 

campo elétrico próximo, conforme observado nas Fig. 7 e Fig. . 

Este comportamento era esperado, uma vez que o circuito foi 

projetado para o oscilador operar na frequência 64 MHz sem 

distorção da forma de onda. 

 

 

Fig. 7. Resultado da medição para 63,9 MHz. 

 

Fig. 8. Resultado da medição para 64,1 MHz. 

Em 64 MHz, frequência de operação do oscilador, 

observa-se a distribuição da emissão de campo elétrico 

próximo ao longo de toda amostra e regiões próximas, 

conforme observado na Fig. 9. Nota-se que a maior 

intensidade de campo elétrico próximo está localizada na 

região próxima ao terminal onde a saída do oscilador é 

conectada, ponto B, com amplitude de 142,9 dBµV/m. 

Observa-se também o decaimento da amplitude de campo 

elétrico próximo nas regiões ao longo da amostra, onde se 

mediu a amplitude de 137,4 dBµV/m no ponto A, que está 

sobre o terminal do dipolo conectado ao terra do oscilador, e 

137,2 dBµV/m no ponto C, situado sobre circuito de 

alimentação.  

 

 

Fig. 97. Resultado da medição para 64 MHz. 

Nessa medida também é verificado o comportamento 
semelhante entre a superfície sobre a bateria do dispositivo e 
sobre o terminal do dipolo referente ao ponto A. 

V. DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos, foram realizadas 
comparações entre as medidas realizadas com o sistema 
automatizado e as modelagens numéricas, selecionando um 
ponto para análise sobre cada um dos terminais do dipolo (A e 
B) e um sobre o circuito de alimentação (C).  

A tabela I apresenta a comparação entre as máximas 
intensidades de campo elétrico próximo no ponto A, localizado 
sobre o terminal da antena conectado ao terra do circuito 
oscilador. Verifica-se uma diferença de 1,9 dB entre a 
simulação I e a medida obtida com o sistema de medição e uma 
diferença de 3 dB entre a simulação II e essa medida.  

TABELA I. COMPARAÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS DE CAMPO PRÓXIMO NO 

PONTO A 

Medição do 

sistema 
Simulação I Simulação II 

137,4 dBµV/m 139,3 dBµV/m 140,4 dBµV/m 

 
Foram analisados também os valores de intensidade dos 

campos sobre o ponto B, apresentados na Tabela II. Este ponto 
coincide com o local de maior emissão de campo elétrico 
próximo da amostra de teste. Verifica-se uma diferença de 
apenas 1 dB entre a simulação I e a medida obtida com o 
sistema de medição e uma diferença de 3,8 dB entre a 
simulação II e essa medida. 
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TABELA II. COMPARAÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS DE CAMPO PRÓXIMO NO 

PONTO B 

Medição do 

sistema 
Simulação I Simulação II 

142,9 dBµV/m 143,9 dBµV/m 146,7 dBµV/m 

 
Finalmente, foi verificada a intensidade dos campos sobre o 

ponto C, localizado na extremidade do circuito de alimentação 
do oscilador, indicados na Tabela III. Tem-se uma diferença de 
2 dB entre a simulação I e a medida obtida com o sistema de 
medição e uma diferença de 3 dB entre a simulação II e essa 
medida.  

TABELA III. COMPARAÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS DE CAMPO PRÓXIMO 

NO PONTO C 

Medição do 

sistema 
Simulação I Simulação II 

137,2 dBµV/m 139,2 dBµV/m 140,2 dBµV/m 

 
As análises nos três pontos indicaram uma pequena 

variação entre as medidas realizadas e as simulações, com 
diferenças de até 2 dB entre a simulação I e a medida com 
sistema e diferenças menores que 4 dB entre a simulação 2 e a 
medida. 

Além disso, foi verificado um comportamento distinto na 
medida, que apresentou uma queda de intensidade de campo na 
diagonal entre os pontos B e C. Esse comportamento pode ser 
atribuído a distorções no campo elétrico próximo, dadas por 
interações do campo com a ponteira de medição. 

Entre as simulações foi verificada uma diferença de 
intensidades menor que 3 dB em todos os pontos analisados. 
Essas diferenças podem ser atribuídas a diferente modelagem 
do sinal de saída do oscilador, onde foram utilizados os 
modelos SPICE e IBIS dos componentes na simulação I, 
enquanto na simulação II foi utilizado o arquivo .csv do sinal 
medido no dispositivo eletrônico, alterando as características 
do sinal. Isso se reflete nos valores de intensidade de campo 
nos pontos A e C em ambas as simulações, que mostraram 
pequenas variações em torno de 1 dB, tendo a mesma 
modelagem do sinal no terminal conectado ao terra do circuito. 
Com isso, é possível verificar a interferência do sinal de saída 
do oscilador sobre o restante do circuito eletrônico.  

Apesar de uma maior variação entre a medida e a simulação 
II, verifica-se uma diferença quase constante entre os pontos 
medidos em cada uma das simulações. Em geral, os três 
métodos de análise utilizados apresentaram mapas de campo 
elétrico próximo satisfatórios, em que foi possível identificar a 
fonte de emissão do dispositivo eletrônico. Essas metodologias 
podem ser aplicadas para qualquer sistema complexo, 
necessitando de pouca ou nenhuma adaptação em novas 
verificações.  

Todas as análises foram realizadas para frequências em 
torno da frequência da fundamental do oscilador, referente a 64 
MHz. O mesmo procedimento pode ser feito para quaisquer 
outras frequências de interesse entre 9 kHz e 1 GHz. 

VI. CONCLUSÃO 

Neste artigo foram realizadas medidas de campo elétrico 
próximo em um dispositivo eletrônico complexo, composto de 
uma placa de circuito impresso com uma antena baseada na 
topologia de dipolo elétrico utilizando o sistema de medição 
apresentado. Esse resultado foi comparado aos campos 
elétricos obtidos através de duas simulações com modelos 
distintos, apresentando pequena variação entre os valores de 
campo elétrico. 

Com o exposto, foi verificado que é possível obter boa 
precisão de resultados tanto através de medições e simulações 
numéricas realizadas após a fabricação do dispositivo, quanto 
através de simulação realizada previamente a sua construção, 
durante a fase de desenvolvimento do projeto. 

Com medidas de campo elétrico próximo, bem como com 
uma modelagem numérica apropriada, é possível apontar 
fontes de emissão de radiação eletromagnética em sistemas 
complexos, facilitando a identificação de problemas de projeto. 
Assim, essas medidas se tornam uma importante ferramenta 
para atender a normas e regulamentos, podendo ser utilizadas 
para caracterização de antenas em circuito impresso.  
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Resumo— A técnica de deposição metálica por pulverização 

catódica é bem conhecida e utilizada na indústria, uma vez que 

permite a construção de elementos de blindagem em 

equipamentos eletrônicos sujeitos a regulamentações nacionais e 

internacionais. Onde o princípio fundamental da blindagem 

eletromagnética consiste na corrente de Foucault, que tendem a 

atenuar ou até mesmo cancelar o campo incidente em uma 

superfície condutora. Para verificar esta corrente utilizou-se um 

disco de cobre imerso em um campo magnético e utilizando um 

analisador de sinais (SR780) conectado em dois pontos deste 

disco e utilizando a técnica de espectro cruzado, determinou-se 

através de medições de tensão e fase, a presença da corrente de 

Foucault ainda que imersa em ruído.  

Palavras-chaves—sputtering, correntes de Foucault, espectro-

cruzado. 

I.  INTRODUÇÃO 

 

Equipamentos eletrônicos geram e são afetados por campos 
eletromagnéticos. Um desafio comum na indústria eletrônica é 
o desenvolvimento de soluções que restrinjam a ocorrência de 
interferência eletromagnética (EMI) nos equipamentos mais 
sensíveis como, por exemplo, os de suporte à vida [1], entre 
outros, e que estão sujeitos a normas (CISPR) e regulamentos 
internacionais (FCC). Para combater a interferência 
eletromagnética em tais equipamentos, estruturas metálicas são 
utilizadas para se realizar blindagem eletromagnética, no 
entanto, esse método aumenta os requisitos de espaço e reduz a 
flexibilidade do layout da placa a ser desenvolvida. Algumas 
técnicas são comumente empregadas focando o aumento da 
eficácia desta blindagem, seja para contenção de emissões 
geradas ou blindagem para proteção eletromagnética, 
incluindo-se proteção para descargas do tipo ESD. Tais 
proteções atuam ainda como blindagem de campo elétrico 
próximo (Near Electric Field) e basicamente consistem de uma 
camada metálica depositada sobre as partes plásticas dos 
equipamentos. Estas técnicas não acrescentam massa 
apreciável aos equipamentos por se tratar de depósitos de 
pequena espessura. Dentre as técnicas de metalização usuais 
destacam uso de guias de onda para aumentar a eficácia  da 
blindagem [2], aplicações seletivas em resina e subsequente 
adesão química [3] e pulverização catódica que consiste na 
deposição de filmes metálicos utilizando técnicas que 
envolvem plasma [4], feixes magnéticos [5] e não magnéticos 
[6]. 

As blindagens produzidas por estas técnicas têm como 
princípio fundamental, embora também atuem como 
blindagens eletrostáticas e de campo elétrico próximo (Near 
Electric Field), a geração de corrente de Foucault, que surge 
quando uma superfície condutora é imersa em um campo 
magnético variável, a fim de atenuar ou cancelar o campo 
incidente, de acordo com a Lei de Lenz. Dessa forma, o 
presente trabalho propõe uma análise baseada na ocorrência de 
corrente de Foucault em uma superfície condutora quando na 
presença de campos magnéticos de campo próximo (Near 
Magnetic Field) com o objetivo de se verificar a atenuação dos 
campos incidentes e sua utilização como elemento ativo na 
construção de blindagens para EMI. Para isso, uma breve 
análise teórica e simulação da corrente de Foucault que surgem 
em um objeto metálico, como um disco de cobre, imerso em 
um campo magnético será apresentada, bem como alguns 
resultados obtidos em um analisador de sinal (SR780). 

II. MÉTODOS 

A. Análise Teórica 

Para verificar o surgimento das correntes de Foucault em 
um objeto presente em um campo magnético, considerou-se 
um disco metálico uniforme de espessura t, cujo raio vale a, 
submetido a um campo magnético senoidal H de módulo 
constante e frequência f aplicada perpendicularmente à 
superfície (Fig. 1). Além disso, assume-se que o campo H 
possui módulo constante em todo o plano que contém o disco, 
modificando-se o campo resultante apenas nas proximidades 
do mesmo pela interação eletromagnética com as correntes de 
Foucault. Assim, no plano do disco, à distância r ≥ a, o campo 
H mantém seu módulo original, H(a). 

 

Fig. 1. Modelo para análise considerando o elemento diferencial 
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Sobre a superfície do disco é esperado uma atenuação 

deste campo que dependerá da distância ao seu centro. Fora da 

área do disco, o campo “H” mantém-se constante com valor 

H(a) = Ha. Um elemento diferencial compreendido entre r e 

r+dr é selecionado e, no percurso diferencial, a lei de Ampère 

é aplicada, vide Figura 1. 

 

 𝐻   . 𝑑𝐿     =  𝑑𝐼 = 𝐻 𝑟 . 𝑡 − 𝐻 𝑟 + ∆𝑟 . 𝑡 = 𝐽 𝑟 . 𝑡. 𝑑𝑟 (1) 

 
𝑑𝐻(𝑟)

𝑑𝑟
= −𝐽(𝑟)      (2) 

 

Aplica-se a lei de Faraday na distância r: 

 

 𝐸  . 𝑑𝐿     = 2𝜋. 𝑟. 𝜌. 𝐽 𝑟 = −
𝑑(∅)

𝑑𝑡
   (3) 

 

2𝜋. 𝑟. 𝜌. 𝐽 𝑟 = −
𝑑( 2𝜋 .𝑟 .𝜇 .𝐻 𝑟 .𝑑𝑟

𝑟
0 )

𝑑𝑡
  (4) 

 

Passando-se do domínio do tempo para o domínio da 

frequência: 

𝜌. 𝑟. 𝐽 𝑟 = −𝑗. 𝜔. 𝜇.  𝑟. 𝐻 𝑟 . 𝑑𝑟
𝑟

0
   (5) 

 

 𝑟. 𝐽 𝑟  
′

= (−
𝑗 .𝜔 .𝜇

𝜌
.  𝑟. 𝐻(𝑟)𝑑𝑟)

𝑟

0
’  (6) 

 

𝐽 𝑟 + 𝑟. 𝐽 𝑟 ′ = −
𝑗 .𝜔 .𝜇

𝜌
𝑟. 𝐻(𝑟)     (7) 

Mas da equação (2), tem-se que 
𝑑𝐻(𝑟)

𝑑𝑟  
= −𝐽(𝑟) , logo 

substituindo (2) em (7), tem-se 

 

−𝐻 𝑟 ′ − 𝑟. 𝐻(𝑟)" = 𝑘2. 𝑟. 𝐻(𝑟)   (8) 

 

Rearranjando (8), obtém-se (9), que corresponde uma equação 

de Bessel de 1ª ordem,  

 

𝐻(𝑟)" + 𝐻(𝑟)′ + 𝑘2 . 𝐻(𝑟) = 0    (9) 

 

onde,  

 

𝑘 =  
−𝑗 .𝜔 .𝜇

𝜌
      (10) 

 
Onde, ω = 2πf, μ e ρ correspondem à permeabilidade 

magnética e à resistividade do material, respectivamente. A 
solução da equação (9) é representada por (11) 

 

𝐻 𝑟 = 𝐴. 𝐽0(𝑟)      (11) 

 

Como,  

 

H(a)=Ha       (12) 

 

Substituindo (12) em (11), obtém-se 

 

𝐻 𝑟 =
𝐻𝑎

𝐽0 𝑘 .𝑎 
. 𝐽0 𝑘. 𝑟     (13) 

 

que corresponde o comportamento do campo magnético sobre 

a superfície do disco. 

Para a determinação de J(r), utiliza-se a equação (2), 

juntamente com a lei de Ampère e sabendo que,  

 

 
𝑑(𝐽0 𝑘 .𝑥 )

𝑑𝑥
= −𝑘. 𝐽1(𝑘. 𝑥)    (14) 

 

corresponde a uma propriedade da função de Bessel, obtém-se 

 

𝐽 𝑟 =
𝐻𝑎

𝐽0 𝑘 .𝑎 
. 𝑘. 𝐽1 𝑘. 𝑟     (15)  

  

𝐸 𝑟 = 𝜌. 𝐽(𝑟)     (16) 

 

B. Simulação 

Utilizando o software Maxwell, uma análise de modelo por 

elementos finitos (FEM) do comportamento das correntes de 

Foucault em um disco metálico imerso em campo magnético 

foi obtida. No exemplo em questão considera-se um disco de 

cobre ( = 1.724 10
-8

 .m,  = 4 10
-7

 H/m) com espessura 1 

mm e raio a = 50 mm, imerso em um campo senoidal com 

direção constante |Ha| = 1 A/m, fase = 0 graus e frequência f = 

60 Hz, ω = 2f. Estes mesmos parâmetros foram substituídos 

nas equações previamente desenvolvidas e no FEM Solver, 

obtendo-se os gráficos a seguir (Fig. 2 e 3)  que comprovam as 

aproximações teóricas com o modelo de elementos finitos. 

 
 

Fig. 2. Simulação FEM para f = 60 Hz. 
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Fig. 3 (a) Correntes resultantes de Foucault na superfície do disco em função 

do raio a, valores teóricos versus simulação FEM. (b) Fase correspondente. (c) 

Efetividade da blindagem avaliada pela equação 13 para faixa de 1 Hz a 1 

KHz e validada pelo FEM solver. 
 

A eficiência da blindagem observada da Fig. 3, que 
compara o método analítico e o simulado, mostra que conforme 
a frequência aumenta o campo magnético possuirá uma 
intensidade menor, com isso, interferências eletromagnéticas 
que ocorrem em altas frequências serão bloqueadas pela 
estrutura metálica devido a corrente de Foucault que surgiu 
devido a estrutura estar imersa num campo magnético variável.  

A quantidade J(r) não é mensurável diretamente na 
superfície do disco de cobre. Desta forma, ela pode ser 
estimada através de uma medida indireta da diferença de 
potencial (∆V) entre dois pontos quaisquer contidos em um 
percurso OP sobre o disco (Fig. 4). Esta diferença de potencial 
determinada pela Equação (17) sendo os parâmetros obtidos 
diretamente da Figura 4, tomando-se arbitrariamente a origem 
“0” como a referência de tensão ou ground, embora este ponto 
não precise estar ligado fisicamente ao terra. 

𝑑𝑑𝑝 ∅ = 𝛥𝑉 ∅ =  𝐸  . 𝑑𝐿     

𝑃′

0

= 

 𝐸 ∅ . cos 𝜃 − ∅ .
𝑎 .cos  𝜃 .(1+tan (∅)2)

([cos  𝜃 +sin  𝜃 .tan  ∅ ]2

∅

0
. 𝑑∅ (17) 

 

 
Fig. 4. Modelo para determinação da d.d.p. sobre a superfície do disco 

C. Espectro Cruzado 

 

A equação ddp(Ø) = ∆𝑉(Ø) para a diferença de potencial 

entre dois pontos sobre a reta OP na Fig. 4 é uma quantidade 

complexa, logo, contém módulo e fase. Estas medidas podem 

ser convenientemente realizadas a partir de medidas 

espectrais, incluindo-se espectro cruzado para se determinar a 

fase da diferença de potencial, tomando-se a fase do campo H 

como referência. Por exemplo, assumindo dois sinais no 

tempo V1(t) e V2(t), e realizando a transformada de Fourier 

(FFT) desses sinais, obtém-se o espectro cruzado pela relação 

(18), onde a barra sobre uma das quantidades significa o 

complexo conjugado do vetor transformado. 

       

 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝐹𝐹𝑇 𝑉1 . 𝐹𝐹𝑇 𝑉2               (18) 

 

A fase é representada por (19), 

 

  ∆𝛾 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐼𝑚 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠  

𝑅𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠  
   (19) 

 

Enquanto, o módulo da diferença de potencial (d.d.p.) é 

aproximado por (20). 

 

 𝑉2 − 𝑉1 ≅ 2.  𝐼𝑚(𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠)2 + 𝑅𝑒(𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠)24
=

 2.  𝐹𝐹𝑇 𝑉1 𝑡  − 𝐹𝐹𝑇[𝑉2 𝑡 ]    (20) 

 

III. RESULTADOS 

Para verificar a presença das correntes de Focault, utilizou-

se uma bobina de Helmholtz (Fig. 5) para produzir um campo 

magnético uniforme, de baixa intensidade e um disco de cobre 

de espessura 17 μm, raio a = 36,5 mm. A bobina de Helmholtz 

fornece para a frequência de 100 Hz e corrente I = 12,5 mA 

um campo senoidal com direção constante |Ha|=7,394 A/m, 

fase(Ha) = 0, valores estes obtidos pelas expressões (21) 

fornecido pelo fabricante da bobina e (22), onde μ corresponde 

a permeabilidade magnética do meio. 
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  𝐵 = 7,433. 10−4𝐼   (21) 

  

   𝐻 =  
𝐵

𝜇
   (22) 

 

 Considerou-se ainda a posição do ponto P sobre o disco 

com θ = 45º graus. Na figura 4, sobre a reta OP, utilizou dois 

pontos (V1 e V2) cujos ângulos Φ são 40º e 90º, medidos a 

partir do ponto “0” para fins de comprovação com os 

resultados práticos.  

 

 
Fig. 5. (a) Sistema desenvolvido com Bobina de Helmhotz utilizada para gerar 

o campo magnético Ha; (b) presença do disco de cobre em seu interior, 

interligado ao (c) analisador de sinais SR780 mostrando o espectro cruzado 
para os dois pontos de medição no disco. 

 

Substituindo esses valores na equação para ddp(Ø)  

apresentada, obtém-se para a tensão V1, que corresponde ao 

ângulo Φ de 40°, o valor de 203,3 nV e fase, medida em 

relação a fase de H,  de -178,593°. 

Para a tensão V2, que corresponde ao ângulo Φ de 90º, 

obteve-se o valor de 426,5 nV e fase de 178,797º. Isto 

corresponde a um valor de módulo de 223,6 nV e uma fase de 

2,61°. Resumindo, 

 

𝑉1:    ∆𝑉 ∅ = 40°  = 203,3 𝑛𝑉   

fase ∆𝑉 ∅ = 40°  = −178,593° 

 

𝑉2:    ∆𝑉 ∅ = 90°  = 426,5 𝑛𝑉 

fase ∆𝑉 ∅ = 90°  = 178,797° 

 

 𝑉2 − 𝑉1 = 223 𝑛𝑉 ; 
fase ∆𝛾 = 360° −  178,797° −  −178,593°  = 2,61° 

Se estes valores puderem ser verificados a partir de 

medidas reais, considera-se que o modelo proposto para as 

correntes de Foucault pode ser validado. Com um Analisador 

de Sinais (SR780), mediram-se os valores V1 e V2 

simultaneamente em cada canal do instrumento (Fig. 6). 

Considerou-se ainda uma tensão efetiva de ruído branco 

Vnoise = 50 nVrms, não correlacionada e superposta aos 

níveis V1 e V2, medido com o campo magnético desligado. Ao 

realizar estas medições no domínio da frequência, obteve-se 

para o espectro cruzado: 

 

 𝑉2 − 𝑉1 = 1035 𝑛𝑉 ;  fase 𝑉2 − 𝑉1 = 2,132° 

 

 
Fig. 6. Representação dos pontos de medição V1 e V2 no disco de cobre e 
leitura no SR870. 

 

IV. CONCLUSÕES 

 

Comparando os valores teóricos esperados para o modelo 

com os medidos no analisador de sinais SR780, observou-se 

que a medida de fase entre os dois sinais foi relativamente 

concisa (2,61º e 2,132º, respectivamente), entretanto com um 

erro de 18,3%. O espectro cruzado permite eliminar a parcela 

não correlata do ruído, entretanto, a diferença obtida no 

módulo, que apresentou uma diferença de 364% entre o valor 

teórico e medido, pode ser devido à existência de alguma 

parcela correlata de ruído superposta à frequência de interesse 

ou algum pick-up na mesma frequência por deficiências na 

aquisição dos dados. A espessura da camada metálica do disco 

também demonstrou importante influência nos testes com a 

bobina de Helmotz, embora nas equações deduzidas o termo 

espessura acaba sendo eliminado.  

Não obstante os resultados ainda não sejam conclusivos 

para validar o modelo teórico, utilização de cabos blindados e 

pontos de conexão curtos e isolados podem melhorar os 

efeitos de ruídos e com isso, obter resultados melhores, pois o 

estudo apresenta importante interesse pratico e pode suscitar a 

colaboração de outros pesquisadores. 
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Resumo — Este trabalho apresenta ensaios de blindagem 

eletromagnética em filmes PET (Politereftalato de etileno) com 

grafeno na superfície. O grafeno foi obtido por meio de esfoliação 

líquida e aplicado a uma das faces do polímero via técnica de 

pulverização. O objetivo da análise foi determinar e comparar as 

características de três filmes de polímero (PET 1, PET 2 e PET 3, 

com resistência de folha de 25 kΩ/□, 39 kΩ/□ e 105 kΩ/□ 

respectivamente) indicando a eficiência de blindagem em função 

da frequência, variando de 9,8 GHz até 11 GHz (Banda X), e 

como se comportam quando empilhados em até quatro filmes. Os 

resultados das medições apontaram que o filme denominado 

nesta análise como PET 1 obteve melhor desempenho, blindando 

em torno de 5 dB. Quando empilhados, os filmes de PET 1 

tiveram eficiência de blindagem de aproximadamente 19,5 dB.          

Palavras-chave — grafeno; eficiência de blindagem; 

parâmetros de transmissão; reflexão e absorção; banda X; filme de 

polímero. 

I.  INTRODUÇÃO 

A grande difusão de dispositivos eletrônicos, para uso 
pessoal e comercial, aumentou significativamente os problemas 
relacionados a efeitos de interferência eletromagnética [1]. A 
técnica de blindagem em radiofrequência tornou-se 
imprescindível, possibilitando que equipamentos trabalhem em 
compatibilidade eletromagnética e haja prevenção de efeitos 
nocivos para os seres vivos [2]. Alguns exemplos para 
exposição de radiação eletromagnética, prejudiciais aos 
elementos eletrônicos e indivíduos, são: redes de 
telecomunicação, aparelhos médicos e sistemas de radares [3]. 
Como resultado, muitos esforços têm focado no 
desenvolvimento de técnicas e soluções à blindagem, visando 
aplicações de materiais eficientes, que também contenham 
propriedades físicas vantajosas, tais como maleabilidade e 
leveza [4]. O grafeno se destaca nesse estudo, pois apresenta 
características distintas de outros materiais, em particular 
transparência óptica, flexibilidade, boa condutibilidade térmica 
e elétrica, além de adaptabilidade a outros materiais, como 
vidro e plástico [5]. 

A faixa de frequência na qual as análises foram 
desenvolvidas está contida na banda X (8,0 GHz até 12 GHz), 
que é comumente utilizada para comunicações via satélite e 
rádio comunicação entre enlaces de RF. Muitos estudos 
recentes de blindagem em radiofrequência estão sendo 
realizados nesta faixa de frequência, pois contribuem no 
progresso das atividades mencionadas [6]. 

Neste trabalho, o grafeno foi obtido por esfoliação líquida 
[7], e empregado como tinta pressurizada [8] na superfície de 
filmes de polímero PET conforme descrito pelo fabricante 
Graphene-XT. As análises e cálculos de eficiência de 
blindagem foram efetuados a partir dos parâmetros de reflexão 
S11 e transmissão S21 obtidos através de um analisador de 
parâmetros S (função contida no analisador de micro-ondas) 
acoplado em um transmissor e receptor. 

II. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL E CARACTERIZAÇÃO DAS 

AMOSTRAS 

A. Configuração Experimental 

Os ensaios para aquisição dos parâmetros de transmissão, 
reflexão e absorção, dos filmes, foram executados utilizando 
como configuração uma linha de transmissão composta por 
dois trechos de guias de onda retangulares com cavidade de 5 
cm x 3 cm e comprimento de 12 cm, acoplados a adaptadores 
SMA no transmissor e no receptor [9] conforme apresentado na 
Fig. 1. O modelo de guia de onda tem o alumínio como 
material de composição, e todas as perdas na linha e junções 
foram compensadas pelo fabricante. As amostras utilizadas 
possuem tamanho de 5,5 cm x 3,5 cm e espessuras efetivas 
(PET mais grafeno) de 620 μm, 590 μm e 530 μm. 

 

Fig. 1. Representação esquemática para medição dos parâmetros S11 e S21 para 
análise da eficiência de blindagem. 

Os materiais e equipamentos utilizados no experimento 
foram: 

 Kit de Microondas Minipa ED-3000 com: Dois 
trechos de guias de onda; Dois adaptadores coaxiais 
(transmissor e receptor); Doze parafusos para junções 
e aterramento; 
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 N9951A FieldFox Handheld Microwave Analyzer (até 
44 GHz); 

 Dois cabos, blindados eletromagneticamente, de 50 Ω 
para altas frequências; 

 Dois adaptadores para conectores SMA.  

 A temperatura na qual o experimento foi realizado era de 
22,5 °C e umidade de 60%. Os valores configurados no 
analisador de parâmetros S, após calibração do sistema, foram:  

- Potência de entrada = -15 dBm; 

- Faixa de frequência: 9,8 GHz até 11 GHz; 

- Resolução: 10 kHz; 

- Escala vertical: 5 dB/div; 

- Escala horizontal: 0,15 GHz/div. 

B. Caracterização via espectroscopia Raman 

O grafeno transferido ao polímero PET foi estudado e 

caracterizado por meio da espectroscopia Raman. Utilizando 

um laser de comprimento de onda de 532 nm e potência de 1 

mW, foi possível observar o padrão espectral do polímero 

(imagem retirada da face sem grafeno da amostra) e 

apresentada na Fig. 2. Em seguida, nas mesmas configurações, 

foi medido o espectro Raman da superfície com polímero e 

grafeno conforme visualizado na Fig. 3. 

 

 
Fig. 2. Medida de espectroscopia Raman do polímero PET. 

 

Fig. 3. Medida de espectroscopia Raman da superfície do polímero PET com 
grafeno. 

A Fig. 2 mostra os picos de emissão característicos do 

polímero PET, que ocorrem em aproximadamente 1300 cm
-1

, 

1630 cm
-1

 e 1750 cm
-1

 [10]. 

Além dos picos do polímero, a Fig. 3 apresenta também os 

picos de emissão característicos do grafeno confirmando a 

presença deste material na superfície. É possível observar a 

intensidade na Banda D (~1350 cm
-1

) de 1120 cts, na Banda G 

(~1580 cm
-1

) de 1340 cts e na banda 2D (~2700 cm
-1

) de 

aproximadamente 1240 cts. A intensidade da banda G é 

aproximadamente 2 vezes maior que a banda 2D, indicando a 

presença de múltiplas camadas de grafeno [11]. Ainda é 

possível observar, que a largura espectral da banda 2D aponta 

para a presença de 5 ou mais camadas de grafeno nas 

amostras.  

 

C. Análise de resistência de folha pelo método quatro pontas 

Para caracterizar os filmes de polímero, foram feitas 

medidas de resistência de superfície e condutividade, que 

utilizam o método Van Der Pauw [12]. Os cálculos foram 

realizados pelo analisador de dispositivos semicondutores 

Keysight B1500 A e aproximados pela análise numérica de 

Newton-Raphson pelo próprio analisador. 

Equipamentos utilizados nas medições: 

 Probe Station H-150 Signatone; 

 Semicondutor Device Analyzer of Precision Current-
Voltage Keysight B1500A. 

 
 

Fig. 4. Esquema de medida de resistência de folha. 

 

A Fig. 4 exemplifica como a medição de resistência de 

superfície foi executada. Quatro pontas de prova são 

encaixadas nas extremidades da amostra (Probe station H-

150). Um valor de corrente é injetado em uma das quatro 

pontas, em direção a outra, e as demais apresentam variações 

de tensão, devido presença de resistividade na superfície. O 

valor de resistência de folha é obtido pelo equipamento 

Keysight B1500A configurado no modo analisador de 

corrente-tensão, pelo analisador de corrente-tensão Keysight 

B1500A, quando a passagem de corrente ocorre entre duas 

pontas opostas à medição dos valores de tensão das duas 

pontas restantes. 

Os parâmetros de medição de corrente e tensão apresentam 

oito combinações para valores de resistência, dadas quatro 

pontas, fazendo varreduras, vertical e horizontal, na superfície 

da amostra. Os resultados convergem para um único valor 
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médio, por algoritmo que utiliza o método das tangentes de 

Newton-Raphson. A unidade de medida que representa a 

grandeza física, resistência de folha, é simbolizada por Ω/□ e 

comumente chamada de resistência por quadrado. 

A Tabela I, a seguir, associa os valores da Medida de Van 

Der Pauw com resistência de folha, condutividade e espessura 

dos filmes de polímero.  

TABELA I. CARACTERÍSTICAS DOS FILMES DE PET COM GRAFENO  

Filme Rs (Ω/□) σ (S/m) 
Espessura 

efetiva 

PET 1 25 kΩ/□ 1,98 x 106 620 μm 

PET 2 39 kΩ/□ 1,28 x 106 590 μm 

PET 3 105 kΩ/□ 0,88 x 106 530 μm 

 

Como resultado, o filme de polímero PET 1 apresenta 
melhores valores de resistência de folha e condutividade em 
relação aos demais filmes. 

III. MEDIDAS DE BLINDAGEM 

No intuito de melhor interpretar os mecanismos de 
blindagem bem como a contribuição da absorção e da reflexão, 
os parâmetros eficiência de blindagem SE (shielding 
effectiveness) foram quantificados. A identidade a seguir 
exprime os valores de uma importante propriedade, que valida 
os cálculos de equilíbrio da blindagem eletromagnética, e foi 
seguida neste trabalho. 

        (1) 

 Os valores de eficiência de blindagem quanto à reflexão 
(SER) foram determinados a partir da equação seguinte, e 
utiliza o parâmetro de reflexão S11, fornecido pelo analisador 
de parâmetros S. 

SER [dB] =         
 

  |   |
   (2) 

 A eficiência de blindagem pela absorção pode ser expressa 
pela próxima equação, e relaciona os parâmetros de reflexão e 
transmissão, S11 e S21, gerados pelo analisador. 

SEA [dB]  =         
   |   |

 

|   |
   

(3) 

Finalmente, a eficiência de blindagem por transmissão, ou 
blindagem total é apresentada pelo seguinte modelo: 

SET [dB] = SER [dB] + SEA [dB] =         
 

|   |
   (4) 

A. Análises de Blindagem total (SET), Reflexão (SER) e 

Absorção (SEA) 

A Fig. 5 apresenta o comportamento dos filmes ensaiados 

na configuração experimental descrita anteriormente, na faixa 

de frequência de 9,8 GHz até 11 GHz.  

Fig. 5. Eficiência de blindagem total (SET) das 3 amostras de PET com 
grafeno na superfície. Faixa de frequência analisada: 9,8 GHz até 11 GHz. 

 

Como resultado, o filme descrito por PET 1, obteve melhor 

resposta de blindagem por transmissão, tendo no geral valores 

aproximados de 5 dB, seguido do PET 2 com 3,5 dB e PET 3 

com eficiência de 1,5 dB. 

A Fig. 6 mostra o desempenho dos filmes em relação a 

eficiência de blindagem por reflexão, nas frequências de 9,8 

GHz até 11 GHz. 

 
Fig. 6. Eficiência de blindagem devido a reflexão (SER) das 3 amostras de 
PET com grafeno na superfície. Faixa de frequência analisada: 9,8 GHz até 11 

GHz. 

 

Os resultados mostraram que o filme com maior valor 

reflexivo foi o PET 3, seguido do PET 2 e PET 1. As medidas 

de eficiência de blindagem por reflexão também são um 

importante parâmetro de decisão quanto à utilização do 

material em blindagem de dispositivos eletrônicos, pois a 

reflexão retorna em forma de interferência, podendo 

prejudicar o bom funcionamento dos instrumentos e 

geradores. Desta forma, o PET 1 se destaca, por possuir um 

menor valor de reflexão. 
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A Fig. 7 ilustra o desempenho dos filmes em relação à 

eficiência de blindagem por absorção, nas frequências de 9,8 

GHz até 11 GHz. 

 
Fig. 7. Eficiência de blindagem devido a absorção (SEA) das 3 amostras de 

PET com grafeno na superfície. Faixa de frequência analisada: 9,8 GHz até 11 

GHz. 

 

Como resultado, o PET 1, obteve melhor resposta de 

blindagem por absorção, tendo valores aproximados de 4 dB, 

seguido do PET 2 com 2 dB e PET 3 com valor aproximado 

de 0,2 dB. Desta forma, o filme com melhores resultados 

gerais de eficiência de blindagem foi o PET 1. 

B. Blindagem (SET) Empilhamento 

A seguir, são apresentados resultados de blindagem para 

quatro amostras empilhadas de PET 1, entre 9,8 GHz até 11 

GHz: 

 
Fig. 8. Eficiência de blindagem total (SET) com 1, 2, 3 e 4 camadas de PET3 
empilhadas. Faixa de frequência analisada: 9,8 GHz até 11 GHz. 
 

O PET 1 empilhado apresenta valores crescentes de 

blindagem. Com um filme o resultado de eficiência de 

blindagem é de 5 dB. Em dois filmes, este valor cresce para 

aproximadamente 9 dB. Na presença de três filmes, tem-se 

12,5 dB e blindagem, e com quatro filmes de PET 3, a SET é 

de pouco mais que 19 dB.  

C. Relação de blindagem com empilhamento 

A Tabela II resume os resultados de blindagem total, 

reflexão e absorção dos três filmes de polímero PET quando 

empilhados em até quatro camadas de filmes. 

TABELA II. EFICIÊNCIA DE BLINDAGEM DOS FILMES 

 N° de Filmes SET [dB] SER [dB] SEA[dB] 

P
E

T
 1

 

1 4,8 0,6 4,2 

2 9,6 1,3 8,3 

3 12,7 1,8 10,9 

4 19,3 2,4 16,9 

P
E

T
 2

 

1 3,4 1,2 2,2 

2 6,7 1,6 5,1 

3 9,3 1,9 7,4 

4 12,2 2,2 10,0 

P
E

T
 3

 

1 1,5 1,3 0,2 

2 2,8 1,7 1,1 

3 4,5 2,2 2,3 

4 5,9 2,6 3,3 

 

A tabela apresenta uma tendência crescente nos valores de 

blindagem total, eficiência de reflexão e absorção, em relação 

ao número de filmes empilhados. Os três filmes de polímero 

possuem características predominantemente absortivas. 

IV. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentaram relações dos mecanismos de 

eficiência de blindagem eletromagnética do material grafeno, 

depositado em polímero PET. Junto das medições de 

blindagem, análises para determinação da qualidade de 

grafeno via espectroscopia Raman e resistência de superfície 

pelo método de Van Der Pauw foram necessários, para 

caracterizar as amostras.  

Os ensaios feitos em guia de onda na faixa de frequência 

de 9,8 GHz até 11 GHz, utilizaram um analisador de 

parâmetros S para coletar valores de reflexão S11 e transmissão 

S21. Através de modelos matemáticos foi possível determinar a 

eficiência de reflexão (SER), absorção (SEA) e blindagem total 

(SET) em três filmes (PET 1, PET 2 e PET 3).  

Os resultados mostraram-se melhores para o PET 1, que 

possui maior concentração de grafeno em sua superfície e 

consequentemente, maior condutividade. Também foi possível 

observar o comportamento de blindagem, na presença de 

amostras empilhadas em até quatro. As amostras apresentaram 

características de blindagem majoritariamente absortivas e 

dentre os três filmes, o que apresentou melhor desempenho foi 

o PET 1, que demonstrou eficiência em blindagem próxima de 

20 dB. 
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Abstract— Com o crescimento da utilização de 

dispositivos móveis como tablets, smartphones, dentre outros nos 

diversos ambientes, ou seja, não apenas em locais públicos ou 

residências e sim nos ambientes de trabalho, há uma irradiação 

continua não ionizante a qual as pessoas estão expostas. E gera uma 

dúvida se realmente a população está realmente segura dentro desses 

ambientes fechados e/ou abertos, onde existem diversos aparelhos 

eletroeletrônicos irradiando campo elétrico não-ionizante 

praticamente o tempo todo. Com o intuito de investigar possíveis 

cenários de trabalho em locais  fechados e abertos, foi proposto um 

conjunto de experimentos, e com o auxílio de um analisador de 

espectro eletromagnético foram coletados níveis de potência, 

convertidos em valores de campo elétrico resultante irradiado em 

uma possível vítima e comparado com as principais normas vigentes 

no país,  para ambientes controlados, população em geral ao qual 

estão submetidos possíveis trabalhadores por estarem próximos as 

principais fontes de campo elétrico que para este trabalho 

utilizaram-se smartphones convencionais, com uma operadora local, 

com pacote de dados 3G. Os resultados obtidos em sua absoluta 

maioria possuem conformidade com as normas vigentes no país.  

Keywords—campo elétrico, dispositivos móveis, 

conformidade. 

I. INTRODUÇÃO  

Nos dias atuais, em diversos setores de trabalho, como em 

indústrias, existe uma diversidade muito grande de 

equipamentos de rádio-frequência (RF). Equipamentos como 

tablets, smartphones, notebooks, dentre outros. Nesses setores 

podem coexistir vários equipamentos de RF, funcionando de 

forma simultânea em um pequeno espaço, até mesmo tendo 

características de emissão/recepção distintas. Por existirem 

diversos aparelhos, alguns deles podem ter seus desempenhos 

prejudicados ou até mesmo comprometidos devido à 

interferência eletromagnética causada por outro equipamento 

que pode estar emitindo uma onda EM indesejável aos 

aparelhos que estão sofrendo o processo de interferência[1]. A 

interferência eletromagnética(IEM), nos ambientes de trabalho 

tem -se tornado um fator preocupante e pode causar danos à 

saúde dos trabalhadores nesses locais[2]. 

 O uso do celular principalmente em ambientes 

fechados, que contém plantas industriais e uma diversidade de 

equipamentos, pode ocasionar sérios problemas, se não forem 

respeitados os limites de emissão de campo eletromagnético. 

Com o objetivo de verificar os limites de tolerância de acordo 

com as normas vigentes para ambientes fechados e abertos, será 

realizada uma série de medições e com o auxílio de um 

analisador de espectro de bolso, as medições serão comparadas 

e propostas soluções, caso existam níveis prejudiciais á saúde 

do trabalhador. Uma das motivações da utilização de fonte de 

emissão o smartphone, é que nos dias atuais a maior parcela do 

campo elétrico irradiado por esse equipamento é para fora do 

equipamento e não para dentro da cabeça, ou seja, o usuário 

passivo(ser humano ou equipamento eletroeletrônico nas 

proximidades) é que sofre o maior efeito do campo emitido pelo 

dispositivo[3]. 

O objetivo principal do conjunto de experimentos é 

verificar se existem riscos para os trabalhadores e/ou os 

equipamentos que dividem o mesmo espaço de trabalho.  No 

experimento a fonte de emissão de campo serão smartphones 

convencionais, por ser um dispositivo que a maioria das pessoas 

utilizam em seus ambientes de trabalho.  

Os limites de exposição para indivíduos em ambientes 

controlados são observados na Tabela 1, e os limites para 

exposição pública na Tabela 2.  

 

Tabela 1 - Limites para exposição ocupacional a CEMRF na 

faixa de rádio frequências entre 9 kHz e 300 GHz (valores 

eficazes não perturbados)[4].  
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Faixa de 

Rádio 

Fequências  

Intensidade 

de Campo, 

E (V/m).  

Intensidade 

de Campo, 

H (A/m).  

Densidade de potência 

da onda plana 

equivalente, Seq (W/m2)  

9 kHz a 150 

kHz  

610 24,4 -  

0,065 MHz 

a 1 MHz  

610 1,6/f  -  

1 MHz a 10 

MHz  

610/f 1,6/f  -  

10 MHz a 

400 MHz  

61 0,16 10 

400 MHz a 

2000 MHz  

3f1/2 0,008f1/2  f/40 

2 GHz a 300 

GHz  

137 0,36  50  

 

E ainda pode ser visto na Tabela 2 os níveis de referência da 

exposição a campos elétricos, magnéticos e densidade de 

potência de onda plana equivalente.   

 

Tabela 2 - Limites para exposição da população em geral a 

CEMRF na faixa de rádio frequências entre 9 kHz e 300 GHz 

(valores eficazes não perturbados)[4]. 
Faixa de 

Rádio 

frequências  

Intensidade 

de Campo, 

E (V/m).  

Intensidade 

de Campo, 

H (A/m).  

Densidade de potência 

da onda plana 

equivalente, Seq (W/m2)  

9 kHz a 150 

kHz  

87  5  -  

0,15 MHz a 

1 MHz  

87  0,73/f  -  

1 MHz a 10 

MHz  

87/f1/2 0,73/f  -  

10 MHz a 

400 MHz  

28  0,073  2  

400 MHz a 

2000 MHz  

1,375f1/2 0,0037f1/2  f/200  

2 GHz a 300 

GHz  

61  0,16  10  

 

II. METODOLOGIA  

 

A metodologia experimental para a análise de 

ambientes fechados, simulando um ambiente de trabalho e 

indivíduos próximos utilizando o celular foi realizada da 

seguinte forma:  

➢ 1ª Etapa: Ambiente fechado e uma fonte de emissão:  

 Inicialmente será colocado um smartphone 

convencional, próximo ao analisador de espectro, em que a 

fonte(Tx) é o celular e o receptor(Rx) é o analisador de espectro 

que capta o nível de campo elétrico em dBm. O Analisador de 

Espectro utilizado nas medições foi o RF Explorer Handheld 

Spectrum Analyzer 3G, que abrange frequências até 2,45 GHz 

e níveis de campo elétrico até -1,0 dBm. A ilustração do 

experimento pode ser observada na Fig.1.  

 
Figura 1. Setup para medição da 1ª etapa. (Fonte: Própria) 

 

A ideia principal de propor este cenário de medição é 

de que os trabalhadores em um escritório que possam 

eventualmente estar com o aparelho conectado nas 

proximidades, sofram danos futuros à sua saúde. 

E as situações que serão analisadas para a primeira etapa são:  

A. Cerca de 1,0 m com o 3G desligado; 

B. Cerca de 1,0 m com o 3G ligado; 

C. Cerca de 1,0 m com o 3G desligado e realizando a 

ligação; 

D. Cerca de 1,0 m com o 3G ligado e realizando a ligação. 

 

Em cada situação o nível de campo elétrico era 

avaliado, e seu valor máximo captado. A tela do analisado de 

espectro utilizado tem as configurações observadas na Fig. 2.  

Figura 2. Tela do analisador de espectro[5]. 

 

O analisador de espectro possui também o 3G, e o 

software para a análise do espectro do sinal captado pode ser 

instalado em um notebook ou computador convencional. A tela 

do software pode ser observada na Fig.3. 
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Figura 3. Tela do software RF Explorer For Windows. (Fonte: Retirada do 

Experimento) 
 

Para cada etapa do experimento foram coletados; a 

potência em W  e sua respectiva frequência.  

O tratamento de dados para a conversão do nível de 

campo elétrico em V/m, para a comparação com as normas, é 

realizado da seguinte forma:            

Em seguida como a antena receptora conectada ao analisador 

de espectro é um dipolo de meia onda, conectado a uma 

terminação casada com 50 ohms, é necessário calcular a 

abertura efetiva desta antena dado pela identidade[7]. 

𝐴𝑒 =
𝐺.𝜆2

4𝜋
               (1) 

 

Em que:  

 

𝜆 =
𝑐

𝑓
                  (2) 

 

Com c = 3.108 m/s(velocidade da luz no espaço livre). E o 

ganho do dipolo desta antena(G) é aproximadamente 2 dBi[5], 

e a conversão do mesmo de forma adimensional é dada por:  

 

𝐺 =  10
𝐺(𝑑𝐵𝑖)

10                   (3) 

 

E em seguida calcular o valor do campo elétrico resultante 

captado pela equação[7] 

 

|𝐸| = (
𝑃𝑅𝑥 120𝜋

𝐴𝑒
)

1

2
                   (4) 

 

Em que PRx é a potência recebida em W.  

 

Os campos eletromagnéticos provenientes de RF 

mudam de característica com a distância a partir da sua fonte 

(antena). É a região do espaço onde os campos elétrico e 

magnético possuem características aproximadamente de onda 

plana e as componentes de campo elétrico e magnético são 

perpendiculares entre si e ambas são transversais à direção de 

propagação. A região de campos distantes pode ser determinada 

a partir das condições relacionadas a seguir[8].A necessidade 

de que a onda deve ser plana impõe que se assegure as 

condições de distância relativas à Região de Campo 

Distante(RCD): 

 

𝑟 >
2𝐷2

𝜆
 :.   D>2,5λ          (5.a) 

𝑟 > 1,6𝜆 :. D<1/3 λ          (5.b) 

𝑟 > 5𝐷 :.  1/3 λ<D<2,5λ           (5.c) 

 

Em que: 

• r = É a distância entre a distância da fonte ao receptor; 

• D = É máxima dimensão física da antena em m;  

Nesta situação, para o campo distante, é suficiente a 

medição de apenas um dos campos (elétrico ou magnético) ou 

a medição da densidade de potência. Para assegurar que as 

medições serão realizadas na região de campo distantes, é 

necessário, saber as dimensões físicas da antena receptora do 

analisador de espectro e o comprimento de onda de acordo com 

a frequência recebida.  

Uma vez que dimensão da antena dipolo receptora é 

cerca de 10,0 cm e o comprimento de onda do sinal recebido 

próximo de 1.860 MHz, tem-se que o comprimento de onda é 

0,161 m, logo a condição estabelecida é a condição da Eq.(5.b), 

em que a maior dimensão da antena está entre 5,34≤ 10 ≤
40,25, logo para garantir a medição do campo elétrico na região 

de campos distantes a distância da fonte ao receptor deve ser 

maior que 50,0 cm. E todas as medições serão realizadas a 1,0 

m da fonte, portanto é possível garantir a condição desejada.  

➢ 2ª Etapa: Ambiente fechado com duas fontes de 

emissão:  

A segunda etapa irá ser realizada de forma similar a 

primeira etapa, de acordo com os procedimentos a seguir:  

A. Os dois celulares afastados cerca de 1,0 m com o 3G 

ligados; 

B. Os dois celulares afastados cerca de 1,0 m com o 3G 

desligado e realizando a ligação; 

C. Os dois celulares afastados cerca de 1,0 m com o 3G 

ligado e realizando a ligação; 

 
Figura 4. Setup para a 2ª Etapa. 
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O tratamento de dados se dará da forma similar a 1ª 

Etapa.  

As 3ª e 4ª etapas serão realizadas com as mesmas 

caraterísticas das etapas 1 e 2 respectivamente, só que em 

ambientes abertos, e os dados tratados posteriormente.  

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O procedimento experimental da 1ª etapa foi realizado 

de acordo como foi observado na Fig.1. O analisador de 

espectro foi colocado a cerca de 1,0m do smartphone, que nessa 

etapa é um do modelo MotoG5, com 4G, e operadora Claro, nas 

configurações da 1ª etapa.  

Os resultados da primeira etapa podem ser observados 

na Tabela 3.  

Tabela 3. Resultados da 1ª Etapa.  
Etapa Potência(µW) f(GHz) Campo 

Elétrico

(V/m) 

Exposição 

Ocupacional 

em 

Conformidade 

1-A 3,2 1,86 0,61 Sim 

1-B 3,6 1,86 0,65 Sim 

1-C 3,98 1,86 0,68 Sim 

1-D 3,98 1,86 0,68 Sim 

 

Como pode ser observando na Tabela 3, os resultados, 

apesar de possuírem m nível de campo elétrico considerável, 

estão em conformidade com os observados na Tabela 1, na qual 

é possível identificar que o limite máximo de exposição é cerca 

de 129,34 V/m, para a faixa de frequência analisada. Os limites 

para a exposição ocupacional, relacionam a exposição dos 

indivíduos a níveis de campo, no ambiente de trabalho de modo 

que os mesmos estejam cientes dos riscos e possam ser tomadas 

medidas preventivas, caso exista níveis que ofereçam risco à 

saúde do trabalhador.  

O procedimento experimental da segunda etapa foi realizado de 

acordo com a Fig.4. O analisador de espectro foi colocado a 

cerca de 1,0m de cada smartphone, que nessa etapa, ambos são 

do modelo MotoG5, com 3G, e operadora Claro, nas 

configurações da 2ª etapa. 

 

Tabela 4. Resultados da 2ª etapa.  
Etapa Potência(µW) f(GHz) Campo 

Elétrico(V/m) 

Exposição 

Ocupacional 

em 

conformidade 

2-A 4,5 1,86 0,72 Sim  

2-B 6,31 1,86 0,74 Sim  

2-C 17,8 1,86 2,1 Sim  

 

Como podem ser observando na Tabela 4, os 

resultados, apesar de possuírem um nível de campo elétrico 

considerável, então em conformidade com os observados na 

Tabela 1, na qual é possível identificar que o limite máximo de 

exposição que é cerca de 129,34 V/m, para a faixa de frequência 

analisada.  

O procedimento experimental da terceira etapa foi 

realizado de acordo com pode ser visto na Fig.4, só que para 

essa etapa em um ambiente aberto, simulando a região externa 

de um escritório de trabalho, que poderia ser o pátio, nas 

proximidades da edificação de trabalho. 

 

Tabela 5. Resultados da 3ª etapa.  
Etapa Potência(µW) f(GHz) Campo 

Elétrico 

(V/m) 

Exposição 

Pública em 

conformidade 

1-A 2,98 1,86 0,59 Sim  

1-B 3,1 1,86 0,6 Sim  

1-C 3,5 1,86 0,64 Sim  

1-D 3,98 1,86 0,68 Sim  

 

Como pode ser observando na Tabela 5, os resultados, 

apresentados não tem um valor tão significativo de campo 

elétrico, uma vez que o cenário de medição é um ambiente que 

não possui paredes com características refletoras que façam 

com que uma parcela do campo elétrico volte para o usuário por 

reflexão. Para esse cenário o ar se encarrega de fazer com que 

a maior parcela do campo elétrico irradiado seja dispersa no ar. 

Os resultados da Tabela 5 estão em conformidade com os 

observados da Tabela 2, na qual é possível identificar que o 

limite máximo de exposição é cerca de 59,28 V/m, para a faixa 

de frequência analisada, que pode ser calculada através do 

auxilio da Tabela 2.  

O procedimento experimental da 4ª etapa foi realizado 

de acordo com a Fig.4 O analisador de espectro foi colocado a 

cerca de 1,0m de dois smartphones, que nessa etapa são do 

mesmo modelo das medições anteriores. O experimento foi 

realizado por cerca de 8 min, e aferidos os níveis máximos de 

potência em 𝑢W.  

 

Tabela 6. Resultados da 4ª etapa.  
Etapa Potência(µW) f(GHz) Campo 

Elétrico(V/m) 

Exposição 

Ocupacional 

em 

comformidade 

1-A 4,1 1,86 0,69 Sim  

1-B 5,7 1,86 0,67 Sim  

1-C 15,2 1,86 1,78 Sim  

 

Como pode ser observando na Tabela 6, os resultados, 

apesar de possuírem um nível de campo elétrico considerável, 

estão em conformidade com os observados na Tabela 2, na qual 

é possível identificar que o limite máximo de exposição é cerca 

de 59,28V/m, para a faixa de frequência analisada.  Esses níveis 

são um pouco maiores do que os observados na 3ª etapa, uma 

vez que nesse cenário tem-se a inclusão de mais uma fonte de 

campo elétrico.  

 

IV. CONCLUSÕES  

No trabalho foi proposta uma série de experimentos 

com o intuito de investigar se a exposição de radiação não-

ionizante emitida por dispositivos moveis em ambientes 

controlados e populacionais, que podem ser ambientes de 

trabalho, oferece risco à saúde do trabalhador. No trabalho foi 

escolhido como dispositivo móvel, smartphones no modelo G5 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

145



com pacote de dados da Claro. os experimentos foram 

realizados a distâncias que possam garantir a caraterização de 

uma onda plana, ou seja, a região de campos distantes e um 

afastamento que é o convencional de trabalhadores que dividem 

um escritório, por exemplo. Os níveis de campo foram 

coletados por um analisador de espectro convencional do 

modelo RF Explorer e tratados analiticamente para serem 

comparados com as normas Brasileiras.  

 Através do conjunto de experimentos propostos no 

trabalho é possível concluir que apesar de ter-se níveis de 

campo elétrico irradiado para o corpo do ser humano 

praticamente em todos os ambientes sejam, fechados ou 

abertos, pela utilização de dispositivos móveis, a irradiação 

caraterizada como não ionizante não oferece risco significativo 

ao usuário pela exposição prolongada. Diante dos resultados 

apresentados, não há risco a saúde do trabalhador. Portanto não 

são necessárias medidas de controle para diminuir o nível de 

exposição de radiação não-ionizante ao trabalhador. Logo os 

objetivos gerais e específicos do trabalho foram atingidos.  

Porém na sugestão de trabalhos futuros, pode-se 

avaliar um ambiente com diversas fontes de irradiação não 

ionizante, bem como diversos tipos de aparelhos 

eletroeletrônicos, em ambientes fechados e/ou abertos.  
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Resumo— Este artigo apresenta o desenvolvimento de um 

painel de absorvedor de irradiações eletromagnéticas, de 

elementos piramidais, de baixo custo, construídos em moldes de 

policloreto de vinila, grafite em pó e isopor, fixadas com cola de 

acetato de polivinila, para uso em laboratórios de micro-ondas. A 

caracterização eletromagnética dos materiais envolve a avaliação 

da distribuição da energia, relacionados com a interação da onda 

eletromagnética com o material. O método de ensaio aplicado para 

a obtenção dos resultados da refletividade e perda por reflexão foi 

o de secção reta de radar. Nas medições realizadas com antenas no 

plano de incidência de 30º, 45º e 60º, o painel absorvedor obteve 

atenuação máxima de 25 dB, operando em banda ultra larga (1 a 

13 GHz). 

Palavras-Chave—painel absorvedor; baixo custo; 

caracterização eletromagnética; distribuição de energia 

I. INTRODUÇÃO 

As interferências eletromagnéticas (EMI) das tecnologias 
mais utilizadas hoje em dia, são aquelas das redes locais sem fio, 
telefonia móvel celular, comunicações pessoais sem fio, sinais 
de rádio analógico e digital e TV digital e que operam nas faixas 
de frequências de kHz à GHz. No Brasil, a regulamentação dos 
serviços de telecomunicações é realizada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL [1]. Alguns exemplos de 
utilização do espectro eletromagnético por faixa de frequências 
de acordo com a ANATEL, são relacionados na Tabela I. 

O uso crescente de equipamentos sem fio, os quais utilizam 
o espectro eletromagnético têm despertado interesse de diversas 
instituições com estudos para o desenvolvimento de normas e 
padrões de compatibilidade eletromagnética (Electromagnetic 
compatibility – EMC) e interferência eletromagnética 
(Electromagnetic Interference – EMI) para equipamentos 
elétricos e eletrônicos [2]-[4]. A EMC pode ser definida como a 
habilidade de um dispositivo ou sistemas de funcionar 
satisfatoriamente a introdução de distúrbios eletromagnéticos 
intoleráveis a algum outro, dispositivo ou sistema [5], enquanto 
que a interferência eletromagnética pode ser identificada como 
alterações provocadas, como aumento de corrente, variação na 
frequência de funcionamento, perda de ganho ou de potência, 
entre outros [6]. 

O controle dos níveis de irradiação eletromagnéticas 
emitidas pelos equipamentos eletrônicos são também exigidos 
pela legislação governamental [2-3]. Os materiais absorvedores 
de radiação eletromagnética (MARE), são utilizados em 

dispositivos e sistemas eletromagnéticos para garantir o controle 
da irradiação eletromagnética [7], [8].  

As indústrias aeronáuticas, médicas, automobilísticas e de 
telecomunicações são setores que necessitam utilizar materiais 
absorvedores de radiação eletromagnéticas no desenvolvimento 
de suas atividades. Para isso os ensaios são realizados no interior 
de câmaras anecóicas, que são espaços isolados dos meios 
externos através de paredes que são revestidas com MARE [8], 
[9]. 

TABELA I. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DOS ESPECTROS ELETROMAGNÉTICOS E 

AS RESPECTIVAS FAIXAS DE FREQUÊNCIAS REGULAMENTADAS PELA ANATEL 

[1].  

Frequency band use 

130 – 160 KHz Comunicação marítima 

535 – 1625 KHz Radiodifusão 

30 – 300 MHz Televisão, Radiodifusão 

400 MHz Telefone sem fio doméstico 

824 – 895 MHz Telefone celular 

1.2 – 1.5 GHz 
Sistema de Posicionamento 

Global 

2.45 GHz Forno de micro-ondas doméstico 

2.7 – 2.9 GHz Radares meteorológicos 

3.0 – 3.5 GHz Radares de aeroportos 

2.4 – 5.0 GHz Tecnologia sem fio “Bluetooth” 

3.5 – 4.0 GHz Internet por rádio 

8.0 – 12 GHz 
Radares militares de 

traqueamento aéreo 

30 GHz 
Radares de imageamento 

topográfico 

 
As propriedades dielétricas de materiais constituem uma 

área de conhecimento com um importante potencial para o 
desenvolvimento de estruturas de absorção de irradiação 
eletromagnética, para aplicações em diversos campos das novas 
tecnologias nas áreas médicas e militares. A segurança de bens 
e equipamentos tem regulamentações definidas a partir da 
determinação EMC e de níveis de EMI [3]. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as 
características de refletividade e constante de perdas de um 
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painel absorvedor de radiação eletromagnética de baixo custo 
para aplicação em ambiente de laboratório de micro-ondas. Este 
trabalho é composto por quatro seções além desta introdução. 
Na seção II são abordados os materiais e metodologia utilizados, 
na seção III os resultados são discutidos e, na seção IV são 
realizadas as considerações finais. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais dielétricos podem identificados a partir de suas 

propriedades dielétricas, dentre as quais podem ser citados: 

A. Refletividade 

Uma onda eletromagnética ao incidir sobre um meio 
material pode ser absorvida, transmitida ou refletida para o meio 
de incidência, dependendo das características do meio como 
permeabilidade, permissividade e condutividade [11]-[12]. A 
refletividade está relacionada com a parte da onda incidente que 
retorna para o meio, geralmente com angulação diferente. A 
refletividade está relacionada com coeficiente de reflexão, que 
em linhas de transmissão é indicada pela ração entre as 
impedâncias da linha. A refletividade é dada pelo quadrado do 
coeficiente de reflexão: 

2|| R  (1) 

Para o caso da linha de transmissão com impedância 
característica Z0, conectada a uma carga de impedância ZL, o 
coeficiente de reflexão é dado por: 

0

0

ZZ

ZZ

L

L




  (2) 

A propagação de uma onda eletromagnética é influenciada 
pelas propriedades elétricas e magnéticas de um meio de 
material, assim como pela frequência do campo elétrico e 
magnético aplicado. Essas propriedades são afetadas por outros 
fatores, como a composição do material, temperatura e a 
frequência de oscilação do campo eletromagnético [10]. 

B. Permissividade 

Em um meio com perdas (condutividade não nula), a 
permissividade e a permeabilidade do meio assumem valores 
complexos. Nas situações de fronteiras, essas caraterísticas têm 
influência na reflexão das ondas e na atenuação no interior dos 
materiais [11-13]. No domínio da frequência, a permissividade 
do material (𝜖) assume um valor complexo, seu valor é 
apresentado relativamente ao valor da permissividade do vácuo, 
dado por: 

 𝜖 = 𝜖′ − 𝑗𝜖′′ =  𝜖0(𝜖𝑟
′ − 𝑗𝜖𝑟

′′), (3) 

em que 𝜖0 é a permissividade do vácuo, 𝜖𝑟 é a permissividade 
relativa, com 𝜖′ representando a parte real e 𝜖′′ a parte 
imaginária. 

A parte real (𝜖𝑟′), conhecida como “constante dielétrica 
relativa”, representa a capacidade do material de armazenar 
energia em resposta a um campo elétrico aplicado, a parte 
imaginária (𝑗𝜖𝑟′′), conhecida como “fator de perda dielétrica” 
refere-se à energia dissipada em forma de calor [4]. 

A Equação (4) sugere que as quantidades 𝜖´ e 𝜖" estão 
defasadas entre si. O ângulo que representa esta defasagem, 
conhecido como “tangente de perdas” (𝑡𝑎𝑛 𝛿) é um importante 
estimador das características dielétricas do meio. A tangente de 
perdas representa a razão entre a energia perdida e a energia 
armazenada por ciclo do campo externo aplicado. Em termos 
numéricos, a tangente de perdas é representada por: 

𝑡𝑎𝑛 𝛿 =
𝜖𝑟′′

𝜖𝑟′
 (4) 

Os absorvedores de micro-ondas podem assumir diversas 
formas geométricas, como piramidal, piramidal truncado, 
cunha, hibrido, plano, favo de mel, obliquo, entre outros. Os 
produtos comerciais são confeccionados em espuma de 
poliuretano e impregnados de carbono ou poliestireno com 
carbono [6]. Neste trabalho foi escolhido o absorvedor de forma 
piramidal, por ser mais comum nas estruturas das câmaras 
anecóicas, com maior facilidade de manuseio e operando na 
faixa de frequência de micro-ondas (1 GHz a 13 GHz). 

As medições foram realizadas no Laboratório de Medidas 
em Telecomunicações do IFPB, Campus João Pessoa, no 
analisador de redes vetorial (Vetorial Netwok Analizer – VNA) 
(modelo N5230 da Agilent Technologies) para medição na faixa 
de frequências de 300 KHz – 13,5 GHz, com antenas corneta da 
A. H. Systems, modelo SAS 57, SN 1801.  

III. RESULTADOS 

Na Fig. 1 é apresentada a estrutura piramidal utilizada no 
projeto. As estruturas piramidais ocas, foram construídas com 
folha de PVC (policloreto de vinila) rígida de 1 mm de 
espessura, com a base quadrada de 7 cm de lado e a altura com 
14 cm, compatível com a faixa de comprimento de onda.  O 
espaço vazio foi preenchido com grafite em pó e com uma 
pirâmide de isopor, foi introduzida como núcleo do grafite, 
fixadas com cola de acetato de polivinila (cola branca). Desta 
maneira, o grafite forma uma parede estreita de 5 mm de 
espessura entre o plástico e o isopor. 

Na Fig. 2 pode ser visualizado o protótipo do painel 

absorvedor. Foi utilizado um painel de Madeirit de 

65 cm × 65 cm e revestido com uma placa de cobre, operando 

como superfície de reflexão. As estruturas piramidais foram 

fixadas sobre a placa de cobre, formando um painel com 

formato de 9 × 9 colunas de absorvedores piramidais. O custo 

total da placa, para valores do ano de 2018 foi inferior a 

US$ 30,00, valor muito menor ao verificado em painéis 

comerciais.  

Para as medições de caracterização dos painéis foi utilizada 

a técnica de seção reta de radar, que consiste de uma medida 

estática, onde o painel a ser caracterizado permanece fixo em 

uma posição, enquanto as ondas incidem na superfície de 

referência, com a reflexão medidas na antena receptora [14]-

[16]. As posições das antenas foram alteradas de acordo com 

eixo normal da placa absorvedora, com valores de variação 

angular na ordem de 30°, 45° e 60°, com a medição da 

transmissão do sinal, ou seja, a potência recebida em Rx 

(parâmetro |S21|), o setup é semelhante ao observado na Fig. 3. 
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Fig. 1. Estruturas piramidais ocas e recheadas com grafite em pó. 

 

Fig. 2. Perfil do Painel de absorção com as pirâmides. 

 

 
Fig. 3. Angulação entre as antenas emissoras e receptora com o plano refletor. 

Após a caracterização do painel refletor (referência), é 
inserido o painel absorvedor com a estrutura piramidal, no 
mesmo local do painel de referência, realizando as medições do 
fator de transmissão (|S21|) na antena receptora. Na Fig. 4 pode 
ser visualizado o setup de medição do protótipo do painel 
absorvedor, no qual o posicionamento do painel é feito em um 
suporte colocado a distância de campo distante [16], das antenas 
de transmissão e recepção.  

Na Figura 5 pode ser visualizada a comparação do parâmetro 
|S21| da placa metálica e do protótipo do painel absorvedor. Na 
Fig. 5(a) é observada os valores medidos da placa utilizadas 
como valor de referência para a medida da atenuação produzida 
pelo painel absorvedor. Sobre a placa metálica foi posicionado 
o painel absorvedor. As medições foram repetidas para os 
mesmos ângulos de incidência.  

O resultado da atenuação do protótipo painel absorvedora é 
mostrado na Fig. 5(b). Como observado para as primeiras 
frequências de ressonância a placa apresentou atenuação de pelo 
menos 15 dB na potência transmitida, com o aumento da 
variação em frequências mais altas. 

 
Fig. 4. Setup de medição do protótipo do painel absorvedor. 

 

 
       (a) 

 

  
         (b) 

Fig. 5 – Parâmetro |S21| medido em três ângulos: (a) placa metálica, 

(b) protótipo do painel absorvedor. 

 

O resultado da atenuação da potência transmitida 

(parâmetro |S21|) normalizado do protótipo do painel absorvedor 

é mostrado na Fig. 6. Pode-se observar que a introdução do 

painel absorvedor produziu uma atenuação de até 25 dB em 

frequências específicas. Também foi observado que para 

frequências mais altas houve maior variação na atenuação da 

potência transmitida. 
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Fig. 6 - Atenuação do painel absorvedor construído. 

IV. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um painel de 
absorvedor de irradiações eletromagnéticas, de elementos 
piramidais, de baixo custo, construídos em três camadas, em 
moldes de policloreto de vinila, com grafite em pó, isopor, 
fixadas com cola de acetato de polivinila, sobre uma placa 
metálica, para uso em laboratórios de micro-ondas. O painel 
absorvedor apresentou resultados significativos com atenuação 
média de 15 dB e máxima de 25 dB em frequências específicas, 
com maior taxa de absorção para ângulos mais agudos, e custo 
inferior a US$ 30,00, para valores de 2018, considerado de baixo 
custo quando comparado aos absorvedores comerciais. 
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Abstract — In this study, the electromagnetic (EM) shielding 

effectiveness (SE) of polymer composites based on natural 

graphite in flakes and silicone rubber were investigated with the 

aim to contribute to the development of the technology of 

Radiation Absorbent Materials (RAM). This topic has attracted 

great attention to the aeronautical and aerospace applications, 

due to the serious problems that the EM interference can cause to 

electronic devices. According to this, the present work has 

produced samples of the composite materials with variations on 

the sizes of the filler particles, composition and the thickness of 

the samples. The EM characterization of the samples is given by 

the Vector Network Analyzer (VNA) with the frequency range of 

the X – band (8.2 – 12.4 GHz). The results indicate that the 

samples with 2mm thickness, containing 10 wt% graphite 

exhibited SE of approximately 8 dB at 10 GHz, which represents 

approximately 90% of shielding effectiveness. 

 

Keywords— Composite Materials, Electromagnetic shielding, 

Graphite, Radiation Absorbent Materials, X-BAND. 

I.  INTRODUCTION  

Radiation absorbent materials (RAM) of the microwave 

frequency range have attracted great attention in the military 

and civil applications. Due to the increasing of electromagnetic 

interference (EMI), that causes serious problems such as 

malfunction of electronic devices and detrimental effects on 

human bodies exposed to this radiation [1]. 

When it is possible to combine dielectric materials with 

conductive materials, those with good potential of electrical 

permissiveness and magnetic permeability, characterizing in a 

polymer composite capable of acting as an electromagnetic 

filter with the function of attenuating the incident 

electromagnetic radiation, by the phenomena of shielding from 

reflection and shielding from absorption [2-3]. 

In the line of carbonaceous materials, this work aims to 

produce and characterize samples of silicone rubber with 

microcrystalline natural graphite, and study the dependence on 

the composition and on the variation of the sizes of the 

conductive fillers with the properties on its shielding 

effectiveness (SE), and contribute to the development of the 

RAM technology in the aeronautical and aerospace 

environment. 

II. MATERIALS AND METHODS 

For this study, samples of silicone rubber and natural 

microcrystalline graphite in the form of flakes were produced 

following the measurements of 22.8mm in length by 10.22mm 

in width, and the thickness of 2.0mm, with the composition of 

90 wt% of silicone rubber plus 10 wt% of natural graphite in 

flakes. Where the dielectric matrix “silicone” it is 

commercially available from ABCOL, and the conductive 

fillers “graphite” by the Nacional de Grafite LTDA.  

The electromagnetic characterization was performed by the 

technique of the Vector Network Analyzer (VNA) model 

N5235A, in which it is possible to measure through numerical 

methods, the behaviors related to the electrical and magnetic 

properties of the study material “samples”. The VNA emits an 

electromagnetic pulse in the range of 8.2 GHz to 12.4 GHz, 

where through a waveguide that pulse reaches the test material 

“samples”, and then through its diode detectors (receivers) 

pick up the signal that return and perform the measurements of 

magnitude and phase of the signal, informing what are the S- 

Parameters of the analysis, thus enabling to do the calculations 

of the reflection and transmission of the emitted signal [4]. 

 

 
Fig. 1 – A Schematic depiction of the polymer composite developed in the 

study. 

The reflection R is given by the 𝑅 = |𝑆11|2 = |𝑆22|², and the 

transmission T as to 𝑇 = |𝑆21|2 = |𝑆12|². The amount of 
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absorbed radiation A is obtained indirectly by the ratio A = 1- 

(T + R) [5]. Therefore, the electromagnetic shielding 

effectiveness (SE) of a material can be quantified as the sum 

of the contribution from the shielding from reflection (SER) 

and the shielding from absorption (SEA) [5]. 

 

𝑺𝑬𝑨 (𝒅𝑩) = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝟏

𝟏 − 𝑹
)  

eq. 1 

𝑺𝑬𝑨 (𝒅𝑩) = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝟏 − 𝑹

𝑻
)  

eq. 2 

𝑺𝑬 (𝒅𝑩) = 𝑺𝑬𝑹 + 𝑺𝑬𝑨 eq.3 

Where R represents the portion of the electromagnetic radiation 

that has undergone reflectivity phenomenon, T represents the 

portion of the radiation that underwent transmission 

phenomenon and A represents the portion of the radiation that 

was absorbed by the material medium. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A. Morphological characterization: 

The morphology of the natural graphite in flakes was analyzed 

from a Scanning Electron Microscope (SEM). Fig. 2 presents 

the SEM images of the graphite in the form of lattices with a 

rough surface and evidence the difference between the sizes of 

the particles. 

100x 

 

10000x 

 

  

  
Fig. 2 - Scanning Electron Microscopy of the Natural Graphite, with an 
increase of 100x and 10000x respectively, (A) Particulate>300µm, (B) 

250µm>Particulate>106µm, (C) 150µm>Particulate>45µm. 

 

B. Electromagnetic Characterization and 

Shielding Effectiveness 

The electromagnetic characterization of the samples is given 

by the S-Parameters measured from the VNA, and with the 

values of the reflection and transmission process obtained 

from these parameters, the shielding effectiveness becomes 

possible to obtain by using the equations 1, 2 and 3. Fig. 3 

shows the shielding of the composites with 2mm thickness and 

containing 90 wt% of silicone rubber plus 10 wt% of natural 

graphite, the graphics are plotted by the results of the 

calculation of the shielding from reflection (SER), shielding 

from absorption (SEA) and the resultant (SE) of both shielding 

from reflection and absorption. It is worth mentioning that the 

difference between the sizes of the particulates used on each 

sample affects gradually on the behavior of its electric 

permittivity and magnetic permeability, which also affect 

directly on its shielding effectiveness. 
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Fig. 3 – EMI Shielding Effectiveness of the polymer composite with 2mm 

thickness in the 8.2 – 12.4 GHz frequency band. 

  

In Fig. 3 it can be seen that the results of the shielding 

effectiveness of the samples filled with the conductive 

material (Graphite) presented a considerably higher value than 

the sample with only silicone rubber. This refers to the 

electromagnetic properties of the graphite that contributes 

directly to the parameters of absorption and reflection on the 

incident electromagnetic waves [6-7]. 

Both plots of shielding from reflection and absorption are in a 

linear dependence. As the frequency increases its value the 

reflection loss decreases and the absorption loss gets higher. 

This can be explained as the principle for highly conducting 

materials, where only conductivity (σ) and magnetic 

permeability (μ) are important, such that the shielding from 

reflection (SER) is dependent upon their ratio (i.e. σ/μ) while 

the shielding from absorption (SEA) is a function of their 

product [6]. 

The influence on the sizes of the particulates is also detected 

in the properties of the SE. There is a pattern on the SEs, 

whereas you increase the size of the particulates in the 

samples, the total amount of SE is also increased. As follows 

in Table 1, with samples containing the smaller particles the 

SE obtained it was (~ 6 to 1 dB), for the medium particles a 

SE of (~ 7.5 to 5 dB), and for the bigger particles a SE of (~ 

9.5 to 4 dB), though for all SEs a decrease with increase of 

frequency. 

 
Table 1 - Summarization of Electromagnetic Interference Shielding 

Effectiveness properties at 8.2 – 12.4 GHz. 

 

IV. CONCLUSIONS 

The polymer composite based on silicone rubber and natural 

graphite in flakes presented an interesting performance in the 

analysis of the electromagnetic shielding effectiveness for the 

frequency range of the X – band (8.2 to 12.4 GHz). The 

composites produced with the bigger particulates showed a 

promising property on its shielding efficiency compared to the 

composites with the smaller ones. 
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Sample 

EMI SE (dB) at 

(8.2 – 12.4 GHz) 

Concentration of 

the Polymer 

Composite 
Particle Size 

Silicone 

rubber 

(wt%) 

Graphite 

(wt%) 

90 10 Part>300µm 9.5 to 4 

90 10 250µm>Part>106µm 7.5 to 5 

90 10 150µm>Part>45µm 6 to 1 

100 0 --------- 1.5 
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Abstract— The study consists in calculating and evaluating 

the electric field levels generated by a system composed of two 

transmission lines of 345 kV, operating in permanent regime, 

belonging to the company Eletrobras Furnas. For the calculation 

of such levels, a computational routine based on the Maxwell 

equations associated with the superposition theorem and the 

Load Simulation method is developed on a Matlab® 

environment. As the electric fields and levels generated by 

transmission lines are influenced by the geometric configuration 

of the lines, the article uses a Monte Carlo simulation to evaluate 

the influence of the heights of the conductors of the system in the 

electric field profile generated. The validation of the proposed 

methodology is carried out by a comparison of measurements 

performed in a section of the line, located at São José da Barra 

(MG), with the results generated by the computational routine 

developed. The importance of this study is mainly due to the 

studies regarding possible pathologies that can be developed, in 

the long term, in the public that are exposed to high levels of 

electric fields in low frequencies. 

Keywords—electric field; monte carlo; steady state; 

transmission lines. 

I.  INTRODUCTION  

Currently, the most efficient way of transporting the 
electricity generated to the consumer centers is through 
transmission lines (TLs). The voltage levels used in this 
transport are usually high to reduce ohmic losses and, as a 
consequence, electric fields are also high. Exposure to these 
fields can be harmful to health. A fact that causes concern in 
the Brazilian community since, due to geographical, economic 
and social problems, the transmission lines are located closer to 
residential areas [1]. 

The maximum limits of electric fields generated by 
transmission lines are regulated by national and international 
bodies. As established by ICNIRP - International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection, and recommended by 
the World Health Organization, the reference levels for 
exposure of the general public and the occupational population, 
to 60 Hz electric and magnetic fields are [2]: 

 4.17 kV/m for the general public; 

 8.33 kV/m for the occupational public. 

Before the regulation, this paper proposes to use a 
computational routine, implemented on Matlab environment, 

that will model a system composed of two real transmission 
lines belonging to the company Eletrobras Furnas. The main 
goal is to verify if these TLs are operating within the specified 
limits, so in order to ensure that these levels will be adhered to 
at initial project stages or to the full extent of their span. 

The electric field levels emitted by this system will be 
calculated using the Maxwell equations, associated with the 
superposition theorem and the Load Simulation method. The 
obtained results will be compared with measurements, already 
made on the field of the same system. In addition, a Monte 
Carlo simulation will be used to portray possible variations in 
conductor heights of the system.  

The Monte Carlo method is a statistical simulation method 
that uses repeated random sampling sequence and the desired 
result is obtained by means of techniques, such as mean and 
standard deviation. It is used in different fields as in complex 
simulations of physical or economical phenomena, 
computation and games [3, 4]. 

II. NUMERICAL EVALUATION OF THE ELECTRIC FIELD 

The operation of a transmission line can be divided into two 
operating regimes [5]: 

 Permanent regime: frequency from 50 to 60 Hz; 

 Transient regime:  frequency up to 10 MHz. 

In general, the evaluation numerical of the electromagnetic 
field of the transmission lines is due to the operation regime of 
the line (permanent or transient) and the device to be 
influenced. For the case where the TL operates in permanent 
regime, the electromagnetic fields have a slow variation on the 
time, allowing simplifications. Therefore, the evaluation can be 
decomposed into magnetic coupling, which is inductive, and 
electric, which can be capacitive or conductive [6]. 

This study considers only the capacitive coupling produced 
by a system composed of two TLs operating in a permanent 
regime. This type of coupling has a divergent modeling and 
projects itself along the ground with a transversal effect to the 
line, according to Fig. 1.  
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Fig. 1. Example of a divergent modeling relative to the electric coupling [7].  

The electric field produced by a TL depends, considering 
only the capacitive coupling, on the following parameters: 

• Line voltage: the higher the voltage, the greater the 
electric field. The electric field is constant over time, 
since this is a line voltage's function and it varies very 
little; 

• Conductor height: lower conductors result in a higher 
level of electric field; 

• Configuration and number of conductors: they influence 
the decay rate of the electric field as a function of the 
distance from the line; 

• Presence of nearby objects: objects near the measuring 
point, such as trees and metal structures, interfere with 
the measurement of the electric field. 

III. METHODOLOGY 

A.  Calculation of the electric field 

Electromagnetic fields are governed by the laws of 
electromagnetism, also known as Maxwell's Laws. Through the 
mathematical manipulation of Maxwell's 3rd equation (Gauss's 
Law) it is possible to determine the electric field formulation. 

Starting from the deduction of the Gaussian Law, which 
establishes that the total electric flux, Ψ, through a closed 
surface is equal to the total load involved by that surface, Qenc, 
we have (1) and (2) [8]. 

envQ  () 

  envQvdDsdD  


 () 

VD 


 () 

The Gaussian Law, given by (3), is an option to establish 

Coulomb's Law, and also an easier way of obtaining the linear 

load density for symmetric load distributions, from the 

volumetric load density, v.  

The study focuses on the analysis and calculation of the 
electric field in transmission lines, so the configuration of the 
Gaussian surface, on the study, will be similar to an infinite 
load line configuration. Thus, the electric field can be 
determined by (4) [8]. 





âE L

02



 () 

In which: 

Permissiveness of vacuum (≈ air: 8.854x10-12 [F/m]); 

L = Linear load density, distributed on the Gaussian 
surface of the conductors; 

â A unit vector that gives the direction of E


; 

Vertical distance between load distribution and 
observation point P. 

However, after deduction of the electric field formulation, 
for the calculation of the total electric field produced by all 
conductors of the system, for any point P of interest, since it is 
for z > 0, two methods are necessary: Image Method (MI) and 
the Overlay Theorem. 

The MI is initially applied to the system under study, as 
shown in Fig. 2. This method allows to transform the real 
physical system (composed of two semi-infinite environments: 
air and soil) into an equivalent system (composed of an infinite 
environment: air), replacing the ground effect with conductors 
images, symmetrically positioned in relation to the actual 
conductors, so the soil is considered as a perfect electric 

conductor (conductivity () tends to infinity) [8]. 

 

Fig. 2. Image method applied to a generic system. 

The approach of the soil by a perfect electric conductor is 
validated by two main factors:  

• Low line operating frequency (f = 60 Hz), allowing 
electromagnetic modeling in the almost static 
environment;  

• Relaxation time () associated to the redistribution of 
electric load on the ground, much lower than the period 
of sinusoidal signal of the line voltage. 

Since the system (line, air, soil) under study is considered 
linear, the Superposition Theorem is used for the calculation of 
the total electric field, in other words, the electric field 
produced by all the conductors of the system. Therefore, the 
general electric field expression shown in (4), for any point P, 
for z > 0 assumes the formulation of (5) [8]. 
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In which: 

Ncond = Number of conductors; 

LK= Linear load density of the k-th conductor; 

âRK, âIK = Unitary vectors of real conductors and their 

images;  

RK, RK = Vertical distance between the actual conductors 
and images in relation to the observation point P. 

However, load distributions are still unknown in all 
conductors. Due to the fact that most high voltage transmission 
systems present a complex geometry and it makes the 
calculation of the electric field practically impracticable. In 
such cases, numerical methods are widely used for the 
calculation of loads in the conductors and for the electric field 
levels computation. The most common ones are: Finite 
Differences Method, Monte Carlo Method, Moments Method, 
Load Simulation Method (LSM) and the Surface Load 
Simulation Method. One of the most used methods to solve the 
problem in question is the LSM [9]. It performs the solution of 
a relatively small number of linear equations in a small 
computational time because it makes the substitution of the 
distributions of real continuous load in the conducting surfaces 
by a discrete set of fictitious load distributions [10, 11]. These 
fictitious charges are determined respecting the boundary 
conditions of the problem. 

Due to the cylindrical symmetry of the system being 
studied, the load distributions of the phase and lightning rods 

are replaced by infinite load lines (L [C/m]). But according to 
the method, it is first necessary to find the coefficients of 
Maxwell's matrix, whose elements are generally obtained by 
(6) and (7) [11]. 

 For M = N (elements of the main diagonal): 
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In which:  

M and N = they can be any two conductors of the system 
under study (phase and phase, phase and lightning rods, 
lightning rods or lightning rods); 

YM, HM e YN, HN = Coordinates in the plane yz, of M and 
N respectively; 

dM = Diameter of the M-th conductor. 

Then, by (8) we solve the linear equations system described 
by the LSM [11]. 

           VPVP LL 
1

  (8) 

 
By solving (8), it is possible to determine the linear load 

densities of each real conductor and thus, we determine the 
electric field generated by a transmission line. The studies [2,6] 
also use the LSM to obtain the numerical solution of electric 
field calculations problems, with the representation of the load 
distributions in the conductors of the transmission lines, by 
linear densities of loads evenly distributed in lines of infinite 
length (or finite). And from the modeling developed, based on 
the equations described above, a computational routine is 
implemented that is validated through comparison with real 
measurements. 

B. Simulation Monte Carlo 

The Monte Carlo simulation is, according to Evans and 
Olson [12], a sample experiment whose goal is to estimate the 
distribution of possible results of a variable of interest, based 
on values that behave stochastically. The basic idea is to 
randomly generate values for all the parameters of the problem 
in question, which are regarded as random variables in a 
probabilistic analysis. A deterministic analysis is performed 
with these values, and their results, which are also viewed as 
random variables, are stored. This process is repeated countless 
times, aiming to cover the maximum number of possible 
combinations, and the final result is obtained by statistical 
techniques based on parameters such as: mean, standard 
deviation, etc [13]. 

Among the areas of application of the Monte Carlo method, 
studies can be cited in the area of operation of transmission 
lines [14], [15], [16]. 

In this paper, the Monte Carlo simulation is used to model 
possible variations in the heights of all the conductors of a 
transmission system belonging to the company Eletrobras 
Furnas. The uncertainties involved are the effects that the 
variations of these heights can generate at the levels of electric 
fields produced to the full extent from this transmission system. 
The values that can be assumed for each uncertainty are ± 5% 
of the value of each height obtained by a measurement process. 
The variations of the heights, generated randomly by a number 
of times (samples), allow to create diverse profiles of electric 
fields that can be generated by this system of TLs. Finally, a 
statistical analysis will be performed considering all the 
samples obtained. 

IV. THE STUDY CASE 

The current paper had, as object of study, a section between 
towers 3 and 4 of a system with two transmission lines: the 
transmission line that connects the Furnas Hydroelectric Plant 
to the Estreito Substation (LTFUES) and the transmission line 
that connects the Furnas Hydropower Plant to the Mascarenhas 
de Moraes Substation (LTFUMM). Both operate in 345 kV and 
belong to the company Eletrobras Furnas, located in São José 
da Barra town - Minas Gerais state. Fig. 3 shows the actual 
scenario of the system, in which measurements of the electric 
field levels were performed. 
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Fig. 3. LTFUES and LTFUMM Lines, respectively. 

The chosen section is comprised within the limits of the 
easement range (50 meters for each side of the axle), adding up 
to 160 meters long, which is for exclusive use of the company 
employees, since the section is located at the entrance of the 
testing department workshop and support to the maintenance of 
Furnas. 

The company, Eletrobras, has a sector of calibrations in 
working instruments with INMETRO certification, so before 
the measurements of the electric fields, calibrations were 
performed on all the instruments that would be used. 
Measurements were used for a temperature gauge, a conductor 
height measuring device and an electric field measurer.  

The electric field strength measurer is composed of two 
parts: the probe or field sensing element and the indicator, 
which processes the probe signal and indicates the rms value of 
the electric field strength on a display. The sensor used in this 
instrument has the shape of a cube and has three axes, 
consisting of three pairs of parallel plates arranged 
orthogonally, thus allowing the field measurement in three 
directions [17]. According to recommendations [18], the 
measurement of the electric field should be made one meter 
away from the ground, with the aid of a tripod, which in this 
case has been readjusted to each measurement point. The 
operator of the instrument should be at least 2.5 meters away 
from the sensor to avoid significant distortions in the 
measurement, so a fiber optic cable is used to connect the 
sensor to the field analyzer unit. 

The geometric data of the system were also collected. Both 
TLs have 2 subductors per phase and 2 lightning rods, in 
addition to having the same distance between the phases and 
between the lightning rods, 8.40 and 6.20 meters, respectively. 
The conductor heights of each transmission line can be seen 
below on the Table 1. 

TABLE I.  PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE FURNAS-ESTREITO AND 

FURNAS-MASCARENHAS DE MORAES SYSTEMS 

 LTFUES LTFUMM 

Conductor/phase code Rail Rail 

Conductor/phase type CAA CAA 

Phase Height A 10.08 m 15.32 m 

Phase Height B 10.35 m 15.45 m 

Phase Height C 11.00 m 17.01 m 

 LTFUES LTFUMM 

Lightning rod code EHS EHS 

Height of lightning rod 1 15.72 m 21.77 m 

Height of lightning rod 2 16.90 m 25.98 m 

 

V.  RESULTS AND DISCUSSION 

The application of the Monte Carlo method in this article 
aims to estimate the possible variations of the heights of the LT 
conductors in order to represent the uncertainties of the relief 
along the transmission section under study (LTFUES-
LTFUMM). The results obtained by the computational 
simulation can be verified in figure 4, in which the results of 
the measurements (black curve) are presented in addition to the 
results of the simulations using 1000 samples for the proposed 
methodology (green, blue and red curves). 

The measurements indicate, according to Fig. 4, that the 
highest electric field value is 5.63 kV / m, at point -36m, 
between phases A and B of the LTFUES. However, since the 
relief presents irregularities, this maximum value may show 
variations, for more or less, depending on its characteristics. 
Thus, the uncertainties in the height of the conductors modeled 
by the Monte Carlo simulation allow the representation of 
these variations through the maximum and minimum fields.  

The blue color curve depicts the mean electric field values 
obtained by the simulation, while the red and green curves 
respectively represent the minimum and maximum electric 
field levels that can be found as a function of the relief 
characteristics.

 

Fig. 4. Profile of the electric field found by the simulation on the reproduced 
tool. 

It is observed from Fig. 4 that the uncertainties for the 
electric field calculations behaved satisfactorily between the 
intervals of -70m to 0 (left side of Fig. 4). However, on the 
right side (0 to +70m), the curve depicting the minimum values 
obtained by the simulation (red curve) did not show the 
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expected behavior, which would consist of minimum electric 
field levels below the values obtained by measurement in field. 

This incoherence is justified by the fact that the actual 
measurement scenario has a declining relief that at the time of 
measurement was not considered (always made at 1 meter from 
the ground). Thus, the greatest difference in the profile between 
the simulated curves and the measurement is exactly below the 
LTFUMM (from 0 to +70m), where the section presents the 
slope. 

At points with higher values of electric fields, which may 
be harmful to the population, the measurement scenario 
presents relief without slope. Thus, the simulated results 
behave as expected, according to the values in Table 2. 

TABLE II.  DATA OBTAINED FROM THE SIMULATION OF 

MONTE CARLO IN THE PROPOSED CASE. 

Curves 

Maximum 

value 

E (kV/m) 

Relative 

error of 

E máx. 

Position of 

E máx. 

Maximum Calc. (green) 6.0868 8.043% x = -36m 

Minimum Calc. (red) 5.1191 9.075% x = -37m 

Medium Calc. (blue) 5.5828 0.838% x = -36m 

 

The highest electric field value found in the green curve 
(6.0868 kV /m) is 8.043% higher than the highest measured 
value, indicating that this is the highest level of electric field 
that can be found, along the TLs, as a function of the relief 
variations. The lowest level of the maximum electric field is 
5.1191 kV / m, obtained by the red curve, whose value is 
9.075% lower than the measurement. The incidence position of 
this field is the only one that differs from the measured 
position, this difference being only 1 meter. 

Finally, the blue curve, which was obtained by the medium 
values of the simulation, is the one closest to the measured 
curve, with a maximum electric field value of 5.5828 kV / m 
(relative error of 0.838%). 

VI. CONCLUSION 

Elevated levels of electric fields may present risks to the 
safety and health of the people and animals that are close to 
transmission lines servitude area, although there have not been 
conclusive studies on this fact yet. Thus, it is necessary to 
evaluate the levels of electric fields generated by different 
configurations of lines, also known by systems. 

The current paper presents the comparison of the electric 
field levels of a real system by applying the Monte Carlo 
Simulation, performed through computational tool and by field 
measurements of the system. The computational simulation is 
performed by using an algorithm developed on the Matlab® 
software and uses the Maxwell formulations together with the 
Load Simulation Method (LSM), the Image Method (IM), the 
Overlapping and the uncertainties of the Monte Carlo 
Simulation. 

All the maximum values of the obtained fields were within 
the limits recommended by the norms for the incidence of field 
referring to the occupational public, which agrees with the 
section in question that is the exclusive access of the 
employees of the company. Thus, the importance of 
measurements, studies and evaluations of the electric field 
levels generated by high-voltage transmission lines that are 
located close to occupation areas is highlighted, as well as the 
relevance of the use of computational tools in the initial phases 
of the projects for the ascertainment of these fields along a 
section from tower to tower, as in many cases these sections 
are difficult to access. 
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Resumo—O estudo das propriedades magnéticas dos materi-
ais é de grande interesse tanto na área industrial quanto na
acadêmica. Sob essa motivação este projeto de pesquisa visa
a caracterização de materiais magnéticos e o desenvolvimento
de um conjunto de ferramentas para tal fim. Esse conjunto
deve ser capaz de: gerar campos magnéticos pulsados; aferir
sua influência em amostras de materiais magnéticos; e realizar
o devido tratamento matemático dos dados para apresentar
os resultados numa interface gráfica. Para atender a essas
especificações são utilizados um gerador de campos magnéticos
pulsados, um sistema de aquisição de dados dedicado (SisAquis)
e uma interface gráfica escrita em Python.

São retratados nesse trabalho os últimos avanços do projeto,
relacionados ao processamento matemático para correção de
erros, e os principais resultados obtidos, especialmente os que
demonstram suficiente sensibilidade do conjunto para medidas
por indução do comportamento de nanopartı́culas magnéticas.

Palavras-chave—campos magnéticos pulsados, caracterização
de materiais, curvas de histerese

I. INTRODUÇÃO

Materiais magnéticos são utilizados em diversas áreas na en-
genharia [1], como em transformadores, motores, transdutores,
gravação magnética, entre outros. O interesse no estudo desses
materiais não é apenas acadêmico mas também industrial e
mesmo medicinal. Com o avanço da tecnologia, há uma busca
crescente por novos materiais ou por novas propriedades,
principalmente em se tratando de pequenas amostras, que
podem ser de grande utilidade em um mundo no qual a
miniaturização dos equipamentos é cada vez mais comum.

Nanopartı́culas de óxido de ferro (magnetita), por exemplo,
têm se mostrado extremamente úteis na área biomédica [2]
. Devido às suas dimensões nanométricas, elas apresentam
caracterı́sticas superparamagnéticas, quando a remanência e
a coercitividade do material tendem a zero, o que permite
a indução localizada de um processo chamado hipertermia,
utilizado para eliminar células cancerı́genas por aumento de
temperatura. Dadas as dimensões das nanopartı́culas, esse
tratamento pode ser realizado com a aplicação de campos
magnéticos extremamente localizados, eliminando a necessi-
dade de submeter o paciente ao efeito de grandes aparelhos
geradores de campo que envolvem praticamente todo o corpo
[3].

Dada a importância dessa e de diversas outras aplicações
de materiais magnéticos esse projeto visa seu estudo utili-
zando equipamentos capazes de gerar e mensurar campos

magnéticos, além de processar os resultados e apresentá-los
de forma gráfica. Em etapas anteriores desse projeto foram
confeccionados softwares e hardwares capazes de cumprir
essas finalidades.

Para gerar os campos magnéticos pulsados foi construı́do
um gerador de corrente pulsada, que é constituı́do de bancos
de capacitores capazes de armazenar tensões de até 1000V
sendo capaz de gerar correntes até da ordem de 5 kA. Pulsos
de corrente bipolares com largura da ordem de 20 µs são
gerados numa pequena espira de cobre, na qual é possı́vel
gerar campos de até 10T [4]. É importante ressaltar que
essas elevadas intensidades de campo magnético são atingidas
sem necessidade de bobinas supercondutoras [5] [6], o que
torna este projeto menos complexo e com menores custos de
confecção.

A realização das medidas é feita com um sistema de
aquisição de dados dedicado (SisAquis), que permite a captura
de dados com resolução de 12 bits em dois canais indepen-
dentes com taxa de amostragem de 12MHz, além de realizar
o envio dos mesmos para um computador via conexão USB.
O gerador possui também um canal de comunicação com o
SisAquis, utilizado para sincronizar os disparos dos pulsos
positivo e negativo de corrente com a concomitante captura
de dados.

Por fim, a interface gráfica foi programada em linguagem

Figura 1. Pulso de campo para uma carga de 1000V nos capacitores
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Figura 2. Representação das bobinas de medida utilizadas

Python de modo a automatizar o processo de aquisição de da-
dos, permitindo a correção de erros e o tratamento matemático
para plotagem direta de curvas de histerese. A comunicação
USB com o SisAquis permite o envio pelo próprio usuário do
comando para realização dos disparos de campo magnético e
o consequente recebimento dos dados capturados. O enfoque
deste trabalho se dá especialmente sobre os principais métodos
utilizados para correção de erros, implementados internamente
à interface gráfica, e os resultados mais relevantes, em especial
o que trata de nanopartı́culas magnéticas.

II. EMBASAMENTO TEÓRICO

As medidas de indução realizadas nesse projeto utilizam o
princı́pio da lei de Faraday.

fem(t) = −N dφ(t)

dt
(1)

que enuncia que haverá tensão induzida sempre que houver
variação temporal do fluxo magnético φ. Se for utilizada uma
bobina de medida com N espiras, então a tensão induzida de-
penderá da variação do fluxo concatenado, sendo proporcional
a N [7]. Sabe-se que o fluxo magnético que atravessa certa
superfı́cie S é dado por

φ =

∫
S

~B · ~dS (2)

sendo ~B a densidade de fluxo magnético. Considerando ~B
constante em toda a superfı́cie, o que é razoável se S for
suficientemente pequeno, a equação (2) se resume a um
produto entre ~B e S. Isolando o fluxo magnético em (1),
substituindo (2) em (1) e isolando, por fim, ~B, obtém-se uma
expressão para a indução magnética numa bobina de medida
que depende da tensão nela induzida.

− 1

N S

∫ t

−∞
fem(t)dt = ~B(t) (3)

Por sua vez, a lei de Biot-Savart enuncia que toda corrente
elétrica I que percorre um comprimento diferencial vetorial
d~L produz um elemento diferencial de campo magnético d ~H ,
obtido analiticamente pela equação (4).

d ~H =
Id~L× âR
4πR2

(4)

Essa equação considera que o elemento diferencial de
campo magnético está sendo medido em um ponto P que
dista R do elemento diferencial de corrente. O vetor unitário
âR aponta do elemento diferencial de corrente para o ponto P
[8]. O interessante dessa equação é que o campo ~H gerado não
depende do meio em que ele está inserido. Essa dependência
aparece na indução magnética ~B, pela equação (5)

~B1 = µ0( ~H1 + ~M1) (5)

sendo µ0 a permeabilidade magnética do espaço livre [8]. A
componente chamada magnetização ( ~M ) é quem carrega a
influência gerada por um material magnético.

Considera-se, por fim, um sistema de medida como mostra
o esboço da fig. 2 composto por três bobinas enroladas sobre
uma estrutura não magnética. A bobina central é conectada
ao gerador de pulsos de corrente, enquanto as demais são
utilizadas para aferir a tensão induzida devido ao campo
magnético gerado no enrolamento central. Os pontos indicam
o sentido de enrolamento dos fios.

Se for inserida uma amostra magnética no interior da bobina
do canal 1, a indução magnética será dada pela equação (5).
Como não há material magnético no canal 2, a indução nele
medida será dada simplesmente por

~B2 = µ0
~H2 (6)

Se as espiras dos canais 1 e 2 estão equidistantes da bobina
central é possı́vel considerar que o campo ~H será igual em
ambas as espiras de medida, ou seja, ~H1 = ~H2. Portanto, se
for tomada a subtração de (5) por (6) tem-se por resultado

~B1 − ~B2 = µ0
~M1 (7)

que é uma expressão direta para obtenção da magnetização de
amostras magnéticas.

III. METODOLOGIA

Os testes realizados utilizaram o gerador de pulsos bipolar
e uma captura de 950 pontos da tensão induzida em cada

Figura 3. Interface gráfica para apresentação e manipulação dos resultados
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Figura 4. Diferença nas tensões induzidas devido às diferenças construtivas
entre as bobinas

bobina pelo SisAquis, totalizando um tempo total de aproxi-
madamente 80 µs. Um exemplo tı́pico de campo é mostrado
na fig. 1.

O conjunto de bobinas de medida segue o modelo apresen-
tado na fig. 2. Dois modelos foram utilizados: em um a bobina
conectada ao gerador possui 8 espiras, enquanto as conectadas
aos canais de medida possuem 7. Sua seção transversal é
retangular e possui dimensões de 1,5mm× 8,5mm. O outro
modelo utiliza também 8 espiras na bobina do gerador mas
apenas 1 espira conectada a cada canal. A seção transversal
desse modelo possui dimensões de 2mm× 8mm.

A interface gráfica foi programada em Python utilizando
uma biblioteca especı́fica chamada Tkinter [9]. Sua tela inicial
é apresentada na fig. 3.

A área à esquerda é onde é feita a aquisição dos dados
e onde se escolhe como serão apresentados, se na forma
temporal – tensão induzida ou a própria indução magnética
– ou como curva de histerese diretamente. A área em branco
à direita é reservada para a apresentação dos gráficos.

IV. RESULTADOS

Para correta aferição dos dados são necessárias algumas eta-
pas de calibração. A primeira e mais simples é a determinação

Figura 5. Curva de histerese obtida para amostra de permalloy

Figura 6. Curva de histerese obtida para amostra de ı́mã de neodı́mio

do offset inerente a cada um dos canais, que é feita por meio de
uma amostragem sem aplicação de pulsos de campo, da qual
se extrai o valor médio do ruı́do presente em cada um dos
canais. Como o SisAquis possui quatro ganhos de entrada -
permitindo medidas de tensão de até 4Vpp, 10Vpp, 20Vpp
e 40Vpp - que podem ser escolhidos na própria interface,
é necessário recalibrar o offset a cada mudança de escala
pois cada ganho corresponde a uma combinação de diferentes
resistores de entrada, cada uma conferindo seu próprio erro de
offset.

Outra calibração realizada é o cálculo de um fator de
correção para compensar não idealidades das bobinas : o fato
de elas não estarem perfeitamente equidistantes da bobina
do gerador e por não terem mesma seção transversal. Essas
condições não são desprezı́veis especialmente porque as bobi-
nas foram confeccionadas manualmente. Isso fica mais claro
quando se apresenta um gráfico da tensão induzida em cada um
dos canais na ausência de amostras magnéticas, como mostra
a fig. 4

Essa diferença impede a aplicação direta da equação (7)
quando há amostras magnéticas, porque se a vazio as tensões
induzidas não são iguais, as induções magnéticas também não
serão, assim como os campos ~H . A correção desse é feita
por um fator multiplicativo atuando sobre um dos canais (no
projeto foi escolhido o canal 2). Considerando que as curvas de
tensões induzidas possuem mesmo formato, uma multiplicação
simples compensa esses problemas.

Essas duas abordagens por si só já são suficientes para
apresentação de resultados interessantes. Foi utilizada uma
amostra de material Permalloy cujo volume era de aproxima-
damente 0,20mm3. Sua curva de histerese é apresentada na
fig. 5. No eixo vertical é plotada a subtração das induções nos
dois canais, de acordo com (7), e no horizontal, o campo ~H
correspondente ao canal sem a amostra magnética (canal 2).

Para demonstrar a capacidade de geração de campos de
alta intensidade, foram efetuadas medidas em amostras de alta
coercitividade, no caso um ı́mã de neodı́mio (NdFeB) (com
1,0mm3 de volume, aproximadamente) , mostradas na fig. 6.
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Figura 7. Curva de histerese do ar obtida utilizando-se apenas o fator de
correção simples

Como se trata de um material magnético duro, foi necessário
um campo da ordem de 500 kA

m para saturá-lo. Para isso o
gerador de pulsos precisou ser carregado com 1000V [10].

Para amostras de materiais com menor volume e, conse-
quentemente, menor indução, outro ajuste se torna necessário.
O fator de correção supostamente faz com que as tensões
induzidas nos dois canais sejam iguais em todos os instantes
na ausência de amostras magnéticas. Entretanto para medidas
de densidades de fluxo da ordem de mT (amostras pouco
magnéticas ou de pequenas dimensões), faz-se necessária
a aplicação de correções adicionais às medidas. Um bom
exemplo é a curva de histerese do próprio ar, cujo resultado é
mostrado na fig. 7.

Idealmente essa curva deveria ser um segmento de reta sobre
o eixo x, mas apresenta erros na indução próximos de 2mT.
Para amostras com maior magnetização e volume, como foi o
caso do Permalloy, esse erro não é significativo.

A alternativa utilizada para o tratamento deste erro foi a

Figura 8. Curvas de histerese de uma amostra de palha de aço com (curva
azul) e sem (curva amarela) subtração da curva de referência

Figura 9. Curva de referência(azul), amostra obtida das nano-
partı́culas(amarelo) e subtração de ambas (vermelho)

aquisição de uma curva de histerese sem material magnético,
chamada de curva de referência, e sua retenção na memória do
computador. No momento da captura de dados de uma amostra
de baixa indução o software realiza a subtração entre a curva
da amostra e a curva de referência. O resultado é similar ao
apresentado na fig. 8, correspondente às curvas de histerese de
uma amostra de palha de aço (volume de aproximadamente
0,14mm3) com e sem a subtração da curva de referência
(curvas azul e amarela, respectivamente).

Essa rotina extra de calibração permitiu também a medição
da curva de histerese de nanopartı́culas magnéticas de 200 nm
de diâmetro. Pela documentação fornecida pelo fabricante [11]
foi estimado um volume de amostra de aproximadamente
0,075mm3. A fig. 9 mostra a curva de referência utilizada
(azul), a amostra obtida das nanopartı́culas (amarelo) e a
subtração de ambas (vermelho).

V. CONCLUSÕES

Este trabalho demonstra o desenvolvimento de um sistema
de medida de materiais magnéticos baseado na aplicação de
campos pulsados de alta intensidade. Os algoritmos utilizados
no tratamento dos dados possibilita a obtenção das curvas de
histerese de amostras magnéticas de pequeno volume, tais
como nanopartı́culas de óxido de ferro. Os dados obtidos
de diversas amostras foram comparados com referências da
literatura [12] [13], o que possibilitou a validação das técnicas
utilizadas para medida e tratamento dos dados. A geração
de campos magnéticos intensos e bipolares (até 10T) com
um sistema de pequenas dimensões e sem a necessidade de
criogenia, abre possibilidades de efetuar análises em mate-
riais magnéticos de alta coercitividade a um baixo custo de
instalação.
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Fig. 1.  Some configurations of printed circuit boards used as metamaterials 

[1]: (a) periodic structure with repeated patterns; (b) single square spiral. 
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Abstract— Metamaterials are difficult to deal with in 

computational electromagnetic modelling, e.g. finite element 

analysis. The reason is the prohibitive discretization refinement 

needed to account for their actual electromagnetic field 

distribution profile, within the frequency range used in 

contactless energy transfer devices. We propose an approach to 

simplify the modeling of a metamaterial in finite element 

simulations and present an analysis of its impact in the 

evaluation of the magnetic field distribution in the vicinity of the 

metamaterial. 

Keywords—metamaterial; computational electromagnetics; 

finite element analysys; transcutaneous energy transfer; contactless 
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I.  INTRODUCTION  

Metamaterials (MM) could be defined as artificial materials 
having physical properties not encountered in the nature. In the 
context of Electromagnetism, they are known as left-handed 
media, since, theoretically, they behave as homogeneous, 
hypothetic media with negative permittivity and/or negative 
permeability at given frequencies. 

Metamaterials were first described theoretically by 
Veselago in 1967 [1]. In 1999 John Pendry was the first one to 
design a MM using split ring resonators [2]. These are copper 
circuits (thin trails) printed on a fiberglass slab. 

One of the promising, recent applications of MMs [3] [4] is 
to enhance the inductive coupling of WPT (Wireless Power 
Transfer) systems, and hence improving its efficiency. In [4] 
the authors achieved about 400% voltage gain in the receiver 
by using a MM, in the frequency range of tens of MHz. 

Placed between the transmitter and the receiver coils of a 
WPT system, which are usually located far apart each other, 
the MM acts as a brigde, improving the inductive coupling. 

In this work, the interest in modeling the MM is to evaluate 
its effects in the performance of  a Transcutaneous Energy 
Transfer (TET) system [5], aimed at transmitting energy to 
artificial organs implanted in humans, like ventricular assist 
devices (VAD) [6]. 

In this application, TET devices operate in the frequency 
range of hundreds of kHz. In this case, the MM is introduced to 
compensate, not the impact of the distance between the two 
coils, but the effect of both skin and fat, which act as a barrier. 

                                                           
 This work is funded by FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo) under grants  2017/15808-4 and 2013/24434-0. 
gustavo.carvalho@usp.br 

FEA is used to computationally simulate the TET system, 
in order to evaluate its efficiency. Due to the presence of the 
MM, the TET system loses its 2D symmetry, and a 3D 
modeling is necessary. However, the mesh density in 3D, 
needed to account for all the MM features (large aspect ratio of 
copper track width and slab dimensions, skin and proximity 
effects, losses), yields an impracticable computational cost. 

Therefore, we intend to use a thin wire model to represent 
the MM in the 3D domain. In the next sessions we investigate 
the suitability of this approach, regarding the impact of 
neglecting skin and proximity effects in the MM. 

II. METAMATERIALS 

The unusual properties of the MMs are due to their 
structures rather than chemical composition [4]. 

The MM is a periodic arrangement of scattered elements 
that can be synthesized and considered as homogeneous, if the 
unit cell dimension is smaller than the guided wavelengths. 
Fig. 1 shows examples of MMs tested in [3]. These are copper 
tracks printed on fiberglass with a specific geometry. 
Furthermore, for MMs formed by repeated motifs printed in a 
slab, and when the slab dimensions are large compared to the 
dimension of one motif (as in Fig. 1a), it is possible to analyze 
its properties by studying a single unit cell [4]. 

Capacitors are connected in series with these circuits in 
order to form a RLC circuit, which resonate at a given 
frequency. Those configurations are tested in [3] and [5], and 
that of Fig. 1b will be the one chosen for our preliminary 
analysis, due to its lower geometrical complexity. Neverthless, 
our aim is to devise a more compact model to enable the 
simulation of the more complex set of Fig. 1a in the future.  
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III. 3D FINITE ELEMENT MODELING 

A 3D model of a TET device with a MM, like the one in 
Fig. 1b, placed between the transmitter and the receiver coils of 
the system under test, is shown in Fig. 2. It is evident in this 
figure that the 2D model used in the FE simulations in [6] and 
[8] can no longer be used due the presence of the square-spiral 
MM, as it destroys the cylindrical symmetry of the TET 
system, even with no coil misalignment. 

By using a “shell region” approach in the 3D FE model, the 
burden of domain discretization could be slightly alleviated, 
thanks to the flat geometry of the MM [5]. However, since the 
printed copper stripes are very slim and the operating 
frequencies are high, a strong skin effect, as well as proximity 
effect, arises in the MM. 

The attempt to follow the recommended rule-of-thumb of 
employing at least 2 layers of second-order finite elements 
along the skin depth leads to an unfeasible number of mesh 
elements in the finite element domain of the MM, even with 
the shell element resource. 

In order to make this 3D finite element modeling feasible, 
we need a more compact model for the MM. A convenient 
approach would be a thin wire representation for the copper 
strips. 

In order to verify the thin wire approximation, in the next 
sessions we present an analysis of its impact on the solution, 
following a procedure similar as in [7], applied to a printed-
circuit copper loop. In [7], the behavior of a printed circuit loop 
is studied both as the source of field and as a sensor. It is 
shown that in the frequency range of 20 kHz to 2 MHz (the 
scope of this work), a copper-loop printed circuit can be 
likened to a thin wire loop. 

IV. THIN WIRE MODEL OF THE METAMATERIAL 

To verify the validity of the thin wire approach, we tried to 
perform two reduced 3D FE simulations, both with the square-
spiral MM alone: (i) in the first one, the copper stripes are 
finely meshed with the recommended mesh density along the 
skin depth to account for the skin effect; this would be our 
“reference”, complete solution; (ii) in the second, a “reduced 
model” are adopted, where the stripes are replaced by thin 

wires 

The aim was to compare the two solutions and evaluate the 
relative error in the magnetic field distribution in the vicinity of 
the MM, namely, along a conveniently chosen path. 
Unfortunately, despite the reduced 3D domain adopted, the 
first, “complete” model also gave rise to an unfeasible mesh 
size. 

Therefore, the only alternative left is trying to validate the 
thin-wire approach by means of a 2D FEA, as in [7]. 
Nevertheless, the square-spiral MM of Fig. 2 does not exhibit 
any 2D symmetry (neither planar nor cylindrical). 

We need to find an alternative configuration of MM which 
possesses axial symmetry, whereas keeping the main features 
of the square spiral.  

Then, we chose, as a test MM, a pattern composed of a 16-
turn circular spiral strip, with dimensions equivalent to the 
square-spiral MM of Fig. 2. The next session presents an 
outline of the numerical experiments devised to evaluate the 
thin-wire approximation.  

A. Outline of the test cases for the 2D simulations 

In order to analyze the impact of the thin wire approach, 
several 2D simulations were carried out. In all cases, the values 
of magnetic flux density are computed along a path in the close 
vicinity of the MM. These values are then compared with the 
theoretical thin wire values. 

Two set of simulations were performed: (a) firstly, by 
changing the number of turns of the spiral, keeping the 
frequency fixed; (b) then, with a fixed number of turns, the 
frequency is varied. The Altair Flux ® commercial software 
was used in this work for the finite element simulations, with a 
mesh of second-order elements. 

Fig. 3 shows the 2D axissymmetric FE model. The tiny 
rectangles represent the several turns of the circular MM. The 
spiral path was modeled by concentric copper loops spaced 1 
mm and connected in series. Its finite element discretization is 
depicted in Fig. 4, where the number of elements in the skin 

 
Fig. 3. Axissymmetric 2D FE model of the domain, representing the cross-

sectional view of the circular copper loop (left) and detail of one stripe with 

dimensions (right). 

                                  
(a)    (b)  (c) 

Fig. 2. 3D model (a) for the FE simulation of the TET system with the 

metamaterial placed between the TET coils and outside the human body, and 

its side view (b). Top view of TET coil and the square-spiral metamaterial 

(c). 
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depth was chosen for the highest frequency in the range of 
interest, 1 MHz. 

For the FE magnetodynamic simulations, the spiral was fed by 
a current source of 1 A rms, with all turns connected in series. 

V. SIMULATION RESULTS 

A. Single copper loop at several frequencies 

In order to verify the validity of the 1D model, we start 
with a domain composed of a single-turn (one loop) MM, the 
same configuration as in [7].  

The aim is to compute the magnetic flux density, B, in a 
given path for this configuration, which was very finely 
meshed, so as to be taken as the reference solution. Then, a 
second simulation is performed with the copper stripe replaced 
by a 1D element, i.e., a point region in the 2D domain, placed 
in the middle of the stripe. Finally, the preceding numerical 
results are compared with the classical analytical solution of B 
produced by a magnetic dipole.  

These simulations were carried out for a frequency range of 
80 kHz to 1 MHz, values that are commonly used for TETs in 
VAD drives [8]. 

The results of the simulations are presented in Fig. 5, where 
the left picture illustrates the path along with the normal 
component of the magnetic flux density was computed. 

Fig. 5b shows the flux density for all the aforementioned 
scenarios. These results confirm those obtained in [7], i. e., 
despite the strong skin effect observed in the copper loop, the 
thin-wire approach has very little effects the field distribution 
from a given distance from the MM.  

Table I summarizes these computational results, showing 
the relative mean-square error in the magnetic flux density 
computed along the yellow path of Fig 5, as follows: 

    -  
 

  
 

where BT is the theoretical value of the flux density and BS is 
the simulated one. The errors observed in Table I, for the whole 
analyzed frequency range, are negligibly low. All of them are 
far below 1%, despite a slight increase as the frequency rises.  

TABLE I.   
RELATIVE MEAN-SQUARE  ERROR (%) ON THE COMPUTATION OF THE  NORMAL 

COMPONENT OF MAGNETIC-FLUX DENSITY FOR SEVERAL FREQUENCIES, 
ALONG THE PATH DEPICTED IN FIG. 6, FOR A PRINTED-CIRCUIT LOOP. 

COMPARISON OF 2D FINITE ELEMENT SIMULATIONS OF THE SINGLE-TURN 

COPPER STRIPE METAMATERIAL (BOTH COMPLETE AND 1D MODEL) WITH THE 

THEORETICAL THIN-WIRE RESULT 

ε (%) 

Thin 

wirel 

Complete model 

80 kHz 300 kHz 800 kHz 1 MHz 

0,0125 0,1530 0,3861 0,5209 0,5385 

B. Effect of the number of turns 

Besides the pronounced skin effect that arises in the copper 
stripes of the MM at high frequencies, a larger number of turns 
also affect its current distribution, due to the proximity effect. 
These phenomena can be clearly observed in the studied 
configurations, as shown in Fig. 6. Therefore, it is necessary to 
verify if the error committed by the thin-wire approximation 
remains acceptable, as in the single-turn case. 
The behavior of the field as the number of turns increased was 
verified in two parallel, straight paths, placed 2.5 mm and 12.5 

 

Fig. 5. Finite element mesh of domain in Fig. 3 (full domain at left; detail 

of one copper strip at right). 

 

Fig. 6. Color shades of magnitude of the current density in the copper 

stripes at 800 kHz: (a) 1 turn (showing the skin effect); (b) 2 turns (both skin 

and proximity effects). 

 

Fig. 4. (a) 2D FE model of the single-turn metamaterial showing the path 

(half circle) for field computation. (b) Plot of the magnitude of normal 
component of the magnetic flux density along the half circular path of (a). 

The detail shows an enlarged excerpt of the curves. 
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mm from the plane of the MM. Fig. 7 shows a comparison of 
the flux densities generated by 1 and 16 turns. 

Once more, the computed field values were compared to 
the analytical calculation, in which each copper stripe was 
replaced by a thin wire. The mean-square error ( ) was 
calculated as previously. Table II shows the results obtained for 
2, 4, 8 and 16 turns at the frequency of 800 kHz. 

TABLE II.  EFFECT OF NUMBER OF TURNS 
RELATIVE MEAN-SQUARE ERROR (%) ON THE COMPUTATION OF THE 

MAGNITUDE OF NORMAL MAGNETIC FLUX DENSITY, COMPUTED FOR SEVERAL 

NUMBER OF TURNS, ON PATHS PARALLEL TO THE METAMATERIAL (MM) AND 

PLACED AT DISTANCES 2.5 AND 12.5 MM. COMPARISON OF 2D FINITE ELEMENT 

SIMULATIONS AT 800 KHZ OF THE SINGLE-TURN COPPER STRIPE 

METAMATERIAL (BOTH COMPLETE AND 1D MODEL) WITH THE THEORETICAL 

THIN-WIRE RESULT 

da. 2.5 12.5 

turns 2 4 8 16 2 4 8 16 

  (%) 1,924 2,203 2,029 1,705 0,620 0,794 0,864 0,774 

a. Distance (mm) from MM. 
 

The errors did not exceed 3% with increased number of turns.  

The maximum error for a distance of 2.5 mm was 2.2% with 4 

turns. For a distance of 12.5 mm and 8 turns, the error was 

0.86%. 

 

C. Effect of increasing frequency 
 

The increase in frequency affects the current distribution in 
the conductors. The current density is concentrated in the 
periphery of the stripes due to the skin effect and the field 
distribution is also modified, as shown in Fig. 7. Tables III-IV 
show the mean-square error at several frequencies for 1 and 16 
turns, respectively. 

TABLE III.  EFFECT OF FREQUENCY (SINGLE TURN) 
ROOT-MEAN-SQUARE ERROR IN MAGNETIC FLUX DENSITY OF A COPPER STRIPE 

LOOP AT DIFFERENT DISTANCES - COMPARISON BETWEEN FE SIMULATION 

AND THEORETICAL VALUE FOR THIN WIRE APPROACH. 

db 2.5 12.5 

kHz 80 300 800 1000 80 300 800 1000 

ε (%) 0,803 1,068 1,313 1,353 0,170 0,332 0,433 0,443 

b. Distance (mm) from MM. 

TABLE IV.  EFFECT OF FREQUENCY (16 TURNS) 
ROOT-MEAN-SQUARE ERROR  MAGNETIC FLUX DENSITY AT DIFFERENT 

DISTANCES OF THE SPIRAL - COMPARISON BETWEEN FE SIMULATION AND 

THEORETICAL VALUE FOR THIN WIRE APPROACH. 

dc. 2.5 12.5 

kHz 80 300 800 1000 80 300 800 1000 

ε (%) 0,263 1,146 1,705 1,781 0,116 0,518 0,774 0,810 

c. Distance (mm) from MM 

 

In all situations the error of the thin wire approximation 

increases with frequency, but remains below 2% for the 

frequency band of interest.  

 

CONCLUSION 

 

In order to study the impact of using a metamaterial in the 

performance of a TET system, the FEA can be a valuable tool, 

but it must be carried out in 3D. However, with the available 

current computational resources, including a MM in the 3D 

domain with its actual dimensions is not feasible, and a 

reduced model must be devised. In this work, we try to show 

that a thin wire approach can be a viable alternative.  

To evaluate the suitability of the thin wire approach we 

presented an analysis of the error of this approximation with 

respect to the complete, full model of the MM. This analysis is 

performed with the aid of 2D FE simulations, since a 3D mesh 

of the actual MM led to an impractical number of elements. 

We then chose a simplified model of the MM, namely, a round 

spiral, to enable a 2D simulation. In these first experiments the 

MM was simulated as active source of fields (inductor), and 

the impact of the number of turns, as well as operating 

frequency was verified.  
In all test cases the error in replacing the copper stripe by a 

thin wire did not exceed 3% in a close vicinity of the MM, 
showing that this approach can be used in the finite element 
analysis.  It is worth mentioning that we are assuming that the 
results obtained for a circular spiral can be extended to the case 
of the square spiral, but this hypothesis needs to be verified, 
what will be done in the extended version of this work. 
Moreover, additional validation experiments are in course, but 
not yet fully documented at the moment of the paper 
submission. These are: (i) testing the MM as a passive, induced 
circuit, although this analysis was already been reported in [7] 
as well, with no significant change in the errors; (ii) instead of 
a single, using two thin wires in parallel, placed at the two 
edges of the copper stripe; (iii) perform the 3D simulation with 
the thin wire approach, both single- and two wire, and for both 
circular- and square-spiral MMs. 

 

Fig. 7.  Magnitude of magnetic flux density generated by a loop at 

frequencies (a) 80 kHz and (b) 1 MHz. 
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Resumo— O projeto de geradores síncronos com sistema de 

excitação brushless necessita de dimensionamento de um segundo 

sistema de geração para prover energia ao enrolamento de campo 

da máquina principal. Esse projeto tem como parâmetros de 

entrada as características do gerador a qual será acoplado, tendo 

o projetista liberdades no dimensionamento, tais como, frequência 

de geração e as conexões dos enrolamentos da excitatriz. O 

trabalho apresenta a interface de projeto do sistema de excitação 

onde, inicialmente, é realizado um pré-dimensionamento por meio 

de cálculos analíticos. Após esta etapa, é realizada uma simulação 

com elementos finitos para avaliar os níveis de indução e o fluxo 

em cada bobina. A interface permite que o projetista adapte 

valores de entrada após a primeira simulação para refinar o 

projeto. Na validação é utilizado o projeto do sistema de excitação 

sem escovas de uma máquina síncrona de 2380 kVA e 4160 V. 

Palavras-chave — gerador síncrono; excitatriz brushless; 

elementos finitos. 

I.  INTRODUÇÃO 

Nos geradores síncronos utilizados em centrais hidrelétricas, 
em geral, são empregados enrolamento de excitação localizados 
no rotor das máquinas. Para alimentar o enrolamento de campo 
pode ser utilizada excitação estática, onde são empregadas 
escovas de carbono para conduzir a corrente aos rotores.  

Alternativamente, pode-se utilizar um gerador síncrono 
secundário de menor potência, o qual é acoplado na extensão do 
eixo do gerador principal. O gerador secundário tem o 
enrolamento de campo na parte estática da máquina e o 
enrolamento de armadura é girante. A tensão de armadura desse 
gerador secundário é retificada e a corrente contínua obtida é 
aplicada no enrolamento do gerador principal. Este sistema é 
conhecido como excitação sem escovas (brushless) [1]. 

No projeto de máquinas elétricas, cálculos analíticos 
consideram valores médios de fluxo e não pontuais, 
generalizando valores de indução em diferentes peças da 
máquina. Para analisar o comportamento da indução e do fluxo 
magnético devido aos valores de corrente de excitação, da 
geometria da máquina e características de seu circuito 
magnético, é necessária análise numérica [2]. Esta análise 
numérica é realizada geralmente com o método de elementos 
finitos.  

Um programa analítico e uma interface foram desenvolvidos 
em Matlab com o intuito de auxiliar na análise e no 
dimensionamento de sistemas tipo brushless. Dados como 
tensão e potência empregados no cálculo do programa, são 
inseridos através da interface gráfica. Como resultados têm-se 

dados de cálculo pertinentes ao circuito magnético e de 
dimensões físicas da máquina. A partir da análise dos dados 
realizada pelo usuário, o Matlab gera os arquivos necessários 
para simular com o método de elementos finitos utilizando o 
programa FEMM [3]. Os dados de saídas, oriundos do Matlab, 
que são enviados ao programa FEMM, contêm dimensões da 
geometria da máquina em 2D, condições de contorno e 
características dos materiais. 

 
Fig. 1. Fluxograma 
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No programa FEMM são feitas simulações eletromagnéticas 
do gerador. Por fim, cabe ao usuário interpretar os dados 
resultantes na simulação e analisar parâmetros para melhorar o 
desempenho do sistema de excitação. 

II. METODOLOGIA 

 
Os valores de parâmetros de entrada inseridos na interface e 

utilizados no programa dependem das características do projeto 
do gerador síncrono principal, os valores informados 
inicialmente são a corrente e tensão de excitação, rotação e o 
número de polos do gerador da excitatriz. O número de polos da 
excitatriz também é considerado variável de entrada para o 
cálculo, pois, por meio desta entrada é possível modificar a 
frequência de geração. 

Neste trabalho são apresentados os resultados do projeto de 
um sistema de excitação tipo brushless (tensão de 180 Vcc, 
corrente de 125 A, 24 polos e rotação de 400 rpm) o qual foi 
oriundo da aplicação interface/programa de cálculo. O programa 
de cálculo é dividido em quatro etapas distintas, conforme o 
Fluxograma mostrados na Figura 1. As quatro etapas do 
programa são relatadas a seguir. 

A. Etapa 1 

A primeira etapa consiste na inserção dos dados para a 
determinação da geometria do gerador (Fig. 1). O programa foi 
feito com um banco de dados onde projetos podem ser salvos e 
recuperados. A primeira janela da interface que aparece ao 
usuário é relacionada a inserção dos dados de entrada, vide 
Figura 2. Após a inserção dos dados de entrada, o programa 
calcula valores de dimensões da máquina juntamente com 
características do circuito elétrico e magnético. 

 

 
Fig. 2. Janela da interface empregada para inserção de valores de dados iniciais. 

 

B. Etapa 2 

Na segunda etapa, conforme mostrado no fluxograma da 
Figura 1, são apresentados os resultados analíticos obtidos no 
programa. No programa foram utilizados os métodos de 
dimensionamento analíticos que estão descritos em [1, 2, 4]. Os 
valores de dimensões calculadas, dos valores de densidades de 
corrente no rotor e no estator da excitatriz e as características 

construtivas básicas são apresentados nas Tabelas I, II, III e IV. 
Na Tabela I são mostrados os resultados das dimensões 
principais do gerador, o valor do comprimento do núcleo é 
referente ao comprimento efetivo de material, para melhorar a 
ventilação foi inserido um duto de ventilação de 6 mm no rotor 
da máquina. Na Figura 3, são mostrados os dados da Tabela I 
conforme apresentados pela interface criada. 

TABELA I.                DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS DO GERADOR 

Parâmetro Quantidade 

Diâmetro externo estator 850 [mm] 

Diâmetro interno rotor 155 [mm] 

Comprimento do núcleo magnético 70 [mm] 

Número de dutos de ventilação 1 

Tamanho do duto 6 [mm] 

Entreferro 2 [mm] 

 

 

 

Fig. 3. Janela da interface com os resultados das dimensões do gerador. 

 

Na Tabela II são mostrados os valores dos parâmetros do 
rotor e das bobinas de armadura, o número de bobinas por polo 
e por fase adotado foi igual a 1, desta forma o passo de 
enrolamento entre bobinas de mesma fase é igual a 3. Devido a 
rotação, a abertura da ranhura utilizada para projeto das 
excitatrizes é de no máximo 3 mm. Assim, para que a bobinagem 
seja de mais fácil concepção foi utilizado um condutor menor 
que metade da abertura da ranhura. 

TABELA II.                DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS ROTOR 

Parâmetro Quantidade 

Número de ranhuras do rotor 72 

Altura da ranhura do rotor 33 [mm] 

Largura da ranhura do rotor 8 [mm] 

Número de condutores na ranhura 

do rotor 

64 

Número de espiras por bobina no 

rotor 

4 

Seção do condutor das bobinas do 

rotor 

1,29 [mm²] 

Passo de enrolamento  1-4 
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Na Tabela III são mostradas as dimensões do estator, a 
largura do corpo do polo foi calculada para uma indução máxima 
de 1,3 T. 

TABELA III.                DIMENSÕES E CARACTERISTICAS ESTATOR 

Parâmetro Quantidade 

Altura do polo 50 [mm] 

Largura do corpo do polo 45 [mm] 

Comprimento do polo 70 [mm] 

Largura da sapata do polo 65[mm] 

Altura da sapata do polo 12[mm] 

Número de espiras por polo 120 

Seção do condutor das bobinas do 

polo 

1,83 [mm²] 

 

Na Tabela IV são mostradas as características do circuito do 
rotor e estator, os valores máximos para de densidade de corrente 
na máquina são de 5,5 A/mm². Quanto maior a corrente de 
excitação, mais robusto deve ser os componentes do controle da 
máquina. Assim, para excitatrizes com potência menor que 30 
kW foi adotado valor máximo de corrente de excitação de 12 A.  

TABELA IV.                CARACTERÍSTICAS DO CIRCUITO ROTOR/ESTATOR 

Parâmetro Quantidade 

Densidade de corrente rotor 5,2 [A/mm²] 

Corrente de excitação à vazio 

(polos) 

6,51 [A] 

Corrente de excitação com carga 

(polos) 

10,96 [A] 

Densidade de corrente estator 

(polos) 

4,17 [A/mm²] 

Tensão de excitação à vazio 42 [V] 

Tensão de excitação com carga  61 [V] 

 

C. Etapa 3 

Após a conferência dos dados apresentados pela interface e 
mostrados nas Tabelas I, II, III, IV, o programa informa o 
usuário que será iniciada simulação no FEMM. Nesta etapa, o 
Matlab envia os dados ao FEMM, desenha as dimensões da 
máquina, aplica as condições de contorno e insere os materiais 
na geometria. Na Figura 4 é mostrada a geometria do gerador 
antes da simulação. 

 

Fig. 4. Desenho da geometria da excitatriz 

D. Etapa 4 

Na última etapa, cabe ao usuário interpretar os dados 
apresentados de densidade de fluxo magnético [T] e fluxo 
magnético [Wb]. Caso haja a necessidade de alteração é possível 
retornar o cálculo e mudar somente a dimensão ou característica 
necessária. Com a alteração, os dados de corrente e tensão de 
excitação do gerador da excitatriz se modificam e é feita uma 
nova simulação para calcular os valores de indução e fluxo 
magnético.  

III. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES  

 
A distribuição da densidade de fluxo magnético em parte da 

excitatriz e escala de valores são apresentados na Figura 5. Para 
melhor análise, valores de densidade de fluxo em alguns pontos 
são mostrados na Tabela V.   

 

  

Fig. 5. Densidade de fluxo magnético na excitatriz. 
 

Para o projeto proposto foi optado que a densidade de fluxo 
magnético nos polos seja próxima ao valor de 1,3 T. O 
comprimento total da sapata polar possui 75% do arco polar.  A 
densidade de fluxo magnético nos elementos da máquina podem 
ser otimizados dependendo do material a ser utilizado. Para a 
simulação foi considerado material linear. 

TABELA V.                VALOR DA DENSIDADE DE FLUXO NO GERADOR 

Local Densidade de fluxo magnético [T] 

Coroa estator 0,79 

Centro do polo 1,23 

Centro do dente rotor 1,15 

Coroa rotor 0,56 

 

Por meio da simulação foi traçada uma linha no entreferro 

da excitatriz e foram obtidos valores de fluxo magnético, vide 

gráfico mostrado na Figura 5.  
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Fig. 6. Fluxo magnético obtido no entreferro. 
 

A tensão induzida ( inde ) foi calculada através da derivada 

dos respectivos valores de fluxo magnético no tempo ( ), 

multiplicado pelo número de espiras ( n ), dado pela Equação 1. 

A forma de onda da tensão induzida ao longo do tempo é 

apresentada na Figura 7. 

 

                              inde n
t





                                     (1)  

 

 

Fig. 7. Tensão induzida em uma fase da excitatriz. 
 

Aproximando a forma de onda para uma onda senoidal, e 

calculada a tensão eficaz gerada por faze (
rmsV ). Com este 

valor, foi calculado a tensão trifásica retificada ( retfV ), 

conforme Equação 2 [5]. 

 

2,34 206 [V]retf rmsV V                  (2)  

 

Comparando diretamente o valor da tensão retificada obtida 

com a tensão de projeto, chega-se a uma diferença de 

aproximadamente 14%. Porém, a simulação despreza o efeito 

das correntes parasitas e não leva em consideração a influência 

do fluxo contra eletromotriz criado pelas bobinas de armadura. 

No código, assim como em [1], é colocado um fator 

multiplicativo de 1,1 para o calcular o fluxo necessário a ser 

gerado no entreferro. 
 

IV. CONCLUSÕES 

 A interface de dimensionamento proposta é uma 

ferramenta que aumenta a velocidade de projeto e reduz as 

possibilidades de erros na interface entre o dimensionamento e 

a simulação numérica. A simulação numérica valida o 

funcionamento da máquina e garante os níveis de densidade de 

fluxo magnético suportados pelo material. O projeto do sistema 

de excitação foi demonstrado passo-a-passo e os dados de 

projeto comparados com os obtidos pela máquina simulada com 

elementos finitos. Uma próxima etapa seria a inserção da curva 

de não linearidade do material e a implementação de um método 

de otimização para realizar automaticamente o ajuste de alguma 

variável de interesse, como custo ou rendimento.   
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Análise de Desempenho do Uplink do Sistema
MIMO de Larga Escala para Modulação FBMC

Felipe Kurpiel Jose, Luis Lolis, Samuel Baraldi Mafra e Eduardo Parente Ribeiro

Resumo—Este artigo traz uma análise de desempenho do Filter
Bank Multicarrier (FBMC) e suas vantagens como uma técnica
alternativa a ser adotada futuramente em tecnologia de quinta
geração (5G), onde sistemas de múltiplas entradas e múltiplas
saı́das (MIMO) de múltiplos usuários (MU) serão implementados.
O estudo compara o desempenho entre Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing (OFDM), que é o principal modelo de
multiplexação adotado em redes 4G, e o FBMC, que é con-
siderado um dos mais fortes candidatos a substituir o OFDM
em 5G. Essa comparação avalia a eficiência espectral na ligação
ascendente (uplink) do sistema MU-MIMO em um ambiente de
célula única. Espera-se uma melhor eficiência espectral (SE) em
FBMC devido à ausência de prefixo cı́clico. Contudo, para o
cenário de MU-MIMO de larga escala que considera um número
grande de antenas na estação base (BS), a análise de eficiência
do FBMC foi pouco discutida na literatura. Assim, o presente
artigo analisa a SE para FBMC vs OFDM em uma configuração
de MU-MIMO de larga escala para célula única, considerando
diferentes variações no tamanhos de célula.

Keywords—massive mimo, FBMC, filter bank multicarrier, non
Gaussian modulation, spectral efficiency, 5G

I. INTRODUÇÃO

O sistema de múltiplas entradas e múltiplas saı́das (MIMO)
é considerado uma tecnologia promissora para combater o
desvanecimento de canal de múltiplos caminhos assim como,
é capaz de aumentar a eficiência energética do sistema
[1]. Tendo em vista a introdução da quinta geração (5G)
de comunicações móveis, o sistema MIMO Massivo (MM)
tornou-se um candidato muito popular por este sistema propor-
cionar mais diversidade espacial e ganho de multiplexação do
que outras configurações [2]. Ao longo dos anos, a tecnologia
de MM assumiu a posição como a principal alternativa para
aumentar a capacidade de redes de múltiplos usuários (MU).

Por definição, MM é uma tecnologia MIMO de MU em que
um número K de antenas de equipamentos de usuário (UE)
são servidos no mesmo recurso de frequência por uma estação
base (BS) com M antenas tal que M >> K.

Em essência, MM propõe o uso de um número elevado de
antenas para multiplexar mensagens para diversos dispositivos
para cada recurso de tempo/frequência, focando na energia
radiada em uma determinada direção, o que por si minimiza
interferências [3]. Trata-se de uma técnica MU onde os ganhos
de espalhamento para cada usuário são determinados pelos
ganhos de canal entre a respectiva antena do UE e as múltiplas
antenas na BS.

Felipe Kurpiel Jose, Luis Lolis, Samuel Baraldi Mafra e Eduardo
Parente Ribeiro/ Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba-PR,
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Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFPR.

Ao aumentar-se o número de antenas na BS, o ganho de pro-
cessamento pode ser aumentado até se tornar arbitrariamente
grande. De acordo com [4], quando o número de antenas na BS
tende ao infinito, o ganho de processamento do sistema tende
a infinito e, como resultado, os efeitos de ruı́do e interferência
de MU são completamente eliminados.

Para a implantação de um grande número de antenas na BS,
é razoável assumir um cenário conhecido como propagação
favorável. Neste caso, o canal sem fio torna-se quase de-
terminı́stico, uma vez que os links de rádio BS-para-UE se
tornam quase ortogonais entre si. Por essa suposição, os efeitos
de desvanecimento de pequena escala, interferência intracelu-
lar e ruı́dos não correlacionados desaparecem assintoticamente
quando M é suficientemente grande [5].

Os sistemas MIMO surgiram para atender a dezenas de UEs,
empregando centenas de antenas na BS no mesmo recurso de
tempo/frequência. De acordo com [6], o MM pode aumentar
a eficiência do espectro em mais de dez vezes, melhorando
simultaneamente a eficiência de energia irradiada.

Em geral, qualquer técnica de modulação pode ser usada em
combinação com grandes arranjos de antenas, podendo incor-
porar uma ou múltiplas portadoras. Como explicado em [8],
todas as técnicas de modulação apresentam pontos positivos
e negativos, portanto, os benefı́cios da presença de grandes
arranjos de antenas na BS podem tornar uma combinação
de modulação especı́fica para MM mais atraente que outra.
O FBMC, por exemplo, oferece emissões fora da banda
(OOB) mais baixas; permite uma agregação de portadoras
mais acessı́vel e adaptável do que em Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing (OFDM), porém intrinsecamente, apre-
senta o problema de ter aplicabilidade dificultada no MIMO
convencional. Contudo, ao se aumentar o número de antenas,
a combinação de MU-MIMO de larga escala e FBMC passa
a oferecer benefı́cios em vários aspectos, incluindo maiores
ganhos e melhora das propriedades espectrais.

Este artigo apresenta uma análise de desempenho de dois
esquemas de modulações, OFDM e FBMC, em termos de suas
propriedades espectrais. Também fornece uma avaliação mais
realista quanto à avaliação da eficiência espectral (SE) para
comunicações móveis de quinta geração tanto para FBMC
quanto para esquemas baseados em OFDM. A análise mais
realista é feita através do reconhecimento do trabalho de
Nissel, onde a análise desenvolvida não é baseada somente em
simulações, mas é validada por medições e testes de campo
realizados em um cenário real [9]. Neste estudo os autores
analisaram a taxa de transferência (throughput) em [bits/s] e
os limites teóricos para desvanecimento do tipo Rayleigh para
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um sinal de entrada única e saı́da única (SISO).
O presente artigo pretende combinar o trabalho feito em

[9], onde as diferenças entre o FBMC e OFDM estão bem
estabelecidas para um cenário realista de um sinal SISO, e
usando este conteúdo, avaliar o impacto de se ter múltiplas
antenas na BS de forma semelhante ao apresentado em [4].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma:
Seção II fornece o Modelo do Sistema para MM. A Seção III
apresenta uma sı́ntese sobre a modulação FBMC. Na Seção
IV, a metodologia usada para comparar FBMC e OFDM em
MM é apresentada. Na Seção V, os resultados numéricos são
fornecidos, assim como discussões importantes são realizadas.
Finalmente, Seção VI conclui o trabalho.

II. MODELO DO SISTEMA - MIMO MASSIVO Uplink

A avaliação do uplink do sistema MM é o foco principal
deste estudo. Este sistema inclui uma BS equipada com um
arranjo de M antenas que recebem dados de K usuários os
quais apresentam antena única. Usuários de antenas únicas
têm o benefı́cio de serem simples e eficientes, além de
proporcionarem a cada usuário um alto rendimento [4].

O estudo considera uma célula hexagonal de tamanho
variável, sendo que o raio da célula (do centro até o vértice) é
avaliado entre 100 e 900 metros. Os K usuários se posicionam
de forma aleatória e uniforme na célula (sem estes se desloca-
rem) e assume-se que nenhum usuário está mais próximo da
BS do que o valor de do = 10 metros.

Neste estudo assume-se que os dados transmitidos são
modulados tanto em OFDM quanto em FBMC. Já quanto ao
impacto do efeito Doppler sobre os resultados, foi demons-
trado em [12] que ele não é significativo para velocidades
inferiores a 130 km/h; ou seja, não aplicável a esta análise.

Supõe-se que informações perfeitas sobre o estado do
canal possam ser adquiridas na BS quando os UEs enviam
sequências piloto no uplink.

Neste trabalho, considera-se a configuração MU-MIMO,
na qual os K usuários se comunicam com a BS através de
Duplex por Divisão de Tempo (TDD). Desta forma, todos os
usuários em uma célula podem usar simultaneamente todas as
subportadoras.

A. Informação Perfeita sobre o Estado do Canal

Este estudo considera o caso quando a Informação sobre o
Estado do Canal (CSI) é adquirida na BS de modo perfeito.
Esta informação descreve como um sinal se propaga do
transmissor para o receptor e representa o efeito combinado de
espalhamento, desvanecimento e decaimento de energia pela
distância [11].

Um dos principais problemas que limita o desempenho de
um sistema MM é a contaminação piloto, o que acontece
devido ao número limitado de possı́veis sequências piloto
ortogonais. Ao considerar a ótima detecção dos parâmetros
do sistema, ou seja, supondo que a CSI seja conhecida no
transmissor e no receptor de forma precisa, o problema de
contaminação piloto torna-se irrelevante.

A presença de CSI perfeito na BS e o fato de o número
M de antenas ser suficientemente grande em MU-MIMO de
larga escala torna possı́vel a comparação de desempenho entre
este sistema e uma configuração SISO. Na verdade, quando
o desvanecimento rápido e a interferência intracelular são
ignorados, o sistema MU-MIMO é similar ao sistema SISO.

III. REVISÃO SOBRE A MODULAÇÃO FBMC
Os sistemas de FBMC são uma subclasse de sistemas de

multi portadora. O princı́pio básico está em dividir o espectro
de frequências em múltiplos subcanais estreitos. Para isso se
adotam na entrada bancos de filtros de sı́ntese (SFB) e na
saı́da, bancos de filtros de análise (AFB).

Na comparação com o OFDM, devido ao janelamento
retangular em OFDM, este apresenta fortes lobos laterais, o
que não ocorre no FBMC. Ao utilizar bancos de filtros, a
energia é concentrada dentro da faixa de frequência de uma
única subportadora. Com isso espera-se que o FBMC tenha
uma capacidade superior quando comparado ao OFDM [13].

Em esquemas FBMC não há necessidade de bandas de
proteção. Além disso, o deslocamento de frequência da por-
tadora (CFO) e a interferência entre portadoras (ICI) devido
ao efeito Doppler são praticamente eliminados. No entanto, é
importante enfatizar que o banco de filtros é mais complexo
que o respectivo elemento em OFDM [14].

Esta maior complexidade deve-se à substituição do IFFT /
FFT por bancos de filtros. Para comparar a complexidade, o
número (P ) de multiplicações reais por (L) sı́mbolo complexo
das modulações OFDM e FBMC é usado como medida.
Assim, para complexidade de OFDM, a equação é dada por
[15]:

CFFT/IFFT = P (log2(P )− 3) + 4. (1)

Já para o FBMC, a expressão é a seguinte:

CSFB = log2

(
P

2

)
− 3 + 4L, (2)

CAFB = 2(log2(P )− 3) + 4L, (3)

A partir dessas duas equações, é possı́vel inferir que o
OFDM é um pouco menos complexo que o FBMC.

Dentre as diferentes modalidades de FBMC, a análise de
desempenho da eficiência espectral para MU-MIMO de larga
escala apresentado nesta publicação foca no modelo FBMC-
OQAM (offset-QAM) [17].

A. FBMC-QAM
Em sı́ntese o FBMC-QAM pode ser descrito como uma

troca simples dos pulsos retangulares e suas modulações em
OFDM por um filtro protótipo e as modulações corresponden-
tes. Neste esquema, os pulsos se sobrepõem, portanto, nenhum
prefixo cı́clico é usado [16].

A estimativa de canal pode ser facilmente estendida de
OFDM para FBMC-QAM, bem como para a pré-codificação
em MIMO. No entanto, o desafio no FBMC-QAM é
o de projetar formas de onda que sejam compactas no
tempo/frequência e possam atingir a eficiência máxima de
empacotamento no plano de frequência/tempo.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

174



B. FBMC-OQAM

Neste modelo de modulação, a parte real de um sı́mbolo
complexo é mapeada para o primeiro intervalo de tempo e a
parte imaginária para o segundo intervalo de tempo. Assim
se introduz o fator ”offset” em QAM. O FBMC-OQAM está
relacionado ao FBMC-QAM, contudo ele possui a mesma
densidade de sı́mbolos que um OFDM se fosse ignorado o
Prefixo Cı́clico (CP) [9].

Em geral, as etapas de modulação e demodulação na
implementação do FBMC-OQAM são simples e muito se-
melhantes às do OFDM. Além disso, a geração de sinal em
OFDM e FBMC-OQAM requer as mesmas operações básicas.
Uma vez que a geração de sinal para ambos os formatos de
modulação é basicamente a mesma, o FBMC-OQAM pode
utilizar praticamente os mesmos componentes de hardware
que o OFDM [17]. O uso de offset-QAM, faz com que a
interferência seja cancelada no receptor FBMC, ignorando a
parte do sı́mbolo recebido que não carrega dados [7].

IV. CÁLCULO DE EFICIÊNCIA ESPECTRAL

A. Avaliação do Sinal SISO para OFDM e FBMC

Em [9], são apresentadas medições de teste real em 2.5GHz
as quais serão essenciais para este documento. Sob condições
que simulam um sinal SISO com 1.4MHz LTE, foi de-
monstrado que o FBMC tem um rendimento maior quando
comparado ao OFDM.

O estudo apresentado por Nissel demonstra que tanto o
OFDM quanto o FBMC possuem a mesma taxa de erro de
bit (BER) que é de aproximadamente 10−3. No entanto, o
FBMC apresenta propriedades espectrais superiores.

A figura 1 traz a SE medida (OFDM pCSI; FBMC pCSI) e
os limites teóricos para o desvanecimento de Rayleigh (demais
curvas). Para gerar as curvas FBMC-OQAM, se considera
propagação favorável e um alfabeto de sı́mbolos adaptativos
4,16,...-QAM conforme descrito na secão VI de [9]. A figura
deixa claro que o FBMC tem SE mais alta que o OFDM.

Uma informação fundamental obtida a partir da figura 1
é que a SE satura. Quando o SNR aumenta de 0dB para
10dB, ou seja, por um fator de 10, a eficiência aumenta em
torno de 300 %. No entanto, se o SNR for aumentado para
valores superiores a 20dB inicia-se a observação do fenômeno
de saturação nas modulações medidas.

O desempenho em MIMO pode ser tratado e validado
através das medições e testes realizados em cenário real for-
necidas por [9]. A validação destes testes é um dos propósitos
deste trabalho.

Por se tratar de testes realizados em cenário realista, é válido
lembrar que os valores de SE encontrados para ambas as
modulações estão afastados do limite de Shannon, o qual para
o sinal SISO é dado por:

SEshannon = log2[1 + SNR]. (4)

Como é possı́vel verificar na figura 1, os dados extraı́dos
do banco de testes em cenário realista apresentam valor de SE
bastante inferior ao limite de Shannon.
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Figura 1. Diferenças verificadas entre FBMC e OFDM para um sinal SISO

B. Análise de SE para MIMO Massivo

A análise de SE no uplink de um sistema MM quando se
assume um detector linear do tipo zero forcing (ZF) em uma
BS com M antenas, mostra que a equação para o cálculo de
SE pode ser escrita e aproximada através de [4]:

SE =
K∑
k=1

log2[1 + (M −K)puβk], (5)

onde pu é o SNR médio da transmissão do uplink; βk
representa o coeficiente de desvanecimento em larga escala
para o kth UE no uplink; e K é o número de UE na célula.

A equação anterior representa o limite inferior da taxa
alcançável na transmissão de uplink para o kth usuário [4].

De forma similar, o limite de Shannon para o uplink de um
sistema MM de célula única é dado por [10]:

SE =
K∑
k=1

log2[1 +Mpuβk]. (6)

Para o cálculo de βk, será empregado o mesmo critério
estabelecido por Ngo no qual o coeficiente de desvanecimento
em larga escala pode ser escrito como [4]:

βk =
ξk

(dk/do) α
, (7)

onde dk representa a distância entre a BS e o kth UE; do
representa a distância mı́nima permitida entre um usuário e
a BS; α é o expoente do perda de percurso e finalmente
ξk representa uma variável lognormal de desvanecimento
de sombra onde 10 log10 ξk ≈ N(0, σshadom), sendo que
σshadom vale 8dB.

C. Análise de SE para o FBMC-OQAM em MIMO Massivo

A partir da utilização das medições e testes em cenário real
para FBMC-OQAM e OFDM em SISO, é possı́vel se fazer
uma projeção do desempenho em MM. Contudo, o primeiro
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passo se dá pela extração dos dados relacionados ao SE do
sinal SISO a partir do throughput em [bits/s].

Com isso em mente, e sabendo que tanto OFDM quanto
FBMC usam a mesma largura de banda de 1.4MHz, a extração
das curvas para SE em [bits/s/Hz] ilustradas na figura 1 se
torna elementar. Através desta abordagem é possı́vel estabele-
cer uma relação entre SE e SNR para ambas as modulações,
o que será um fator essencial à análise proposta.

Finalizada a análise de SE para o sinal SISO, o próximo
passo é avaliar o desempenho do sistema MM. Para isso é
necessário relembrar o limite de Shannon para o uplink de
um sistema MM de célula única, o qual está descrito pela
equação (6).

Ao comparar as equações (5) e (6) verifica-se que elas são
semelhantes, sendo que a diferença encontra-se na inclusão ou
não do número de usuários K para o cálculo final de SE.

Como este documento se propõe a verificar o desempenho
do MM considerando M >> K pode-se assumir que a equação
(6) é a mais indicada para tal análise.

Ao considerar esta equação, assim como os dados extraı́dos
de testes realistas para SISO, pode-se concluir que ao final
da análise de desempenho será apresentado um valor de SE
máximo atingı́vel para o uplink em MM, tanto para OFDM
quanto para FBMC.

Para se estimar o valor máximo atingı́vel de SE para o
sistema MM deve-se verificar o quanto o número K de usuários
e o número M de antenas influenciam no valor final para SE.

Ao considerar um valor médio para os K usuários, tem-se
que na transição de SISO para MM, o valor final de SE em
MM tem relação direta com K. Ou seja, fazendo SEsiso como
a SE relativa ao sinal SISO realista dado em função de SNR
conforme ilustrado na figura 1 e SE′K sendo a SE para MM
considerando a apenas a influência de se ter K usuários no
sistema, tem-se que:

SE′K = K SEsiso(SNR). (8)

Assim, para saber o valor de SE em MM dado em função
do raio da célula, basta multiplicar o valor encontrado para
SEsiso(SNR) pelo número K de usuários, e posteriormente
verificar o quanto o raio da célula irá afetar o SNR percebido
pelo uplink do sistema. Desta forma é possı́vel estimar os
valores e concluir análise considerando o desempenho das
modulações OFDM e FBMC em cenário realista.

É fato que na transição de SISO para MM, o valor final de
SE em MM guarda relação logarı́tmica com o número M de
antenas presentes na BS, como visto na equação (6). Sendo
assim, é necessário caracterizar a influência de se ter mais
antenas na BS para que então o cálculo de SE do uplink do
sistema MM como um todo seja factı́vel.

Lembrando que para o sinal SISO realista, os valores de
SNR são dados em função de SE. Já para MM o SNR (linear)
pode ser verificado na expressão (6) como sendo o produto
entre pu, βk e M. Em resumo, para se respeitar as diferenças
encontradas no teste realista, é necessário identificar o SNR

relativo ao MM para então se projetar o desempenho de FBMC
e OFDM.

SNRMM = puMβk. (9)

Assim, a relação intrı́nseca entre SNR e SE de um sinal
SISO realista pode ser validada para o uplink do sistema MM;
já considerando o número M de antenas na BS e o tamanho
R do raio da célula.

Por fim, tem-se que o valor de SE para o uplink do sistema
MM extraı́do a partir de um sinal SISO, considerando um
comportamento médio, pode ser escrito como:

SEMM = K SEsiso(SNRMM ). (10)

O que em última análise pode ser representado por:

SEMM = K log2[1 + puMβk]. (11)

Essa expressão tem grande semelhança com a equação (6)
do limite de Shannon para o uplink do sistema MM, ou seja,
após concluı́da a análise será possı́vel comparar os valores
máximos teóricos com os valores máximos atingı́veis para
OFDM e FBMC-OQAM em um cenário prático.

V. SIMULAÇÃO

Esta seção traz uma explicação sobre como o uplink do sis-
tema MM foi simulado e como a SE para OFDM e FBMC teve
seu desempenho avaliado. Os principais parâmetros usados na
simulação estão contidos na tabela 1.

Tabela I
PARÂMETROS DO Uplink DO SISTEMA MIMO MASSIVO

Parâmetro Valor Parâmetro Valor
σshadom 8dB M 300

α 3.8 K 10
do 10 m pu 10dB

Nesse ponto o problema se resume em determinar o valor
do produto [pu.βk.M ] e assim encontrar o SNR relativo ao
uplink do sistema MM. Para tal, é válido relembrar a análise de
SE realizado por Ngo e assim projetar o valor máximo realista
para SE em MM baseado nas observações de Nissel [4] [9].
Desta forma, esta publicação introduz limites praticáveis, ou
seja, valores máximos atingı́veis para SE de OFDM e FBMC
considerando o MU-MIMO de larga escala.

Conforme a equação (7)(6), nota-se que o valor de βk
depende da posição dos usuários na célula. A análise considera
que os K usuários são posicionados uniformemente de forma
aleatória dentro da célula e assume-se que a mı́nima distância
entre um usuário e a BS é o valor do.

Nessas condições, o valor de SNRMM médio para o uplink
do sistema MM, já considerando os valores da tabela 1 e com
βk calculado para uma célula de R=100m; tem-se que neste
cenário o SNRMM percebido é de 32 dB. Já para uma célula
de R=900m, o SNRMM médio é de -3,45 dB, como mostra
a figura 2.
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Figura 2. Relação entre o SNR médio do uplink do sistema MIMO Massivo
e o raio da célula para M=300 e K=10

Já a figura 3 mostra a curva relacionada ao valor de SE
do uplink do sistema MM, considerando que o raio da célula
varia de 100 até 900m. Nesse cenário, verifica-se que quanto
menor o tamanho da célula melhor a SE; e no que diz respeito
ao ponto de saturação do cenário realista, um valor de raio
menor que 250m já passa a explorar a região de saturação para
OFDM, enquanto que para FBMC essa situação se configura
para um R ainda menor.
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Figura 3. Eficiência Espectral do uplink do sistema MIMO Massivo para
OFDM e FBMC-OQAM baseado em medições em cenário realista

É importante observar na figura 1 o quão afastadas as curvas
realistas se encontram do limite teórico. Ou seja, o limite
teórico pode ser considerado de certa forma impraticável. O
valor máximo realista para SE fica em torno de 30 ou até
mesmo 40% abaixo do máximo teórico dependendo do modelo
de modulação.

VI. CONCLUSÃO

Neste artigo foi introduzida uma forma eficiente de se
analisar o desempenho de SE para o uplink do sistema MM, a
partir de dados realistas de taxa de transferência de um sinal

SISO. Usando esta técnica, foi possı́vel estudar o desempenho
das modulações FBMC e OFDM em um cenário realista.

O formato de modulação é tido como o coração do sistema
de comunicação e embora o ganho de desempenho observado
na mudança de OFDM para FBMC não tenha sido muito
elevado, ainda assim a investigação de candidatos viáveis à
implantação de redes 5G tende a abrir o caminho para novas
soluções. A análise de desempenho de SE revelou que a
mudança de OFDM para FBMC-OQAM garante uma melhoria
de pelo menos 25 % o que se deve principalmente a ausência
do prefixo cı́clico em FBMC.

Além disso, ficou evidenciado que o limite teórico pode
ser considerado como exageradamente otimista visto que para
FBMC a diferença entre este limite e o máximo prático
atingı́vel ficou em torno dos 30 % enquanto que para o OFDM
a diferença fica entre 40 a 50 %.
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Resumo—A crescente demanda de tráfego e novas aplicações
em Internet das Coisas (IoT) exigem que a quinta geração de
sistemas de telecomunicação sem fio (5G) tenha alta confiabi-
lidade, baixo atraso e altas taxas de transmissão, especialmente
para ambientes indoor. Para atender a esses requisitos, estruturas
hı́bridas com enlaces de fibra e cobre estão sendo propostas como
solução fronthaul para comunicação de small cells indoors. Uma
solução alternativa é o fronthaul somente com cobre, utilizando
o padrão G.fast e o modo fantasma. Este trabalho analisa e
compara a viabilidade técnica e econômica da implantação de
estruturas fronthaul hı́bridas ou baseadas em cobre.

Palavras-Chave—5G, Indoor, Fronthaul, G.fast, Modo Fan-
tasma, Viabilidade.

I. INTRODUÇÃO

A crescente demanda de tráfego e novas aplicações em
Internet das Coisas (IoT) exigem que a quinta geração de
sistemas de telecomunicações sem fio (5G) tenha alta con-
fiabilidade, baixo atraso e altas taxas de transmissão [1],
principalmente para ambientes indoor, que correspondem a
70 % do tráfego móvel gerado [2].

Para atender os elevados requisitos do 5G, diversos traba-
lhos têm apresentado arquiteturas de comunicação ao usuário
indoor baseadas na implantação massiva de small cells [3][4],
i.e., células sem fio com pequena área de cobertura e grande
vazão de tráfego. Nesse contexto, soluções fronthaul hı́bridas
com enlaces de fibra e cobre tem sido propostas [5][6], uma
vez que reaproveitam a infraestrutura indoor existente.

Como solução alternativa para comunicação indoor propõe-
se o fronthaul baseado somente em cobre, possibilitado pelo
padrão linha digital de assinante (DSL) G.fast e o modo
de transmissão fantasma [7][8], que podem garantir a cabos
Cat5e/Cat6 taxas de transmissão por par diferencial na cifra de
Gbps para comprimentos de até 100 metros [9]. Dessa forma,
respeitando-se as limitações de comprimento de enlace, o
fronthaul pode ser totalmente composto por cabos Cat5e/Cat6,
absorvendo as vantagens operacionais de redes de acesso local
(LANs) baseadas nesses cabos, como alta aceitabilidade no
mercado de tecnologia da informação (TI) e menores custos
de instalação e manutenção [10].

No presente trabalho é apresentada uma análise técnica
e econômica de cenários fronthaul indoor para arquitetura
5G, baseados em estruturas de enlaces hı́bridos existentes
e num proposto esquema, composto apenas por cabos de
cobre (Cat5e) considerando as tecnologias G.fast e modo de
transmissão fantasma. Para alcançar o objetivo proposto, este
trabalho propõe um modelo de custos baseado no conceito
de recompensas de Markov, sendo esse capaz de capturar a
natureza dinâmica da rede. O tempo de permanência em cada
estado da cadeia de Markov associada a operação da rede,
e consequentemente o custo, é encontrado por meio de uma
simulação de Monte Carlo, técnica conhecida como Markov
Chain Monte Carlo (MCMC).

O restante do trabalho é organizado em sete seções. A Seção
II apresentará os detalhes da arquitetura fronthaul 5G indoor
analisada. A Seção III explicará o funcionamento das redes
óticas passivas. A Seção IV apresentará os modelos de custo. A
Seção V descreverá caracterı́sticas dos simuladores utilizados.
A Seção VI mostrará o estudo de caso considerado por este
trabalho. A Seção VII fará a descrição dos resultados obtidos.
Por fim, a Seção VIII apresentará as conclusões.

II. SOLUÇÃO DE Fronthaul Indoor 5G ANALISADA

Espera-se que o 5G tenha como caracterı́stica a implantação
massiva de small cells indoor [3][4]. Em vista disso, este
trabalho propõe como estrutura de fronthaul indoor para o
5G uma arquitetura similar às atuais soluções comerciais para
implantação de small cells indoor [5][6]. De forma que o
processamento das células do ambiente indoor é centralizado
em um rack contendo baseband units (BBUs) empilhadas,
formando uma rede de rádio acesso centralizado (C-RAN)
[11]. Nesta arquitetura, as small cells são agrupadas de acordo
com seus locais de atendimento e cada grupo se liga por um
conjunto de enlaces — denominados de 1º nı́vel — a um ou
mais agregadores de small cells, os quais realizam função
semelhante a de um gigabit Ethernet switch e se ligam por
um outro conjunto de enlaces — denominados de 2º nı́vel —
ao rack de BBUs.
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A Figura 1 apresenta um exemplo da arquitetura imple-
mentada em um edifı́cio, onde as small cells são agrupadas
por andar. Ressalta-se também que para atender um grupo
de células maiores, de dois a quatro agregadores podem ser
cascateados a partir de um único enlace de 2º nı́vel.

Rack com BBUs

Empilhadas

Agregador de 

Small Cells

Small Cells

Enlace de 1º nível

Enlace de 2º nível

Fig. 1. Arquitetura fronthaul indoor baseada em soluções comerciais para
small cells indoor.

III. TECNOLOGIAS DE TRANSMISSÃO BASEADAS EM
ENLACES DE COBRE ADOTADAS NO Fronthaul

O padrão da linha de assinante digital (DSL) G.fast [12] é
capaz de atingir taxas de dados por canal diferencial da ordem
de Gbps [7]. Além disso, estudos [8][9] mostram que o uso do
modo de transmissão fantasma aliado ao padrão G.fast pode
garantir taxas de transmissão ainda mais elevadas.

A. G.fast

O padrão G.fast [13] foi criado para atender às demandas
da quarta geração de banda larga do DSL. Este tem como
caracterı́sticas principais, algumas mudanças em relação às
gerações anteriores. Exemplos disto são maiores larguras de
banda, diminuição do comprimento dos enlaces de cobre –
entre 30 e 250 m – e o uso de Duplexação Por Divisão de
Tempo (TDD) . O G.fast usa Modulação de Multitom Discreta
(DMT) e na versão padronizada mais atual – de 2,2 MHz a
212 MHz – o espaçamento entre as subportadoras é setado
para ser igual a 51,75 KHz. Nestas configurações, taxas de até
2 Gbps são alcançadas. No entanto, devido ao forte crosstalk
que existe entre os pares, o uso de técnicas de mitigação
de interferência faz-se necessário. Dessa forma para uso do
padrão G.fast recomenda-se que o chamado vectoring seja
aplicado [14].

B. Canais Fantasmas

O modo fantasma de transmissão é uma técnica que adiciona
canais diferenciais virtuais através de sinalização em modo
comum, aumentando o número de canais disponı́veis em um
cabo sem a necessidade de pares trançados adicionais. Quando
aliado ao vectoring, o modo fantasma pode aumentar a taxa
agregada de transmissão de um sistema [15].

Os canais fantasmas gerados a partir de dois pares são
denominados de fantasmas de 1ª camada. Quando apenas
a 1ª camada é transmitida simultaneamente com os canais
diferenciais, em cabos de quatro pares são obtidos um total
de 6 canais – quatro diferenciais e dois fantasmas.

Uma forma de implementar o modo fantasma explorando
todo o seu potencial pode ser vista na Figura 2, onde a partir
de um sistema que possua dois canais fantasmas de 1ª camada,
um canal fantasma adicional de 2ª camada é obtido. Este novo
canal se propaga nos taps centrais dos transformadores dos
canais fantasmas de 1ª camada. Neste caso, gerado um total de
sete canais, no qual quatro são diferenciais, dois são fantasmas
de 1ª camada e um é fantasma de 2ª camada.

VD1

VD2

VD3

VD4

VF1

VF2

VFF

RD

RD

RD

RD

RF

RF

RFF

Fig. 2. Configuração sob um cabo Cat5e do modo de transmissão dos canais
diferenciais (VD), fantasma de 1ª camada (VF) e de 2ª camada (VFF).

IV. MODELO DE CUSTOS

O custo total de propriedade (TCO) da rede é dado
pela soma das despesas de instalação (CAPEX) e operacão
(OPEX).

A. CAPEX

A Equação (1) apresenta o CAPEX da arquitetura conside-
rada:

CAPEX = CCab + CEq,Compra + CEq,Inst (1)

onde CCab, CEq,Compra, CEq,Inst são, respectivamente, o
custo de cabeamento, o custo com compra de equipamentos
para diferentes tipos enlaces (Fibra ou Cat5e\Cat6) e o custo
com instalação de equipamentos.

A Equação (2) representa o custo de cabeamento (CCab):

CCab = NF,cnxPF,cnx + NC56,cnxPC56,cnx (2)

onde NF,cnx, PF,cnx, NC56,cnx e PC56,cnx são, respectiva-
mente, o número de conexões indoor de fibra, o preço por
conexão indoor de fibra, o número de conexões indoor de
cabos Cat5e ou Cat6 e o preço por conexão indoor de cabos
Cat5e ou Cat6.

A Equação (3) fornece o custo com compra de equipamen-
tos (CEq,Compra):

CEq,compra =
∑
i

NEq,iPrEq,i (3)

onde o ı́ndice i representa os diferentes tipos de equipamentos
e NEq,i e PrEq,i são, respectivamente, o número de equipa-
mentos do tipo i e o preço de compra do equipamentos do
tipo i.
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A Equação (4) fornece o custo com instalação de equipa-
mentos (CInst,Eq):

CEq,Inst =
∑
k

[
TEq,k +

DEq,k

vm

]
S (4)

onde o ı́ndice k representa os diferentes equipamentos a se ins-
talar e TEq,k e S são, respectivamente, o tempo de instalação
do equipamento k e o salário das equipes de trabalho.

B. OPEX

O OPEX é obtido a partir de uma análise dinâmica de
operação da rede feita a partir da modelagem dos estados
de operação como uma cadeia de Markov contı́nua no tempo
(CTMC), com definição de estado baseada no número e tipos
de equipamentos falhos, onde para a aplicação dos custos
utilizou-se o conceito de recompensas de Markov.

A Equação (5) apresenta o OPEX associado a um estado j:

OPEXj = Crep,j + Cpen,j + Cene,j + Calu,j (5)

onde Crep,j , Cpen,j , Cene,j e Calu,j são, respectivamente,
em relação ao estado j, custos de reparo, penalidade, energia
elétrica e aluguel de espaço.

A Equação (6) representa o custo com reparos (Crep,j) de
um estado i:

Crep,j = min(1, j) (S +Rkη) (6)

onde Rk e η são, respectivamente, o preço de compra do
equipamento k a ser reparado no estado j e o fator de custo do
reparo de equipamentos, variando de 0 a 1. O termo min(1, j)
reflete a inexistência de custo de reparo para o caso de rede
totalmente funcional, representada pelo estado j = 0.

A Equação (7) fornece o custo com penalidade por indis-
ponibilidade de um estado j (Cpen,j):

Cpen,j = (Nfcel,j)
α Prpen (7)

onde α, Nfcel,j e Prpen são, respectivamente, o fator de impacto
[16], o número de células falhas e a multa por hora de
indisponibilidade das células indoor.

A Equação (8) simboliza o custo com energia elétrica por
estado j (Cene,j):

Cene,j = PrkWh(TotEq
kWh − FalEq

kWh,j) (8)

onde PrkWh, TotEq
kWh e FalEq

kWh,j representam, respectivamente,
o preço do quilowatt hora, a soma da potência de todos os
equipamentos da rede e a soma da potência de todos os
equipamentos falhos no estado j.

A Equação (9) reflete o custo com aluguel de espaço por
estado j (Calu,j):

Calu,j = TotSPrS,Alu (9)

onde TotS e PrS,Alu são, respectivamente, a área total ocupada
por equipamentos indoor e o preço do aluguel de espaço
indoor.

V. SIMULADORES

Este trabalho utilizou dois simuladores, um para determinar
o TCO e outro determinar as taxas de transmissão associadas
aos enlaces Cat5e/Cat6.

A. Simulador de Custos

Com a rede modelada como uma CTMC, o TCO pode
ser obtido pela soma do CAPEX e OPEX, onde o último
é determinado pela somatório do produto entre o tempo de
permanência e o OPEX associado a cada estado.

O simulador de custos tem como objetivo determinar o
tempo de permanência em cada estado. A metologia de
funcionamento utiliza as informações das taxas de falha dos
equipamentos funcionais e do tempo médio de reparo dos
equipamentos falhos (associados a cada estado de operação)
para montar uma matriz de taxas de transição, a qual aplicada a
uma analise cumulativa de CTMCs com simulação de Monte
Carlo fornece o tempo de permanência em cada estado. O
simulador foi implementado como em [17].

B. Simulador de Taxas

Para obter as taxas de transmissão associadas aos cabos
Cat5e/Cat6 utilizou-se a ferramenta Cable Studio do software
Computer Simulation Technology (CST) como apresentado
em [9].

VI. ESTUDO DE CASO

Esta seção apresenta o estudo de caso que propõe as
métricas utilizadas para avaliar as estruturas de fronthaul
indoor propostas para a arquitetura 5G. Como cenário de
implantação considerou-se um edifı́cio de 10 andares com
30 m de altura, 800 habitantes e 160 apartamentos de 400 m2,
o qual é baseado nas médias do comportamento populacional
dinâmico da ilha Manhattan, nos EUA [18]. Para a arquitetura
fronthaul considerou-se BBUs e agregadores de small cells
com 6 e 8 saı́das para enlaces, respectivamente. O restante
das caracterı́sticas de operação e instalação basearam-se em
equipamentos disponı́veis no mercado e são mostradas pela
Tabela I, com os custos normalizados em relação a small cell
indoor, a qual custa cerca de 300 US$ [19].

Como ainda não existem BBUs e agregadores adaptadas
para o G.fast e modo fantasma, considerou-se para esses,
com exceção dos custos da BBU, as mesmas caracterı́sticas
dos equipamentos não adaptados. Para determinar os custos
da BBU adaptada utilizou-se a diferença de preços entre
os componentes das tecnologias VDSL2 (Very-High-Bit-Rate
Digital Subscriber Line 2) e ADSL2 (Asymmetric Digital
Subscriber Line 2), a diferença de preço entre cards de Multi-
Dwelling Units e BBUs, e o preço por porta na tecnologia
DSL, uma vez que o fantasma irá apenas adicionar canais ao
sistema. O custo de BBU adaptada resultante foi de 2,63 UC
para apenas o modo diferencial, 2,89 UC para o caso com
fantasma de 1 ª camada e 3,2 UC para o caso com 2 ª camada.

Para o salário das equipes de trabalho, preço do quilo-watt
hora e a penalidade por indisponibilidade de célula, foram con-
siderados os respectivos custos de 0,63 UC/h, 3, 33×10−5 UC
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e 0,05 UC/h [20]. Por fim, foi considerado um tempo de
operação de 10 anos, uma fatia de mercado com 50 % dos
assinantes do edifı́cio e 50 % de usuários ativos no pico de
tráfego.

Foram estudados quatro casos de implementação em relação
ao 2º nı́vel de enlaces: fibra (CPRI opção 9) [21], Cat5e
(G.fast), Cat5e (G.fast + fantasma de 1ª camada), e Cat5e
(G.fast + fantasma de 1ª e 2ª camada). Em relação ao 1º
nı́vel de enlaces utilizou-se em todos os casos Cat5e (Gigabit
Ethernet). Em todos os casos de implentação foi suposto uma
small cell por apartamento e consequentemente 2 agregadores
por andar, os quais foram considerados cascateados, resultando
em 2 BBU no edifı́cio. A small cell mais distante ficou a 115 m
da BBU, com enlace de 1º nı́vel possuindo 30 m.

TABELA I
PARÂMETROS DE EQUIPAMENTOS.

Equip. Custo
(UC)

Tempo
de

Instalação
(min)

Taxa de
Falha
(FIT)

Tempo
Médio

de
Reparo

(h)

Consumo
de

Potência
(W)

Small
Cell 1 4 777 1 30

Agreg.
de Small

Cell
1 20 3333 1 150

BBU 2,33 48 6451 1 165
Ligação
Cat5e/6
indoor

0,33 - 10,6/m 1 0

Ligação
Fibra

indoor
0,66 - 10,6/m 7 0

Para o simulador de custos (baseado em MCMC) usou-se
as taxas de falha e tempo de reparo dos equipamentos da
Tabela I, simulando-se 10000 tentativas, com cada tentativa
representado 10 anos de operação. Para o simulador de taxas
usou-se o CST da mesma forma e com os mesmo parâmetros
de [9].

VII. RESULTADOS

As taxas de transmissão por usuário durante o pico de uso da
rede para cada cenário de estudo considerado são apresentados
na Tabela II. Observa-se que utilizar o G.fast associado a
transmissão em modo fantasma resulta numa taxa maior que a
do cenário com fibra, principalmente fantasma de 2 ª camada.

O CAPEX anual por Gbps fornecido a cada assinante é
apresentado na Tabela III para todos os cenários estudados.
Observa-se que as despesas de instalação são dominantes
sob as de aquisições. Além disso, nota-se o que G.fast sem

TABELA II
TAXA DE TRANSMISSÃO POR USÚARIO (NO PICO) -

TODAS AS ARQUITETURAS .

Categoria
de Dados

Arquitetura
Fibra G.fast G.fast+Fantasma

Taxa (Gbps) 0,760313 0,490406 1ª Camada 2ª Camada
0,770313 0,908156

TABELA III
COMPOSIÇÃO DO CAPEX DAS ARQUITETURAS DO ESTUDO DE

CASO.

Custo1 Arquitetura
Fibra G.fast G.fast+Fantasma

Instalação 0,155638 0,242826 1ª Camada 2ª Camada
0,155435 0,132686

Compra 0,060012 0,088793 0,056528 0,047948
Total 0,21565 0,331619 0,211963 0,180634

1Custo em UC/(Gbps/Ass.)/Ano

TABELA IV
COMPOSIÇÃO DO OPEX DAS ARQUITETURAS DO ESTUDO DE

CASO.

Custo1 Arquitetura
Fibra G.fast G.fast+Fantasma

Eletricidade 0,101534 0,157415 1ª Camada 2ª Camada
0,100216 0,085005

Aluguel 0,014632 0,022685 0,014442 0,01225
Reparos 0,006732 0,010369 0,006602 0,0056

Indisponibilidade 0,005196 0,00728 0,004634 0,003931
Total 0,128094 0,197749 0,125894 0,106786

1Custo em UC/(Gbps/Ass.)/Ano

modo fantasma e com fantasma de 2 ª camada atingiram,
respectivamente, as maiores e menores despesas. Tal fato,
ocorre devido as taxas superiores obtidas com o uso do
canal fantasma, portanto, o suposto aumento de preços dos
equipamentos G.fast com fantasma é compensado no CAPEX
pela maior taxa fornecida.

O OPEX anual por Gbps fornecido a cada assinante é
apresentado pela Tabela IV para todos os casos estudados.
Observa-se que a eletricidade é o custo dominante no OPEX
e novamente percebe-se o G.fast isolado e G.fast com fantasma
de 2 ª atingem, respectivamente, os maiores e menores custos.
Dessa forma, mesmo supondo preços de equipamentos mais
elevados para o uso G.fast com modo fantasma, o que tem
influência sobre os gastos com reparo, obtém-se um menor
OPEX.

Objetivando avaliar profundamente o TCO, uma análise
de sensibilidade variando os preços supostos para as BBU
adaptadas ao G.fast e transmissão fantasma é apresentada
pela Figura 3, ressaltando-se que o custo arquitetura de fibra
com CPRI opção 9 se mantém constante, servindo apenas de
parâmetro de comparao para a variação de custos das outras
arquiteturas. Nota-se que as arquiteturas baseadas apenas em
enlaces de cobre poderão resultar em menores custos em
relação a fibra apenas para os casos com uso do modo
fantasma. Se o aumento de preços for até 50 % em cima valor
considerado neste trabalho, utilizar o canal fantasma de 1 ª
camada resulta em pequena economia, já para o fantasma de
2 ª camada até mesmo um aumento de 650 % em cima dos
preços, mantém essa solução como a mais econômica.

Outra análise de sensibilidade interessante é ilustrada na
Figura 4 e mostra a taxa em Gbps alcançada pelo usuário
durante o horário de pico de tráfego para cada cenário de
estudo considerando o cascateamento de agregadores, im-
plementado como descrito na Seção II. Foram considerados
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Fig. 3. Análises de sensibilidade em relação aos valores de custos.

até 4 agregadores em cascata e observa-se que a as taxas
diminuem de forma exponencial com o aumento do número de
agregadores em cascata, com a alternativa do fantasma de 2 ª
camada decaindo mais rapidamente, mas ainda mantendo-se
com taxa levemente superior a das outra alternativas.
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Fig. 4. Análises de sensibilidade em relação as taxas quando considerando
o número de agregadores em cascata na rede.

VIII. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma análise técnico-econômica de
opções fronthaul para arquitetura 5G em cenários indoors,
considerando tanto estruturas hı́bridas de fibra e cobre quanto
as apenas de cobre, usando o padrão G.fast e modo de
transmissão fantasma. Apoiando-se num modelo de custos
baseado no conceito de recompensas de Markov.

Os resultados encontrados indicam que a utilização do
padrão G.fast associado ao modo fantasma pode aumentar a
viabilidade econômica das soluções de comunicação indoor
de small cells, principalmente para o caso com 2 ª camada da
transmissão fantasma, o qual atinge o menor TCO dentre as
arquiteturas analisadas por este trabalho e que mesmo com o
cascateamento de agregadores de células pode fornecer para
os usuários taxas de quase 1 Gbps no horário de pico, melhor
atendendo os requisitos de tráfego do 5G.

Como trabalhos futuros planeja-se aplicar as arquiteturas de
distribuição células indoor baseadas em cobre a um cenário
urbano geométrico, analisando rede técnica e economicamente
tanto no backhaul quanto no fronthaul.

REFERÊNCIAS

[1] J. G. Andrews, S. Buzzi, W. Choi, S. V. Hanly, A. Lozano, A. C. K.
Soong, and J. C. Zhang, “What will 5g be?,” IEEE Journal on Selected
Areas in Communications, vol. 32, pp. 1065–1082, Junho 2014.

[2] Ericsson, “Small cell services,” white paper, Ericsson, Sweden, 2015.
[3] S. Tombaz, P. Monti, F. Farias, M. Fiorani, L. Wosinska, and J. Zan-

der, “Is backhaul becoming a bottleneck for green wireless access
networks?,” in 2014 IEEE International Conference on Communications
(ICC), pp. 4029–4035, June 2014.

[4] M. Fiorani, P. Monti, B. Skubic, J. Martensson, L. Valcarenghi, P. Cas-
toldi, and L. Wosinska, “Challenges for 5g transport networks,” in 2014
IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecom-
muncations Systems (ANTS), pp. 1–6, Dec 2014.

[5] Ericsson, “Ericsson radio dot system redefining in-building small cells,”
white paper, Ericsson, Sweden, 2017.

[6] Huawei, “Atomcell9.0 lampsite solution,” white paper, HUAWEI TE-
CHNOLOGIES CO., LTD., Republic of China, 2015.

[7] R. Strobel, M. Joham, and W. Utschick, “Achievable rates with im-
plementation limitations for g.fast-based hybrid copper/fiber networks,”
in 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC),
pp. 958–963, June 2015.

[8] W. Foubert, C. Neus, L. V. Biesen, and Y. Rolain, “Exploiting the
phantom-mode signal in dsl applications,” IEEE Transactions on Ins-
trumentation and Measurement, vol. 61, pp. 896–902, April 2012.

[9] M. M. M. Freitas, D. D. Souza, B. P. T. Sousa, D. A. Gomes, C. S.
Sales, R. M. Rodrigues, and J. C. W. A. Costa., “Utilizando a segunda
camada do modo fantasma para aprimoramento de aplicações g.fast,”
in XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de
Sinais, pp. 788–792, Setembro 2017.

[10] C. Lu, E. M. Berg, Trojer, P. E. Eriksson, K. Laraqui, O. V. Tidbl,
and H. Almeida, “Connecting the dots: small cells shape up for high-
performance indoor radio,” Ericson Review, vol. 91, pp. 2–9, Dezembro
2014.

[11] G. Macknofsky, “Understanding the basics of cpri fronthaul technology,”
application note 310, EXFO, Canada, 2015.

[12] Recommendation G.9701: Fast Access to Subscriber Terminals (FAST)
Physical layer specification, December 2014.

[13] Recommendation ITU-T G.9700: Fast access to subscriber terminals
(FAST) - Power spectral density specification, December 2014.

[14] G. Ginis and J. M. Cioffi, “Vectored transmission for digital subscriber
line systems,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications,
vol. 20, pp. 1085–1104, Jun 2002.

[15] P. Lafata, “Estimations of g.fast transmission performance over phantom
modes,” in 2015 38th International Conference on Telecommunications
and Signal Processing (TSP), pp. 1–5, July 2015.

[16] A. Dixit, M. Mahloo, B. Lannoo, J. Chen, L. Wosinska, D. Colle, and
M. Pickavet, “Protection strategies for next generation passive optical
networks -2,” in 2014 International Conference on Optical Network
Design and Modeling, pp. 13–18, May 2014.

[17] G. J. Anders and A. M. L. da Silva, “Cost related reliability measures
for power system equipment,” IEEE Transactions on Power Systems,
vol. 15, pp. 654–660, May 2000.

[18] M. L. Moss and C. Qing, “The dynamic population of manhattan,” tech.
rep., New York University, USA, 2012.

[19] F. Yaghoubi, M. Mahloo, L. Wosinska, P. Monti, F. de S. Farias, and J. C.
W. A. Costa, “A techno-economic framework for 5g transport networks,”
IEEE Wireless Communications Magazine, 2018, in press.

[20] A. Fernandez and N. Stol, “Capex and opex simulation study of
cost-efficient protection mechanisms in passive optical networks,” Opt.
Switch. Netw., vol. 17, pp. 14–24, July 2015.

[21] A. de la Oliva, J. A. Hernandez, D. Larrabeiti, and A. Azcorra, “An
overview of the cpri specification and its application to c-ran-based
lte scenarios,” IEEE Communications Magazine, vol. 54, pp. 152–159,
February 2016.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

182



Channel Matrix Transform Coding for Reduced

Feedback in mmWave MIMO Systems

Maria Nilma Fonseca, Brenda Vilas Boas, and Aldebaro Klautau

Comput. and Telecomm. Engineering Department

Federal University of Pará
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Abstract—Massive MIMO and millimeter waves are significant
technologies for 5G cellular networks. The knowledge of accurate
channel state information (CSI) is essential at transmitter side
to fully benefit from MIMO techniques. CSI compression is of
interest especially with an increasing number of antennas and
frequency-division duplexing (FDD) systems that do not rely on
channel reciprocity. This paper investigates transform coding
methods applied to CSI compression. One of our contributions
is to propose the discrete Fourier transform (DFT) associated
to significance mapping. This method outperformed the results
of previous works based on discrete cosine transform (DCT).
Another contribution is to present an evaluation using a realistic
dataset of channels obtained with ray tracing simulations. The
results clearly indicate that the Kronecker channel model, solely
used in previous investigations, may lead to biased conclusions
with respect to which orthogonal transform performs better.
Results with both vector and scalar quantization are presented,
which provide insights on the trade offs among rate, distortion
and computational cost.

Keywords—CSI compression, transform coding, DCT, DFT,
mmWave MIMO.

I. INTRODUCTION

Massive multiple-input multiple-output (MIMO) is a disrup-

tive technology for the 5th generation of mobile communica-

tions (5G). It is based on the use of a large number of antennas

to benefit from spatial multiplexing while minimizing intercell

and intracell interference. Besides, combining massive MIMO

with millimeter waves (mmWaves) can leverage high spectrum

efficiency due to beamforming [1].

To achieve the potential benefits of massive MIMO in

downlink mmWave transmission, the knowledge of accurate

channel state information (CSI) is essential [2]. Time divi-

sion duplexing (TDD) is often used to avoid CSI feedback

from user equipment (UE) to base station (BS) by relying

on channel reciprocity behavior [3], [4]. However, channel

reciprocity is not always reliable, even in TDD systems;

besides, many current cellular systems work on frequency

division duplexing (FDD) mode. Hence, it is of great interest

to investigate approaches to obtain accurate downlink CSI for

massive MIMO-FDD systems [2], [4].

The term CSI indicates the information available about

the channel, which can refer to the channel coefficients,

the modulus of the channel, the statistics of the channel or

the noise variance at the receiver [5]. In this paper, CSI

corresponds to the “rich” information representing a quantized

complex channel impulse or frequency response. Due to the

large number of antennas in massive MIMO, the bandwidth

requirements for CSI feedback grows considerably, which

imposes a challenge as the feedback channel is rate-limited [2],

[4], [6]. This problem is known as limited feedback commu-

nication, where compression and quantization techniques are

employed to overcome the CSI overhead in massive MIMO

systems [2]–[4].

In mmWaves, the massive closely packed antenna arrays

exhibit strong spatial correlation which can be exploited to

reduce feedback overhead [7]. Therefore, channel vectors can

be represented in sparse form in the spatial-frequency domain

[3], [4]. We call transform coding when a linear transform

is used followed of an encoding scheme. Authors in [8]

proposed to construct codebooks using the spatial spectrum

of the quantized downlink spatial covariance matrix. In [9]

the approach is to obtain a low-rank representation of the

instantaneous channel, by means of short and long-term basis.

The work in [10] employed discrete cosine transform (DCT)

to sparsify channel vectors and data compression was done by

means of vector quantization (VQ). In addition, [11] proposed

a joint approach using Karhunen-Loève transform (KLT) and

random VQ to adapt the codebook to spatial channel statistics;

therefore, feedback bits were distributed according to the users

channel rank which improved the quantization performance.

Besides, [12] proposed a low-complexity adaptive feedback

using KLT to exploit the spatial and temporal correlation

of slow varying MIMO channels, assuming the transmitter

and receiver knew the channel statistics and the system had

memory of past feedback.

It is noticed from the literature that sparsifying basis are

commonly applied following a fixed relevancy order, such

as the zig-zag scan used in image coding. Nevertheless, in

mmWaves, the number of significant transform coefficients

is small if compared to image applications [2], [7]. Hence,

significance maps can be advantageous to encode the few

coefficients [13] which are identified and have their positions

and values transmitted as side information to the BS [14].

Significance maps are widely used in signal compression

with transforms such as wavelets and in standards such as

High Efficiency Video Coding (HEVC) [13]–[15]. The set

of significant transform coefficients can be represented by a
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binary map that can be encoded efficiently [13], [14].

The main contributions of this paper are:

• propose a more accurate transform coding method which

reduces CSI feedback as well as computational complex-

ity and achieves better rates if compared to baseline.

• compare the performance of distinct transform coding

schemes applied to mmWave CSI compression in a richer

set of datasets and advocate the feasibility of significance

maps in improving compression when using DCT and

DFT transforms.

The remainder of this paper is organized as follows. Section

II describes the channel modeling approaches and the datasets

generated. Section III presents the transform coding methods

that will be evaluated for channel matrix compression in this

paper. Section IV present the results of applying the proposed

transform coding to the datasets. Finally, the conclusions of

this study is presented in Section V.

II. CHANNEL MODEL AND DATASETS

In this paper, we assume that channel estimation has been

performed by the UE and the problem is how to better encode

the CSI and transmit it to the BS, considering the trade offs

among rate, distortion and computational cost. We consider

a single cell with single user massive MIMO. The antennas

at transmitter and receiver are uniform linear arrays (ULA),

as in Fig. 1, or uniform planar arrays (UPA), with Ntx and

Nrx elements, respectively. The compression schemes will be

validated with two different channel datasets called: RT-V2I

and Kronecker. Both are described in the next subsections.

Fig. 1. Modeling of ULA, d is the space between array elements, θ is the
angle of arrival (AoA) which is used to compute the path-length difference
for the array elements to receive the plane wave [16].

A. Ray tracing V2I Channels: RT-V2I Dataset

We used the freely available dataset urban canyon v2i

5gmv1 rays developed in [17], which is called RT-V2I for

short. It basically consists of mmWave (60 GHz) channels

obtained in a vehicle-to-infrastructure (V2I) urban canyon

scenario. The dataset was created combining the Remcom

Wireless InSite ray tracing (RT) software with SUMO, the

open-source Simulator of Urban MObility (SUMO). SUMO

simulates traffic of vehicles and inform their positions to the

RT simulator. This leads to a more realistic scenario than what

is accomplished by “drop-based” stochastic channel models

that, e. g., do not take in account spatial consistency (see

[17] for details). The main parameters set for the channel

simulation are presented in Table I. The information collected

from the RT simulator for each transmitter / receiver pair

(m,n) are: average time of arrival τmn (the subscripts mn
will be omitted hereafter), total transmitted P̂tx and received

TABLE I
SIMULATION PARAMETERS.

Ray-tracing parameters

Carrier frequency 60 GHz

RSU transmitted power 0 dBm

RSU antenna height 5 m

Antenna (Tx and Rx) Half-wave dipole

Propagation model X3D

Terrain and city material ITU concrete 60 GHz

Vehicle material Metal

Ray spacing (degrees) 1

Num. L of strongest rays 25

Diffuse scattering model Lambertian

DS max. reflections (NDS
max) 2

DS coefficients (S) 0.4 (concrete), 0.2 (metal)

P̂rx powers, and for the ℓ-th ray, ℓ = 1, . . . , L, complex

channel gain αℓ, time of arrival τℓ, angles φD
ℓ , θDℓ , φA

ℓ ,

θAℓ , corresponding respectively to azimuth and elevation for

departure and arrival.

The following strategy is adopted in the RT simulations in

order to achieve increased flexibility. In the RT simulation,

all receivers and transmitters use half-wave omnidirectional

antennas. The role played by antenna arrays is added in a

post-processing stage based on the geometric channel model.

This allows, for example, to simulate arrays with various

number of antennas without the need to execute the relatively

long RT simulations again. In this modeling strategy, having

the L most prominent rays for each transmitter/receiver pair

(m,n) informed by the RT simulator, we take in account

the antenna arrays to obtain a MIMO channel Hmn for each

pair (m,n). It should be noticed that the RT simulator can

be requested to compute a MIMO channel matrix among the

defined transmitters and receivers. However, in this paper, a

channel matrix Hmn is obtained for each pair of transmitter

and receiver, by means of the mentioned post-processing stage

that incorporates the effect of fictitious ULAs used at both

transmitter and receiver.

More specifically, the adopted post-processing uses the

narrowband geometric channel model that is based on con-

ventional array processing assumptions [18], and is also called

physical modeling of MIMO channels [19]. Considering the

transmitter m and receiver n, for a given ray ℓ connecting

them, this ray contributes with a parcel of the MIMO channel

Ĥmn between the fictitious (described in the post-processing)

antenna arrays at m and n given by
√

NtxNrxαℓar(φ
A
ℓ , θ

A
ℓ )a

H
t (φD

ℓ , θDℓ ), (1)

where Ntx and Nrx are the numbers of array antenna elements

at transmitter and receiver, αℓ is the complex channel gain,

ar(φ
A
ℓ , θ

A
ℓ ) and at(φ

D
ℓ , θDℓ ) are the steering (column) vectors

at the receiver and transmitter for the ℓ-th path, respectively,

and (·)H denotes the Hermitian. By superposition [19], all L
rays lead to

Ĥmn =
√

NtxNrx

L
∑

ℓ=1

αℓar(φ
A
ℓ , θ

A
ℓ )a

H
t (φD

ℓ , θDℓ ), (2)

which has dimension Nrx × Ntx and a rank that depends on

the angular spacing among the rays. In this paper we are not
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considering the variation of Ĥmn over time.

The RT simulations that generated the RT-V2I dataset

adopted Mtx = 1 transmitters and Mrx = 10 receivers per

simulation, and 41,023 channels were created.

B. Kronecker Dataset

The Kronecker dataset is composed by channels obtained

with a correlation-based stochastic model called Kronecker.

It has been used for investigations of CSI compression [3],

[6]. This dataset is constructed under the assumption of a rich

scattering environment.

The Nrx ×Ntx channel matrix can be represented as:

Ĥ =
1

√

tr(Rrx)
R

1

2

rxHiidR
1

2

tx, (3)

where Rtx and Rrx are the correlation matrices at transmitter

and receiver side, Hiid is a Nrx×Ntx matrix with independent

and identically distributed (i.i.d.) complex zero-mean, unit

variance, Gaussian random entries. For modeling ULA, the

simplified method derived in [20] is used to compute the (p, q)
entries of the correlation matrix RULA:

[RULA]p,q =
1

2∆

∆+θ
∫

−∆+θ

e−j2π d

λ
(p−q) sin(α)dα, (4)

where λ is the carrier wavelength, ∆ is the angular spread, θ is

the angle of arrival (AoA). The AoA is defined as θ ∈ (−π, π]
and the angular spread can be computed as ∆ = arctan

(

r
z

)

,

where r is the radius of the scattering ring at the receiver, y
is the elevation of the transmit antenna and z is the distance

between transmitter and receiver.

For this work, we normalized all channel matrices, from

all datasets. The normalization of Ĥ is such that the

squared Frobenius norm of the normalized matrix H =√
NtxNrxĤ/||Ĥ||F is always NtxNrx. The compression

methods performed on H matrix.

III. COMPRESSION METHODS

The compression methods investigated in this paper are

based on orthogonal transforms. A baseline for comparisons

is the work in [3], which also considered compressive sensing

algorithms. However, the results in [3] indicated that a DCT-

based scheme outperformed compressive sensing. We extend

the work in [3] by considering different encoding strategies

for the DCT and also including a thorough evaluation of

the DFT for CSI compression. The two-dimensional DCT or

DFT transforms are used as sparsifying basis, to obtain signal

decorrelation and energy compaction. In our proposed meth-

ods, the transforms are followed by dimensionality reduction

according to a fixed or variable ordering scheme. In the latter

case, a significance map is obtained from the magnitude of the

transform coefficients and the position of the most significant

coefficients is transmitted as side information.

Fig. 2 presents the CSI encoding performed by the UE.

In the BS, reverse operations are performed. It should be

noted that the traditional DCT dimensionality reduction uses

a zig-zag scan, as adopted in [3]. To the best of the author’s

knowledge, this paper is the first to evaluate the adoption

of significance maps for transform-based coding of CSI.

Another novelty is the adoption of the DFT. It is well-know

that the DFT-based virtual channels corresponds to sparse

representations of mmWave channels, but this work is the

first to conduct a systematic evaluation and compare the DFT

with traditional alternatives such as the DCT. In spite of

the intrinsic relation between DCT and DFT, it should be

taken in account that the adoption of linearly-spaced arrays

naturally lead to the DFT as a sparsifying basis for MIMO

channels [19]. The following subsections provide more details

about the compression methods considered in this paper.

Fig. 2. Block diagram of the compression methods at the UE side.

A. Orthogonal transforms

In general, from the point of view of data compression, we

want to avoid high signal correlation and even energy distri-

bution [21]. Hence it is desirable to transform the given data

set in such a way that the signal components are minimally

correlated, and the total energy is concentrated in a small

number of transform coefficients [14].

Orthogonal transforms achieve to various extents the proper-

ties of signal decorrelation and energy compaction. The KLT

performance is considered optimal with respect to variance

distribution and rate-distortion. But the KLT basis functions

are calculated from the data, i. e. they are not fixed and there

are no fast algorithms for KLT [22]. Besides, in case the

signal statistics significantly varies over time, its covariance

matrix needs to be recomputed, the eigenvectors estimated and

then sent to the receiver as side information for proper signal

recovery. For some source distributions (e. g., highly-correlated

Gauss-Markov), the performance of harmonic transforms such

as the DCT, approaches the one obtained with KLT. Even in

cases when they are not optimum, the existence of fast DCT

and DFT algorithms that require approximately 2N log2 N
arithmetic operations [22], make these transforms more used

in practice than the KLT.

The orthonormal transformation of the CSI channel matrix

H can be indicated as [21]:

HX = ΦHΦ
H, (5)

where HX stores the transform coefficients and its subscript

X indicates the used transform (DCT or DFT in this work).

In general, H is non-square and the direct transform is based

on ΦNrx
with dimension Nrx ×Nrx and Φ

H
Ntx

with dimension
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Ntx × Ntx. The inverse matrix is obtained by pre and post-

multiplying HX by the Hermitian of the matrices used in

the direct transform. When the array antennas are uniformly

spaced, the adoption of a DFT coincides with the well-know

virtual channel representation [7] proposed in [23].

B. Dimension reduction and significance maps

Assuming that the transform concentrated the information

to be encoded in a few coefficients, a simple approach to

dimensionality reduction is to discard the non-significant ones

among the N = NrxNtx coefficients. The definition of

significance can be based, for example, in a threshold such

that e. g. only 10% of the energy is discarded. Here, K ≤ N is

a pre-specified number of coefficients to be kept. A relevance

ordering scheme is assumed to exist that can be used to

obtain the K most relevant coefficients, which are stored in

vector h̃X. Two options for ordering and the associated side

information are discussed in the next paragraphs.

A significance map represents the energy distribution of

the transform coefficients [14]. This map allows to seek an

efficient bit allocation for the coefficients or simply indicates

the ones that can be discarded with less impact on signal re-

construction. If the encoding scheme uses an adaptive ordering

based on a significance map we denote the method by the

transform name and a suffix “m”: DCTm and DFTm. The

scheme that use dimension reduction with fixed ordering (zig-

zag) is represented by DCT.

When the ordering is not fixed (upper branch in Fig. 2), we

have to send indexes indicating the position of the encoded co-

efficients in matrix HX. This side information is not necessary

when the ordering scheme is fixed (lower branch in Fig. 2).

The scope of this paper does not include advanced methods

for encoding the significance maps. Our interest is in ac-

counting how the use of significance maps can help mmWave

channel compression if compared to previous use of transform

coding, as in [3], [4], [6].

Assuming the transforms are orthogonal, it is possible to

estimate how many bits are needed to transmit the significance

map, therefore, the coefficients significance can be plotted

to find when it is advantageous to use significance maps

over the use of fixed ordering, which does not requires side

information.

IV. RESULTS ANALYSIS

This section analyzes the simulation results of applying the

methods described in Section III to the datasets presented in

Section II. We employed 2 test configurations: ULA arrays

with 8 elements at both BS and UE (MIMO 8x8), and a multi-

user UPA arrays with 64 elements at transmitter attending

4 single antenna UEs (MIMO 64x4). Each dataset contains

10000 channel realizations where half of it is used for training

and the other half is for test purposes. We assume that each

CSI channel matrix is encoded in a vector of size K×1, and K
is set equal to 3 or 4. The quantization is tested using either

scalar quantization (SQ) and VQ. The SQ includes as side

information the maximum value of each channel coefficient,

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

b (bits per real value)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

S
Q

N
R

 (
d
B

)

DFTm-RT

DCTm-RT

DCTm-KR

DFTm-KR

DCT [3]

Fig. 3. SQNR (dB) per bits when using SQ at Ray tracing (RT) and Kronecker
(KR) datasets and keeping K = 4 coefficients.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

b (bits per real value)

0

1

2

3

4

5

6

S
Q

N
R

 (
d
B

)

DFTm-RT

DCTm-RT

DCTm-KR

DFTm-KR

DCT [3]

Fig. 4. SQNR (dB) per bits when using VQ at Ray tracing (RT) and
Kronecker (KR) dataset and keeping K = 4 coefficients.

in order to adjust the quantization range. We compare the

signal-to-noise-quantization-rate (SQNR) performance for the

proposed methods. The SQNR is defined as the inverse of the

normalized mean square error (NMSE), SQNR = 1/NMSE.

Fig. 3 presents simulation results when applying SQ. It can

be noticed that DFTm approach evaluated at the RT dataset

presents a superior performance if compared to DCTm, and

the DCT baseline. However with the KR dataset, the DCTm

presents the best result. But comparing with the curves for RT

dataset, the SQNR degradation is accentuated, DFTm loses

about 3 dB of performance and DCTm performance degrades

about 0.4 dB.

Fig. 4 shows the SQNR performance when applying VQ.

Again, the transforms considering energy maps, DFTm and

DCTm, perform better than the common DCT. The DFTm

curves for RT dataset had better performance, while with

KR dataset, the DCTm gives better performance. But, the

performance of the DFTm has degraded around 3 dB and

the DCTm has decayed about 0.4 dB when comparing RT

and KR dataset curves. Regarding the quantization methods

applied, VQ gave better results as less bits were needed to

reach the same SQNR as SQ.

To evaluate the accuracy of the channel feedback we sim-

ulate the achievable rate per SQNR of 8x8 and 64x4 MIMO

transmissions. Simulations results in Fig. 5 and Fig. 6 show

the upper bond curve when CSI is perfectly known, and the

superior performance of DCTm and DFTm in comparison with

the DCT [3]. And again we can note that DCTm results are

better for KR dataset, while DFTm results are better for RT

dataset.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

186



-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

SQNR (dB)

0

5

10

15

20

25

30

A
ch

ie
v

ab
le

 r
at

e 
(b

p
s/

H
z) Perfect CSI

DFTm

DCTm

DCT [3]

Fig. 5. Achievable rate with RT dataset and K = 3. MIMO configuration
with 8 antennas ULA in the transmitter and 8 antennas ULA in the receiver.
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Fig. 6. Achievable rate at KR dataset and K = 3. MIMO configuration with
64 antennas UPA in the transmitter and 4 single antenna UEs.

V. CONCLUSIONS

This work proposed compression schemes to alleviate CSI

feedback in spatially correlated massive MIMO systems.

Given that the structure of mmWave channels is different from

the one of natural images, the fixed zig-zag scan adopted

for DCT in previous works is not effective. Assuming the

number of non-relevant coefficients is relatively small, the

adoption of significance maps to encode coefficients with

arbitrary ordering leads to good results, in spite of the required

side information. Another conclusion is that the adoption of

a model for generating the data can significantly bias the

result. Here we use the classic Kronecker channel model and

also a more realistic ray-tracing V2I models. The best result

clearly depended on the model, with the DCT performing

better for the Kronecker and the DFT for the RT-V2I. For

example, a discrepancy of 3 dB is perceived for DFTm applied

to these two datasets. This calls attention to the need of

developing comprehensive channel datasets for sensible CSI

compression benchmarks. In terms of achievable rate versus

distortion performance, as expected, VQ outperforms SQ. In

average, VQ achieved an improvement of 6 dB in SQNR.

However, the computational cost of the encoding stage in VQ

may be significant. Future work include taking in account

the computational cost and incorporate the channel estimation

process in the evaluation.
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Resumo—Neste trabalho foram feitas medições em banda larga
numa região suburbana na cidade do Rio de Janeiro. As medições
foram feitas na faixa de 3,5 GHz uma das faixas candidatas
para a operação do sistema 5G. Foram geradas as estatı́sticas
da dispersão do canal de propagação nesta faixa e os dados de
retardo médio e retardo RMS foram ajustados de acordo com
as distribuições de probabilidade definidas na literatura.

Keywords—sondagem de canal, ambiente suburbano, 5G, re-
tardo médio.

I. INTRODUÇÃO

A quinta geração (5G) da internet sem fio é a próxima
etapa na evolução das comunicações móveis, projetada para
ser implementada em 2020, com previsão para chegar ao
Brasil em 2025 [1]. A tecnologia 5G tem como caracterı́stica
o aumento da taxa, aproximadamente 10 a 100 vezes maior
que as redes 4G, cobertura de 100%, disponibilidade próxima
de 100% e baixa latência entre as mais importantes. O 5G
deverá incluir um conjunto de tecnologias que visam mudar
radicalmente nossas vidas pessoal e profissional através de
aplicações e serviços inovadores, como saúde remota, carros
inteligentes, robôs sem fio e comunicação com drones [1]–[3]

Além do uso do telefone inteligente, o 5G precisa ser capaz
de fornecer um backbone que seja capaz de conectar bilhões
de dispositivos para a futura IoT (Internet das coisas), sendo
capaz de suportar milhares de dispositivos por quilômetro
quadrado.

Segundo [4] a Internet como infraestrutura de rede de
comunicação está em processo de transição para a Internet
das coisas (IoT), sendo criada em torno de interconexões
inteligentes de pessoas e objetos em todo o mundo.

O 5G (Fifth Generation) ainda não foi padronizada
porém estudos realizados pela União Internacional de
Telecomunicações (UIT) mostrou que a tecnologia fará uso
de frequências mais altas. Em paı́ses como Estados Unidos
e Coréia do Sul o uso deve acontecer na frequência de 28
GHz porém no Brasil o uso dessa frequência foi descartada
pois causa impacto direto na banda larga via satélite. A Anatel
pretende licitar no próximo ano a faixa de 3,5 GHz, propı́cia
para receber a nova tecnologia. Para conseguir disponibilizar
o 5G em tal frequência existe uma questão técnica. Essa
faixa atualmente é ocupada por receptores de TV aberta via
satélite, na chamada “banda C estendida”. Para impedir a

interferência entre os serviços a colocação de filtros seria uma
das exigências na licitação e nos contratos com as operadoras
de celular.

O ambiente de sondagem é do tipo urbano pouco denso.
Parâmetros de dispersão como o retardo médio e o espalha-
mento de retardo são determinados. Além disso, a capacidade
do canal é calculada a partir da função de transferência do
canal obtida e os resultados são comparados aos simulados
obtidos por Cueto [5].

O presente artigo é estruturado da seguinte forma: na
Seção II, são descritos os sistemas de transmissão e recepção
empregados, além do ambiente de medições; na Seção III,
descrevem-se e calculam-se os parâmetros: retardo médio e
espalhamento de retardo; na Seção IV, são apresentadas as
conclusões do trabalho.

II. CAMPANHA DE MEDIÇÕES

O objetivo deste trabalho é a caracterização do canal de
propagação num ambiente suburbano. Duas corridas foram
realizadas na captura dos dados, em total foram capturados
2000 registros (pontos). Na sondagem, em cada um dos pontos
são coletadas 567 mil amostras, sendo que o sinal enviado de
teste tem um tamanho de 2176 amostras. O número maior
de dados coletados por registro se deve as configurações
do equipamento, porém para pode ser aplicada a técnica de
filtragem de perfis, é necessário ter pelo menos 3 sı́mbolos
recebidos em cada registo.

A. Ambiente de medições

O ambiente escolhido para a medição foi o bairro de
Higienópolis, na cidade do Rio de Janeiro. A área possui
caracterı́sticas de ambiente suburbano, com alta movimentação
de veı́culos e formado principalmente por casas de 1 a 3
andares.

B. Setup de Transmissão

O sistema transmissor foi localizado no topo de um prédio
com visibilidade para a maior parte da rota de teste. A antena
foi montada a uma altura de 48 metros sobre o nı́vel do solo.
Os equipamentos e dispositivos empregados na transmissão do
sinal estão listados na Tabela I.
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Figura 1. Rota percorrida na Sondagem.

Tabela I
SETUP DE TRANSMISSÃO

Equipamentos/Dispositivos Especificação

Gerador Vetorial de Sinal MG-3710A, Anritsu
Amplificador de Potência 0502047B, MILMEGA
Fonte Digital PS-5000, da ICEL

Antena Setorial
Modelo: HG3515-120 Antena Setorial –
15dBi 120º Setor Panel Antena –
HyperLink Technologies

Cabos RG 213 Cabo 1: 1 m, com perda de 1.2 dB
Cabo 2: 6 m, com perda de 1.4 dB

O sinal de teste é formado por uma sequência pseudoa-
leatória com modulação OFDM, numa banda de 20 MHz. O
número de portadoras escolhido foi igual a 2048 e o número de
amostras do prefixo cı́clico igual a 128, conforme empregado
em [6]. Esses valores foram, então, mapeados em sı́mbolos
complexos e convertidos para o domı́nio do tempo. O prefixo
cı́clico foi inserido e as componentes real e imaginária foram
separadas, para formarem as componentes em fase e em qua-
dratura do sinal OFDM. A sequência foi previamente gerada
utilizando o software de programação Matlab® e transferido
para o gerador vetorial de sinais. Durante o teste o nı́vel de
potência escolhido foi de -10 dBm. A potência foi escolhida
levando em conta a curva de saturação do amplificador de
potência (PA), para o qual o sinal foi conduzido, de forma
que não ocorresse a saturação da potência do mesmo. Sua
polarização foi realizada pela fonte PS-5000. Do PA, o sinal
seguiu à antena setorial. Na Fig. 2, é mostrado o diagrama de
blocos do setup de transmissão.

Figura 2. Diagrama de blocos do Setup de Transmissão

C. Setup de Recepção

Para a recepção, foram utilizados os equipamentos listados
na Tabela II. A antena foi instalada no teto de um veı́culo
e possui cabo embutido que conduziu o sinal recebido à
entrada do amplificador de baixo ruı́do (LNA), polarizado pela
fonte de 5V. O LNA foi conectado ao analisador de sinais,
que capturava as amostras I (em fase) e Q (em quadratura)
do sinal, a uma taxa de 50 megaamostras por segundo, que
eram transferidas e salvas no laptop através do cabo de rede.
Para a localização dos pontos de medições, um GPS (Global
Positioning System) foi conectado ao laptop através de cabo
USB (Universal Serial Bus). O diagrama de blocos do setup
de recepção pode ser observado na Fig. 3.

Tabela II
SETUP DE RECEPÇÃO

Equipamentos/Dispositivos Especificação

Antena Ominidireccional 3 dBi
GPS GARMIN 60CSx

Amplificador de Baixo
Ruı́do

ZX60-33LN-S+, da Minicircuits
Ganho: 19.6 dB para 760 MHz

Fonte 5 V
Analisador de Sinais MS-2692A, Anritsu

Laptop Dell Inspiron 15 processador i7
Cabos RG 213 embutido

na antena 3 dB

2 Cabos RG 213 1 m, com perda de 1.0 dB

Figura 3. Diagrama do Setup de Recepção.

III. CARACTERIZAÇÃO FAIXA LARGA

Os parâmetros de dispersão temporal calculados são o
retardo médio e o espalhamento de retardo. Para tais, foram
utilizados os perfis de potência de retardos (PDP) do sinal
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recebido, obtidos através da autocorrelação deste com o sinal
OFDM original transmitido. Fig. 4 ilustra os PDPs obtidos.

Figura 4. Perfis de Potência de Retardos Obtidos no Canal Sondado em
3,5GHz.

Os perfis de retardo capturados são processados utilizando
uma técnica de filtragem chamada CFAR (Constant False
Alarm Rate) [7] para encontrar os multipercursos válidos nos
PDPs. Fig. 5 ilustra alguns perfis de potência de retardos
obtidos, assinalando os multipercursos considerados válidos.

Figura 5. Perfis de Potência de Retardos Obtidos no Canal Sondado em
3,5GHz.

Dois momentos estatı́sticos de grande importância, calcu-
lados dos PDPs, são o retardo médio e o espalhamento de
retardo, que são definidos a seguir, além da variabilidade do
sinal faixa larga.

A. Retardo Médio

O retardo médio (τ̄ ) de cada PDP é definido como o
primeiro momento central do perfil de potência de retardos
[8], sendo calculado por (1), onde Ph(τi) é a potência relativa
ao retardo τi e N é o número de picos de correlação existentes
no PDP tomado:

τ̄ =

∑N−1
i=1 τiPh(τi)∑N−1
i=0 Ph(τi)

(1)

A Fig. 6, apresenta os valores de retardo médio obtido das
medições coletadas. No gráfico é possı́vel observar três retas
que definem o retardo, máximo, médio e mı́nimo.

Figura 6. Retardos Médios dos PDPs, em todo o Percurso.

B. Espalhamento de Retardo

O espalhamento de retardo (σT ) é definido como a raiz
quadrada do segundo momento central do perfil de potência
de retardos, também conhecida como desvio padrão [8] e foi
calculado para cada perfil obtido na sondagem, mostrado na
Fig. 7. Observa-se que a maioria dos valores está abaixo de
0, 06µs, caracterizando o canal como suburbano para a faixa
de frequência sondada, apresentando valor máximo de 0, 71µs.

στ =

√√√√∑N−1
i=1 (τi − τ̄)2Ph(τi)∑N−1

i=0 Ph(τi)
(2)
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Figura 7. Espalhamento do Retardo dos PDPs, em todo o Percurso.

C. Variabilidade em pequena escala do sinal

Na transmissão faixa larga, a variabilidade em pequena
escala do sinal foi determinada, observando a variação que
o perfil de potência de retardos sofre ao longo do tempo, para
cada retardo [9]. Para realizar tal análise, foram observados os
vinte primeiros valores de retardo, uma vez que em retardos
superiores as potências seriam muito baixas. Dessa forma,
chegou-se à distribuição log-normal como a de melhor ajuste
à variabilidade do sinal no canal sondado, mostrada na Fig. 8.

Figura 8. Variabilidade em Pequena Escala do Sinal Recebido.

IV. CONCLUSÕES

Foram realizadas medições num ambiente suburbano, na
região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram coletados
aproximadamente 2000 registros de medição, onde de cada
um deles foi validado aqueles nos quais é possı́vel obter pelo
menos três perfis de retardo por registro (pronto). A técnica
de filtragem CFAR foi utilizada com o objetivo de definir as
componentes de multipercurso validas para cada um dos perfis
de retardo coletado. Na sondagem do canal foram utilizadas
sequências PN contendo 2040 amostras que posteriormente foi
modulada num sinal OFDM de 20 MHz.

Após as medições, levantou-se a estatı́stica da variabilidade
faixa larga do sinal medido e a log-normal foi a função
densidade de probabilidade que melhor se ajustou aos dados,
indicando boa recepção de sinal na maior parte da rota.

O canal rádio móvel apresentou função de transferência
variável ao longo do percurso, levando a se determinar os
diferentes valores de retardo médio e espalhamento de retardo
associados aos perfis obtidos. Tais valores se acham na faixa
de variação apresentada na Tabela III, juntamente com a
capacidade normalizada associada aos diferentes PDPs obti-
dos. Os valores de retardo variam entre os tı́picos de regiões
suburbanas, observando-se valores bem pequenos para alguns
trechos da região sondada. Isto ocorreu devido à visibilidade
da receptora pela transmissora permitindo, consequentemente,
maiores taxas de transmissão nesses trechos.

Tabela III
PARÂMETROS TEMPORAIS E CAPACIDADE DO CANAL

Parâmetros Temporais
e Capacidade do Canal

Faixa de
Variação Média Desvio Padrão

Retardo Médio 0,06 a 0,7400 0,1762 0,08290
Espalhamento de

Retardo 6,93e-18 a 1,2230 0,008833 0,0817

Através deste trabalho, foi possı́vel ter uma visão do com-
portamento faixa larga do canal, em ambiente urbano, para a
faixa de frequência de 3,5GHz, que será futuramente utilizada
para a tecnologia 5G no Brasil.
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Resumo—Este artigo apresenta os resultados simulados do 

projeto de uma antena monopolo planar em microfita com plano 

de terra truncado, de banda ultra larga para aplicações na 

tecnologia 5G, cobrindo as faixas de frequências de 28 GHz e 38 

GHz. Os resultados simulados indicam que o parâmetro |S11| 

encontra-se abaixo de -10dB. Os diagramas de irradiação 

simulados foram obtidos para as frequências de 28 GHz e 38 GHz, 

apresentando característica aproximadamente omnidirecional, 

com ganho direcional de 3,21 dBi e 3,34 dBi. A antena projetada 

apresenta eficiência de irradiação de 96% na frequência de 28 

GHz e 98% para a frequência de 38 GHz. Os resultados simulados 

apresentados indicam que a antena apresenta grande potencial 

para a aplicação proposta. 

Palavras-chave— tecnologia 5G, antena monopolo planar; 

antena ultra banda larga; antena omnidirecional, plano de terra 

truncado. 

     I. INTRODUÇÃO 

A miniaturização e a operação em diversas faixas de 
frequência são as características principais do mercado atual de 
aparelhos de comunicações modernos. A partir do surgimento 
de diversas tecnologias sem fio, a demanda por antenas em 
banda larga e extremamente compactas a fim de possibilitar o 
casamento de diversas tecnologias em um único aparelho móvel 
tem crescido bastante.  

Diante dessas intensas exigências, pesquisas no domínio das 
tecnologias da informação em todo o mundo têm sido 
direcionadas no desenvolvimento da quinta geração (5G) de 
redes sem fio para comunicações. A tecnologia 5G opera dentro 
do espectro de frequência das ondas milimétricas (mmWave) em 
torno de 28 GHz, 38 GHz e 73 GHz.  

O projeto de um arranjo de antenas e guia de ondas integrado 
(SIW), linearmente polarizado e de banda dupla que opera na 
banda Ka é proposta em [1]. O elemento único de irradiação 
consiste em uma cavidade SIW com duas ranhuras longitudinais 
gravadas em um dos planos de condução. As fendas (slots) mais 
longas e mais curtas ressoam em 28 GHz e 38 GHz, 
respectivamente.  

Em [2], uma antena com slots de banda dupla (28/38 GHz) 
para as futuras redes móveis de quinta geração (5G) é proposta. 
A antena desenvolvida fornece padrões quase omnidirecionais, 

ganho relativamente plano e alta eficiência de irradiação através 
da banda de frequência excluindo a banda rejeitada.  

Um arranjo de antenas de quatro elementos com feixe 

direcional para redes celulares 5G, operando no espectro de 

frequência de ondas milimétricas é apresentado em [3]. A 

estrutura baseada em antenas e guias de ondas permite obter 

simultaneamente o diagrama de irradiação reconfigurável nas 

bandas de 28 GHz e 38 GHz, fornecendo largura de feixe de 75° 

e 55° para as frequências mais baixas e mais altas, 

respectivamente. 

Em [4], uma antena de banda dupla MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) é projetada para as frequências de 28 e 38 GHz 
também para aplicações na tecnologia 5G. Para essas mesmas 
frequências, um arranjo de antenas patch de microfita (MPA) de 
8 elementos foi projetado em [5]. A resposta de banda dupla foi 
obtida gravando um slot invertido em forma da letra “U” a partir 
do irradiador principal.  

Neste trabalho, o projeto de uma antena monopolo planar de 
banda ultra larga (Ultra wide band-UWB), cobrindo as faixas 28 
GHz e 38 GHz para as futuras redes de comunicações móveis 
5G é proposto. A antena é constituída por um plano de terra 
truncado, apresenta coeficiente de reflexão baixo e valores altos 
de ganho e eficiência de irradiação nas frequências de 28 e 
38GHz. 

O trabalho é apresentado em seções. Na seção II, o projeto 
da antena e suas configurações geométricas são expostos. Na 
seção III, os resultados e discussões são apresentados. 
Finalmente, o trabalho é concluído na seção IV. 

II. PROJETO DA ANTENA 

O modelo da antena monopolo planar em microfita e suas 
dimensões estão apresentados na Fig. 1. A antena possui dois 
braços, que expandem pela linha de alimentação. Para o início 
do projeto foram utilizadas as frações aproximadas do 
comprimento de onda guiado (λg) até a primeira ressonância 
[6], [7].  Os parâmetros da antena aparecem detalhados na Tab. 
I, onde: WGP X LGP representa a área do plano terra da antena, Ws 
x Ls à abertura retangular no plano terra truncado, o qual 
permite utilizar a técnica para melhorar o casamento de 
impedâncias como apresentado em [8].  LLT x WLT corresponde 
a linha de alimentação, W, w1, R1 e R2 fazem parte do elemento 
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irradiante. Para dimensionar esses últimos parâmetros, fez-se o 
uso do método empírico para obtenção da melhor adequação da 
faixa apresentada neste artigo.  

 

                  (a)                                                     (b) 

Fig. 1. Geometria da antena monopolo planar projetada: (a) vista frontal 
  (b) vista posterior. 

 

TABELA I DIMENSÕES EM (MM) PARA A ANTENA MONOPOLO 

PLANAR PROPOSTA 

Linha de 

microfita 

Fenda 

(Slit) 

Elemento  

Irradiante 

Plano de 

terra 

WLT LLT WS Ls W W1 R1 R2 D WGP LGP 

0,80 2,28 0,80 0,4 2,26 1,47 1,23 1,11 0,22 8,6 2,0 

 

III. RESULTADOS SIMULADOS 

Para realizar o estudo paramétrico foi utilizado o programa 
computacional de modelagem eletromagnética CST Microware 
Studio, no qual é baseado no método de iteração finita. A antena 
é simulada considerando o Rogers RT/Duroid 5880 por possuir 
substrato dielétrico de baixas perdas e fina espessura. O 
material apresenta as seguintes características: εr=2,2, altura 
h=0,254 mm e tangente de perdas δ=0,0009. Optou-se pela 
linha de alimentação por microfita de 50 Ω para a excitação com 
plano terra truncado, o que permitiu melhor adaptação no 
casamento de impedâncias. 

A Fig.2 apresenta os resultados para o coeficiente de 
reflexão |S11| variando a dimensão Ls. Percebe-se que o valor 
Ls=0,8 mm apresenta um melhor resultado na faixa de projeto 
desejada. Agora variando a dimensão Ws, obtemos a melhor 
resposta em frequência para Ws=0.8 mm, visto na Fig.3. 
Obtemos os resultados variando também a altura do substrato, 
destacado na Fig. 4, nota-se que para h=0,254 mm a resposta 
em frequência apresenta a melhor adaptação dentro da faixa de 
28 GHz a 38 GHz. Temos outra análise quando se utiliza o 
plano de terra truncado e o plano de terra total, o 
comportamento para os dois casos mudam e a melhor resposta 
é considerada para o plano de terra truncado, Fig. 5.  

Os resultados simulados para o coeficiente de reflexão estão 
apresentados na Fig. 6. Foi considerada a simulação na faixa de 
frequência de 25 GHz a 42 GHz. A antena apresenta 
comportamento de banda ultra larga, ressoando em 28 GHz e 
38 GHz com parâmetro |S11| menor que -10 dB. 

Os valores simulados para o parâmetro VSWR estão 
destacados na Fig. 7, o que permite indicar que a antena 
apresenta mínimas reflexões e o sinal pode ser transmitido. 

 

 
Fig. 2. Coeficiente de reflexão para a antena projetada para diferentes  

valores de Ls. 

 

 
Fig. 3. Coeficiente de reflexão para a antena projetada para diferentes  

valores de Ws. 

 

 

 
Fig. 4. Coeficiente de reflexão para a antena projetada para diferentes  

    valores de h. 
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Fig. 5. Coeficiente de reflexão para a antena projetada para as  

   configurações com plano de terra total e plano de terra truncado. 

 

 
Fig. 6. Resposta em frequência para a antena proposta.  
 

 

 
Fig. 7. Resultado do VSWR simulado para a antena proposta. 

 

A partir da representação da impedância sobre a carta de 
Smith, apresentada na Fig. 8, percebe-se um bom casamento de 
impedâncias nas frequências de ressonância com as 

impedâncias de entrada de 50,77 Ω em 28 GHz e 51,25 Ω em 
38 GHz. O centro da carta indica o casamento de impedâncias 
em 50 Ω, enquanto que o círculo destacado no centro da carta 
representa os valores aceitáveis para o VSWR (<2). 

     Os resultados para a eficiência de irradiação e o ganho 

máximo da antena são mostrados na Fig. 9. Foram simulados na 

faixa de frequência de 27 GHz a 39 GHz. A antena apresenta 

valores de eficiência de irradiação para 28 GHz de 98% e 38 

GHz de 96%. O ganho é apresentado para toda faixa de 

operação, destacando os resultados para a frequência de 28 GHz, 

ganho de 3,22 dBi, e para a frequência de 38 GHz, ganho de 3,32 

dBi. 

 

 
Fig. 8. Carta de Smith. 

 

 
Fig. 9. Eficiência de irradiação e ganho total da antena proposta. 
 

Nas Figs. 10 e 11 estão apresentados os diagramas de 
irradiação em 2D, no plano-E e plano-H, para as frequências de 
28 GHz e 38 GHz. Pode-se notar que os diagramas têm 
característica aproximadamente omnidirecional devido ao 
plano terra truncado. As propriedades de irradiação estão 
destacadas na Tab. II. Os parâmetros de irradiação considerados 
foram: ganho direcional, largura do feixe de meia potência 
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(HPBW), relação frente-costas (front to back ration-FBR) e 
direção do lóbulo principal. 

 

Fig. 10. Diagrama de irradiação 2 D, plano-E para 28 GHz e 38 GHz. 

 

Fig. 11. Diagrama de irradiação 2 D, plano-H para 28 GHz e 38 GHz. 

TEBELA I. PROPRIEDADE DE IRRADIAÇÃO PARA A ANTENA PROPOSTA 

 

Plano e 

Frequência  

de 

Simulação (GHz) 

 

Ganho 

Direcional 

(dBi) 

 

HPBW  

 FBR 

 (dB) 

 

 

Direção do 

lóbulo 

principal  

 

Plano E = 28 3,22 52,20 º 0,38 143 º 

Plano H = 28 3,22 88,2 º 3,1 177 º 

Plano E = 38 3,32 328,5 º 1,37 146 º 

Plano H = 38 3,32 79,2 º 3,0 170 º 

    

      A antena proposta apresenta características de fácil 

implementação baixo custo de fabricação e miniaturização, que 

se recomenda sua utilização em sistemas de comunicações sem 

fio. Destacando resultados com potencial para aplicações nos 

sistemas de comunicações sem fio. 

                          IV. CONCLUSÕES 

    Neste artigo foi apresentado o projeto de uma antena 

monopolo planar ultra banda larga para aplicações na 

tecnologia 5G. Foi apresentado o modelo da antena com as 

dimensões de projeto para a faixa de frequência almejada. 

       As propriedades de irradiação da antena proposta foram 

analisadas para as frequências de 28 GHz e 38 GHz. A partir 

dos diagramas de irradiação, observou-se que a antena 

apresenta ganho total de 3,22 dBi a 3,32 dBi. A impedância 

sobre a carta de Smith indicou que a antena apresenta 

satisfatório casamento de impedância. Largura de banda ultra 

larga, com VSWR inferior a 2,0 cobrindo toda a faixa de 

frequência desejada foi obtida  
 Assim, através dos resultados simulados, constatou-se que a 

antena apresenta uma eficiência de irradiação muito boa, 
indicando que maior parte da energia está sendo irradiada. Além 
de ser considerada uma estrutura fácil implementação, baixo 
custo de fabricação, apresentando resultados consistentes, no 
qual indica potencial para possível aplicação nos sistemas de 
comunicações sem fio, mais precisamente para a tecnologia 5G. 
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Abstract— The development of smart clothing allows 
ubiquitous communication that forms part of the Internet of 
Things (IoT). This paper presents a flexible, lightweight, and thin 
textile antenna for wearable applications. This antenna operates 
at 2.4 GHz (ISM band) and can be embedded in garments. The 
textile antenna was analyzed through simulation and 
measurements to verify its performance, which included a test 
under a bent condition. Based on the experimental results, it was 
confirmed that the proposed flexible textile antenna performs 
well, even in real world conditions, and can be used in smart 
clothing. 

Keywords—antenna, internet of things, IoT, smart clothing, 
textile. 

I.  INTRODUCTION 
In recent times, smart clothing [1, 2, 3, 4, 5] gained much 

attention due to an increased interest in wearable electronics 
that are connected to other devices in a network to create the 
Internet of Things (IoT) [6, 7, 8, 9]. Wireless communication 
allows for mobility, which is why smart clothing uses this 
technology. 

Several types of antenna have been developed for wearable 
applications on different parts of clothing, such as embroidery 
[10], buttons [11], and even glasses [12]. 

Antennas are an essential part of wireless communication 
systems. There are many challenges in integrating them into 
smart clothing, the main one being their rigid structure, which 
makes them difficult to integrate into a garment. Therefore, 
flexibility and low weight are desirable features of a textile 
antenna [13, 14]. 

Another difficulty in designing a smart clothing antenna is 
bending when the clothes move. This can change the antenna’s 
characteristics, which in turn could affect its wireless 
communication ability [15, 16, 17]. 

In this paper, a flexible, lightweight, and thin antenna is 
proposed, which is tolerant to bending and is constructed with 
conductive textiles and the polytetrafluoroethylene (PTFE)-
based Teflon substrate to operate in the 2.4 GHz ISM radio 
band. 

II. ANTENNA DESIGN 
The microstrip patch antenna design was chosen because it 

can be constructed in thin substrates and radiate 
perpendicularly to its planar structure. The microstrip patch 

antenna is widely used due to its low weight, small profile, low 
production cost, ease of production, and integration. 

The microstrip antenna’s conductor and substrate materials 
were chosen to meet the criteria of it being flexible, 
lightweight, and thin. The conductor material used in the patch 
and ground plane is a conductive fabric composed of 50% 
polyester and 50% silver-plated thread as shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Close-up of the conductive textile used in the patch and ground plane. 

In the design of the antenna, the relevant parameter to 
consider is the textile conductivity σ [18], which is related to 
the sheet resistance ρs and textile thickness t as follows: 

ts
ρρ

ρ
σ == ,1  (1) 

where t is 0.15 mm and the sheet resistance, which is measured 
after fixing to the substrate, is 0.44 Ω/square. Therefore, the 
textile conductivity is 15000 S/m. Surface resistance must be as 
low as possible to minimize power loss and increase antenna 
efficiency. Therefore, the conductivity of the ground plane and 
patch must be as high as possible. 

The structure of the conductive textile directly affects the 
surface resistivity because if the conductive paths in the woven 
are better aligned with the current direction, there will be less 
conductive loss [19, 20]. It is also important to mention that 
elongation and/or compression of the textile decreases the 
geometric precision of the shape of antenna and changes the 
characteristics of the antenna, such as its resonance frequency 
and gain [21]. 

The substrate between the patch and ground plane mainly 
affects the bandwidth and efficiency of the microstrip patch 
antenna. The parameters that have more of an impact are the 
substrate dielectric constant εr and its thickness [22]. The 
influence of the thickness of the substrate on the bandwidth of 
the antenna is given in the following equation [23]: 
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fFBW 1

0
≈=

∆
 (2) 

 

where FBW is the fractional bandwidth, f0 is the center 
frequency, ∆f is the bandwidth, and Q is the antenna quality 
factor. 

As the thickness of the substrate of the antenna increases 
the Q decreases. Therefore, a thicker substrate allows a larger 
bandwidth for antenna [23]. 

The substrate must be flexible and thin, which is why the 
Teflon substrate with a thickness of 0.1 mm and dielectric 
constant of εr=2.4 was used. Teflon is a commonly used 
substrate in radio frequency/microwave projects with a very 
low loss tangent (~0.00028), negligible water absorption, good 
resistance to processing chemicals, and high temperature 
resistance. 

Using the materials properties, the initial dimensions of a 
rectangular microstrip patch antenna were calculated [24]. 
Then, simulations were performed using the full wave 
simulator Ansys HFSS to obtain optimized antenna dimensions 
for operation at 2.45 GHz. Fig. 2 shows the final structure of 
the antenna with dimensions. 

 
Fig. 2. Final structure of the microstrip patch antenna with dimensions a = 
0.432λ0, b = 0.334λ0, c = 0.012λ0, d = 0.043λ0, e = 0.283λ0, f = 0.024λ0, l = 
0.947λ0, and w = 1.061λ0 

III. RESULTS 
A prototype of the antenna was manufactured to be 

characterized. The conductive textiles patch and ground were 
cut and fixed into the substrate using epoxy resin. The weight 
of antenna was only 8 g and the thickness was 0.42 mm. Fig. 3 
shows the patch and ground plane of the antenna prototype. 

 
Fig. 3. Antenna prototype: patch and ground plane. 

 

The S11 was measured with the HP 8714 vector network 
analyzer (VNA). Fig. 4 shows S11 for the simulated and 
measured results when the antenna is not bent nor applied to 
clothing. The simulated result does not take the epoxy glue into 
consideration.  

 
Fig. 4. S11 of the simulated and measured results without bent and not 
applied to clothing. 

Fig 5 shows the antenna (not bent) analysis on the VNA. In 
order to connect the antenna to the VNA, an SMA probe and 
an N-type adapter were used.  

  

 
Fig. 5. Measurement in normal operation (not bent) using VNA. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

198



In the bent condition, the antenna was fixed onto a 
polystyrene cylinder with a radius of 50 mm as in Fig. 6.  

 

 
Fig. 6. Measurement in bent condition using a VNA. 

The measured S11 responses in and out of the bent condition 
are shown in Fig. 7. The bent condition changes the resonance 
frequency. To resolve this, a numeric model was proposed 
[25], where the resonance frequencies are a function of the 
bending radius. In both bent and not bent conditions the S11 
response remains below -10 dB in the 2.4 GHz ISM band.  

 
Fig. 7. Measured S11 response with and without bent condition of 50 mm of 
radius and not applied to clothing.  

To verify its operation in a real scenario, the proposed 
antenna was placed on the arm of some clothing with a 48 mm 
radius as shown in Fig. 8.  

 
Fig. 8. Antenna in a real world scenario. 

The S11 parameter also was measured in real bent condition, 
and, as shown in the Fig. 9, this showed that the antenna works 
within the 2.4 GHz ISM band under a real bent condition. 

 
Fig. 9. S11 of proposed antenna placed on the arm of clothing (real world 
scenario). 

Fig. 10 show the measured radiation patterns, which have a 
directional pattern. In the not bent condition and not applied to 
clothing, the measured antenna gain was -3.8 dB. This value 
can be changed in a real world scenario. 

 
Fig. 10. Measured E-plane (φ = 90o) and H-plane (φ = 0o) radiation patterns. 
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IV. CONCLUSIONS 
In this paper, a design was proposed for a flexible, 

lightweight, and thin textile antenna for wearable applications. 
The antenna operates at 2.4 GHz and has a weight of only 8 g 
and a thickness of 0.42 mm. These characteristics allow easy 
integration with a garment. All antenna components are 
flexible and the antenna can operate in the 2.4 GHz ISM band 
in both bent and not bent conditions. Therefore, the proposed 
antenna can be used in smart clothing as a part of a wireless 
communication system. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o conceito de um arranjo
de antenas em guia de onda fendido faixa larga para redes
5G operando na faixa de ondas milimétricas. Utilizou-se fendas
inclinadas na face maior do guia de onda como mecanismo de
aumento da banda de operação e obtenção de um diagrama de
irradiação diretivo e perpendicular ao eixo do arranjo para toda
a faixa de operação. O seu desempenho foi avaliado utilizando o
software ANSYS HFSS® e os resultados numéricos demonstram
largura de banda de 1,11GHz (25,92 a 27,03 GHz), ganho de até
16 dBi e nı́vel de lóbulos secundários inferior a 10 dB.

Palavra Chave—5G, antenas; arranjo de antenas; ondas mi-
limétricas.

I. INTRODUÇÃO

Os serviços móveis tornaram-se o principal meio de
comunicação, uma vez que os dispositivos celulares são ca-
pazes de oferecer diversos serviços aos usuários. Grande parte
destas aplicações e serviços está relacionada à capacidade da
rede celular de fornecer acesso à Internet. Para suportar tais
aplicações, as redes celulares têm evoluido significativamente
resultando nas redes de acesso de primeira geração (1G),
segunda geração (2G), terceira geração (3G) e quarta geração
(4G) [1], [2]. No entanto, o recente avanço tecnológico propõe
novas aplicações e serviços que também dependem do acesso à
Internet e demandam altas taxas de transmissão de dados, tais
como Internet das Coisas (IoT, Internet of Things), transmissão
de vı́deo em alta definição, carros autônomos, entre outros [3]–
[5]. Nesse contexto, a indústria e os institutos de pesquisa estão
direcionando os seus esforços na pesquisa e desenvolvimento
de um sistema celular de quinta geração (5G) [4], [5].

Dentre os tópicos em redes 5G, destacam-se o projeto de
antenas e a definição da faixa de frequência de operação para
as redes celulares 5G. Recentemente, as bandas de frequência
de 28 e 38 GHz têm sido propostas como candidatas para
preencher requisitos de largura de banda, baixa latência e alta
taxa de transmissão de dados [6]–[8]. De acordo com T. S.
Rappapor et. al., nestas bandas a absorção atmosférica não
contribui significativamente para o aumento da atenuação.

Os modelos de antenas propostos para redes 5G tipicamente
baseiam-se em antenas impressas [9]–[13], guias de onda
integrados ao substrato (SIW, Substrate Integrate Waveguide)
[14]–[16] e antenas em guias de onda fendido [17], [18].
Essas antenas são frequentemente usadas como elementos
de um arranjo, visando obter estruturas com alto ganho. Os

arranjos que utilizam elementos impressos ou SIW requerem
alimentação por múltiplas portas ou por uma única porta.
A primeira opção pode resultar em custos elevados devido
a equipamentos e a segunda exige o projeto adequado de
uma rede de alimentação utilizando divisores e combinado-
res de RF. Todavia, arranjos de antenas em guias de onda
fendido (SWAA, Slotted-Waveguide Antenna Array) permitem
a alimentação por uma única porta e dispensam o uso de redes
de alimentação, uma vez que as fendas são posicionadas ao
longo de uma das faces do guia de onda e excitadas por uma
transição guia/coaxial. Além disso, os SWAAs apresentam
baixas perdas, construção robusta e compacta resultando em
estruturas planas, além de suportarem altos nı́veis de potência
[17].

Os SWAAs têm a sua largura de banda determinada pelo
comprimento elétrico e separação de suas fendas [19]. Deste
modo, os SWAAs geralmente apresentam faixa estreita, pois
o comprimento elétrico de suas fendas está relacionado à
frequência de ressonância. Alguns procedimentos são utili-
zados para prover aumento da banda de operação de um
SWAA. Um deles considera o comprimento das fendas e o
seu posicionamento ao longo do guia de onda relacionado
ao comprimento de onda no espaço livre e uma abertura
maior que a usual [20]. No entanto, ao adotar separação
entre fendas da ordem do comprimento de onda no espaço
livre ao invés do comprimento de onda guiado (λg), a fase
do campo elétrico irradiado é modificada de tal forma que
o diagrama de irradiação sofre uma inclinação, deixando de
ser perpendicular ao plano das fendas. Outra técnica utiliza
fendas inclinadas com diferentes comprimentos elétricos e
posicionadas paralelamente na face menor do guia de onda
[21]. Esta proposta preserva as caracterı́sticas de irradiação e
aumenta a largura de banda da antena, devido à ressonância
paralela entre as fendas. Entretanto, a inclinação das fendas
contribui para o aumento dos nı́veis de polarização cruzada.

Neste trabalho é proposto um novo SWAA com fendas
inclinadas operando na banda de frequência de 28 GHz. A
estrutura utiliza um guia de onda padrão comercial WR 28,
com dimensões de 7,11 x 3,56 mm e possui doze fendas
(Fig. 1). Na Seção II é apresentada a teoria dos arranjos de
antenas em guia de onda fendido. Na Seção III, avalia-se o
desempenho do SWAA com fendas inclinadas utilizando o
software ANSYS HFSS®. Em função do ganho, diagrama de
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irradiação e nı́veis de lóbulo lateral. As conclusões e trabalhos
futuros são abordados na Seção IV.

Figura 1. SWAA composto por doze fendas inclinadas e posicionadas na face
maior do guia de onda.

II. ARRANJO DE ANTENAS EM GUIA DE ONDA FENDIDO

Um arranjo de antenas em guia de onda fendido (SWAA)
é formado basicamente por fendas fresadas na face maior ou
menor do guia de onda [19], [22]. Comumente, esta antena
pode ser projetada considerando a caracterı́stica de propagação
desejada dentro do guia de onda. Para uma estrutura em ondas
vazadas [23], as extremidades do guia de onda são terminadas
por uma carga ou material absorvedor de RF. Essas estruturas
garantem a dissipação da energia não irradiada pelas fendas,
reduzindo as possı́veis reflexões. Quando a irradiação é obtida
por meio da excitação de ondas estacionárias [23], as extre-
midades do guia de onda são curto-circuitadas, posicionando-
se estrategicamente a última fenda a uma certa distância da
extremidades do guia de onda. Ao fazer isso, a antena se torna
um ressonador e as reflexões são minimizadas. Neste trabalho,
o segundo tipo de SWAA é explorado, uma vez que o primeiro
envolve o uso de estruturas que causam o aumento das perdas
dentro do guia de onda, reduzindo a eficiência de irradiação
da antena.

Os SWAA são alimentados por transições guia/coax comer-
ciais capazes de excitar o modo fundamental TE01 dentro do
guia de onda retangular. Este modo propaga-se ao longo da
extensão do guia de onda e sob as fendas, consequentemente,
excitando-as [19], [22]. A fase e a amplitude do campo
elétrico irradiado são determinadas pelo posicionamento e
comprimento elétrico das fendas. Deste modo, a ressonância
em um guia de onda retangular preenchido com ar ocorre se o
comprimento elétrico da fenda (L) for aproximadamente igual
a meio comprimento de onda no espaço livre (λo/2) [19].

Em relação ao espaçamento entre as fendas, é necessário
considerar o comprimento de onda guiado, uma vez que
o campo elétrico excitado se propaga confinado dentro das
paredes do guia de ondas [24]. As fendas são posicionadas
a uma distância (d) aproximadamente igual à metade do
comprimento de onda guiado (λg/2), considerando seu centro.
Como proposto por Elliot e Kurtz [22], o ponto de excitação
precisa estar localizado a uma distância (x) correspondente
a um quarto do comprimento de onda guiado do centro

da primeira fenda, garantindo a minimização de possı́veis
reflexões. Considerando um SWAA de onda estacionária, a
posição entre a última fenda e a extremidade do guia de ondas
precisa ser próxima de um quarto do comprimento de onda
guiado (λg/4) para formar um curto-circuito na estrutura e
permitir a excitação de ondas estacionárias.

III. ARRANJO DE ANTENAS EM GUIA DE ONDA FENDIDO
FAIXA LARGA

Esta seção tem como objetivo apresentar o desenvolvimento
de um SWAA de banda larga usando fendas inclinadas de
mesmo comprimento elétrico. O guia de onda retangular
utilizado é o modelo comercial WR 28, com dimensões de
7,11 x 3,56 mm. O comprimento elétrico das fendas foi
escolhido para a frequência de 26,5 GHz.

As dimensões iniciais para o SWAA são apresentadas na
primeira coluna da Tabela I. Uma vez que o SWAA é alimen-
tado por transição guia/coax comercial, o parâmetro x foi ajus-
tado para atender as condições discutidas anteriormente. Essa
distância corresponde a 2,25 vezes o comprimento de onda
guiado e é justificada pelo comprimento fı́sico da transição
coaxial. A Tabela I também contém a abertura das fendas w
e a distância z entre o centro da abertura e o centro da face
maior do guia de onda.

Tabela I
PARÂMETROS DE PROJETO DA SWAA.

Parâmetros Valor inicial Valor final
L 5.66mm 5.68mm
d 9.34mm 9.4mm
x 42.03mm 42.3mm
y 4.67mm 5mm
w 0.5mm 0.3mm
z 1.25mm 0.3mm
α 0o 15o

O desempenho do arranjo proposto é avaliado por meio de
seu coeficiente de reflexão utilizando o Método dos Elementos
Finitos (FEM, Finity Element Method) no software ANSYS
HFSS®. Sua largura de banda é limitada a valores de coefici-
ente de reflexão iguais ou inferiores a -10 dB. A Fig. 2 mostra
o coeficiente de reflexão obtido para o modelo inicial (curva
pontilhada), onde são observadas duas bandas de operação. A
primeira em torno de 25,5GHz com 300 MHz e a segunda em
27,5GHz com 270 MHz. Entretanto, essas bandas não atendem
aos requisitos das redes celulares 5G, cujo objetivo é prover
comunicação a taxas de Gbps e, portanto, as antenas devem
apresentar largura de faixa igual ou superior a 1 GHz. Por
conseguinte, o aumento da largura de banda da antena foi
feito através da inclinação das fendas em 15o em relação ao
centro do guia de onda. O novo modelo foi avaliado e suas
dimensões otimizadas, como pode ser visto na terceira coluna
da Tabela I. O coeficiente de reflexão obtido para o modelo
final (Fig. 2, curva sólida) apresentou largura de banda de 1,11
GHz de 25,92 a 27,03 GHz.

A impedância de entrada é mostrada na Fig. 3 com sua
parte real entre 25 e 90Ω e parte reativa de −j32 a j32Ω ao
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Figura 2. Coeficiente de reflexão simulado para o SWAA

longo da faixa de frequência de operação. A estrutura apre-
senta comportamento capacitivo para frequências inferiores a
26,4 GHz, considerando a largura de banda. Para frequências
acima deste valor, seu comportamento é indutivo.

Figura 3. Carta de Smith para o SWAA com fendas inclinadas.

A antena apresentou ganho entre 14,83 e 16 dBi para a
faixa de frequências de operação. O diagrama de irradiação
retangular no plano de azimute para θ= 90º e para as
frequências de 25,92, 26,5 e 27,03 GHz é mostrado na Fig. 4.
Com irradiação perpendicular ao plano das fendas, o arranjo
apresentou abertura de feixe de meia potência (HPBW, Half
Power Beam Width) de 5o no plano de elevação e 137o no
plano de azimute. Além disso, obteve-se nı́veis de lóbulos
secundários menores que 10 dB. O diagrama de irradiação
tridimensional para a frequência de 26,5 é mostrado na Fig. 5.
O SWAA exibe diagrama de irradiação setorial no plano yz
e direcional no plano xy. Essa caracterı́stica permite que o
arranjo seja empregado em aplicações onde seja necessária
uma cobertura setorial. A Fig. 6, mostra a co-polarização e

polarização cruzada para 26,5 GHz. O uso de fendas inclinadas
aumentou os nı́veis de polarização cruzada, principalmente nas
direções em torno de φ=−45º e φ=45º. No entanto, o nı́vel de
polarização cruzada é baixo na direção do lóbulo principal.

Figura 4. Diagrama de irradiação normalizado em azimute para o SWAA nas
frequências de 25,92 , 26,5 e 27,03 GHz.

Figura 5. Diagrama de irradiação tridimensional para o SWAA em 26,5 GHz

Figura 6. Co-polarização e polarização cruzada em 26,5 GHz para a SWAA.
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IV. CONCLUSÕES

Este trabalho propôs e apresentou resultados preliminares
de um arranjo de antenas em guia de onda fendido faixa larga
utilizando fendas inclinadas e posicionadas na face maior do
guia de onda. A antena apresentou largura de banda de 1,1
GHz de 25,92 e 27,03 GHz, irradiação perpendicular ao plano
das fendas, ampla abertura de feixe no plano de elevação e
ganho de até 16 dBi. Portanto, seu desempenho é considerado
potencial para comunicações à taxas de Gbps por usuário em
redes 5G. Trabalhos futuros abordam a construção do modelo
de SWAA proposto e sua caracterização.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Finep/Funttel
Convênio No. 01.14.0231.00, projeto Centro de Referência
em Radiocomunicações (CRR) do Instituto Nacional de
Telecomunicações (Inatel), Brasil. Autores também agradecem
o suporte financeiro do CNPq, CAPES, MCTI e FAPEMIG e
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Abstract— Upcoming 5G technology market delivery requires 

to overcome many challenges that still impacting communication 

performances of these systems. This paper presents a 4-port T-

shaped slot phased array for mobile handheld devices. Due to its 

compact dimensions, 4 arrays can be located over the mobile 

corners being also suitable for massive multiple input multiple 

output applications. The gain of 13.4 dB is achieved which is high 

as compared to other arrays with the same or more elements. The 

array possesses a wide impedance bandwidth of more than 10 GHz 

covering all bands within 24-34 GHz spectrum. High radiation 

efficiency and good front-to-back ratio is also demonstrated. 

Keywords—5G; phased array; beamforming; gain; bandwidth.  

I.  INTRODUCTION  

5G New Radio implementations is already around the corner 
and great expectations are drawn for the next steps of mobile 
networks evolution driven by increasing demand for new users, 
and higher data rates, especially with bandwidth shortage and 
congestion of legacy fourth, third and second generation 
networks, and the recent regulation of Internet of Things (IoT), 
Device-to-Device (D2D) and Machine-to-Machine (M2M) 
applications [1]. Based on well-known Shannon theorem to 
enhance data throughput, millimeter-wave (mmWave) spectrum 
plays an important role to fulfill these capacity requirements 
with frequencies ranging from 10 GHz to 100 GHz [2]-[3]. 
However, many challenges also arises such as higher signal 
attenuation, material losses, Doppler effects even for slow 
mobility, non-line-of sight (NOLS) coverage and biological 
implications which are also strictly regulated at these 
frequencies [4]. 

In this context, extensively researches have been asserted to 
demonstrate the feasibility of this technology to overcome these 
barriers and provide real applications [2]. Nevertheless, the 
constraints regarding antenna performance are tighter, beyond 
the conventional requirements of sub-6 GHz mobile networks as 
low profile and impedance bandwidth. The mmWave devices as 
pointed previously, suffer for higher propagation losses, the low 
gain and omnidirectional antennas, do not comply with these 

needs. Phased arrays and beamforming are almost mandatory to 
enhance the gain and power directionality efficiency [5]-[6]. 
Furthermore, it is more susceptible to interference due to 
antenna radiations over radio frequency integrated circuits 
(RFIC), and deterioration of performance by the presence of 
display, other antennas, and mobile components [7]-[8]. And 
being the NLOS an important bottleneck, an array that presents 
a full three dimension (3D) coverage is also desirable. Then, it 
is practically unavoidable the use of bulky antennas instead of 
planar ones to achieve this performance, even the last one being 
easier to fabricate and possessing compact size [9]-[10]. 
Parameters as realized gain and front-to-back ratio (F/B) are 
important metrics in practical designs of mmWave antennas to 
address the evaluation of these interference issues over the RFIC 
modules.  

Several interesting solutions have been explored for mobile 
terminal applications, exploring surface radiation patterns as 
well as edge ones to reduce user and antenna radome effects, 
giving special attention to 24.25-33.4 GHz range, which was 
recently allocated by Federal Communication Commission 
(FCC) [3]. Hong et al. [8]-[9] proposed an ingenious mesh grid 
16-element dual-polarized array, implemented with via holes, 
but has a greater radio frequency circuit complexity. In [11], four 
element dipole arrangement using V-shaped directors with 
improved F/B ratio and half-power beam width in elevation 
plane was suggested. However, it possesses large dimensions 
and do not cover all bands. Aiming to comply with 5G mmWave 
requirements, this paper presents a 4-element T-shaped slot 
phased array suitable to be embedded in handheld devices. A 
perpendicular slot was introduced to improve the broadband 
characteristics of the antenna backed by a metallic fence. A high 
gain, efficiency and wide bandwidth provides a good coverage 
for beamforming applications over the 24-34 GHz band. 
Numerical simulations were carried out by Finite Element 
Method using ANSYS HFSS module [12]. 

The choice for the slot concept can be ascribed physically to 
the fact that planar slot line antennas are well known as 
complementary version of standard dipoles, radiating fields 
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whose fields have inverted polarizations. This behavior is 
explained by Babinet’s principle, which states that the 
electromagnetic fields measured in one side of space divided by 
a perfect conductor screen possessing an opening after being 
impinged by an electromagnetic field, can be added to the 
resultant fields in the same space after scattered upon its 
complementary shape, to obtain the total fields when there is no 
screen. Moreover [13], the input impedance relation of 
complementary antenna as dipoles and slots, is described by,  

𝑍𝐷𝑖𝑝𝑜𝑙𝑒𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡 =
𝜂2

4
 .                                (1) 

 The slot and aperture antennas present a higher conductive 
surface than its complementary dipoles, improving current paths 
optimization options, lowering quality factor (Q-factor) and 
increasing bandwidth in accordance with Chu’s theorem [14]. 
Otherwise, it excites stronger surface waves and modes at 
mobile chassis than conventional planar inverted-F antennas, as 
reported by Zhang et al. [10]. Its form is built etching mobile 
ground plane. Surface integrated wave guide transitions and 
isolation vias may help to mitigate this wave modes. Also in 
[10], a small slot antenna with slight wider open ends was 
proposed in order to tune operation frequencies and to enhance 
3D coverage, but it is mainly affected by these surface waves as 
expected and presents operation bandwidth that does not cover 
many 5G bands. Our antenna possesses a longer perpendicular 
slot for reactance compensation caused by short circuit near the 
feed, broadening thus bandwidth. Besides, our antenna plane 
will be perpendicular to chassis ground plane, as discussed in 
[9], [11]. A backed via-fence reflector is also implemented to 
improve these capabilities and it has important role in impedance 
smoothness. However, in this work it is backed with rigid 
metallic block formed by merged via holes, to avoid undesired 
modes creation between them and also for gain enhancement 
purpose. 

II. DESIGN CONSIDERATIONS 

A. Antenna Structure 

The single element structure and coordinate system 
orientation, are showed in Fig. 1. The antenna element has 
overall dimension 5x10.5x6.5 mm3, but it takes into account 
some extra dielectrics dimension which will be shared by other 
elements when disposed in array structure. The main radiator is 
built onto Rogers 4350 presenting relative permittivity 휀 = 3.66 
and loss tangent 𝛿 = 0.002 with thickness 0.254 mm and size L 
x W [15]. The main slot has length la, but until the feed possess 
ls=3.6 mm, approximately half wave effective length of target 28 
GHz operation frequency, and width ws. The feed isolation vias 
have diameters of 0.6 mm and are merged, creating a rigid 
metallic block inside the substrate, simulating stacked layers of 
Rogers 4350 printed circuit board (PCB), being the central layer 
used by PS feed line, with thickness equal to 0.406 mm. The feed 
isolation vias have equal diameters and are spaced 0.18 mm 
from each other. Rectangular pads were added only at the two 
external layers to short circuit the fence wall 0.1 mm thicker than 
vias diameter in both sides. All other parameters dimensions are 
depicted in Fig. 2 and their values are written in Table I. The 
antenna is fed by a parallel strip (PS) line to achieve better 
impedance matching, and it is not totally embedded inside 
substrate to reduce dielectric losses increased by Q-factor. The 

PS line is excited by lumped port, but can be integrated to a SIW 
for experimental purposes and/or to be linked to RFIC array 
module. Isolation vias are inserted in order to separate array PS 
lines. 

TABLE I.  OPTIMAL PARAMETERS 

Parameter L W T la Lg Hv wp 

Values (mm) 6.6 3.5 3 4.2 3.3 1.8 0.8 

Parameter w1 w2 ws wt Lf hg v1 

Values (mm) 0.86 0.8 0.4 0.3 1.5 1.2 6.2 

 

   

Fig. 1. Single element antenna, 3D view. 

 
 

 
 

Fig. 2.  Antenna detailed structure. 

 

B. Parametric study of single element 

The effect of transversal slot is analyzed. As for aperture 

antennas, short circuits are present in both ends providing high 

Q-factor. In order to compensate this reactance, the slot length 

was increased at one end side, creating a T-shape slot that yields 

more balance of this reactance behavior, especially in low 

frequencies. The parametric analyses of the T-shape can be 

viewed in Fig. 2. Two main resonances are observed, one is due 

to half wave length (𝜆 2⁄ ) slot mode resonance around 29 GHz 

and the other at a lower frequency due to the backed reflector. 
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The back and forth distance between the backed reflector and 

the main radiator is almost quarter-wavelength of the lower 

resonance frequency, as good conductor materials inverse the 

wave phase by reflection, this provides a current enhancement 

in main radiator after the fields being scattered at this metallic 

ground. In addition, one can be seen that T-slot improves the 

impedance bandwidth, alleviating the capacitance, without 

deterioration of radiation capabilities as can be observed at 

directivity peak (which coincides with boresight direction –

corresponding to 𝜙 = 90° and 𝜃 = 90°) distribution across 

whole frequency band as illustrated in Fig. 3, being the azimuth 

plane aligned with main slot length, and elevation plane with T-

slot length. One can observe that the directivity is stable over 

whole target band getting a maximum peak of 8 dB at 28 GHz, 

but with a slight drop around 30.5 GHz. 

In addition, the high directivity can be granted to slot 

metallic surface that acts as pseudo arrangement of parallel 

dipoles due to transversal electric (TE10) mode excited in the 

aperture. Slot antennas also resonates at 𝜆 2⁄  mode as dipoles, 

but the maxima of the current can be found at the slot ends and 

are out of phase in each side. But E-Field, it is in-phase exciting  

 

 
(a) 

  
(b) 

Fig. 2. Return loss (a) and input impedance (b) of single element antenna for 

different length t. 

 
Fig. 3. Directivity of single element antenna for differents length t. 

TE10 mode at the aperture as illustrated in Fig. 4, in opposition 

to dipole current density and field vectors over their branches 

which are respectively in-phase and out of phase. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 4. Vector electric field (a) and surface current density distribution at 28 
GHz. 

III. 4-ELEMENT PHASED ARRAY 

 

A 4-element array is proposed based on previous single 

element concept. The overall dimension is 34x6.9x3.5mm3, and 

it can be placed at different corners of the mobile handhelds, or 

even being used also as a surface pattern kind. The 3D view of 

the slot array and coordinate system is illustrated in Fig. 7. The 

isolation vias are imposed symmetrically to mitigate coupling 

between two adjacent line feeds, but these components are 

disconnected electrically from backed vias, in order to not 
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degrade the radiation properties and efficiency. The PCB of the 

slot radiators were prolonged in such a way that all them fit in 

same circuit board. The ground plane between the elements is 

longer, and this is an advantage in comparison with single 

element simulations for gain enhancement purposes. 

 
Fig. 5. 4-Element array, 3D view. 

 

 The calculated return loss for the 4 port of the array is 

given in Fig. 6. It keeps the general resonance behavior of the 

antenna single element and there is not a great deviation 

between different elements port, even with the addition of other 

three components, and without a strict isolation as implemented 

in [11], with a via fence box. In this case, the coupling is not 

disserving the antenna efficiency.  

 
Fig. 6. Return loss for the 4-port elements of the array. 

The realized gain for elevation (𝐺𝜃) and azimuth plane 

(𝐺𝜙) are illustrated in Fig. 7, for 26 GHz, 28 GHz and 32 GHz. 

For azimuth plane, 𝐺𝜙 is below -40 dB for whole spectrum, thus 

it was omitted. In comparison with the works [9], [11] we obtain 

a higher gain and efficiency without use of directors. The model 

achieves a realized peak gain of 13.48 dB and total radiation 

efficiency of 95 % at 28 GHz. But for 31 GHz can be 11.6 dB. 

A high F/B ratio is obtained with maximum of 30.9 dB at 28 

GHz but start decreases below 26 GHz. The half power beam 

width in elevation and azimuth plane are respectively, 80º and 

16 º at 28 GHz, which are good results if we take into account 

that the model does not have a cavity fence to enhance it, 

principally in elevation plane as it is used in [11]. Besides, its 

structure also allows the use of the array as surface pattern type, 

enhancing the coverage if used in accordance with [16]. 

 
(a) 

  

  
(b) 

Fig. 7. Realized gain for azimtuth (a) and elevation plane (b) of 4-element 

array at 26 GHz, 28 GHz and 32 GHz.  

IV. CONCLUSION 

This work presented a 4-element T-shaped slot wideband 
antenna array for 5G communications. The proposed concepts 
demonstrate feasibility of embedding in mobile handsets, 
presenting high gain and F/B capabilities. Moreover, it shows a 
wider impedance bandwidth than others antennas found in 
literature, covering more than 10 GHz of 5G allocated spectrum. 
Single element as well the 4-elemente array were simulated and 
described.  
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Resumo – Este trabalho investiga o acoplamento 

ressonante usando dois tipos de indutores em sistemas 

eletrônicos que utilizam transmissão de energia sem fio.  

Através de modelamento teórico e dados experimentais, 

foi possível investigar parâmetros como, distância de 

transmissão, indutância mútua, coeficiente de 

acoplamento e eficiência.  Foi obtida uma boa 

correlação entre os resultados teóricos e os medidos 

experimentalmente. 
 

Palavras Chave – Campo magnético, Campo próximo, 

indutores, transmissão de energia sem fio. 

 

I. INTRODUÇÃO 

Em 2007, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT) demonstrou que seria, de fato, possível a 
transmissão de energia sem fio utilizando o conceito de 
ressonância magnética acendendo uma lâmpada de 60W 
[1]. Desde então, vários estudos sobre a transmissão de 
energia sem fio visando o aumento da eficiência e 
aplicabilidade desta tecnologia tem sido desenvolvidos 
[2-6]. Uma das principais vantagens desta tecnologia é a 
redução do número de fios e baterias empregados em 
sistemas eletrônicos.  

 A eficiência é a principal característica a ser levada 
em consideração no projeto da transmissão de energia 
sem fio, visto que a transmissão de energia pelo ar causa 
grandes perdas no sistema por se tratar de um meio de 
transmissão com baixa condutibilidade. Segundo [2],  a 
topologia do indutor irá direcionar o campo, e portanto, 
uma maneira de aumentar a eficiência da transmissão é 
direcionar o campo para o indutor receptor.   

Para se estimar a eficiência da transmissão de 
energia sem fio, a caracterização elétrica das antenas é 
fundamental [7]. Sabe-se que a eficiência da transmissão 
é fortemente dependente das características geométricas 
dos indutores [7].  Em [7], um dipolo e uma bobina 
(loop antenna) são investigados. 

Esse trabalho tem como objetivo a caracterização da 
potência e da eficiência de dois tipos de antenas (ou 
indutores): solenoide e solenoide com multicamadas - 
destinados para sistemas de transmissão de energia sem 
fio. Cada topologia possui um par de indutores com 
características geométricas e elétricas semelhantes [3]. 
Devido a ressonância, o campo gerado pela corrente no 

circuito transmissor irá transferir a máxima energia para 
o circuito receptor. 

Este trabalho está organizado em 4 sessões. A sessão 
II apresenta os fundamentos teóricos necessários para a 
compreensão do fenômeno da transmissão de energia 
sem fio. A sessão III apresenta os experimentos 
realizados em laboratório. A sessão IV discute os 
resultados obtidos, e por fim, a sessão V apresenta as 
conclusões deste trabalho. 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A. Frequência de Ressonância  

A ressonância elétrica em circuitos LC ocorre 
quando as reatâncias capacitivas e indutivas são iguais. 
A frequência de ressonância, f, pode ser calculada de 
acordo com a equação (1) [8], onde   é o valor de 
indutância e   o de capacitância. 

          

A figura 1 mostra o sistema completo de transmissão de 

energia sem fio, onde a energia é obtida da rede de 

alimentação, e transmitida para a carga, através de dois 

circuitos LC sintonizados na mesma frequência de 

ressonância. Os componentes Ct e Lt atuam como 

transmissor, enquanto Cr e Tr como receptor.   

B. Acoplamento Magnético Ressonante 

A figura 2 mostra as correntes e tensões nos dois 
circuitos LC mostrados na figura 1. O sistema de 
transmissão de energia sem fio tem como meio de 
transmissão o ar, ou seja, não possui um material que 
facilite o fluxo magnético. Esta situação é diferente de 
transformadores que possuem núcleos de ferro, ferrite ou 

Figura 1 - Sistema de transmissão de energia sem fio. 

 

Figura 2 - Circuitos LC ressonantes 
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outros materiais que aumentam a permeabilidade 
magnética do circuito. Outra diferença em relação aos 
transformadores, é que os sistemas de transmissão de 
energia sem fio podem transmitir energia para distâncias 
maiores. 

O modelo elétrico equivalente simplificado para 
circuitos acoplados pode ser modelado de acordo com as 
equações abaixo [5]: 

 
               
               

                           (2) 

Onde    e    são as tensões no circuito,    e    são 
os valores de indutância,     e      são as correntes do 
circuito transmissor e receptor, e    é a corrente que 
passa pelo indutor   . Nota-se que a tensão induzida no 
circuito receptor é fortemente dependente da indutância 
mútua (M), e dos níveis de corrente no circuito 
transmissor [5]. 

A indutância mutua pode ser estimada de acordo 
com as características geométricas dos indutores 
projetados. A partir da indutância mútua e dos valores de 
indutância dos circuitos, é possível calcular o coeficiente 
de acoplamento (k) de acordo com a equação (3) [5]: 

                                         (3) 

O coeficiente de acoplamento assume valores entre 
zero (não existe fluxo entre os indutores) e um (todo o 
fluxo magnético é transferido para o circuito receptor). 
A equação (4) permite o cálculo do acoplamento crítico, 
este parâmetro define o regime de funcionamento do 
sistema. Os regimes podem ser: (i) subcrítico (    
  ), (ii) crítico (    ) ou (iii) supercrítico (     
 ) [5]. O denominador desta equação é o fator de 
qualidade, explicado mais à frente. 

                                         (4) 

C. Indutância Mútua  

A indutância mútua ocorre quando dois circuitos 
acoplados magneticamente são colocados próximos um 
ao outro, tal situação ocasiona o surgimento de uma 
tensão induzida. A caracterização da indutância mútua é 
complexa pois depende da geometria do indutor. 

D. Indutores construidos neste estudo 

As figuras 3 e 4 mostram os solenoides e os 
solenoides de multi-camadas construídos neste estudo. O 
solenoide da figura 3 tem apenas uma camada, enquanto 
que a espiral da figura 4 tem 3 camadas. Ambos 
indutores foram construídos com fio de cobre com bitola 
de 0,405 mm. A tabela 1 apresenta os demais parâmetros 
geométricos dos solenoides. 

Figura 3 – Solenoides 

 

 

Figura 4 –  Solenoides de multicamadas 

.  

TABELA 1 – DIMENSÕES DOS SOLENOIDES ÚNICA CAMADA E DAS 

SOLENOIDES DE MULTI-CAMADAS 

Solenoide 

 r [cm] N Comprimento [cm] 

Transmissor 1,05 62 3 

Receptor 1,05 62 3 

Solenoide Multicamadas 

Transmissor 2,4 50 1 

Receptor 2,4 50 1 

 

E. Indutância Mútua dois tipos de indutores 

De acordo com [6], a indutância mútua para estes 
tipos de indutores pode ser calculada de acordo com a 
equação (5), desde que as bobinas sejam iguais. A 
variável N representa o número de espiras, r o raio dos 
solenoides, D a distância axial entre eles e    
permeabilidade no vácuo. 

  
    

   

   
                                     (5) 

F. Análise Teórica do Circuito Equivalente 

A análise do circuito de transmissão de energia sem 
fio pode ser feita no domínio complexo ou no domínio 
do tempo que será explicado neste tópico. A Figura 5 
representa o circuito a ser investigado, cujo 
modelamento é feito através das equações (6) - (11).  As 
equações (8) e (9) representam a potência na fonte e na 
carga, respectivamente. A eficiência do circuito é 
definida pela razão da potência saída   , pela potência 
de entrada   , como mostrado na equação (11) [2]. 

Figura 5 - Circuito equivalente. 

 

                   (6) 

                  (7) 

   
   

 
 (8) 

   
 

 
        (9) 

   
   

    
 

   

                   
       (10) 
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 (11) 

III. EXPERIMENTOS REALIZADOS 

Foram realizados dois tipos de experimentos. O 
primeiro experimento, mostrado na figura 6, foi 
desenvolvido para fins de caracterização elétrica no 
domínio da frequência dos componentes do circuito 
estudado. Para esta tarefa, foi utilizado o analisador de 
semicondutor da Agilent B1500A [9]. O circuito tanque 
LC e cada componente (indutor e capacitor), 
isoladamente foram medidos por meio de uma rotina 
específica chamada CF test [8]. 

Figura 6 – Experimento 1: Análise no domínio da frequência 

 
O segundo experimento, mostrado na figura 7, 

realiza o teste da transmissão de energia sem fio.  Para 
este fim, usa-se por um gerador de sinais analógico 
(Agilent EXG N5171B) e um osciloscópio (Agilent 
DSO7104B). A partir deste teste, foi possível obter a 
potência transmitida, eficiência, distância de 
transmissão, e a verificação da influência da carga na 
transmissão de energia. 

Figura 7 - Experimento 2: Análise no domínio tempo 

 
  A Figura 8 apresenta o aparato técnico que permite 

o controle da distância entre os indutores durante os 
testes realizados no experimento 2.  

Figura 8 – Sistema de medição. 

 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A. Resultados obtidos para o Solenoide 

A Figura 9 mostra o resultado para os ensaios 
realizados com o experimento 1, referentes a 

caracterização dos valores de indutância nas frequências 
de 1 kHz a 5 MHz.  

Figura 9 - Indutância dos solenoides. 

 

Os valores de indutância também foram medidos 
com uma ponte LCR, para fins de validação do 
experimento 1. Os dados medidos através da ponte LCR 
estão mostrados na tabela 2 e são muito próximos dos 
dados mostrados na figura 9. 

TABELA 2 – DADOS MEDIDOS COM A PONTE LCR. 

Solenoide Indutância Resistência 

Transmissor 48,2 µH 0,64 Ω 

Receptor 48,8 µH 0,66 Ω 
 

Considerando capacitores de 0,5 nF e os indutores de 
48 µH, é possível calcular, através da equação (1), a 
frequência de ressonância do circuito LC igual a 1,05 
MHz. A Figura 10 mostra o resultado da caracterização 
para o circuito tanque utilizando o experimento 1. A 
ressonância pode ser vista no pico próximo ao valor de 
frequência de ressonância calculado. A diferença entre 
valores medidos e calculados ocorre devido aos valores 
de capacitância que após medição mostraram valores 
abaixo dos informados no catálogo. 

Figura 10 - Medição da impedância do tanque LC para solenoide. 

 
 

Definidos os valores de indutância, resistência e 
frequência de ressonância medidos, foi possível calcular 
o valor do fator de qualidade dos solenoides, mostrado 
na Tabela 3, utilizando a equação (12).  

                                             (12) 

TABELA 3 - FATOR DE QUALIDADE CALCULADO. 

Solenoide Q 

Transmissor 501 

Receptor 492 

 

Para o estudo da transmissão de energia em relação à 
distância utilizando o experimento 2, foram realizados 
ensaios com e sem carga conectada no circuito receptor. 
O estudo da indutância mutua foi realizado com o 
circuito receptor sem carga, mas com um resistor de 10 
Ω inserido no circuito transmissor para obter o valor de 
corrente, conforme mostrado na figura 11. 
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Figura 11 – Experimento 3 para medição da indutância mutua 

 
A Tabela 4 mostra os valores de tensão e corrente 

medidos para cada distância entre os indutores, sem 
carga conectada. Pode-se verificar que o valor de tensão 
para a distância de 1,5 cm é um pouco maior que o valor 
de tensão fornecido pela fonte de alimentação (3,33 V). 
Este fato ocorre porque o fator de qualidade do circuito 
receptor (sem carga) é maior, pois contém menos 
impedâncias em seu circuito equivalente. 

TABELA 4 - VALORES DE TENSÃO E CORRENTE 

MEDIDOS 

Distância [cm] 

Tensão 

Receptor 

[V] 

Corrente 

Transmissor 

[mA] 

Fonte 3,33 - 

1,5 3,45 31,0 

1,7 2,60 35,0 

2,4 1,20 39,5 

3,0 0,89 42,9 

 

Para calcular o coeficiente de acoplamento (k) e a 
eficiência do sistema, deve-se estimar os valores de 
indutância mutua. A equação (13), dada em Henry, 
permite a obtenção da indutância mútua medida, onde IP 
é a corrente no circuito transmissor e VS é a tensão no 
circuito receptor [8].  

  
  

   

 (13) 

 
A Figura 12 mostra os valores de indutância mutua 

medidos e calculados.  Como pode ser visto, existe uma 
boa correção entre os valores.  Percebe-se que em alguns 
pontos, o valor da indutância mútua medido é um pouco 
maior do que o calculado. Essa variação pode ter sido 
causada por uma pequena imprecisão na medição das 
correntes e tensões, ou erros de paralaxe na medição da 
distância. 

Figura 12 - Indutância mutua para solenoide. 

 
 

A Equação (3) permite o cálculo do coeficiente (k) 
de acoplamento. De acordo com a equação (4) e a tabela 
4,             . Os valores de k medidos, conforme 
mostrado na figura 13, mostram que o circuito está em 

regime supercrítico e, portanto, possui dois máximos de 
frequências de ressonância calculados por      

        , onde     é a frequência de ressonância. Para 
este estudo o valor de    pouco influencia no valor da 
frequência pois a mesma está na faixa de MHz. 

Figura 13 – Fator de acoplamento dos solenoides. 

 

No estudo da eficiência foi utilizado o circuito com 
uma carga de 1 kΩ conectado ao circuito receptor. Os 
valores de tensão e corrente foram muito próximos os 
aos encontrados no teste sem carga, portanto, utilizou-se 
os mesmos valores da tabela 4 para o cálculo da 
eficiência - através da equação (11). A figura 14 mostra 
a eficiência da transmissão de energia utilizando o 
experimento 2. 

Figura 14 - Eficiência (Solenoide). 

 
 

Este circuito apresentou eficiência baixa devido as 
suas características construtivas, como número de 
espiras e dimensões. 
 

B. Resultados obtidos para os solenoides de 

multicamadas. 

Foram adotados os mesmos procedimentos 
anteriormente explicados. Os valores de indutância 
mostrados na Figura 15, de cada indutor projetado, são 
próximos na frequência de ressonância desejada. 

Figura 15 – Indutâncias dos solenoides de multicamadas. 

 
A tabela 5 mostra os valores de indutância medidos 

com a ponte LCR, e novamente os valores foram 
próximos aos coletados com o experimento 1. 

 

TABELA 5 - DADOS MEDIDOS COM A PONTE LCR 

Solenoide Indutância Resistência 

Transmissor 260,4 µH 1,38 Ω 

Receptor 262,7 µH 1,34 Ω 
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Foram escolhidos capacitores de 1 nF, resultando em 
um valor de frequência de ressonância calculada de 
305,11 MHz. A Figura 16 apresenta os valores de 
indutância medidos para circuito tanque. 

Figura 16 - Medição da impedância do tanque LC para solenoide de 

multicamadas. 

 

De acordo com a Equação (5), a indutância mutua 
cai de maneira exponencial, como demonstrado na 
Figura 17. De acordo com os parâmetros nela inseridos, 
espera-se que este circuito seja mais eficiente que o 
circuito com solenoides. 

Figura 17 - Indutância mutua para solenoide de multicamadas. 

 

A tabela 6 apresenta os valores de fator de qualidade. 
Os valores de tensão e corrente medidos para obter os 
valores de indutância mútua encontram-se na tabela 7. 

TABELA 6 - FATOR DE QUALIDADE CALCULADO. 
Solenoide Q 

Transmissor 360 

Receptor 374 

TABELA 7 - VALORES DE TENSÃO E CORRENTE 

MEDIDOS 

Distância 

[cm] 

Tensão 

Receptor 

[V] 

Corrente 

Transmissor 

[mA] 

Fonte 3,24 - 

1,45 11,4 38,0 

1,75 7,93 41,5 

2,1 5,3 47,0 

2,4 3,5 49,0 

 

O fator de acoplamento apresentado na Figura 18, 
permite constatar que o circuito está em regime 
supercrítico (            ) as frequências    e    
valem 304,42 kHz e 303,578 kHz respectivamente. 

Figura 18 - Fator de acoplamento (Solenoide multicamadas). 

 

A eficiência foi medida utilizando a mesma carga de 
1 kΩ e é mostrada na figura 19. O circuito com o 
solenoide de multi-camadas se mostrou mais eficiente do 

que aquele com a solenoide de camada única. A tensão 
no circuito receptor é muito maior se comparado ao caso 
do solenoide, tal fato ocorre devido as características 
construtivas do indutor (maior raio e espiras mais 
compactas). 

Figura 19 - Eficiência (Solenoide de multicamadas). 

 

V. CONCLUSÃO 

Este trabalho investigou teoricamente e 
experimentalmente parâmetros importantes para o 
sistema de transmissão de energia sem fio utilizando 
duas topologias diferentes de solenoides. Foi obtida uma 
boa correlação entre os dados calculados e dados 
medidos dos parâmetros elétricos: eficiência, fator de 
acoplamento e indutância mútua entre indutores. 

Como os dois experimentos foram realizados em 
frequências de ressonância diferentes (1 MHz e 304 
kHz), não é possível fazer uma comparação um a um 
entre os dois casos estudados.  No entanto, é esperado 
que o rendimento obtido na transmissão de energia sem 
fio usando solenoide de multi-camadas, seja maior do 
que quando usando o solenoide simples, devido suas 
características geométricas (por exemplo, número de 
espiras). Devido essas características geométricas, a 
indutância mútua e fator de acoplamento da solenoide 
multi-camadas são maiores do que a solenoide simples, 
que resulta em um rendimento maior. 
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Resumo— Este artigo tem como por objetivo estudar a 

aplicação de antenas de microfita no sistema de comunicação de 

veículos aéreos não tripulados (VANT’s), tanto no receptor como 

no transmissor. A partir de uma antena padrão projetada para o 

receptor e um arranjo para o transmissor, foram realizadas 

alterações na estrutura de ambas a fim de se obter resultados 

desejáveis. As antenas foram simuladas no software Ansys 

HFSS®, onde os parâmetros como coeficiente de reflexão, largura 

de banda e os diagramas de radiação foram observados conforme 

as modificações realizadas na antena padrão. As antenas 

desenvolvidas apresentaram desempenho adequado para a 

aplicação proposta, possuindo aplicabilidade na banda ISM 

(Industrial Scientific and Medical) em 2,4 GHz, a qual se enquadra 

a comunicação para envio de comandos do VANT. 

 

Palavras-chave — Antenas de Microfita, Veículo Aéreo não 

Tripulado, Banda ISM. 

I.  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das comunicações sem fio aumentou o 

interesse em antenas de dimensões reduzidas que possam ser 

integradas facilmente e que forneçam um bom desempenho. As 

antenas de microfita tornaram-se atrativas por apresentarem 

características próximas com essas necessidades [1]. Essas 

possuem aspectos desejáveis para diversas aplicações, 

principalmente as que requerem adequação em qualquer tipo de 

superfície, e são simples de fabricar utilizando tecnologia de 

circuito impresso. Também apresenta características como 

largura de banda estreita e baixa eficiência de radiação e baixa 

diretividade [2]. 

Os VANT’s são utilizados para aplicações militares e 

operações especiais, mas vêm ganhando grande utilidade em 

aplicações civis e corporativas. Seu voo é controlado por 

computadores ou pelo controle remoto de um usuário [3].  
Na Fig. 1 é ilustrada a comunicação em VANT’s, onde um 

transmissor (Tx) envia os sinais posteriormente captados pelo 
receptor (Rx) embarcado. Utiliza-se uma frequência de 2.4 GHz 
para envio dos comandos em tempo real. 

 

 
Fig. 1 Representação da comunicação em radiofrequência dos VANTs. 

 

Normalmente, as antenas dos VANT’s são dipolos ou 

monopolos, que apresentam uma cobertura omnidirecional, em 

contrapartida, sofrem interferência e ruídos de todas as direções, 

prejudicando a qualidade do sinal. Fisicamente, estas antenas 

podem ser instaladas tanto em receptores quanto em 

transmissores comerciais, e possuem um ganho de cerca de 2.15 

dB, quando  fabricadas no tipo meia onda. 

Este artigo tem como objetivo estudar e desenvolver antenas 

de microfita para o sistema de rádio controle de um VANT, tanto 

para o receptor como o transmissor. Para tal foi desenvolvido 

duas configurações de antenas de microfita. 

O artigo está organizado como descrito. A Seção II explica 

o projeto da antena e síntese. A Seção III aborda os resultados e 

a Seção IV apresenta a conclusão. 

II. PROJETO DA ANTENA PADRÃO E MODIFICAÇÕES 

As antenas de referência foram projetadas utilizando a 

Teoria da Linha de Transmissão [5]-[6] para comparar com as 

modificações que foram propostas, para uma frequência de 2,45 

GHz. O inset feed foi utilizado em ambas antenas propostas 

para melhorar o casamento de impedância, o mesmo tem 

largura e comprimento de, “Wif” e “Lif”, respectivamente. A 

alimentação é feita por uma linha de microfita com impedância 

de entrada de 50 Ω impressa sobre um substrato dielétrico. 

 

Frequência

2,4 GHz

VANT

Estação fixa

Rádio controle

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

215



A. Antena Proposta ao Receptor 

A antena de referência tem o plano de terra completo, à 
medida que a alteração se baseia na remoção parcial do plano de 
terra pela redução de sua largura, com a finalidade de modificar 
o comportamento de radiação, tornando-a parcialmente 
omnidirecional. 

Apenas em planos de terra infinito, a Teoria da Linha de 

Transmissão é aplicável, mas para considerações práticas, o 

plano de terra finito é necessário. Resultados próximos tanto 

para o plano de solo finito como para o infinito são obtidos se, 

o tamanho do plano de terra ao redor do patch for maior do que 

as dimensões do mesmo acrescido de três vezes a espessura do 

substrato. Assim, para as dimensões de projeto propostas, as 

dimensões do plano de terra são dadas por [7]: 

 

Lg' = Lp' + 3*h (1) 

Wg' = Wp' + 6*h (2) 

 

Onde os parâmetros Lg’ e Wg’ correspondem, 

respectivamente, ao comprimento e largura do plano de terra e 

Lp’ e Wp’ são referidos ao comprimento e largura do patch. A 

largura inicial do plano de terra Wg0’possui o mesmo valor da 

largura do substrato Ws’, a largura do truncamento é uma 

porcentagem desse valor e foi reduzida em 80%, resultando em 

Wg’ = 7,1 mm, na Fig. 2 são mostradas as dimensões da antena 

proposta ao receptor. 

 

 
Fig. 2. Antena proposta ao receptor. 

 

Com a remoção parcial do plano de terra há uma perda no 

ganho da antena, como também um aumento na largura de 

banda, tendo em vista obter uma largura de banda que 

compreendesse a faixa de frequência da aplicação, bem como 

uma omnidirecionalidade [8]. 

As dimensões seguintes foram correspondentes ao uso da 

Teoria da Linha de Transmissão: Wp’ = 20,5 mm, Lp’ = 16,4 

mm, Lt’ = 10,4 mm, Wt’ = 1,3 mm, Wif’ = 0,8 mm, Lif’ = 7,0 

mm. O substrato utilizado nas simulações foi o RT/duroid 6010, 

onde as características do mesmo podem ser observadas na 

Tabela I 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA I.     CARACTERÍSTICAS DO DIELÉTRICO DA ANTENA PROPOSTA AO 

RECEPTOR 
 

Espessura 

(mm) 

Fator de 

Dissipação 

Permissividade 

Relativa 

Dimensões (mm) 

Ls’ Ws’ 

2,50 0,0027 10,2 34,3 35,5 

 

B. Antena Proposta ao Transmissor 

No transmissor, tem-se uma maior liberdade de espaço onde 

foi projetado um arranjo linear de antenas com dois elementos a 

fim de proporcionar um acréscimo no ganho, bem como 

compensar o ganho perdido das antenas do receptor devido ao 

truncamento do plano de terra. 

Com relação a alimentação do arranjo linear foi 

desenvolvido uma rede de alimentação em paralelo, cujo sinal é 

dividido por uma junção em T, onde uma linha de 50 Ω deriva 

em duas de 100 Ω, para manter a rede de alimentação acoplada 

a linha de alimentação. Para acoplar a rede de alimentação aos 

patchs são utilizados adaptadores de um quarto de onda (𝜆𝑔/4). 

O projeto do transformador de ¼ de onda é dado por [5]: 

 

Z = √Z0ZL (3) 

w

h
 = 

8eA

e2A - 2
 (4) 

𝐴 = 
Z√2(εr + 1)

120
 + 0,5 (

εr - 1

εr + 1
) [ln (

π

2
)  + 

1

εr

ln (
4

π
)] (5) 

 

Nos locais da rede de alimentação onde o sinal incide 

perpendicularmente, foram inseridos chanfros de 50%. Esse 

parâmetro estrutural modifica a impedância da rede de 

alimentação, possibilitando uma variação do coeficiente de 

reflexão e das propriedades de radiação [9]. 
De acordo com a Fig. 3, as dimensões do arranjo proposto 

são mostradas, onde pode ser visto os comprimentos e larguras 
da patch (Lp, Wp), substrato (Ls, Ws), inset fed (Lif, Wif) e 
linha de transmissão (Lt, Wt), também é verificado os valores 
das dimensões das linhas que compõe a rede de alimentação o 
transformador de ¼ de onda (L70,7, W70,7) e a linha de 100 Ω 
(L100, W100). Os patchs estão separados centro a centro por 
metade do comprimento de onda na frequência de projeto, 
referente a uma separação de borda a borda de s = 24,7 mm. Os 
chanfros são distanciados da borda exterior por metade de seu 
comprimento total D1 = 1,34 mm e D2 = 2,8 mm, representados 
por d1 = 0,67 e d2 = 1,4, respectivamente. 

 

 
Fig. 3. Arranjo proposto ao transmissor. 
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As dimensões seguintes foram correspondentes ao uso da 

Teoria da Linha de Transmissão: Wp = 36,5 mm, Lp = 27,5 mm, 
Lt = 15 mm, Wt = 2,3 mm, Wif = 0,7 mm, Lif = 8,4 mm. O 
substrato utilizado nas simulações foi o FR-4, onde as 
características do mesmo podem ser observadas na Tabela II. 

 
TABELA II.     CARACTERÍSTICAS DO DIELÉTRICO DO ARRANJO PROPOSTO AO 

TRANSMISSOR 
 

Espessura 

(mm) 

Fator de 

Dissipação 

Permissividade 

Relativa 
Dimensões (mm) 

1,54 0,02 4,4 
Ls Ws 

61,7 107 

III. RESULTADOS 

Com a obtenção das dimensões do projeto, as antenas foram 

desenhadas e posteriormente simuladas no software Ansys 

HFSS® para obtenção dos resultados simulados, no tocante ao 

coeficiente de reflexão, largura de banda, ganho e os diagramas 

de radiação 2D e 3D. Em seguida as antenas foram fabricadas, 

por meio da utilização de uma impressora ultravioleta. Na Fig. 

4 são apresentadas as antenas confeccionadas após o processo 

de fabricação. 
 

 

 
Fig. 4. Antenas propostas ao sistema de rádio, (a) receptor, (b) transmissor. 

 
Inicialmente foram realizadas simulações relacionadas aos 

dispositivos de microondas propostos e posteriormente com o 
intuito de validar os resultados obtidos, os protótipos foram 
medidos. 

No receptor do sistema utilizado foi proposta uma antena 
padrão com plano de terra inicialmente completo, no qual foi 
modificado em sua largura, com uma redução de 80% do valor 

inicial de projeto. Para a configuração do arranjo proposto ao 
transmissor, inicialmente foi projetado um único elemento do 
qual é constituído o arranjo linear paralelo padrão sem alterações 
na rede de alimentação, no qual foi inseridos chanfros de 50%. 

Os resultados dos coeficientes de reflexão para cada antena 
simulada, podem ser observados na Fig. 5 e na TABELA III é 
resumido os dados das mesmas. 

 

 
Fig. 5. Coeficientes de reflexão das antenas padrão e suas modificações. 
 

TABELA III     RESULTADOS OBTIDOS DA FIG. 5 

 

Antena 
Freq. Ressonância 

(GHz) 
BW (MHz) 

Coeficiente de 

Reflexão 

Recep. 

Padrão 
2.45 40 -24,82 

Recep. 

Modificada 
2,46 120 -39,68 

Transm. 
Padrão 

2,46 100 -20,76 

Transm. 

Modificada 
2,44 80 -23,9 

 

Por meio da análise dos resultados apresentados na Fig. 5, 

observa-se que a largura de banda é incrementada pela redução 

da largura do plano de terra, tendo como consequência um 

deslocamento de frequência. A antena padrão se mostrou com 

largura de banda de 40 MHz, sendo estreita para aplicação, pois 

não abrange todas frequências da faixa ISM em 2,4 GHz. A 

antena receptora com 80% de truncamento ressoou em 2,46 

GHz com coeficiente de reflexão de -39,68 dB, apresentando 

um melhor casamento de impedância e largura de banda. O 

arranjo com chanfro de 50% apresentou melhor concordância 

para aplicação, possuindo largura de banda dentro da faixa de 

aplicação, ressoando em 2,44 GHz com -23,9 dB de perda 

retorno, abrangendo quase que na totalidade as frequências da 

faixa ISM para 2,4 GHz possuindo 80 MHz de largura de banda. 
A Fig. 6 e 7 ilustram os diagramas de radiação em 

coordenadas polares, tanto para o Plano E como para o Plano H, 
para frequência de projeto das antenas padrão e as modificações 
realizadas. Onde é notório para a antena do receptor uma 
redução do ganho na direção de máxima radiação e o aumento 
da radiação na direção diametralmente oposta a esta. Já no 
arranjo do transmissor, todos são caracterizados por um padrão 
de radiação broadside, visto que não houve alterações no plano 
de terra. 
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Fig. 6. Diagramas de radiação polar para o Plano E. 

 
Fig. 7. Diagramas de radiação polar para o Plano H. 

 
De acordo com as Fig. 6 e Fig. 7, a antena que teve 80% da 

largura do plano de terra truncado apresenta o maior grau de 
omnidirecionalidade, como consequência teve o ganho reduzido 
de quase 50% em relação a antena padrão e uma variação na 
direção de máxima radiação. De acordo com as informações 
extraídas dos dados, a aplicação dos chanfros na estrutura da 
rede de alimentação acarretou em um incremento no ganho 
elétrico e magnético da antena, bem como no casamento de 
impedância. Na TABELA IV os resultados dos diagramas de 
radiação, referentes as Fig. 6 e Fig. 7, se encontram resumidos. 

 
TABELA IV     RESULTADOS OBTIDOS DAS FIG. 6 E FIG. 7. 

 

Antena 
Máx. Ganho Plano 

E (dB) 

Máx. Ganho Plano 

H (dB) 

Recep. 

Padrão 
4,831 4,833 

Recep. 

Modificada 
2,675 2,677 

Transm. 

Padrão 
5,239 4,633 

Transm. 
Modificada 

6,1 5,935 

 
Nas Fig. 8 e Fig. 9 estão ilustrados os diagramas de radiação 

3D, onde é possível ter uma visualização do comportamento de 
irradiação das antenas. Os diagramas são plotados conforme 
seus valores máximos de ganho apresentados na TABELA IV. 

 

 
Fig. 8. Diagramas de radiação 3D para o receptor. 

 
Fig. 9. Diagramas de radiação 3D para o transmissor. 

 
De acordo com Fig. 8 é visto que há transmissão de campos 

eletromagnéticos na direção oposta a principal decorrente do 
truncamento. Já na Fig. 9 não há grande alteração do 
comportamentos do padrão de radiação, mas pelos dados 
apresentados, com a inserção do chanfro se teve um aumento de 
quase 1 dB no ganho elétrico. 

As antenas modificadas foram medidas e extraídos os 
coeficientes de reflexão de ambas, bem como do dipolo advindo 
no sistema de rádio do VANT utilizado para fins de comparação. 
Na Fig. 10 se encontram os resultados medidos dos coeficientes 
de reflexão das antenas modificadas em comparação com suas 
simulações e com o dipolo. 

 

 
Fig. 10. Coeficientes de reflexão medidos. 

 
De acordo com a Fig. 10, é possível observar que houve um 

deslocamento da frequência para direita, tanto para a antena do 
receptor modificada (ARM) como para a antena do transmissor 
modificada (ATM), isso ocasionado pela solda do conector e 
pelo cabo utilizado na medição no analisador de redes vetoriais. 

A largura de banda da ARM construída teve um valor 

superior ao da simulada, de quase 300%, possuindo 350 MHz, 
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porém apesar de possuir uma largura de banda considerável, 

somente 58,5 MHz de largura de banda atende a aplicação no 

receptor, correspondente à faixa de frequências entre 2,425 – 

2,4835 GHz. 

É verificado que a ATM construída teve sua frequência 

deslocada em relação a simulada no primeiro modo de 

ressonância de 90 MHz, possuindo um coeficiente de reflexão 

de -29,37 dB para frequência de ressonância em 2,53 GHz. Já a 

largura de banda apresentou um valor de 96 MHz, um 

incremento de 20% em relação a antena simulada. Conforme os 

resultados evidenciados, verifica-se que somente 7,5 MHz de 

largura de banda apresentada pela antena atende a aplicação no 

transmissor.  

De acordo com a Fig. 10, é notado que o dipolo conta com 

uma largura de banda maior do que a antena proposta ao 

receptor, possuindo 396 MHz, mas somente 38,5 MHz de sua 

largura de banda é admissível para aplicação na faixa ISM em 

2,4 GHz, menor do que o da antena proposta ao receptor. O 

arranjo possui uma largura de banda estreita em relação ao 

dipolo, cerca de quatro vezes menor, mas o mesmo apresentou 

uma largura de banda de 7,5 MHz admissível para aplicação. 

Em contrapartida o arranjo proposto apresentou um ganho 

superior ao dipolo. Na TABELA V se encontram os resultados 

resumidos da Fig. 10. 
 

TABELA V     RESULTADOS OBTIDOS DA FIG. 10 

 

Antena 
Freq. Ressonância 

(GHz) 
BW (MHz) 

Coeficiente de 

Reflexão 

ARM 

simulada 
2,46 120 -24,82 

ARM medida 2,548 350 -27,318 

ATM 

simulada 
2,44 80 -23,9 

ATM medida 2,53 96 -29,37 

Dipolo 2,758 387 -38,63 

 

Após a aquisição dos resultados das antenas modificadas e 

verificado que possuem faixas de frequências suportáveis com 

a faixa de frequências da aplicação, as mesmas foram 

implementadas no sistema de rádio controle. 
Na Fig. 11 é possível observar as antenas do receptor 

instaladas no receptor e na estrutura do VANT, uma acoplada ao 
trem de pouso e outra no suporte da câmera. Na Fig. 12 é 
mostrado o transmissor utilizado e a implementação do arranjo 
transmissor em sua face posterior. 

 

  
Fig. 11. Antenas do receptor implementadas no receptor de rádio e instaladas na 
estrutura (esquerda e direita). 

 

  
Fig. 12. Antenas do receptor implementadas no receptor de rádio e 

instaladas na estrutura (esquerda e direita). 
 
As antenas propostas ao sistema rádio do VANT 

funcionaram satisfatoriamente ao permitir a navegabilidade, por 
meio de testes realizados em campo. 

IV. CONCLUSÃO 

As técnicas utilizadas no projeto das antenas de microfita 
possibilitaram sua aplicação, visto que as variações nos seus 
parâmetros foram desejáveis. As antenas desenvolvidas para 
serem integradas no sistema de rádio controle 
(receptor/transmissor) de um VANT para o fornecimento de 
comandos, apresentaram boa performance, sendo de fácil 
fabricação e adaptação no sistema. 
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Resumo— Este trabalho apresenta um estudo da influência 

da inserção de GCPW (do inglês, Grounded Coplanar Waveguide) 

em uma antena de microfita com substrato têxtil a base de 

Polipropileno (PP) e Fibra de Milho (PLA). A antena foi projeta 

para ressoar na frequência de operação de 2,45 GHz e para 

verificar a influência do uso do GCPW nos parâmetros da 

antena, sua dimensão longitudinal foi ajustada de modo a se 

obter o melhor casamento de impedância entre o elemento 

radiante e a linha de alimentação. Após a análise computacional, 

a melhor configuração da estrutura com GCPW, deu origem a 

construção de um protótipo ressoando em 2,62 GHz, com 

coeficiente de reflexão de -13 dB e largura de banda de 3,77%, o 

que sugere sua aplicação em uma possível extensão da faixa 

WBAN (do inglês, Wireless Body Area Network), para evitar o 

congestionamento dessa faixa em 2,4 GHz. 

Palavras-Chave— GCPW, Antenas Têxteis, Antenas de 

Microfita, WBAN. 

I.  INTRODUÇÃO 

O incessante desenvolvimento dos sensores biométricos 
implantados ou vestíveis, proporcionaram um crescimento da 
tecnologia WBAN (Wireless Body Area Network) [1]. O 
protocolo de comunicação IEEE 802.15.6 refere-se a 
aplicações em WBAN, que possui como principais 
características curto alcance, baixas potências e alta 
confiabilidade na comunicação sem fio para uso na superfície, 
no interior ou na proximidade periférica do corpo humano [2].  
A Fig. 1 mostra a arquitetura de comunicação em três camadas 
para tecnologia WBAN proposta por Movassaghi et al. [3]. 

 

Fig. 1. Arquitetura de comunicação para WBAN. 

Dessa forma, um indivíduo pode utilizar vários sensores 
com um módulo de comunicação acoplado, que monitoram 
sinais vitais, compondo dessa forma uma WBAN. Segundo 
Casagrande et al. [1], de forma alternativa, os diversos dados 
mensurados através dos sensores podem ser agrupados e 
transmitidos por um único módulo de comunicação. Contudo, 
ainda será necessário utilizar um gateway que possibilite a 
transmissão desses dados, para familiares, hospitais, 
enfermeiras e médicos, ou ainda proporcionar um feedback 
para o próprio paciente em seu dispositivo móvel, por exemplo 
[4]. 

Nesse contexto, a antena têxtil é um importante elemento 
na comunicação sem fio em tecidos inteligentes, sendo objeto 
de pesquisa recorrente em aplicações industriais [5], militares 
[6] e médica [7]. Essas antenas são flexíveis e, por esse motivo, 
torna-se conveniente em aplicações onde a rigidez das antenas 
tradicionais é considerada um entrave. 

A constante busca por dispositivos cada vez mais flexíveis 
e leves têm estimulado as pesquisas na área de tecnologia 
vestível, onde dispositivos eletrônicos são inteiramente 
embutidos em suas fibras têxteis [8] – [9]. A fibra sintética de 
polipropileno (PP) detêm propriedades de resistência à 
humidade, elevada inércia química, leveza, resistência à 
abrasão e à ação de mofos e bactérias, além de proporcionar 
excelente isolamento [10]. A Fibra de Ácido Poliláctico (PLA 
– Polylactic Acid) é uma fibra sintética biodegradável obtida a 
partir de matéria vegetal, no caso deste trabalho, foi utilizado 
PLA obtido a partir da síntese do milho. Essa fibra possui uma 
elevada resistência térmica, absorção da humidade, secagem 
rápida e excelentes propriedades de isolamento, anti-odor, 
antibacteriana, anti-ultravioleta e não irrita a pele [11]. 

 O GCPW (Grounded Coplanar Waveguide – Guia de Onda 
Coplanar com Plano de Terra), consiste num prolongamento do 
plano de terra deixando-o no mesmo plano da linha de 
transmissão e mantendo uma distância entre esses elementos 
[12]. A Fig. 2 ilustra uma antena de microfita com estrutura 
GCPW. 
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Fig. 2. Antena de microfita com estrutura GCPW. 

As principais características desse tipo de estrutura são: a 
simplicidade de fabricação, fácil montagem e modificação de 
suas dimensões sobre estruturas ativas e passivas, alta largura 
de banda e redução das perdas por radiação. A utilização de um 
GCPW pode proporcionar uma maior resistência mecânica sem 
comprometer a flexibilidade da antena têxtil, auxiliar na 
dissipação de calor e aumentar o ganho da antena [13]. 

 Neste trabalho é realizado um estudo da influência da 
inserção de GCPW em uma antena de microfita com substrato 
têxtil a base de Polipropileno (PP) e Fibra de Milho (PLA) para 
aplicações numa faixa de frequência alternativa para WBAN. 

II. METOLOGIA 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho 
encontra-se descrita de forma resumida na Fig. 3. 

 

Fig. 3. Fluxograma da metodologia utilizada.  

 A partir de uma antena têxtil padrão desenvolvida por 
Holanda et al. [14], foi projetado um GCPW com o intuito 
melhorar os parâmetros da antena como, coeficiente de 
reflexão (S(1,1)) e impedância de entrada (Zin). O GCPW foi 
adicionado a antena padrão por meio de software comercial e 
suas dimensões foram modificadas de acordo com 
comprimento de onda guiado (λg). Posteriormente a melhor 
configuração foi construída e testada, e os resultados obtidos 
foram comparados e analisados. 

A. Antena Padrão 

A antena com substrato têxtil composto por fibra PP+PLA 
(εr = 1,4060 e tan δ = 0,0954) foi projetada através do método 
da Linha de Transmissão, onde os maiores detalhes de projeto 
podem ser vistos em Holanda et al. [14]. As dimensões da 
antena de acordo com a Fig. 4 estão apresentadas na Tabela 1. 

 

 

Fig. 4. Antena têxtil com estrutura GCPW: (a) Vista frontal; (b) Vista lateral. 

É importante ressaltar que não existe GCPW na antena 
Padrão. 

TABELA I. DIMENSÕES ANTENA TÊXTIL PADRÃO COM SUBSTRATO PP+PLA. 

Patch 
Linha de 

Transmissão 
Substrato 

W (mm) L (mm) 
W0 

(mm) 
L0 (mm) Ws (mm) Ls (mm) 

h 

(mm) 

55,7817 49,6965 8,5373 26,1216 111,5634 104,4864 2,1000 

B. Projeto e Simulação GCPW 

O projeto do GCPW, ilustrado na Fig. 4, foi realizado com 
o intuito de melhorar o casamento de impedância da antena. 
Utilizando rotinas computacionais, as seguintes equações 
foram implementadas para calcular as dimensões do GCPW 
[15]: 
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GCPWdab  . Dessa forma, assumindo 

Z0 = 50 Ω e fr = 2,45 GHz, foi possível calcular dGCPW = 1,9226 
mm (~ 2 mm) e λg = 107,5265 mm. O GCPW foi utilizado 
somente nas proximidades da linha de transmissão, onde 
WGCPW = 49,5131 mm e a dimensão LGCPW foi modificada 
numa proporção de λg, como consta na Tabela 2. 

TABELA II. DIMENSÕES DO COMPRIMENTO DO GCPW 

Antena LCPW (mm) 

GCPW_1/6 λg/6 

GCPW_1/10 λg/10 

GCPW_1/14 λg/14 

 

As antenas foram desenhadas e simuladas na faixa de 
frequência de 1 a 3 GHz com passo de 0,005, possibilitando a 
visualização e cálculo de parâmetros como, coeficiente de 
reflexão (S(1,1)), largura de banda (BW), diagrama de radiação, 
ganho (G) e densidade de corrente superficial (J). A Fig. 5 
apresenta o coeficiente de reflexão para as antenas simuladas. 

 

Fig. 5. Coeficientes de reflexão simulados para as antenas com diferentes 

GCPW. 

As antenas ressoaram abaixo de -10 dB, validando 
computacionalmente os métodos de projeto para esse tipo de 
antena. Além disso, todas as antenas que ressoaram 
apresentaram uma banda larga (acima de 3%), decorrência do 
baixo valor de constante dielétrica do material têxtil utilizado 
no substrato. A Tabela 3 apresenta de forma concisa os 
principais parâmetros elétricos de operação das antenas têxteis 
simuladas. 

TABELA III. PROPRIEDADES ELÉTRICAS SIMULADAS DAS ANTENAS COM 

SUBSTRATO TÊXTIL 

Antena fr (GHz) BW (%) S(1,1) (dB) 

Padrão 2,49 13,07 -25,69 

GCPW_1/6 2,47 14,20 -32,70 

GCPW_1/10 2,48 13,72 -56,84 

GCPW_1/14 2,49 13,47 -36,78 

 

Em todos os casos, as antenas GCPW tiveram uma largura 
de banda maior que a antena Padrão, sendo a antena 
GPCW_1/6 a que teve a maior largura de banda. Além disso, 
houve uma diminuição da perda de retorno em todos os casos, 
onde a GCPW_1/10 apresentou um coeficiente de reflexão 
121% menor em relação a antena Padrão. Por essa razão a 
antena GCPW_1/10 foi selecionada para a etapa de fabricação. 
O digrama de radiação e a densidade de corrente para as 
antenas Padrão e GCPW_1/10 encontram-se dispostos nas Fig. 
6 e Fig. 7, respectivamente. 

 

Fig. 6. Diagarama de radiação simulado para antena: (a) GCPW_1/10 e (b) 

Padrão. 

A antena GCPW_1/10 (G = - 0,1033 dB) teve um ganho 
total 109,5% menor em comparação com a antena Padrão (G = 
1,0810 dB), acredita-se que isso ocorre devido ao aumento das 
perdas ôhmicas ocasionado pela adição do GCPW. Além disso, 
a presença deste ocasionou ainda um aumento dos lóbulos 
secundários, característica das técnicas que envolvem 
truncamento do plano de terra. 
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Fig. 7. Densidade de corrente simulada para antena: (a) GCPW_1/10 e (b) 

Padrão. 

Ao inserir o GCPW, o efeito de franjamento nas 
extremidades do patch e linha de transmissão foi reduzido e 
criou-se uma nova distribuição de corrente na superfície do 
condutor, onde na região de dGCPW, existe a presença maior de 
cargas em movimento devido a concentração de campos 
elétricos decorrentes do efeito capacitivo criado nesse local. 

C. Fabricação e Testes 

A antena GCPW_1/10 foi fabricada de forma artesanal, 
utilizando uma folha de cobre com condutividade de 5,8×107 
S/m e 0,05 mm de espessura. O GCPW foi fixado ao substrato 
através de adesivo a base de éster de cianoacrilato e o conector 
SMA-KE fêmea reverso de cobre banhado a ouro, com 
impedância de 50 Ω e faixa de operação de 0 a 6 GHz, foi 
soldado no centro da linha de transmissão e no plano de terra. 
A Fig. 8 mostra uma imagem da antena GCPW fabricada. 

 

Fig. 8. Vistas frontal (a) e posterior (b) da antena GCPW_1/10 construída. 

Foi utilizada fita condutiva de cobre e solda para conectar o 
plano de terra ao GCPW. A antena foi testada através de um 
Analisador de Rede Vetorial (ARV) da Rohde & Schwarz 
modelo ZNB4, como ilustra a Fig. 9. 

 

Fig. 9. Teste da antena com estrutura GCPW no ARV. 

A partir desse teste foi possível obter a perda de retorno e a 
carta de Smith para a antena GCPW_1/10. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As antenas foram simuladas novamente agora com passo de 
0,0174 num intervalo de 1 a 3 GHz para se aproximar das 
condições reais de teste. Os dados obtidos de perda de retorno 
para antena padrão e a antena GCPW_1/10 foram sobrepostos 
e são apresentados na Fig. 10. 

 

Fig. 10. Comparação entre os coeficientes de reflexão medidos e simulados 

para as antenas com substrato PP+PLA. 

A antena Padrão não ressoou abaixo de -10 dB na faixa de 
frequência de projeto e teve indicação do primeiro modo na 
frequência em 2,7083 GHz (-8,1988 dB), onde apresentou 
impedância de entrada de 25,4+18,4j Ω [14], mostrando a 
necessidade da implementação de técnicas de casamento de 
impedância. A antena GCPW_1/10 ressoou em 2,62 GHz (-
13,14 dB) com uma largura de banda de 3,77% (98,7 MHz) e 
impedância de entrada de 35,0+7,8j Ω, como ilustra a carta de 
Smith medida na Fig. 11. 

 

Fig. 11. Carta de Smith medida para a antena GCPW_1/10. 
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A partir da carta de Smith nota-se que ao adicionar a 
estrutura GCPW, houve um aumento na resistência e 
diminuição da reatância indutiva apresentadas pela antena 
Padrão, considerando as frequências de ressonância específicas 
de cada antena, consequência da geração do efeito capacito 
provocado pela fenda entre a linha de transmissão e o GCPW. 
As características de operação simuladas e medidas para as 
antenas com substrato PP+PLA encontram-se dispostas na 
Tabela 4. 

TABELA IV. PROPRIEDADES ELÉTRICAS SIMULADAS E MEDIDAS DAS ANTENAS 

COM SUBSTRATO TÊXTIL 

Parâmetros 
Antena Padrão Antena GCPW_1/10 

Simulado Medido Simulado Medido 

fr (GHz) 2,45 - 2,47 2,62 

BW (%) 8,32 - 13,26 3,77 

S(1,1) (dB) -16,74 - -21,83 -13,41 

Zin (Ω) 37,94+3,23j 25,40+18,40j 43,36+3,63j 35,02+7,82j 

 

O protótipo de antena que apresentou melhor performance 
foi a GCPW_1/10, na qual a antena medida apresentou uma 
variação de +38,57% no coeficiente de reflexão, -71,56% na 
largura de banda e +6,07% na frequência de ressonância em 
relação a simulada. A diminuição da largura de banda pode ser 
atribuída a formação de um filtro de frequência originado pela 
presença do efeito capacitivo gerado pela inserção das 
estruturas GCPW próximo à linha de transmissão, que varia de 
acordo com as dimensões do GCPW e permissividade do 
dielétrico.   

A discrepância entre os valores medidos e simulados pode 
ser atribuída sobretudo devido a técnica de fabricação manual e 
a limitações impostas pelo software no desenho das estruturas 
têxteis na etapa de simulação (que considera o material como 
sendo um único bloco sólido com permissividade constante). 

IV. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, a inserção da estrutura GCPW foi aplicada 
com sucesso para análise de uma antena de microfita com 
substrato têxtil. A estrutura analisada, pode ser considerada de 
operação em banda larga, devido sua largura de banda ser de 
3,77%, centrada em 2,62 GHz com coeficiente de reflexão de -
13,30 dB. A técnica de projeto para estrutura GCPW mostrou-
se eficaz para melhorar o coeficiente de reflexão em antenas 
com substrato têxtil que possuem tangente de perdas 
relativamente alta, acima de 0,09. Nas medições feitas no 
protótipo construído, observou-se uma pequena variação 
relativa, de aproximadamente + 6,9% na frequência de projeto. 
Contudo, esse deslocamento poderá ser usado para propor o 
uso do modelo estudado dentro de uma faixa de frequência 
alternativa a WBAN, uma vez que essa faixa se encontra 
altamente congestionada devido aos vários tipos de serviços 
que a utiliza, sobretudo os da rede Wi-Fi. 
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Resumo— Atualmente os veículos aéreos não tripulados 

(VANTs) são utilizados em diversas áreas, tais como aplicações 

militares, segurança, radar, agricultura e entretenimento. Essa 

tecnologia baseia-se em duas partes principais: o rádio controle e 

a aeronave. Em geral, são utilizadas antenas monopolos para 

viabilizar a comunicação entre as duas partes principais, com a 

finalidade de controlar a aeronave e registrar fotos e vídeos. O 

presente trabalho apresenta o projeto e o desenvolvimento de um 

reforçador de RF baseado em um arranjo de antenas monopolos 

com refletores eletromagnéticos, a fim de melhorar a diretividade 

da antena e aumentar o alcance da comunicação sem fio entre 

rádio controle e aeronave. Os resultados numéricos demonstram 

a viabilidade da solução proposta, a qual provê ganho de 8,27 dBi 

e banda de 840 MHz (34%) centrada em 2,47 GHz. Resultados 

medidos do coeficiente de reflexão e dos padrões de radiação 

apresentaram excelente concordância com as simulações 

numéricas. Realizou-se uma prova de conceito com um drone 

comercial para comprovar a viabilidade da técnica proposta. 

Obteve-se um aumento de aproximadamente 4 dB na potência 

efetivamente irradiada e um aumento significativo do alcance do 

sistema de comunicação do drone. 

Palavras-chave— Antenas monopolos; arranjos de antenas; 

drones; reforçador de RF. 

I.  INTRODUÇÃO 

Veículo aéreo não tripulado (VANT) é uma tecnologia 
emergente que pode ser utilizada em aplicações militares, 
públicas e civis. O uso de VANTs em aplicações militares são 
principalmente para vigilância de fronteiras, reconhecimento 
de território e planejamento de ataques [1]. Órgãos públicos, 
como a polícia, podem utilizar os VANTs para gestão de 
transportes e segurança pública [1-3]. Tais veículos não 
tripulados são capazes de acelerar as operações de resgate e 
recuperação quando a rede de comunicação pública fica 
paralisada em situações de desastre, além de transportar 
alimentos e suprimentos médicos para áreas de difícil acesso. 
Em situações de incêndios, vazamento de materiais tóxicos ou 
até mesmo alerta de animal selvagem, os VANTs podem ser 
utilizados para cobrir uma grande área de busca sem colocar 
em risco a equipe envolvida [4][5].  

Os VANTs podem ser classificados em quatro categorias 
de acordo com sua capacidade de alcance e tempo de voo [6]: 

 VANT de altitude elevada e longo tempo de voo: 
aplicados para reconhecimento de altitude elevada, 
interceptação e ataque. 

 VANT de alcance médio: Raio de alcance entre 
700 e 1000 km para reconhecimento de alcance 
moderado e avaliação para aplicações de combate. 

 VANT de baixo custo e pequeno alcance: Raio de 
atuação menor que 350 km, altitude e período de 
voo menor que 3 km e 4 horas respectivamente. 

 Mini VANT ou drones: Tipicamente possuem 
velocidade de voo limitada entre 10 e 30 Km/h, 
período de voo menor que 30 minutos e raio de 
alcance de até 1 km. 

Atualmente os drones têm sido vastamente utilizados em 
diversas aplicações civis, tais como cobertura aérea de eventos, 
fotografia, vídeos, agricultura e até mesmo lazer. O número de 
drones registrados nos Estados Unidos ultrapassou 200.000 em 
apenas 20 dias em janeiro de 2016, depois que a Administração 
de Aviação Federal Americana (FAA) solicitou o registro dos 
proprietários. Estima-se que esse número alcance 600.000 
ainda em 2018 [4][7].  

Os drones comerciais e de uso civil são equipados com 
sistemas de controle eletrônico para possibilitar a comunicação 
entre o rádio controle e a aeronave. Tais sistemas precisam ser 
altamente eficazes para que não haja erro na troca de 
informações. O rádio é responsável por mandar comandos para 
a aeronave, com a finalidade de processa-los pela placa 
controladora, a fim de executar os movimentos. Tais 
movimentos devem-se principalmente à versatilidade destes 
veículos e sua capacidade de realizar movimentos no ar. A 
comunicação entre rádio controle e o drone é bidirecional, uma 
vez que o aeromodelo deve enviar informações de 
geolocalização, nível de bateria, imagens e outras informações 
que podem variar entre diferentes modelos. As antenas que 
geralmente são utilizadas no rádio controle são as antenas do 
tipo monopolo, devido ao padrão omnidirecional no plano 
azimute [8][9], o que facilita o apontamento entre controle e 
aeronave, além de possuírem custo e complexidade de 
fabricação baixos. Alguns modelos utilizam um conjunto de 
antenas monopolos para formação de arranjos, a fim de 
aumentar a potência efetivamente irradiada do controle, e 
consequentemente o alcance de comunicação entre rádio e 
aeronave. 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um reforçador 
de sinais de radiofrequência (RF) baseado no uso de um arranjo 
de antenas monopolos com refletores eletromagnéticos, a fim 
de aumentar o alcance de comunicação entre o rádio controle e 
a aeronave. O trabalho foi dividido em quatro seções. A Seção 
II descreve o desenvolvimento do reforçador, resultados 
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numéricos, construção e caracterização do protótipo. Os 
resultados experimentais são apresentados na Seção III, 
enquanto que na Seção IV são realizadas as devidas conclusões 
e são apresentados os trabalhos futuros. 

II. DESENVOLVIMENTO DO REFORÇADOR 

A estrutura proposta é baseada em um arranjo de dois 
monopolos, que em geral são utilizados em rádios controle de 
diversos modelos de drones. A fim de aproximar o protótipo de 
um produto de mercado real, conforme apresenta a Fig. 1a, o 
arranjo foi deslocado do centro do plano de terra para a borda 
da placa; dessa forma foi possível simular a instalação das 
antenas nos controles conforme ilustra a Fig. 1b. O reforçador 
de RF é construído com a inserção de dois refletores 
eletromagnéticos, um para cada elemento do arranjo, para que 
se possa aumentar o alcance entre o rádio controle e a 
aeronave. 

  

(a) Controle comercial. (b) Modelo numérico do reforçador de RF 
baseado em refletores eletromagnéticos. 

Fig. 1. Estrutura proposta para aumento de alcance de comunicação entre 
controle e aeronave.  

Os monopolos são antenas de onda estacionária com 
comprimento (L) da ordem de um quarto do comprimento de 

onda (L = /4) sobre um plano de terra condutor. Para que um 
arranjo de monopolos com alimentação independente seja 
somado em fase, resultando em apenas um único lóbulo, a 
distância entre os elementos (d) deve ser aproximadamente           

d = /2 [8-10]. A fim de implementar o reforçador de RF em 
uma aplicação real de controle de drones, foram determinados 
como pré-requisitos de projeto, a operação em 2,4 GHz e pelo 
menos 20% de banda. 

O modelo proposto foi analisado utilizando o software 
ANSYS HFSS. O plano de terra foi projetado com uma placa 
de substrato de fibra de vidro FR4 com permissividade elétrica 
relativa de 4,4 e espessura de 1,52 mm. Sua dimensão foi 
fixada de acordo com as dimensões de um controle comercial 
de aproximadamente 125x125 mm. Cada monopolo foi 
projetado de acordo com a teoria, resultando no comprimento 
de                    L = 31,25 mm. O material adotado para o 
projeto dos monopolos foi uma barra de cobre de 5 mm de 
diâmetro. A distância entre os elementos foi analisada por meio 
de varreduras numéricas para que se pudesse inserir os 
refletores eletromagnéticos no espaço disponível e garantir um 
diagrama de radiação e coeficiente de reflexão desejados. O 
resultado final foi                    d = 95 mm, 52% mais espaçado 
do que a teoria prevê. Foram utilizados refletores com 
dimensões D = 80 mm e h = 80 mm. A distância focal (f) pode 
ser calculada de acordo com (1) [8], que é uma equação 

proveniente da geometria da hipérbole, onde p é a 
profundidade do refletor, p = 20 mm, resultando em f = 20 mm. 

  
  

   
 (1) 

Adicionalmente, torna-se possível calcular f aplicando (2) 

[8], onde  é a metade da abertura de feixe que ilumina o 
refletor eletromagnético. No caso do monopolo, a abertura de 
feixe de meia potência no plano de azimute é 360º. Porém, 
apenas metade da abertura será utilizada para iluminar o 
refletor a fim de concentrar a energia em uma única direção. 
Portanto, a abertura do feixe que ilumina o refletor é 180º, e 

consequentemente  90º. Aplicando (2) obtêm-se f = 20 mm, o 
que confirma o resultado previamente obtido. 

    
      

      
  (2) 

  

 O protótipo foi fabricado e caracterizado em função do 
coeficiente de reflexão e diagrama de radiação. Para as 
medidas de coeficiente de reflexão, foi utilizado um analisador 
de redes PNA N5224A. Utilizou-se um gerador de sinais 
escalar EXG N5173B e uma antena comercial HyperLOG 
60100 para transmitir um sinal em 2,4 GHz, no lado da 
recepção a antena proposta foi propriamente rotacionada em 
torno de seu eixo a fim de extrair seu diagrama de radiação 
com o auxílio do analisador de espectro FieldFox Microwave 
Analyzer N9952A. A Fig. 2 exibe o protótipo em sua 
caracterização do coeficiente de reflexão. A Fig. 3 apresenta os 
resultados numéricos do coeficiente de reflexão da estrutura 
proposta em cada uma de suas portas de alimentação, além dos 
resultados medidos do protótipo confeccionado. Observa-se 
uma boa concordância entre as curvas, com o ponto de melhor 
casamento em 2,4 GHz, que corresponde a frequência de 
ressonância da antena. O modelo simulado apresenta banda de 
590 MHz (24.84%) centrada em 2,375 GHz e o protótipo 
construído apresenta uma banda de operação de 840 MHz 
(34%) centrada em 2,47 GHz, ou seja, um aumento de 250 
MHz quando comparado com o modelo simulado. Os modelos 
simulados e medidos não apresentaram diferença entre os 
coeficientes de reflexão de cada porta de alimentação devido à 
sua simetria. 

 

Fig. 2. Protótipo do reforçador de RF baseado em refletores eletromagnéticos 
durante a caracterização do coeficiente de reflexão. 
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As Fig. 4a e 4b apresentam os padrões de radiação medido 
e simulado do reforçador de RF baseado em refletores 
eletromagnéticos nos planos de azimute (plano xy) e elevação 
(plano xz), respectivamente. Nota-se uma excelente 
concordância entre os resultados. No plano de azimute, o 
protótipo apresenta nível de lóbulo secundário SLL = -6,7 dB, 
enquanto no modelo simulado o valor foi SLL = -7,75 dB. Por 
outro lado, as simulações numéricas e os experimentos 
apresentaram a mesma abertura do feixe de meia potência de 
37º. No plano de elevação, obteve-se SLL = -1 dB em 
aproximadamente 45º tanto no modelo simulado, quanto no 
protótipo medido. Isso ocorre devido ao deslocamento do 
arranjo em relação ao centro do plano de terra, que faz com que 
o mesmo também atue como um refletor. A abertura do feixe 
no plano de elevação foi de 35º e 62º para o modelo numérico e 
protótipo, respectivamente. Essa diferença ocorre devido a um 
nulo não previsto na simulação, que ocorreu no protótipo em 
255º de elevação, ocasionado por imprecisões na fabricação. O 
ganho obtido pelo protótipo sem refletor foi de 5,22 dBi e, com 
a inserção do refletor, atingiu-se o valor de 8,27 dBi. 

 

Fig. 3. Coeficiente de reflexão do reforçador de RF medido e simulado. 

 

 

(a) Azimute (b) Elevação 

Fig. 4. Diagrama de radiação do reforçador de RF medido e simulado. 

III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para a realização dos experimentos foram utilizados os 
seguintes equipamentos: um drone modelo Phantom 4 da 
empresa DJI; uma antena HyperLOG 60100 da empresa 
Aaronia; um analisador de espectro FieldFox Microwave 

Analyzer N9952A da empresa Keysight. O experimento 
consiste na observação do sinal recebido proveniente do rádio 
controle com e sem a utilização dos refletores eletromagnéticos 
a fim de estimar o ganho de potência transmitida. A Fig. 5 
mostra uma fotografia da configuração experimental utilizada 
para validação do aumento de potência de RF, na qual pode-se 
observar a antena HyperLOG e o analisador de espectro para a 
recepção do sinal. É importante destacar que o experimento 
teve como objetivo analisar o aumento de ganho proveniente 
do uso do refletor eletromagnético, portanto apenas os 
refletores foram utilizados e não o protótipo completo. 

O sinal transmitido pelo controle utiliza a técnica de 
espalhamento espectral por saltos em frequência (FHSS – 
Frequency Hopping Spread Spectrum), com ocupação total de 
70 MHz, centrado em 2,435 GHz. A fim de facilitar a 
visualização da banda ocupada pelo sinal, utilizou-se a função 
Maxhold do analisador de espectro, responsável por manter na 
tela os valores máximos do sinal ao longo da faixa de 
frequência. A Fig. 6a relata o espectro dos sinais obtidos com e 
sem refletor e a Fig. 6b a envoltória do mesmo sinal para a 
observação do ganho. Pode-se observar um ganho de potência 
de aproximadamente 4 dB com a utilização do refletor. 

 

Fig. 5. Configuração experimental para validação do ganho de potência de RF. 
 

 

(a) Espectro FHSS proveniente do rádio controle com e sem refletor 

Simulado
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(b) Envoltória do espectro FHSS proveniente do rádio controle com e sem 
refletor 

Fig. 6. Análise de espectro no rádio controle do drone com e sem refletor. 

  
Por fim, realizou-se um teste de alcance do drone Phantom 

4 com e sem o reforçador de RF proposto, mostrado na Fig. 7, 
com a finalidade de provar a aplicabilidade em um sistema 
real. O experimento consiste em controlar o drone a uma 
distância até perder a comunicação com o rádio controle em 
dois diferentes cenários, cenário 1 sem reforçador e cenário 2 
com reforçador de RF. Em (3) define-se o balanço de potência 
do sistema no cenário 1 e em (4) o balanço de potência no 
cenário 2, a fim de alcançar a mesma potência recebida (PRX) e 

estimar o aumento de alcance (d). Igualando (3) e (4), obtêm-
se (5), que determina o aumento de alcance em função do 
aumento de ganho da solução proposta (Greforçador). Percebe-se 

que o d é dependente do alcance máximo (d) obtido no 
cenário 1 e independente da potência utilizada pelo rádio para 
transmissão do sinal de RF (PTX), do ganho da antena de 
transmissão sem o reforçador (GTX) ou do ganho da antena 
utilizada pelo drone (GRX).  

 

                
 

   
 
 

 (3) 

                            
 

        
 
 

 (4) 

                     (5) 

 

 
 A Fig. 7a apresenta a ilustração da metodologia utilizada 

no experimento. As Fig. 7b e 7c são resultados obtidos pelos 
experimentos no cenário 1 e 2 respectivamente, onde o alcance 
está destacado pelo círculo vermelho. O alcance obtido no 
cenário 1 foi d = 1613 m, e o ganho inserido no sistema pelo 
uso do reforçador, de acordo com a Fig. 6b, é Greforçador = 4 dB. 
De acordo com (5), o aumento de alcance deveria ser                

d = 943 m, acarretando em um alcance no cenário 2 de 

aproximadamente 2556 metros. Resultados experimentais 

iniciais apresentaram um aumento de alcance d = 189 m 
conforme ilustra a Fig. 7c (alcance de 1802 metros para o 
cenário 2). Novos testes serão realizados de forma sistemática, 

a fim de refinar os resultados de aumento de alcance d 
medido e validar os valores calculados. 

 

(a) Metodologia utilizada nos experimentos de estimativa de alcance. 

 

(b) Cenário 1 – Medida de alcance sem reforçador de RF. 

 

(c) Cenário 2 – Medida de alcance com reforçador de RF. 

Fig. 7. Descrição dos cenários do experimento e estimativa de aumento de 
alcance. 

 

IV. CONCLUSÕES 

O trabalho apresentou o desenvolvimento de um reforçador 
de RF baseado em um arranjo de antenas monopolos com 
refletores para aplicações em drones, utilizando a faixa ISM de 
2,4 GHz. O arranjo desenvolvido foi analisado numericamente 
utilizando o software HFSS e experimentalmente em função do 

Sem Refletor

Com Refletor
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d
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d
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coeficiente de reflexão e diagrama de radiação. A utilização de 
refletores eletromagnéticos acarretou em um aumento de ganho 
de aproximadamente 3 dB, ou seja, dobrou-se a potência 
efetivamente irradiada pelo rádio controle. O arranjo proposto 
apresentou ganho de 8,27 dBi e uma banda de 
aproximadamente 840 MHz (34%) centrada em 2,47 GHz. Os 
refletores foram implementados em um controle comercial do 
drone modelo Phantom 4 e medidas experimentais mostraram 
ganho de potência recebida de aproximadamente 4 dB. Como 
trabalho futuro, propõe-se a instalação do protótipo em um 
rádio para controle de um drone real. 
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Resumo—Produzir pesquisa científica na área de antenas 
PBG geralmente é uma tarefa de custo financeiro elevado, devido 
à necessidade de equipamentos caros a exemplo da prototipadora 
responsável pelas perfurações. Neste artigo são apresentadas 
técnicas de análise e construção, tipos de materiais, custo 
financeiro e recomendações que viabilizem a produção de 
antenas de microfita com PBG. Para validar a eficiência das 
técnicas aqui apresentadas, foram produzidas duas antenas patch 
retangular PBG em microfita, uma com perfuração parcial em 
88% da espessura do substrato e outra com perfuração completa, 
isto é, com perfuração em 100%. Os resultados medidos e 
simulados pelo HFSS e CST Microwave Studio mostraram boa 
concordância métrica. Adicionalmente, ao final do artigo são 
apresentados os dados de uma antena de referência, sem os furos 
PBG, de modo que as antenas confeccionadas pelas técnicas de 
baixo custo mostraram-se bastante superiores a esta, validando a 
presente proposta. 

Palavras chaves—Técnicas PBG; materiais elétricos; 
perfuração parcial; antena patch; microfita. 

I.  INTRODUÇÃO 

Por serem leves, de baixo peso e perfil adaptável a 
superfícies irregulares as antenas de microfita se tornaram 
bastante atrativas [1] em pesquisas e utilização prática. Esses 
dispositivos podem ser construídos nos mesmos substratos em 
que são montados os circuitos transceptores. Todavia, essa 
montagem também apresenta desvantagens, pois as ondas 
geradas pelos circuitos são refratadas e refletidas no substrato, 
já que este apresenta diferentes índices de refração, como 
consequência uma parcela da energia da antena fica retida, ou 
seja, não é radiada, ocasionando correntes de superfície no 
plano de terra, uma largura de banda estreita [2] e baixo ganho. 

O emprego de substratos PBG (Photonic Band Gap) é uma 
solução recente para o problema do ganho e da largura de 
banda estreita em antenas de microfita, podendo suprimir a 
propagação de ondas eletromagnéticas em determinados 
intervalos de frequência conhecidos como bandas proibidas [3]. 

Estruturas PBG podem ser caracterizadas como objetos 
artificiais geralmente periódicos que impedem ou ajudam a 
propagação de ondas eletromagnéticas em uma determinada 
faixa de frequência para todos os estados de polaridade e 
ângulo de incidência. Duas características comuns são suprimir 
os modos indesejados e atuar como um plano de terra 
magnético artificial, sendo sua principal vantagem a 

capacidade de suprimir as correntes de superfície [4]. Tais 
estruturas podem ser comparadas a cristais eletrônicos comuns.  

A perfuração de orifícios de diâmetros e profundidades 
variadas no substrato produz um meio de baixo isolamento, 
ocasionando menos confinamento dos campos entre o plano de 
terra e o patch, dado que o espaço livre tem permissividade 
elétrica ε = 8,854 ∗ 10  farad/m [5] [6]. 

Na prática convencional, os furos PBG em placa PCB 
(Printed Circuit Board) podem ser facilmente elaborados com 
o auxílio de uma prototipadora a qual efetua as perfurações do 
projeto pré-estabelecido com bastante precisão. Vale destacar 
que o equipamento citado é de custo financeiro elevado, fator 
que motivou esta pesquisa. O objetivo deste trabalho é 
apresentar soluções de baixo custo (validadas pelos autores) 
para o desenvolvimento de antenas de microfita com PBG em 
substratos PCB.  

A validação das técnicas apresentadas é realizada através de 
análise e construção de duas antenas PBG, que são simuladas e 
medidas, uma com perfuração em 100% da espessura do 
substrato e outra com furos em apenas um dos lados, com 
perfuração em 88% da espessura do substrato. Ambas foram 
perfuradas com mini furadeira de mão (micro retífica) e o 
auxílio de um gabarito impresso que garantiu a precisão dos 
furos. Na primeira o patch e o plano de terra foram produzidos 
a partir de uma fita de cobre adesiva e na segunda antena o 
patch foi desenvolvido por corrosão em percloreto de ferro 
após transferência térmica, sendo que o plano de terra foi 
produzido por adesivo de cobre, como na primeira.  

Por fim, os dados das antenas são confrontados com uma 
antena de referência, sem PBG. Características das antenas, 
materiais utilizados, custos financeiros, procedimentos e 
resultados (medidos e simulados) são exibidos nas sessões a 
seguir.   

II. CARACTERÍSTICAS DOS PROTÓTIPOS 

A. Geometria e Frequência 

A geometria do patch escolhida para os protótipos foi a 
retangular, por ser de rápida síntese e com vasta literatura 
publicada, possibilitando que o leitor deste artigo possa 
comparar as antenas propostas com outras de mesma 
frequência e geometria. A propósito, a frequência de projeto foi 
2,44 GHz (mesma do padrão 802.11g para wi-fi).   
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As equações para definir as dimensões do patch retangular 
são [1]: 
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sendo,  

 W a largura do patch, c a velocidade da luz no vácuo, 𝑓  a 
frequência de interesse, 𝜀  a permissividade relativa do 
material, L o comprimento do pacth, 𝜀  a permissividade 
relativa efetiva e h a espessura do substrato. 

 O modo de alimentação escolhido foi por linha de 
microfita, por ser fabricada juntamente com a antena. 

 A equação (4), referências [1] e [6], dada a seguir, permite 
calcular a impedância característica 𝑍  em termos das 
dimensões e da permissividade efetiva da estrutura. Assim, a 
impedância característica z0 é dada como: 

𝑍 =
120

𝜀
,

1

𝑊
ℎ

+ 1,393 + 0,667 ln
𝑊
ℎ

+ 1,4444
 (4) 

Esta equação é válida para linhas cuja largura é maior que a 
espessura do substrato, ou seja, W/h>1. Nos protótipos 
apresentados aqui a linha tem W= 3 mm com impedância de 50 
Ω. Para o casamento de impedância, utilizou-se a técnica de 
inset feed. A largura do inset feed (determinante para a perda 
de retorno) foi otimizada numericamente para 0,7 mm de cada 
lado da linha e sua profundidade (determinante para 𝑓 ) é dada 
pela equação (referências [7] e [8]) a seguir: 

𝛾 = 10 {0,001699𝜀 + 0,1376𝜀 − 6,1783𝜀 + 93,187𝜀
− 682,69𝜀 + 2561,9𝜀 − 4043𝜀

+ 6697}
𝐿

2
 

(5) 

Em relação à geometria da disposição dos furos PBG 
(malha) no substrato da antena, optou-se pelo modelo de malha 
retangular estudado em [9]. Este tipo de geometria é a mais 
utilizada, sendo de simples implementação, além de apresentar 
baixas perdas de retorno. Vale destacar que as técnicas 
apresentadas aqui podem ser utilizadas em outras geometrias 
de malhas como hexagonal, quase periódica, etc. 

Os furos feitos na estrutura planar são de forma cilíndrica e 
têm um diâmetro de 2,5 mm e um distanciamento centro-a-
centro de 3,75 mm, concordando com a distância mínima de      
ɑ = 3r [10], onde r é o raio. O procedimento mecânico envolve 
brocas de maior ou menor diâmetro, dependendo do projeto 
considerado. Em [11] o autor fez um estudo do comportamento 
eletromagnético de uma antena de microfita PBG quando 
modificado o diâmetro dos furos. 

Um esquemático das estruturas planares otimizadas e 
construídas é mostrado na Fig. 1. 

O substrato utilizado foi FR4 (fibra de vidro) com ε 4,4 e 
espessura de 1,57 mm. Este é um material comumente utilizado 
e de acesso fácil. Além disso, os efeitos da utilização de 
substratos PBG não são sentidos com intensidade em substratos 
de baixa espessura [12]. 

B. Técnicas Utilizadas 

A Tabela I apresenta uma listagem das ferramentas e dos 
materiais básicos utilizados na confecção das estruturas, além 
dos respectivos valores em Real brasileiro, Dólar americano e 
Euro da União Europeia. As conversões dos valores para 
Dólar e Euro foram realizadas através de serviço on-line [13]. 
É notório o baixo custo financeiro dos materiais utilizados na 
técnica proposta aqui. A fim de comparação, no momento em 
que este artigo estava sendo produzido a grama do ouro valia 
R$ 147,34 [14]. 

TABELA I. MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DAS ANTENAS PBG 

Itens utilizados 
Custos Financeiros 

Real (R$) 
Dólar 
(US$) Euro (€) 

Placas PCB (unid.) 7,20 2,16 1,76 

Cortador de placa 7,00 2,10 1,71 

Impressão (transfer e gabarito) 
se não possuir impressora 

≈ 1,00 0,30 0,24 

Mini-furadeira 50,00 14,98 12,21 

Kit de brocas 9,90 2,96 2,42 

Kit para micro-retífica 
(opcional) 

60,00 17,98 14,6 

Micrômetro 90,00 26,97 22,00 

Transfer (pacote com 5 unid.) 9,00 2,69 2,20 

Caneta para PCB 7,00 2,10 1,71 

Percloreto de ferro (250g) 7,00 2,10 1,71 

Cobre adesivo (1M x 50mm) 9,30 2,78 2,27 

 

Fig. 1. Esquemático das antenas PBG em 88% (acima) e 100% (abaixo) da 
espessura do substrato. 
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Itens utilizados 
Custos Financeiros 

Real (R$) 
Dólar 
(US$) Euro (€) 

Conectores SMA (3 unid.) 10,50 3,14 2,56 

Total 267,90 80.30 65,46 

C. Procedimentos para Confecção das Estruturas Planares 

Na Fig. 2 são apresentadas materiais para as estruturas na 
ordem das etapas da produção.  

A seguir os procedimentos para confecção das estruturas 
planares:   
1. Projeto das antenas - software de simulação. No início da 

técnica o pesquisador pode utilizar o software de sua 
instituição ou uma versão educacional, se for o caso. Outra 
opção gratuita é implementar um método numérico. 

2. Cortar a placa PCB no tamanho definido para o projeto: o 
pesquisador pode utilizar um cortador (ver preço na tabela) 
de baixo custo, ou serra ou guilhotina.  

3. Perfurar a placa: na ausência de uma prototipadora há a 
possibilidade de utilizar uma mini furadeira (micro retífica) 
de mão (como feito nos protótipos apresentados aqui) com 
o auxílio de um gabarito impresso em papel comum com os 
furos localizados com precisão. Para elaborar o gabarito, o 
usuário pode utilizar um software de desenho gratuito. 
Neste trabalho utilizou-se o Inkscape que é gratuito e de 
código aberto. Com relação às brocas, testaram-se brocas 
de tungstênio com formato convencional e brocas com 
formato de pera (semelhante às brocas odontológicas). Foi 
elaborado um furo prévio de marcação com broca de 2 mm 
e em seguida utilizou-se a broca de espessura 2,5mm para 
concluir a tarefa. No caso dos furos parciais, fixou-se uma 
broca de modo que a mesma não tivesse alcance suficiente 
para transpassar o substrato; em seguida utilizou-se um 
micrometro com o auxílio de um pequeno pino para medir a 
profundidade média dos furos – a saber, 88% (1,38mm) da 
espessura do substrato.  

4. Ajuste das simulações: com a ajuda das medições obtidas 
com o micrômetro, ajustou-se a simulação da antena de 
furos parciais. O ajuste de frequência de uma antena patch 
retangular se dá pelo redimensionamento da altura L do 
patch. 

5. Impressão e transferência térmica: no lado não perfurado do 
substrato com perfuração em 88% foi transferido o desenho 
da antena (impresso no papel transfer com impressora a 
laser) com o auxílio de um ferro de passar caseiro. Onde a 
transferência térmica não foi eficiente houve correção com 
o auxílio de caneta para PCB (ver Tabela I e Fig. 2). 

6. Corrosão: os protótipos foram submersos em percloreto de 
ferro diluído em água, na proporção de 250mg/900 ml. No 
caso de alguma parte não ser totalmente corroída é possível 
utilizar uma lixa contida em kit para micro retífica. A 
mesma lixa pode ser utilizada para retirar arestas 
indesejadas após o corte e perfuração da placa. 

7. Corte e aplicação dos adesivos de cobre: a fita adesiva foi 
afixada para formar o plano de terra de ambas as antenas, 
de modo que o excesso foi retirado com estilete. Na antena 
com perfuração em 100% o patch foi recortado com auxílio 
de um desenho impresso do mesmo. 

8. Limpeza e polimento: Ambas as antenas passaram por 
lixamento do substrato e polimento do cobre, com auxílio 

dos itens do kit para micro retífica. Na ausência do kit, o 
pesquisador pode polir com palha de aço seca e utilizar lixa 
comum para retirar arestas indesejadas do substrato. 

9. Soldagem dos conectores: os conectores foram soldados 
com ferro de solta e solda apropriada. As instituições 
geralmente dispõem de tais itens. 

10. Medição de parâmetros: os parâmetros foram medidos em 
analisador vetorial da instituição. Caso a instituição dos 
pesquisadores interessados não disponha de equipamentos 
de aferição, os mesmos podem entrar em contato com 
outros pesquisadores em outras instituições e fechar 
parcerias, de modo que os artefatos possam ser enviados até 
mesmo por serviço de transporte de encomendas. 

 As Fig. 3 e Fig. 4 mostram detalhes da produção dos 
protótipos. 

 
 

Fig. 3. Marcação, perfuração e aferição de profundidade na antena PBG com 
perfuração parcial em 88% da espessura do substrato. 
 

 
 
Fig. 2. Materiais para as estruturas na ordem das etapas da produção. 
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Fig. 4. Transferência térmica e corrosão da antena PBG em 88% da espessura 
do substrato e patch por adesivagem na antena PBG em 100%. 

III. RESULTADOS 

 Nesta seção são apresentados os resultados medidos e 
simulados (HFSS e CST Microwave Studio) das antenas de 
microfita propostas. As Fig. 5 e Fig. 6 mostram as perdas de 
retorno para a antena com perfuração parcial (88%) e total 
(100%). Com relação à antena PBG em 88%, os resultados 
mostram grande concordância entre as duas simulações. A 
medição ficou levemente deslocada à direita (2,49 GHz), 
porém com uma baixíssima perda de retorno (-40,4 dB), o que 
é muito bom. Uma pequena divergência entre simulação e 
medição pode ocorrer por alguns fatores, como a ausência do 
conector na simulação [15]. A baixa perda de retorno deve-se 
ao excelente casamento de impedância (50 Ω) revelado pela 
Carta de Smith medida e apresentada na Fig. 7. A largura de 
banda foi de 4,01% (100 MHz), o que é bom, dado que antenas 
de microfita comuns tem largura de banda estreita [1], em 
torno de 3%. 

 
Fig. 5. Perda de retorno medida e simulada para a antena PBG em 88% da 
profundidade do substrato – patch obtido por corrosão da microfita. 

Para a antena PBG em 100%, as simulações divergiram 
levemente, sobretudo com relação à largura de banda, sendo a 
medida 3,11% (80 MHz). A frequência central ficou um tanto 
deslocada à direita medindo 2,57GHz, porém com uma baixa 
perda de retorno (-19 dB). Nesta antena a produção do inset 
feed por corte do laminado adesivo foi difícil, ocasionando o 
deslocamento citado, o que é confirmado pela Carta de Smith 
da Fig. 7 que mostra uma impedância de 55 Ω para a antena 
PBG em 100%, divergindo um pouco dos 50 Ω de projeto. 

 
Fig. 6. Perda de retorno medida e simulada para a antena PBG em 100% da 
profundidade do substrato – patch produzido com fita de cobre adesiva. 

 
Fig. 7. Carta de Smith medida para a antena PBG em 88% (à esq.) e 100% (à 
dir.) da espessura do substrato. 
 

As Fig. 8 e Fig. 9 mostram o diagrama de radiação (ganho 
dBi) 3D simulado pelo CST Microwave Studio. Os diagramas 
mostram o padrão esperado em antenas path retangular, porém 
com um bom ganho, o qual se deve ao uso do substrato PBG. 

A Fig. 10 apresenta uma antena de referência simulada. 
Trata-se de uma antena patch retangular sem os furos PBG no 
substrato. Os dados mostram uma largura de banda estreita 
(2,04%, 50 MHz), bem inferior aos das antenas PBG 
desenvolvidas e apresentadas neste artigo que foram 4,01% 
(100 MHz) e 3,11% (80 MHz). Os ganhos das antenas PBG 
desenvolvidas também são levemente superiores: 6,49 dBi 
(PBG em 88%) e 6,41 dBi (PBG em 100%) contra 6,09 dBi da 
antena de referência, sem os furos. Tais dados confirmam ainda 
mais a viabilidade das técnicas de baixo custo aqui propostas 
para a produção de antenas PBG. 

Os autores procuraram utilizar técnicas simples e de baixo 
custo, dada a motivação e objetivos do trabalho. Para obter 
mais precisão e reprodutibilidade, os interessados podem 
utilizar técnicas melhores, como furadeiras fixas e adesivos 
recortados em gráficas para uma corrosão muito precisa. 

 
IV. CONCLUSÃO  

Este artigo apresentou técnicas simples de baixo custo para 
a produção de antenas de microfita PBG. Duas antenas PBG 
otimizadas foram construídas com materiais e técnicas de baixo 
custo, uma com perfuração em 88% e outra 100% da espessura 
do substrato, a primeira com patch obtido por corrosão em 
percloreto de ferro e a segunda com patch obtido de fita de 
cobre adesiva. Seus parâmetros de ganho e largura de banda 
são superiores aos de antenas do mesmo gênero encontradas na 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

233



literatura, sem os furos PBG, bem como em relação aos dados 
da antena de referência. Os baixos custos, aliados aos bons 
resultados simulados e medidos dos protótipos, para perda de 
retorno, casamento de impedância e sobretudo ganho e largura 
de banda, confirmam a viabilidade das técnicas para a 
finalidade proposta, podendo serem utilizadas em estudos sobre 
antenas planares PBG em microfita nas quais haja restrições de 
capital, o que contribui para as pesquisas da área de estruturas 
planares. 

 

 
Fig. 8. Ganho em dBi (CST) para a antena PBG em 88% da espessura. 

 
Fig. 9. Ganho em dBi (CST) para a antena PBG em 100% da espessura. 
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Fig. 10. Parâmetros simulados para uma antena patch retangular de referência, sem PBG, via CST Microwave Studio. 
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Resumo— Este artigo apresenta o projeto de uma antena patch 

vestível com elemento irradiante bioinspirado na flor de Anemona 

coronária da família das ranunculáceas, para aplicações WiMAX 

e WLAN. As propriedades dielétricas do substrato têxtil flexível 

foram caracterizadas experimentalmente. Os resultados 

simulados e experimentais obtidos apresentaram boa 

concordância. A antena apresenta 267 MHz de largura de banda 

simulada e 244 MHz de largura de banda medida centrada em 3.5 

GHz. Na segunda ressonância de 5.6 GHz, a antena apresenta 450 

MHz de largura de banda medida e 255 MHz simulada. O 

diagrama de irradiação apresenta resultado simulado na 

frequência de 3,51 GHz, com ganho máximo de 7,68 dBi.  

Palavras—Chaves: antena patch vestível; geometria 

bioinspirada; substrato têxtil. 

I.  INTRODUCÃO 

O aumento na demanda pelo uso de sistemas de 
comunicações sem fio tem proporcionado a implementação de 
dispositivos modernos que operam em diversas faixas de 
frequências sem que ocorram falhas ou inferências entre os 
serviços oferecidos [1]. Nesse sentido, diversos tipos de 
aparelhos utilizam tecnologias inovadoras, como as redes sem 
fio, destacando: Wi-fi, WiMAX, WPAN, WBAN, entre outras. 

As antenas planares vestíveis despertam interesse por 
possuírem tamanho reduzido, flexibilidade quanto ao tipo de 
substrato utilizado, custo reduzido e facilidade de integração 
com outros dispositivos [2].  

Pesquisas relacionadas a esse tipo de antena tornaram-se 
frequentes nos últimos anos [3]–[5]. Essas antenas são utilizadas 
próximas ao corpo humano, por exemplo, em aplicações 
médicas para o monitoramento de pacientes [6]–[8] ou 
integradas no uniforme de bombeiros para o monitoramento sem 
fio dos sinais vitais destes profissionais em brigadas de 
incêndios [9]. Uma antena vestível com substrato dielétrico tipo 
jeans, para aplicação no sistema de posicionamento global 
(GPS), é apresentada em [2]. A antena Yagi-Uda têxtil operando 
em 1,8 GHz, possui substrato em tecido jeans, é projetada em 
[10]. A antena apresentou um ganho máximo de 7,26 dBi. Outra 
antena têxtil vestível é desenvolvida em [11]. A antena é 
projetada para operar na faixa de 2,45 GHz para a banda 
Industrial, Scientific and Medical (ISM). Em [12], uma antena 
vestível bioinspirada na folha da planta Gynkgo Biloba para 
aplicações nas tecnologias 2G, 3G e 4G (LTE), é apresentada. A 
antena é fabricada utilizando o jeans como substrato e 
apresentou largura de banda de 2,7 GHz na faixa de 1,8 – 3,2 
GHz.  

Neste artigo, propõe-se a utilização de um elemento patch 
irradiante com formato de rosácea, que se justifica pelo aspecto 
estético proporcionado em aplicações como antenas vestíveis, 
onde a antena pode estar visível na parte externa da vestimenta. 

Este artigo está dividido nas seções a seguir: na seção II é 
apresentado o projeto da antena; na seção III são apresentados e 
discutidos os resultados medidos e simulados; na seção IV são 
realizadas as considerações finais 

II. ANTENA PATCH VESTÍVEL BIOINSPIRADA NA FLOR DE 

ANEMOMA 

Nesta seção é apresentado o projeto de uma antena de 
microfita vestível com patch bioinspirado na flor de Anemona 
coronária da família das ranunculáceas, Fig. 1.  

O elemento patch foi projetado a partir da equação (1), 
proposta inicialmente pelo botânico Johan Gielis [13], com 
auxílio de ferramentas de CAD (Computer-Aided Design) a 
partir da implementação de algoritmos em MATLAB®. Esse 
elemento é convertido em arquivo com formato DXF (Drawing 
Exchange Format) através de uma biblioteca apropriada. Essa 
conversão possibilita a importação deste arquivo no ambiente do 
Ansoft DesignerTM, software de análise de onda completa 
utilizado para a análise eletromagnética da antena proposta. 
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O elemento irradiante foi obtido considerando os seguintes 

parâmetros da equação (1): n2 = 30; n3 = 30; n1 = - 60; d = 1; k = 
1; m = 8.  Foi utilizado o substrato dielétrico têxtil jeans, para 
aplicações vestíveis nas faixas WiMAX em 3,5 GHz e WLAN 
em 5 GHz. O modelo da antena proposta é destacado na Fig. 2. 
As dimensões do projeto da antena para a frequência de 3,5 GHz 
são listadas na Tab. 1.  

 

Fig. 1. Flor de Anemona coronária 
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Fig. 2. Projeto da antena vestível bioinspirada na flor de Anemona 
coronária. 

Foi utilizado o transformador de quarto de onda para o 
casamento de impedâncias da antena. O comprimento do 
transformador é dado em termos do comprimento de onda 
guiado (λg), a largura (b) é alterada empiricamente para a 
obtenção do melhor casamento de impedâncias e a largura (W) 
é a largura para a impedância característica, obtida a partir das 
equações apresentadas em [14]. 

Tabela 1. Dimensões em (mm) para a antena proposta. 

Antena 

Bioinspirada 

Proposta 

 

Wpt 

 

Lpt λg/4 

 

W 

 

 

a 

 

b 

50 72 15,2 3,6 19,45 3,1 

 

A antena vestível foi projetada considerando um substrato 
jeans de 0,75 mm de espessura e um material condutor laminado 
adesivo de cobre de 0,035 mm, geralmente utilizado para 
blindagem eletromagnética de instrumentos musicais e pode ser 
visualizado na Fig. 3. Com o uso desse tipo de substrato no 
desenvolvimento da antena, foi necessário realizar a 
caracterização experimental de suas propriedades, como a 
permissividade elétrica relativa e a tangente de perdas.  

 

 

Fig. 3. Laminado adesivo de cobre. 

 

O substrato dielétrico foi caracterizado no VNA da Agilent 
Technogies modelo S5071C (300 kHz – 20 GHz), no 

Laboratório de Medidas em Telecomunicações do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB), Campus João Pessoa. O arranjo de 
medição pode ser observado na Fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Arranjo de medição da caracterização experimental do 
jeans. 

 

 O resultado da caracterização experimental do substrato para 
a permissividade pode ser visualizado na Fig. 5 e para a tangente 
de perdas na Fig. 6. Para a frequência de projeto (3,5 GHz), a 

permissividade elétrica relativa, εr =1,75, e tangente de perdas, 
tang (δ) = 0,08. 

 

Fig. 5. Permissividade elétrica relativa do jeans. 

 

Fig. 6. Tangente de perdas do jeans. 

     

 O processo de fabricação, do elemento patch com a linha de 
microfita, foi pelo método de corrosão com percloreto de ferro. 
Nesse processo, o adesivo impresso da antena é colado sobre o 
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laminado de cobre e colocado na solução corrosiva. Como pode 
ser observado na Fig. 7 (a) e Fig. 7 (b), para a alimentação da 
antena, foi soldado um conector SMA fêmea na linha de 
microfita e no plano de terra. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 7. Protótipo da antena vestível: (a) elemento patch; (b) plano 
de terra. 

     Os resultados medidos da antena foram obtidos no 
Laboratório de Medidas em Telecomunicações do IFPB 
utilizado o analisador de redes vetorial (Agilent Technologies, 
modelo N5230A), que pode ser visualizado no arranjo de 
medição na Fig. 8. 
 

 

Fig. 8. Arranjo de medição da antena proposta. 

 

III. Resultados Simulados e Medidos 

Os resultados obtidos para a antena patch vestível com 
elemento irradiante bioinspirado na flor de Anemona coronária 
serão apresentados a seguir. 

O protótipo da antena foi fabricado utilizando o jeans como 
substrato, com espessura h = 0,75 mm, Permissividade elétrica 

relativa, εr = 1,75 e tangente de perdas, δ = 0,08.  

Os resultados do parâmetro |S11| simulado e medido podem 
ser observados na Fig. 9. Os valores de frequência de 
ressonância (fr), primeira frequência a -10 dB (f1), segunda 
frequência a -10 dB (f2), largura de banda e perda de retorno 
coeficiente de reflexão são listados na Tab. 2. A concordância 
entre os valores da primeira ressonância é aceitável, apesar das 
diferenças nas frequências de ressonâncias de 0,28% e 8,61% na 

largura de banda. Na segunda ressonância, a diferença entre os 
resultados simulados e medidos, podem ser atribuídas a 
diferença na permissividade do substrato dielétrico e a 
característica de não homogeneidade do material. Haja visto 

que na simulação, foi considerada a permissividade, εr = 1,75, 
valor aproximado para a frequência de projeto de 3,5 GHz, 
enquanto que em 5.4 GHz foi medida uma permissividade de 

aproximadamente εr = 2. Esses valores de permissividade foram 
observados na caracterização experimental do substrato 
apresentados na Fig. 5. 

 

Fig. 9. Resultados simulado e medido do parâmetro |S11| da antena 
proposta. 

 

Tabela 2. Dados simulados e medidos da 1ª e 2ª ressonância da antena 

vestível. 

 

Resultados da 

Antena 

Bioinspirada 

Proposta 

 

Parâmetros na 1ª Ressonânica 

fr f1 f2 BW 

   

|S11| 

  Simulado 
MHz MHz (dB) 

3514 3381 3648 267 -23,9 

Medido 3524 3419 3663 244 -22,9 

Erro % 0,28 - - 8,61 - 

                            Parâmetros na 2ª Ressonânica 

Simulado 5628 5395 5875 480 -22,9 

Medido 5343 5226 5481 255 - 

Erro % 5,06 - - 46,8 - 

 

A antena com substrato jeans apresentou uma largura de 
banda maior do que as antenas de microfita convencionais, 
sendo suficiente para cobrir toda a faixa de frequência de 3,4 – 
3,6 GHz. Isso deve-se a utilização do substrato com valor baixo 

de permissividade (εr <2). 

O comportamento da impedância na carta de Smith da antena 
vestível medida para a primeira ressonância, na faixa de 
frequência de 3,4 – 3,6 GHz, pode ser visualizada na Fig. 10. 
Percebe-se que há um bom casamento de impedâncias na 
frequência de ressonância, com uma impedância de entrada de 
47,06 Ω.  
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Fig. 10. Carta de Smith medida da antena vestível. 

 

Os diagramas 2-D e 3-D simulados na frequência de 3,51 
GHz, com a indicação do ganho, largura de feixe de meia 
potência (HPBW) e relação frente e costas (FB), são ilustrados 
na Fig. 11. Destaca-se um ganho máximo de 7,68 dBi. Os 
parâmetros de irradiação estão destacados na Tab.3. 

 

Tabela 3. Parâmetros de irradiação em 3,51 GHz. 

 

Parâmetros de Irradiação da Frequência de Projeto 

Ganho 2-D 

(dBi) 

Ganho 3-D 

(dBi) 

HPBW 

(graus) 

FB 

(dB) 

6,04 7,68 94º 25,55 

 

 
 

 

Fig. 11. Diagramas de Irradiação 2-D (acima) e 3-D (abaixo) 
para a antena proposta. 

Na Fig. 12 pode-se visualizar a distribuição de corrente 

superficial e a simulação dos campos distantes na antena 

vestível na frequência simulada em 3,51 GHz. Essa antena 

apresenta uma densidade de corrente máxima de 13,6 A/m². 

 

 

 

Fig. 12. Densidade de corrente superficial e campo distante da antena 
vestível em 3,51 GHz. 

CONCLUSÃO 

 
 Neste artigo foi apresentado o projeto de uma antena patch 

têxtil com elemento irradiante bioinspirado na flor de Anemona 
coronária, para aplicações WiMAX e WLAN. Os resultados 
simulado e medido, na frequência de projeto de 3,5 GHz, 
indicaram uma boa concordância. A antena apresentou uma 
largura de banda medida de 244 MHz para a frequência de 3,5 
GHz, cobrindo toda a faixa WiMAX de 3,4–3,6 GHz. As 
características de irradiação da antena proposta, analisadas para 
frequência de 3,5 GHz, apresentaram resultados simulados com 
ganho máximo de 7,68 dBi.  
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Abstract—Este artigo apresenta o desenvolvimento de conjuntos 

de antenas de microfita com 1x2, 2x2, 2x4, 2x8 e 2x16 antenas para 

a frequência de 18 GHz empregando cortes para reduzir as 

descontinuidades nas junções das microfitas denominadas mitered 

bends e T-Junction para redução de efeitos de curva. O objetivo 

principal deste estudo é produzir um ganho de aproximadamente 22 

dBi e uma largura de meia potência de 25 graus, para operação em 

sistemas de telefonia celular na faixa de ondas centimétricas. 

Keywords— antenas de microfita; conjunto e antenas; ondas 

centimértricas; caracterização de canal de propagação; mitered 

bends; T-junction. 

I. INTRODUÇÃO 

O crescimento do uso de smartphones nos últimos anos fez 
com que surgisse uma necessidade por melhorias principalmente 
no que diz respeito a entrega de dados pelas operadoras móveis 
de celular. Contudo, um grande problema enfrentado, é a baixa 
disponibilidade do espectro de frequência portadora delimitado 
para esse tipo de aplicação (entre 700MHz e 2.6GHz) que requer 
simultaneamente um gerenciamento de múltiplas tecnologias 
dentro de um mesmo espectro [1]. Por exemplo, a terceira 
geração (3G) e quarta geração (4G) já estão operando nesse 
espectro, isto é, diferentes tecnologias, com alta prospecção de 
expansão, operando em uma mesma faixa. Neste contexto surge 
a demanda por busca de soluções, para planejar o futuro da 
comunicação móvel (5G). Uma faixa que vem sido bastante 
estudada é a faixa das ondas centimétricas, por ser um espectro 
ainda pouco explorado, que concentra a faixa de frequência entre 
3GHz e 300GHz. 

O estudo das características das ondas centimétricas 
permitirá a exploração de técnicas de polarização, técnicas de 
processamento espacial e redução dos efeitos de propagação 
indesejáveis existentes nessa faixa do espectro.  

A antena de microfita proposta neste artigo teve como 
objetivo aproximar-se das características das antenas do tipo 
corneta que vem sido usadas na caracterização de canal para a 
telefonia celular 5G, assim como estudado em [2], produzindo 
um ganho de aproximadamente 22 dBi e uma largura de meia 
potência em torno de 25 graus [3]. A escolha da frequência de 
18 GHz também foi influenciada pelos dados levantados em [2], 
onde foi verificado a existência de uma banda de absorção de 
energia por oxigênio em torno de 60 GHz e uma outra banda 
com absorção por vapor d’água entre 164 GHz e 200 GHz, 
concluindo-se, assim, que a banda disponível no espectro das 
ondas milimétricas mais baixas está compreendida entre 3 GHz 
e 57 GHz. 

Em conjuntos de antenas de microfita, ondas de superfície 
são geradas em qualquer descontinuidade presente, que viajam 
e irradiam, criando acoplamento com outras microfitas 
existentes, diminuindo o isolamento entre diferentes redes e 
gerando atenuação do sinal. Este fenômeno é extremamente 
indesejável, e pode ser reduzido através de pequenos cortes na 
superfície do substrato [4][5]. 

Descontinuidades em antenas deste tipo são geradas 
principalmente por mudanças abruptas na geometria das 
microfitas condutoras. Este trabalho propõe cortes nas junções 
denominadas mitered bends e T-junction. 

II. DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolvimento da antena na frequência de 18GHz foi 
escolhido o laminado Rogers® RO3003TM devido ao seu 
desempenho em altas frequências e considerando suas 
aplicações para ondas centimétricas. As simulações foram 
realizadas em CST Microwave Studio Suit TM no modo Time 
Domain Solver. 

A camada do substrato do laminado escolhido possui uma 
espessura de 0,76 mm, constante dielétrica (εr) de 3,00±0,04 e 
tangente de perdas (δ) de 0,001. 

A estrutura e principais dimensões da antena desenvolvida 
neste trabalho pode ser vista na Fig. 1. 

A. Dimensionamento Antena de Microfita 

O dimensionamento da antena de microfita foi realizado a 
partir das equações apresentadas em [2].  

A posição de identação da microfita (y) foi definida 

como sendo 1/3 do comprimento da fita (Lf) que por sua vez, é 

 
Fig. 1. Modelo de uma antena de microfita. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

240

mailto:karinapirescs@gmail.com


igual a 1/8 do comprimento de onda da antena (). O gap (g) 

existente entre o patch e a antena de microfita, como pode ser 

visto na Figura 2, foi definido como 0,3 mm. 

B. Dimensões Antena 18GHz 

Através das equações de dimensionamento, foram 
encontrados os valores de 5,9 mm para a largura da antena e 
4,4mm para o comprimento da antena. Durante as simulações no 
CST, foi observado que variações no comprimento da antena 
colaboravam para centralização da frequência de ressonância 
próximo da frequência de interesse, levando assim a uma largura 
ideal de 4,20 mm.  

Este projeto foi elaborado para utilização de linhas de 
transmissão de 50 Ω e 100 Ω, que levam, a partir das equações 
(6) e (7), à uma largura de microfita (WL) de 1,91 mm e 0,49 mm 
(Wf) respectivamente. 

A posição de indentação é de aproximadamente de 0,708 mm 
e o comprimento da microfita possui 2,125 mm. 

C. Conjunto de Antenas de Microfita 18 GHz 

Os conjuntos foram projetados de maneira a preservar 
características fundamentais da antena, tendo sempre em mente 
as influências que cada elemento pode causar entre si e no 
conjunto como um todo. Uma vez que este trabalho utilizou 
linhas de transmissão de 50Ω e 100Ω, foi necessário introduzir 
transformadores de quarto de onda nas estruturas para 

associação de duas ou mais antenas em uma única linha de 
transmissão. A largura do transformador foi calculada através de 
(1) e (2), que são as mesmas equações que foram utilizadas para 
calcular a largura das linhas de transmissão. 

Wf

h
=

8eA

e2A-2
 (1) 

Se 
Wf

h
<2 ou, 

Wf

h
=

2

π
{B-1- ln(2B-1) 

+
εr-1

2εr

[ln(B-1) +0,39-
0,61

εr

]} 
(2) 

Para 
Wf

h
>2. 

Onde,  

A=
Z0

60
√

εr+1

2
+

εr-1

εr+1
(0,23+

0,11

εr

) (3) 

B=
377π

2Z0√εr

 (4) 

 

A impedância do casador é dada por 

Zcasador = √𝑍1𝑍2 (5) 

  
Onde 𝑍1 e 𝑍2 são as impedâncias das linhas de transmissão 

entre as quais se deseja realizar o casamento de impedância [6]. 

Para o conjunto de 2x16 antenas, a melhor distancia 
horizontal entre cada antena foi de 0,89 λ e a melhor distancia 
horizontal entre os dois conjuntos 2x8 que formam o conjunto 
em questão foi de 2,5 λcomo pode ser visto na Fig. 3. 

D. Introdução de chanfros para redução dos efeitos de curva 

O emprego das técnicas de mitered bends para redução dos 
efeitos das descontinuidades dos conjuntos se deram baseados 
nas ideias introduzidas em [4]. 

A todos conjuntos foram adicionados chanfros nas 
descontinuidades de mitered bends e T-junction, como pode ser 
visto na Fig. 4. 

 
 Fig. 2. Geometria antena de microfita retangular e linha de transmissão de 

entrada de 100 Ω. 

0,89 

 
      Fig. 3.     Geometria conjunto com 2x16 antenas de microfita em 18GHz. 
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III. RESULTADOS 

 A introdução de cortes nas regiões de mitered bends e T-
junction trouxeram algumas mudanças significativas para o 
conjunto de 2x16 antenas. Foi possível observar um aumento de 
0,06 dB no ganho, uma redução de 6,548 dB na perda de retorno 
para a frequência de ressonância da antena (Fig. 5), um aumento 
de 4 MHz na banda abaixo de -10 dB, uma redução da abertura 
de meia potência de 6,1 graus e manteve-se o nível do lóbulo 
lateral e direção do lóbulo principal entre ambos conjuntos. 

A Tabela I apresenta os principais resultados observados 
para comparação com os conjuntos desenvolvidos em [2].  

A antena com único elemento, bem sintonizada em torno de 
18 GHz, apresentou um ganho de aproximadamente 7,28 dB, 
uma perda de retorno mínima, em uma banda de 0,97 GHz, de -
13,10 dB e uma largura de meia potência de 89,20 graus.  

O conjunto de 2x4 antenas obteve um ganho de 15,80 dB, 
8,25dB acima do ganho da antena, com uma largura de banda 
0,71 GHz acima da observada para o mesmo conjunto no 
trabalho anterior, perda de retorno de -19,29 dB e abertura de 
meia potência igual a 28,30 graus, 3,8 graus abaixo do observado 
anteriormente. 

O conjunto que obteve a menor perda de retorno foi o 
conjunto de 1x2 antenas, tendo ao mesmo tempo a maior largura 
de meia potência observada. 

TABELA I.  PARÂMETROS OBSERVADOS PARA UMA ANTENA DE 

MICROFITA E SEUS RESPECTIVOS CONJUNTOS OPERANDO EM 18 GHZ 

Parâmetros  

Estruturas 

Antena 
Conjunto 

1x2 

Conjunto 

2x2 

Conjunto 

2x4 

Perda de retorno 

mínima  [dB] 
-13,10 -39,06 -20,37 -19,29 

Largura de banda [ 

GHz] 
0,97 0,84 1,04 1,59 

Ganho [dB] 7,28 9,61 12,21 15,80 

Largura de meia 
potência (3 dB)  

[grau] 

89,20 119,20 27,50 28,30 

Nivel dos lóbulos 
laterais [dB] 

-14,20 -12,70 -3,90 -6,0 

Direção do lóbulo 

principal [grau] 
1 27 1 4 

 
Este artigo propôs a construção e simulação de outros dois 

conjuntos, de 2x8 e 2x16 antenas, cujos resultados podem ser 
observados na Tabela II. 

TABELA II.  PARÂMETROS OBSERVADOS PARA CONJUNTOS DE ANTENAS 

DE MICROFITA OPERANDO EM 18 GHZ 

Parâmetros 

Estruturas 

Conjunto 

2x8 

Conjunto 

2x16 

Perda de retorno mínima  [dB] -28,22 -27,40 

Largura de banda [GHz] 1,05 0,88 

Ganho [dB] 18,24 19,79 

Largura de meia potência (3 dB)  [grau] 9,90 11,60 

Nivel dos lóbulos laterais [dB] -5,00 -3,70 

Direção do lóbulo principal [grau] 1 0 

 
 Fig. 5. Perda de retorno de conjunto de 2x16 antenas com e sem cortes 

introduzidos na estrutura. 

 

(a) (b) 

Fig. 4. (a) Chanfro na descontinuidade de bend. (b) Chanfro na 

descontinuidade T-junction. 
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Os resultados para perda de retorno da antena e dos 
respectivos conjuntos desenvolvidos podem ser vistos na Fig. 6. 
Foi observado que o acréscimo de antenas ao conjunto gera um 
aumento nos valores de perda de retorno e uma variação para os 
valores obtidos na frequência de ressonância (o que evidencia a 
necessidade dos ajustes feitos na distância horizontal entre as 
antenas de cada conjunto para atender a frequência desejada), 
além de gerar bandas abaixo de -10 dB nas adjacências da 
frequência de 18 GHz. 

Comparando os diagramas de radiação apresentados nas Fig. 
7 e Fig. 8 é possível notar que o aumento do número de antenas 
no conjunto acarreta no aumento do número de lóbulos 
secundários. Porém, é possível observar através das Fig. 9 e Fig. 
10 que o acréscimo de antenas ao conjunto também faz com que 
este se torne cada vez mais diretivo. 

 

 
 Fig. 7. Diagrama de radiação antena de microfita operando em 18 GHz. 

 
 

Fig. 10. Diagrama de radiação no plano xz do conjunto de 2x16 antenas de 

microfita operando em 18 GHz. 

 
 Fig. 6. Perda de retorno de uma antena de microfita e seus respectivos 

conjuntos com redução nas descontinuidades existentes nas estruturas. 

 
 Fig. 8. Diagrama de radiação conjunto de 2x16 antenas de microfita 

operando em 18 GHz. 

 
 Fig. 9. Diagrama de radiação no plano xz de uma antena de microfita 

operando em 18 GHz. 
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IV. CONCLUSÕES 

As equações e técnicas encontradas na literatura, se 
mostraram bastante úteis para início do desenvolvimento dos 
conjuntos de antenas de microfita aqui propostos, porém, 
diversos ajustes não-triviais foram necessários durante o 
processo de otimização. 

Foi possível notar que o aumento do número de elementos, 
apesar de evidenciar um aumento no ganho, também trouxe 
consigo um aumento na perda de retorno dos conjuntos e o 
surgimento de lóbulos secundários no diagrama de radiação.  

A introdução de cortes nas estruturas auxiliou na redução 
dos efeitos causados por ondas de superfícies geradas nas 
regiões de descontinuidade dos conjuntos, permitindo uma 
redução na perda de retorno, mesmo para as estruturas com 
mais elementos, se comparado aos estudos anteriores [2]. 

O conjunto com maior número de antenas neste projeto 
possui 2x16 antenas e apresentou um ganho de 19,79 dB, uma 
perda de retorno mínima de -27,40 dB e uma largura de meia 
potência de 11,60 graus com uma banda de 0,88 GHz. A largura 
de banda encontrada para o último conjunto, se aproxima dos 
valores previstos através de estudos como realizados em [7] e 
[8]. 

A utilização de outros tipos de substratos e o uso de 
metamateriais podem auxiliar na aproximação das 
características dos conjuntos de antenas de microfita à uma 
antena corneta piramidal, para caracterização do canal do 5G. 
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Resumo— Neste trabalho é feita uma análise teórica 
comparativa de nanoenlaces ópticos sem fio, formados por 
nanoantenas plasmônicas Yagi-Uda e dipolo. A análise numérica 
é realizada pelo método dos elementos finitos, onde a potência de 
transmissão e o campo elétrico próximo são investigados para os 
nanoenlaces dos tipos Yagi-Uda/Yagi-Uda, Yagi-Uda/dipolo e 
dipolo/dipolo. Os resultados mostram que todos os três enlaces 
podem operar com boas potências de transmissão em diferentes 
pontos de frequência, variando a impedância da carga da antena 
receptora.  

Palavras-chave— Nanoplasmônica, Nanoantenas, Nanoenlace 
óptico sem fio, Potência de transmissão. 

I.  INTRODUÇÃO 

Nanoantenas ópticas têm recebido grande interesse nos 
últimos anos na comunidade científica devido a sua 
capacidade de amplificar e confinar campos ópticos para além 
do limite de difração da luz [1]. Com essa característica, é 
possível a aplicação em várias áreas, como nanofotônica, 
biologia, química, informática, ótica e engenharia, entre 
outros [2]-[4]. Além disso, estes estudos foram expandidos 
devido ao desenvolvimento dos métodos numéricos 
computacionais e as inovações nas técnicas de 
nanofabricação, como a litografia por feixe de elétrons, a 
litografia coloidal e a litografia por feixe de íons [5]. 

Nanoenlaces ópticos sem fio com nanoantenas podem ser 
utilizados para a comunicação entre dispositivos com 
eficiência, reduzindo significativamente as perdas que 
ocorrem na comunicação com fio [1], [6]-[9]. Nanoenlaces 
com diferentes geometrias de nanoantenas foram investigadas 
na literatura [1], [6]-[9].  Em [1] foi proposto um nanoenlace 
com característica de banda larga, formado por antenas 
dipolo-espira, os resultados mostraram que usando esse 
nanoenlace com antenas dipolo-espira em vez de dipolos 
convencionais, é possível aumentar a largura de banda 
operacional do sistema para a faixa de 179,1 a 202,5 THz, que 
está dentro da faixa óptica das telecomunicações. Em [6] um 
nanoenlace sem fio formado por antenas de dipolo, é 
comparado com um nanoenlace com fio formado por um guia 
de ondas, o estudo mostrou que o enlace sem fio pode 
funcionar melhor que um guia de ondas plasmônico no envio 
de sinal óptico em nanoescala de um ponto a outro, a partir de 
determinada distância. Em [7] é proposto um nanoenlace 
formado a partir de nanoantenas Yagi-Uda diretivas em chip, 

os resultados mostram que o uso de antenas diretivas aumenta 
o equilíbrio de energia (relação de potências) e a eficiência do 
link, minimizando a interferência com outras partes do 
circuito. Em [8] é apresentado outra aplicação de nanoenlace 
sem fio formado por uma nanoantena Vivaldi transmissora e 
outra receptora, para ser utilizada em chip, com esse 
nanoenlace foram obtidos um alto ganho e uma largura de 
banda que cobre amplamente todo o espectro da banda C das 
telecomunicações. Em [9] foram analisados nanoenlaces de 
banda larga utilizando nanoantenas ópticas do tipo corneta e 
dipolo, onde a antena corneta teve melhor desempenho, pois 
obteve-se melhor transferência de energia no nanoenlace e 
uma grande largura de banda em relação ao enlace com 
dipolo. Estes estudos [1], [5]-[9] utilizaram antenas 
transmissoras e receptoras idênticas, e mostraram a 
viabilidade de utilizar comunicação sem fio na nanofotônica. 

Neste trabalho é feita uma análise comparativa de 
nanoenlaces formados por nanoantenas plasmônicas 
transmissoras e receptoras iguais e diferentes. As antenas 
utilizadas nos enlaces são Yagi-Uda e dipolo. A análise dos 
enlaces é realizada utilizando o Método dos Elementos Finitos 
(FEM - Finite Element Method) através do software Comsol 
Multiphysics [10]. Onde é investigada a potência de 
transmissão e o campo elétrico próximo para os nanoenlaces 
dos tipos Yagi-Uda/dipolo, Yagi-Uda/Yagi-Uda e 
dipolo/dipolo. Os resultados mostram que o nanoenlace Yagi-
Uda/Yagi-Uda apresenta uma pequena melhora na potência de 
transmissão, em alguns pontos de frequência, em relação aos 
nanoenlaces dipolo/dipolo e Yagi-Uda/dipolo. Além disso, os 
três nanoenlaces podem operar com boas potências de 
transmissão em diferentes pontos de frequência, variando a 
impedância da carga da antena receptora. A principal 
contribuição deste trabalho é a análise de um novo modelo de 
nanoenlace. Esse modelo é o nanoenlace Yagi-Uda/dipolo, 
onde a nanoantena transmissora é diferente da receptora, 
podendo ser utilizado futuramente em aplicações de 
comunicação sem fio em escala nanométrica, visto que o 
mesmo pode operar com boa potência de transmissão em 
diferentes pontos de frequência. 

II. DESCRIÇÃO DOS NANOENLACES 

Neste trabalho são propostos e analisados três modelos de 
nanoenlaces. O primeiro é um nanoenlace formado por 
antenas dipolo/dipolo (Fig. 1, sem refletor e diretores do 
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transmissor), o segundo por antenas Yagi-Uda/dipolo (Fig. 1) 
e o terceiro por antenas Yagi-Uda/Yagi-Uda (Fig. 1, com a 
antena receptora igual a antena transmissora).    

A Fig. 1 mostra a geometria do nanoenlace Yagi-
Uda/dipolo, onde uma fonte de tensão VS excita a nanoantena 
da esquerda, que funciona como um transmissor (Yagi-Uda) e 
a nanoantena localizada à direita funciona como um receptor 
(dipolo), com carga ZC.  O nanoenlace está localizado no 
espaço livre e é formado por condutores cilíndricos de ouro. A 
permissividade complexa desse material é representada pelo 
modelo de Lorentz-Drude [11]. A nanoantena transmissora 
Yagi-Uda é composta por um dipolo, um refletor e três 
diretores (Fig.1 esquerda). O dipolo do transmissor, localizado 
no plano z = 0 ao longo do eixo x e centrado na origem, tem 
comprimento total 2hdT + ddT, raio adT e comprimento ddT do 
gap de tensão. O refletor tem comprimento hr e raio ar. Os 
diretores possuem o mesmo comprimento hd e raio ad. Os 
parâmetros dhr e dhd são as distâncias entre os elementos da 
antena Yagi-Uda (Fig. 1 esquerda). A antena receptora é um 
dipolo (Fig. 1 direita), localizado no plano z = 0 e deslocado a 
uma dTR em relação ao eixo do dipolo da antena transmissora, 
de comprimento total 2hdR + ddR, raio adR, comprimento ddR do 
gap onde a carga ZC está conectada. 

A Fig. 2(a) mostra a malha do nanoenlace da Fig. 1 
modelada no Comsol, onde as antenas estão em um domínio 
esférico de ar, com condição de espalhamento (PLM) aplicada 
nas suas extremidades. A Fig. 2(b) apresenta uma imagem 
ampliada da malha da nanoantena Yagi-Uda e do seu entorno. 

III.  RESULTADOS NUMÉRICOS 

A. Antenas Transmissoras 

Nesta seção, as antenas transmissoras Yagi-Uda e dipolo 
(Fig. 1 sem refletor e diretores) são analisadas separadamente. 
Para esta análise, os valores dos parâmetros das antenas são os 
mostrados na Tabela I, onde com estes valores as principais 
ressonâncias estão na faixa de frequência de 100 a 400 THz 
considerada. Os parâmetros do dipolo isolado são baseados 
em [11] e os dos elementos da antena Yagi-Uda foram 
escolhidos de forma que o elemento refletor fosse maior que o 
dipolo e os diretores menores que o dipolo. Na Tabela I, a = ar 
= adT = ad = adR e d = dhr = dhd. 

 

Fig. 1: Geometria do nanoenlace composto por uma antena Yagi-Uda 
(transmissor) e um nanodipolo (receptor). 

  
(a) (b) 

Fig. 2: Malha do problema da Fig. Fig. 1gerada no Comsol. (a) Malha do 
nanoenlace e seu entorno. (b) Malha da antena Yagi-Uda ampliada. 

TABELA I.  PARÂMETROS DO NANOENLACE. TODOS OS PARÂMETROS 
ESTÃO EM NANOMETRO (NM). 

Variável hdT  ddT a hr hd hdR ddr d dTR 

Valor 220 20 15 700 250 220 20 100 5000 
 
A Fig. 3 mostra a impedância de entrada (Zin) para as 

antenas Yagi-Uda (Fig. 3(a)) e dipolo (Fig. 3(b)). A 
impedância de entrada das antenas, além de ser calculada pelo 
Comsol, é calculada também pelo Método dos Momentos 
(MoM - Method of Moments) aplicado a nanoantenas 
plasmônicas cilíndricas [12], através da codificação do 
modelo matemático de [12] em Matlab, obtendo boa 
concordância entre esses dois métodos.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3: Impedância de entrada (Zin) das antenas transmissoras Yagi-Uda e 
dipolo. (a) Yagi-Uda sem substrato, comparada com o MoM, e com substrato 
de SiO2. (b) Dipolo sem substrato, comparado com o MoM, e com substrato 
de SiO2. 
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Ainda, as impedâncias de entrada das antenas são 
calculadas para duas situações, a primeira com as antenas no 
espaço livre (sem substrato) e a segunda sobre um substrato 
de SiO2 com permissividade de 2,15. 

Comparando o resultado da impedância de entrada entre as 
antenas Yagi-Uda e dipolo no espaço livre, nota-se que as 
duas primeiras frequências ressonantes estão próximas, o que 
mostra que os diretores e refletores não afetam 
significativamente as frequências ressonantes originais do 
dipolo isolado. As principais diferenças entre essas duas 
antenas transmissoras, são observadas próximas das 
frequências de 175THz e 260 THz, que correspondem 
fisicamente às ressonâncias dipolar dos refletor e diretores, 
respectivamente. Estas ressonâncias podem ser observadas nas 
distribuições de correntes nessas frequências, que não são 
mostradas aqui. 

O cálculo da impedância de entrada (Fig. 3) com o 
substrato tem por objetivo mostrar o efeito do mesmo nas 
propriedades ressonantes das antenas. Na Fig. 1 observa-se 
que colocando as antenas sobre o substrato, as ressonâncias 
das antenas são deslocadas para frequências menores em 
relação as antenas no espaço livre. Esse efeito do substrato é 
semelhante ao que ocorre em antenas no regime de 
microondas [13]. 

A Fig. 4 mostra, em dB, os resultados de diretividade (D), 
ganho (G), eficiência de radiação (er) e coeficiente de reflexão 
(Γ) versus frequência para as antenas Yagi-Uda (Fig. 4(a)) e 
dipolo (Fig. 4(b)). A diretividade e o ganho são calculados na 
direção + y (Fig. 1). Na Fig. 4(b) observa-se a característica 
convencional do dipolo isolado, onde em uma ampla faixa de 
150-300THz tem-se aproximadamente D ≈ 1,6, er ≈ 0,6 e G ≈ 
1 (G = erD). No caso da Yagi-Uda (Fig. 4(a)), tem-se um pico 
de D = 12 próximo a F = 264 THz, mas nessa frequência a 
eficiência de radiação é mínima er ≈ 0,1, e o ganho é pequeno 
(G = 0,86). Mas, se for desejado maior ganho e eficiência ao 
invés de alta diretividade, a frequência próxima de F ≈ 
240THz é mais adequada, onde tem-se aproximadamente o 
ganho máximo Gmax ≈ 1,6. O coeficiente de reflexão, de 
ambas antenas, foram calculados considerando que fossem 
conectadas uma linha de transmissão com impedância 
característica de 50 Ω. Com esse resultado, observa-se que o 
melhor ponto de frequência de casamento de impedância, para 
ambas antenas, ocorre em torno da primeira frequência de 
ressonância, no entanto a máxima eficiência de radiação 
ocorre em frequências mais elevadas. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 4: Diretividade(D), ganho (G), eficiência de radiação (er) e coeficiente de 
reflexão (Γ) das antenas Yagi-Uda (a) e dipolo (b). 

A Fig. 5 apresenta os diagramas de radiação de ganho de 
campo distante 3D das antenas Yagi-Uda e dipolo, calculados 
para a frequência de 240 THz. Observa-se que o ganho 
máximo do Yagi-Uda (Gmax ≈ 1,6) é aproximadamente 60% 
maior que o ganho máximo (Gmax ≈ 1) do dipolo. Para o caso 
da antena Yagi-Uda, o ganho máximo ocorre na direção + y e 
existe um lóbulo pequeno na direção – y. O lóbulo principal 
(direção + y) é devido principalmente aos diretores. 

  

(a) (b) 

Fig. 5: Diagrama de radiação de ganho de campo distante 3D das antenas 
dipolo (a), para F = 240 THz, e Yagi-Uda (b), para F = 240THz. 

B. Nanoenlaces 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na 
análise dos nanoenlaces dipolo/dipolo (Fig. 1, sem refletor e 
diretores do transmissor), Yagi-Uda/dipolo (Fig. 1) e Yagi-
Uda/Yagi-Uda (Fig. 1, com a antena receptora igual a antena 
transmissora) para a faixa de frequência de 100 a 400 THz. Os 
parâmetros utilizados para as antenas receptoras são os 
mesmos das antenas transmissoras, com ZC = 50 e 1250 Ω para 
cada modelo de nanoenlace. 

A Fig. 6 mostra a potência de transmissão (ou função de 
transferência de potência) para os três nanoenlaces, calculada 
pela razão entre a potência entregue à carga ZC e a potência 
entregue nos terminais da antena transmissora. Os resultados 
mostram que o nanoenlace Yagi-Uda/Yagi-Uda apresenta uma 
pequena melhora na potência de transmissão, em alguns pontos 
de frequência, em relação aos nanoenlaces dipolo/dipolo e 
Yagi-Uda/dipolo. Além disso, pode ser observado que os 
enlaces podem operar com boa potência de transmissão nos 
pontos de frequências 170 e 240 THz, para ZC igual a 50 e 
1250 Ω, respectivamente, pois são os pontos onde as potências 
de transmissão são máximas. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 6: Potência de transmissão versus frequência para os nanoenlaces 
dipolo/dipolo, Yagi-Uda/dipolo e Yagi-Uda/Yagi-Uda, para ZC = 50 (a) e 1250 
Ω (b). 

   A Fig. 7 mostra o módulo e fase do campo elétrico próximo, 
E = 20log10 (|Re (Ex)|), no plano z = 25 nm, dos nanoenlaces 
dipolo/dipolo (a, b), Yagi-Uda/dipolo (c, d) e Yagi-Uda/Yagi-
Uda (e, f). As antenas receptoras estão posicionadas a uma 
distância dTR=5µm das antenas transmissoras, com F = 170 
THz e ZC = 50 Ω para os campos das figuras (a), (c) e (e), e 
com F = 240 THz e ZC = 1250 Ω para os campos das figuras 
(b), (d) e (f). Em todos os tipos de nanoenlaces mostrados 
nesta figura, pode ser visualizado o campo elétrico se 
propagando das antenas transmissoras para as antenas 
receptoras. Observa-se o decaimento da intensidade do campo 
elétrico com a distância e a diminuição do comprimento de 
onda com o aumento da frequência. 

IV.  CONCLUSÃO 

 Neste trabalho foi feita uma análise comparativa de 
nanoenlaces formados por nanoantenas plasmônica Yagi-Uda 
e dipolo, investigando a potência de transmissão para os 
nanoenlaces dos tipos Yagi-Uda/Yagi-Uda, Yagi-Uda/dipolo e 
dipolo/dipolo. Os resultados mostram que o nanoenlace Yagi-
Uda/Yagi-Uda apresenta uma pequena melhora na potência de 
transmissão, em alguns pontos de frequência, em relação aos 
nanoenlaces dipolo/dipolo e Yagi-Uda/dipolo. Além disso, os 
três enlaces podem operar com boas potências de transmissão 
em diferentes pontos de frequência, variando a impedância da 
carga da antena receptora, o que é de grande importância para 
futuras aplicações em comunicação sem fio em nanoescala.  

  

  

  
  

Fig. 7: Distribuição do módulo e fase do campo elétrico próximo (E = 20log10 
(|Re (Ex)|)), no plano z = 25 nm, dos nanoenlaces dipolo/dipolo (a, b), Yagi-
Uda/dipolo (c, d) e Yagi-Uda/Yagi-Uda (e, f). As antenas receptoras estão 
posicionadas a 5µm das antenas transmissoras, com F = 170 THz e ZC = 50 Ω 
para figuras (a), (c) e (e), e com F = 240 THz e ZC = 1250 Ω para as figuras 
(b), (d) e (f). 

Em trabalhos futuros pretendemos alimentar os nanoenlaces 
por fontes mais realísticas, tipo feixe gaussiano, para verificar 
sua influência nos resultados de potência de transmissão. 
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Resumo—Este artigo apresenta uma análise comparativa da 

performance de etiquetas de RFID inserindo metamateriais no 

plano terra das antenas. Aqui foram utilizados dois tipos de 

metamateriais: ressoadores de anel dividido (SRR) e ressoadores de 

anel dividido complementar (CSRR). O projeto e simulação das 

antenas foram realizados utilizando o software CST Microwave 

Studio. O desempenho da antena foi analisado em termos de 

ganho, largura de banda e perda de retorno. Os resultados 

mostraram um melhor desempenho da etiqueta com CSRR em 

relação a etiqueta com SRR. 

 

Palavras-chave—Radio Frequency Identification (RFID), Split-

Ring Resonator (SRR), Complementary Split-Ring Resonator 

(CSRR), Antena impressa. 

I. INTRODUÇÃO 

Hoje em dia dispositivos na faixa de  micro-ondas e bandas 
milimétricas exigem projetos de dispositivos cada vez  
menores e de alto desempenho. Além disso, esses dispositivos 
requerem uma redução substancial dos sinais espúrios, bem 
como de componentes harmônicos. 
Estudos recentes mostram que uma solução para esses 
problemas pode ser conseguido controlando as propriedades 
eletromagnéticas de alguns materiais, utilizando-se os 
metamateriais. 
Um exemplo de metamateriais são os Left Handed 

Metamaterial (LHM) que apresentam valores negativos de 
permeabilidade e permissividade [1,2]. Apesar das 
implementações de metamateriais terem sido conseguidas 
apenas no século XXI, desde o século XX havia propostas de 
modificação de estruturas utilizando os metamateriais [3]. 
O principal objetivo dos metamateriais é melhorar o 
desempenho e miniaturizar os dispositivos de micro-ondas, 
como antenas, filtros e outros [4,5]. Um trabalho contendo 
uma metodologia completa para o projeto de estruturas de 
metamateriais foi apresentado em [6]. Neste, ressoadores de 
anel dividido (SRR) e ressoadores de anel dividido 
complementar (CSRR) são estudados. O comportamento 
eletromagnético destes elementos e modelos analíticos são 
apresentados. 
Em [7], um projeto de uma etiqueta passiva RFID é proposta.  
Nesse é utilizada uma matriz de anéis ressoadores 

complementares no plano terra, com o objetivo de diminuir o 
tamanho da antena impressa. 
Com base nesse estudo, o presente trabalho apresentará uma 
análise comparativa de uma etiqueta de RFID que utilizará 
dois tipos de metamateriais, o SRR e o CSRR. Aqui serão 
realizadas análises em relação ao desempenho da antena, 
observando parâmetros tais como: largura de banda, ganho e 
perda de retorno. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A etiqueta RFID tem a função de armazenar e transmitir 
informações relacionadas ao objeto ao qual ela está anexada. 
As informações contidas na etiqueta estão em um microchip e 
a transferência da informação é feita através da modulação. A 
etiqueta passiva possui uma antena que é utilizada para obter a 
energia do sinal transmitida pelo leitor e se comunicar com 
este. Para o projeto dessas etiquetas são utilizados diferentes 
tipos de antenas.  O desempenho da etiqueta RFID depende 
diretamente do desempenho da antena, por isso um bom 
projeto da antena se faz necessário [7]. 
A etiqueta proposta neste trabalho foi baseado em [8], 
ilustrada na Fig.1, que consiste em uma microfita dobrada 
(Meander-Line Antennas) e uma plaqueta rectangular 
(Microstip patch). 

 
Figura 1 – Etiqueta RFID [7] 
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Para realização da análise e comparação das etiquetas, foram 
feitas simulações utilizando o software CST Microwave 

Studio. Nele foi possível a confecção de toda antena,  a qual se 
divide em um substrato com o material RO3003 Rogers e uma 
plaqueta (ou patch) de cobre. Posteriormente, foi acrescentado 
ao plano terra da antena a matriz de metamaterial, onde se 
localizam os anéis ressoadores. 

De início, foram realizadas simulações da etiqueta sem a 
matriz de metamaterial. Em seguida, foram realizadas análises 
das etiquetas com a matriz de metamateriais. Para efeito 
comparativo todas as antenas foram projetadas para operar na 
frequência de 923 MHz. Os parâmetros utilizados no projeto 
das etiquetas são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Dimensões das antenas 
 

Parâmetros Etiqueta 
RFID (mm) 

Etiqueta RFID  
com SRR (mm) 

Etiqueta RFID 
com CSRR (mm) 

a 44,4 51,6 36,6  

b 19 26 17,5  

c 1 1 1 

d 4,6 3,7 3,7  

e 4,5 3 3  

g 3,5 2 2  

h 0,76 0,76 0,76  

gap 2 2 2  

 

Os parâmetros e as dimensões das antenas RFID sem 
metamaterial e com CSRR foram baseados nos parâmetros e 
dimensões de [7], já os da antena com SRR foi ajustada para 
que se alcançasse a frequência de 923MHz.. Para a antena 
com SRR, foi aumentada sua altura ‘b+e+g’ e largura ‘a’ (Fig. 
1), assim, é possível comparar diretamente com as outras duas 
antenas já citadas. A matriz 2x3 também foi mantida para uma 
comparação direta com [7]. Fez-se também o refinamento de 
malha local e global para todas as antenas, para que os 
resultados simulados fossem mais precisos e próximos da 
realidade. 
 
A frequência de ressonância dos anéis divididos é determinada 
pela dimensão do mesmo. A Fig. 2 apresenta a geometria 
desses ressoadores e na Tabela 2 estão os valores utilizados 
em cada parâmetro. 

 

Figura 2 - Geometria da célula unitária [7] 

 

Tabela 2 – Dimensões célula unitária 

Parâmetro Descrição Dimensão(mm) 

r Raio interno 2,3 mm 

S Espessura do anel interno e externo 1 mm 

G Gap 0,7 mm 

D Distância entre os anéis 1,2 mm 

 

O plano terra das antenas com metamaterial é ilustrado nas 
Figuras 3 (a) e (b). 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 3. Antenas com (a) 6-CSRR no plano terra (b) 6-SRR no plano terra 

 
 
 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A Fig. 4 ilustra a perda de retorno das etiquetas RFID 
simuladas sem o metamaterial e com plano terra utilizando o 
SRR e o CSRR. Todas as antenas possuem a mesma espessura 
de substrato. Nesta análise observa-se que a etiqueta com 
plano terra de SRR apresentou uma menor perda de retorno 
em relação às outras.   

  
 

Figura 4 - Perda de retorno (S1,1) 
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A Tabela 3 compara os parâmetros elétricos das três etiquetas, 
verifica-se que a alteração da estrutura de metamaterial 
modificou  alguns parâmetros elétricos da antena, e 
novamente, o menor desempenho foi observado na antena com 
SRR.  A largura de banda foi calculada para S11 em -10dB. 
 
Tabela 3 -  Parâmetros elétricos das etiquetas RFID com SRR e com CSRR 
 

Parâmetros 
elétricos 

Etiqueta 
Original 

Etiqueta com 
SRR 

Etiqueta com 
CSRR 

Diretividade 2,243 dBi 1,972 dBi 1,929 dBi 

Eficiência -24,24 dB -3,250 dB -28,00 dB 

Perda de Retorno 
(923 MHz) 

-40,89 dB -9,08 dB -27,94 dB 

Largura de Banda 10,23 MHz - 12,96 MHz 

 

IV.  CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi realizado a análise do desempenho de uma 
etiqueta RFID (com o mesmo substrato) utilizando dois tipos 
diferentes de metamaterial, SRR e CSRR. Todas as antenas 
foram projetadas no software CST Studio operando em  uma 
frequência de 923 MHz. 
As simulações mostraram que a utilização de SRR no plano 
terra aumentou consideravelmente o tamanho da antena, além 
de não apresentar uma melhora no seu desempenho. Já a 
etiqueta com o CSRR apresentou um desempenho melhor em 
relação a etiqueta com SRR. Outro aspecto importante,  
observado na etiqueta com o CSRR, foi a  redução no tamanho 
da antena em cerca de 32% da etiqueta de origem e a redução 
de 49% em relação à etiqueta com SRR, sem comprometer 
consideravelmente os principais parâmetros elétricos da 
antena. 
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[IC] Medidor de Diagrama de Irradiação 

 
Resumo— A eficiência na transmissão de dados através de uma 

rede sem fios depende das características da antena utilizada. 

Conforme a aplicação desejada, o sinal pode ser distribuído 

radialmente (como nos sistemas de comunicação móvel) ou 

direcionado (como nos sistemas ponto a ponto). Em ambos casos, 

nota-se a necessidade de avaliar o padrão de irradiação do 

emissor, permitindo controlar e projetar favoravelmente o 

comportamento da antena transmissora. Neste artigo, é proposto 

um sistema capaz de analisar o padrão de irradiação de um 

dispositivo de radiofrequência qualquer, em uma faixa dinâmica 

de 360º. A análise do objeto é feita em dois eixos, gerando um 

gráfico bidimensional da distribuição de energia eletromagnética 

em uma área circular. O projeto é dividido em três subsistemas 

eletrônicos: controlador geral, medidor de potência e plataforma 

móvel radial. O método baseia-se no movimento radial do medidor 

em torno da antena analisada, armazenando informações sobre 

sua potência de acordo com o deslocamento da plataforma para 

posteriormente traçar um diagrama de irradiação. 

Palavras-chave—medidor; diagrama; irradiação; eletrônica; 

programação; microcontrolador 

I.  INTRODUÇÃO 

O intenso desenvolvimento da tecnologia da informação e 
comunicação durante as últimas décadas resultou em um 
crescimento acentuado no número de pessoas com acesso à 
internet. Tal acesso é feito através de uma quantidade massiva 
de computadores e aparelhos móveis, cujo aumento é estimado 
em 50 bilhões até 2020 [1]. Essa expansão na rede mundial de 
computadores exige soluções eficientes na transmissão de dados 
e, para elevar a eficácia das tecnologias de telecomunicações 
futuras, é necessário um amplo conhecimento acerca das 
características inerentes aos dispositivos empregados. As 
antenas, utilizadas na transmissão de dados, podem apresentar 
mudanças na distribuição da energia eletromagnética 
dependendo do ângulo existente entre seu eixo e o dispositivo 
receptor. Sendo assim, a compreensão do padrão de irradiação, 
não somente de antenas, mas de sistemas irradiantes como um 
todo, tem extrema relevância pois permite obter um número de 
parâmetros e figuras de mérito que caracterizam a performance 
de um sistema de comunicação [2]. 

O campo irradiante de uma antena transmissora é 

caracterizado pelo vetor complexo de Poynting 𝑆̅, dado por: 

 

 𝑆̅ = �̅� × 𝐻 ∗ (1) 

 

Onde �̅� é a intensidade do campo elétrico, em volts por 

metro (V/m) e 𝐻 ∗ é a intensidade do campo magnético, em 
ampères por metro (A/m) [3]. 

Dependendo da distância em relação à antena transmissora, 

o vetor 𝑆̅ apresenta características predominantemente reativas 

(representada pela parte imaginária de 𝑆̅) ou radiantes 

(representada pela parte real de 𝑆̅). Seja 𝑟 a distância desde a 
antena até um ponto arbitrário em seu entorno, são definidas três 
regiões com propriedades distintas [4]: 

A região de campo próximo reativo é a porção mais próxima 
da antena, onde as características reativas são predominantes. O 
limite dessa região é dado por: 

 

0 <  𝑟 <   
𝜆

2𝜋
 

 
(2) 

 

𝜆 é o comprimento de onda do sinal eletromagnético emitido. 

A região de campo próximo radiante possui características 
predominantemente radiantes e o padrão de irradiação é 
dependente de 𝑟. Seu intervalo é dado por: 

 

𝜆

2𝜋
 <  𝑟 <  

2𝐷2

𝜆
 

 
(3) 

 

𝐷 é a maior dimensão linear da antena transmissora. 

Na região de campo distante, o padrão de irradiação é 
independente de 𝑟 e qualquer perturbação não modifica as 
características do elemento irradiante. Ela situa-se em: 

 

𝑟 >  
2𝐷2

𝜆
 

 
(4) 

 

As equações acima levam em consideração que 𝐷 possui 
uma dimensão considerável (𝐷 > 𝜆). No caso de antenas 
menores, cujas dimensões são inferiores ao comprimento de 
onda do sinal eletromagnético emitido, são utilizadas as 
seguintes relações [5]: 

 

 𝜆 < 𝑟 < 10𝜆, para regiões de campo próximo (5) 

 

 𝑟 > 10𝜆, para regiões de campo distante (6) 

 

O padrão de irradiação, ou diagrama de irradiação [6], é uma 
representação gráfica das propriedades do campo de irradiação 
de uma antena (amplitude relativa, fase relativa, polarização e 
ganho de potência) em função das coordenadas esféricas (𝑟, 𝜃 e 
𝜑), proporcionando uma análise imediata da distribuição pelo 
espaço do campo eletromagnético proveniente do sistema 
analisado. 
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Para mensurar o padrão de irradiação de uma antena, é 
tomada uma distância 𝑟 fixa, que limita uma superfície esférica 
cujo centro se localiza a antena testada. Os parâmetros angulares 
(𝜃 e 𝜑) são variáveis [7], como exposto na Figura 1. Ainda que 
esse fenômeno seja tridimensional, é comum representá-lo em 
uma série de diagramas bidimensionais, traçando o diagrama 
como função de 𝜃 para alguns valores particulares de 𝜑. Em 
muitos casos, o padrão de irradiação é determinado na região de 
campo distante [4]. A Figura 2 mostra um exemplo de diagrama 
de irradiação. 

Há dois métodos para aquisição do diagrama. Pode ser 
executada uma simulação computacional, que reproduz o 
comportamento físico e estrutural da antena em análise [8], ou 
pode ser feita a medição de potência real do objeto. Usualmente 
os dois métodos são aplicados em fases distintas de um projeto, 
sendo o primeiro mais adequado nas etapas de concepção e 
proposta, e o segundo para validação, deixado para as etapas 
finais, justamente pelo custo homem-hora e utilização de 
equipamentos de medição. 

Existem diversas técnicas para a execução da segunda 
metodologia. Para uma antena passiva, linear e recíproca, cuja 
propriedades podem ser mensuradas tanto no modo de 
transmissão quanto de recepção [7], são destacadas as seguintes 
técnicas [9]: 

 

 

Fig. 1. Sistema de coordenadas esféricas na medição de antenas.                                             

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Fig. 2. Exemplo de diagrama de irradiação.                                             
Fonte: Elaborado pelo autor.                                              

Método da secção cônica: utiliza uma mesa rotativa, onde é 
fixada a antena teste. O dispositivo de medição rotaciona sobre 
a mesa no eixo perpendicular a ela, de forma que seja feita a 
rotação vertical em relação ao eixo da mesa. Além disso, a 
plataforma da antena teste gira em azimute. Portanto, 𝜃 e 𝜑 são 
variáveis, como visto na Figura 3a. 

Método do grande círculo: tem como princípio a rotação de 
um único eixo, no qual a antena teste é fixada à uma estrutura 
rotativa e o dispositivo de medição é fixo, de modo a gerar um 
diagrama bidimensional do padrão de irradiação.Neste caso, 
apenas 𝜃 ou 𝜑 são variáveis, como visto na Figura 3b. 

Posicionador de dois eixos: baseado no Método do grande 
círculo, esta técnica adiciona um grau de liberdade à estrutura 
rotativa. Tanto a antena teste quanto sua plataforma giram em 
azimute. 𝜃 e 𝜑 são variáveis, como visto na Figura 3c. 

 

 

Fig. 3. Métodos de medição de antenas: (a) Método da secção cônica; (b) 

Método do grande círculo; (c) Posicionador de dois eixos [14].                                          
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Este trabalho propõe uma técnica baseada no Método do 
grande círculo, por meio de um sistema automático de medição, 
que consiste de um medidor de potência  acoplado a uma antena 
de referência de faixa larga, posicionado sobre uma plataforma 
móvel que se desloca radialmente em torno da sistema sob 
análise, seguindo um curso de medição. O sistema em análise 
permanece imóvel e intacto durante todo o processo de 
mediação, o que aumenta  a confiabilidade da  aquisição dos 
dados, que é feita em um eixo de cada vez. Depois de finalizados 
todos os procedimentos, é possível produzir um diagrama 
tridimensional da distribuição de energia eletromagnética 
irradiada. A Figura 4 ilustra o funcionamento do medidor de 
diagrama de irradiação. 

 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

O sistema automático de medição de diagramas de irradiação 
consiste de diversos subsistemas e opera no modo de recepção, 
ou seja, o dispositivo recebe a potência irradiada da antena teste. 
O subsistema responsável pela transmissão é também o sistema 
analisado, que pode ser uma antena, um rádio completo, ou 
dispositivo qualquer de telecomunicação (celulares, modens e 
roteadores sem fios, controles híbridos, etc.). O subsistema de 
recepção, que capta o sinal através de uma antena de referência 
devidamente conectada a um sistema de linearização para 
converter a intensidade de sinal recebida em um valor 
proporcional de tensão, enquanto que o subsistema de  
deslocamento permite a medição ao redor do transmissor. O 
subsistema de aquisição de dados é também o controlador geral 
do sistema como um todo, capaz de ler o valor de tensão 
entregue pela recepção e definir a posição exata para o sistema 
de deslocamento 

O sistema final é descrito por um controlador geral, medidor 
de potência e uma plataforma móvel radial, que são os 
macroblocos da Figura 5 A funcionalidade de cada um destes 
blocos e o modo como se interligam e interagem é descrito à 
seguir. 

 

 

Fig. 4. Esquema da operação do medidor de potência.                            

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A. Medidor de potência 

O medidor de potência é encarregado de mensurar uma 
amostra da potência ( 𝑃𝑟) recebida por meio de uma antena de 
referência quando solicitado pelo controlador geral, e converter 
esse valor linearmente em tensão elétrica DC, 𝑣𝑑𝑐 , com seus 
níveis adequados para uma conversão analógica-digital. A 
informação é enviada ao controlador geral, que a processa para 
posteriormente compor o diagrama de irradiação, na forma de 
uma tabela. 

O esquema elétrico baseia-se no circuito integrado  AD8317 
[10], um detector logarítmico que efetua a conversão de potência 
captada em dBm  para tensão elétrica DC, 𝑣𝑑𝑐 . Na Figura 6 é 
apresentado o esquemático base do circuito medidor de 
potência, dado que, 

 

 𝑣𝑑𝑐 = 𝐴 𝑓(𝑃𝑟). (7) 

 

em que,  𝐴 é uma constante de proporcionalidade para 
adequação aos níveis de entrada do conversor analógico-digital 
do microcontrolador utilizado A Figura 7, exibe a curva de 
resposta do detector logarítmico, cujos valores são medidos e 
fornecidos pelo fabricante, Analog Devices. 

 

 

Fig. 5. Diagrama de blocos do medidor de diagrama de irradiação.         
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fig. 6. Esquemático do medidor de potência.                                           

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Fig. 7. Curva de resposta do detector logarítmico [6]. 

 

B. Plataforma móvel radial 

A plataforma móvel permite posicionar adequadamente a 
antena de medição, e por se tratar de uma base radial, o 
posicionamento é feito em função de um ângulo 𝜃, cuja distância 
em relação ao dispositivo em análise fica na região de campo 
distante. Por se tratar de uma antena pequena, essa distância é de 
10𝜆, sendo que o comprimento de onda da frequência de 
operação, 𝜆, é dado por 

 

 𝜆 =
𝑐

𝑓𝑜

 (8) 

 

em que, 𝑐 é a velocidade da luz no vácuo, e 𝑓𝑜 a frequência de 
operação do sistema. Para a faixa dos subgiga-hertz com 𝑓𝑜 entre 
700 e 915MHz, tem-se distâncias entre 3,2 e 4,2 metros. Na faixa 
dos giga-hertz, de interesse para aplicações wi-fi [11], por 
exemplo, estas distâncias variam entre 0,5 e 1,25 metros. 

  A plataforma recebe informações do controlador geral, 
movimentando-se somente quando requisitado e posicionando o 
sistema no ângulo desejado para a medição. Por sua vez, a 
plataforma envia informações sobre a posição do sistema, 
realimentando o controlador geral com informações sobre o 
posicionamento durante a operação. 

 Neste projeto, optou-se por fazer o deslocamento através de 
um pequeno carro, ao que se definiu anteriormente como 
plataforma móvel radial, e como o caminho a ser seguido é 
determinado pelo curso de medição, não há necessidade de 
montar um sistema complexo para direcionar a plataforma. 
Logo, a plataforma móvel requer apenas um motor DC, um 
mecanismo de codificação para que sejam conhecidos a 
velocidade e posição, e as devidas reduções mecânicas em 
detrimento do torque nas rodas de tração, como visto na 
Figura 8. O processo computacional realizado pelo controlador 
Arduino Uno Rev3, que por sua vez utiliza o microcontrolador 
ATmega328P [12]. 

Para obter a posição da plataforma em um dado instante, é 
imprescindível monitorar as rotações dadas pela roda de 
posição. Um codificador óptico é utilizado para definir o 
tamanho de cada passo da roda de posição, e assim construir um 
sistema de controle de malha fechada em que são definidas as 
variáveis velocidade, aceleração e posição. 

 

C. Controlador Geral 

O controlador geral tem a finalidade de gerenciar  o medidor 
de potência e a plataforma móvel radial, de modo a indicar a 
posição em que a plataforma deve estar no momento da medida, 
e uma vez posicionada, enviar uma requisição ao medidor, para 
obter o valor de potência irradiada naquele ponto.  

Com base no ângulo 𝜃 (em que o sistema está posicionado) 
e na potência 𝑃𝑟  o controlador gera uma tabela 𝑃𝑟(𝜃). Essa 
informação é armazenada em um cartão de memória. Após 
percorrer o curso de medição, a tabela gerada pode ser acessada 
por um computador com a finalidade de realizar um pós-
processamento gráfico das informações coletadas. A Figura 9 
descreve o procedimento em um fluxograma. O algoritmo 
apresentado é executado pelo microcontrolador LPC11U14 
[13], um dispositivo com custo relativamente baixo 
considerando que seu processamento é em 32 bits. 

O tratamento dos dados de ângulo e posição é efetuado 
apenas quando existe uma interrupção, ou seja, somente quando 
há uma solicitação para tal. Isso ocorre quando a plataforma 
móvel chega ao seu destino, no ponto onde deve ocorrer a 
medição de potência da antena teste. Esta estratégia foi adotada 
por sua eficiência e economia de energia, pois não há 
necessidade do controlador realizar processamentos a todo 
instante. 

A comunicação com o controlador da plataforma móvel 
radial é realizada pela UART (Transmissor/Receptor Universal 
Assíncrono), presente nos dois controladores. Embora seja 
considerado ineficiente devido ao método de transmissão de 
dados, o uso da UART é confiável e suficiente para a aplicação. 
Ainda permite que os dados sejam transferidos sempre que 
necessário [14], no caso durante uma interrupção. 
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Fig. 8. Modelo computacional em três dimensões da plataforma móvel 

radial.                                                                                                          

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Fig. 9. Fluxograma da operação do controlador geral.                             

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A gravação dos dados no cartão de memória é feita via SSP 
(Porta Serial Síncrona) utilizando o protocolo SPI (Interface 
Serial/Periférica). O controlador geral atua como o mestre e o 
periférico, módulo de cartão SD, é o escravo [14]. 

 

III. RESULTADOS ESPERADOS 

O dispositivo proposto no presente artigo está em fase de 
desenvolvimento. Até o momento da submissão deste artigo, 
foram definidos os microcontroladores a serem usados no 
controlador geral (LPC11U14) e na plataforma móvel radial 
(Arduino UNO). 

Também foi possível estabelecer uma comunicação entre os 
dois controladores mencionados, os quais transmitem 
informações mutuamente. O carro, pertencente a plataforma 
móvel, já possui o sistema de Encoder óptico ativo. 

O medidor de potência tem seu esquemático pronto, 
necessitando apenas do projeto de um conversor na saída para 
enviar informações ao controlador geral em uma faixa de tensão 
adequada. 

Ao finalizar as três etapas será possível associar os três 
subsistemas, que formam o medidor de diagrama de irradiação 
como um todo. Espera-se que o sistema em desenvolvimento 
seja capaz de gerar diagramas de irradiação de antenas com boa 
precisão. 

 

IV. CONCLUSÃO 

O método de aquisição do diagrama de irradiação analisado 
neste artigo abrange diversas áreas das engenharias, tais como 
computação, eletrônica e mecânica. Embora este procedimento 
não seja o mais eficiente para a proposta, é rico na diversidade 
de conteúdo, servindo não apenas como um medidor, mas como 
um reforço dos conceitos adquiridos em aula. 
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Abstract—Seeking for miniaturization and compliance with
ever smaller and lighter mobile devices, this paper presents the
isolation improvement of a high coupled antennas utilizing hard-
surface technique. An antenna array was designed with two
elements where each element initially operates around 1.25 GHz.
However, the array elements are close, λ/20, to each other.
Then, lambda represents the operation wavelength of the antenna
array, which operates at 340 MHz. This work was motivated by
the increasing demand on compact arrays. One solution found
in nature is how the fly Ormia Ochracea can communicate in
very low frequency, considering its size. Due to its very short
distance between elements, a hard surface was designed into
the antenna’s substrate, which effectively reduce the coupling
between the elements of the array. The measurements have shown
a decoupling of about -40 dB and a reflection coefficient below
-10 dB.

Index Terms—Electrically small array; bio-inspired system;
decoupling techniques; soft and hard surfaces; mutual coupling.

I. INTRODUCTION

Short antennas are elements with geometric dimensions
that are small compared to the electrical wavelengths, the
electromagnetic fields that the structure radiate. In [1] is
proposed to review the fundamental limits for electrically short
antennas, such as efficiency, low gain, low bandwidth and
omnidirectionality of the radiation pattern. Often, customers
usually budget the amount of antenna volume for a particular
application on an ad hoc basis and not with of electromagnetic
analysis. Typically, the volume is set according to the cus-
tomer’s need, so that the antenna performance is sufficient for
the application. In this way, the antenna’s volume may be such
that only an electrically small antenna meets the requirements.
The main impetus for this research comes from the need to
search for small solutions that adapt in different situations.

Lately, researchers looked for to understand the capability
of some animals to survive in nature. This work is inspired
by the interaction of the Ormia Ochracea auditory system and
your remarkable ability to detect signal sources. The fly has
an unusual auditory system that far outweighs your physical
restrictions. Despite its small size and small spacing between

their ears, the fly locate sources of sound within 2◦ azimuth,
even your eardrums being separated by less than 0.5 mm [2].

d
1 2

Hearing 
system

21 qq >>

21 qq »

Fig. 1. Illustration of the phase difference amplification system, of the Ormia
Ochracea fly, where we have in the input signals with very close phase and
output with amplified phase difference.

From the system’s point of view, the ears work as a system
with two inputs and two outputs, as shown in Fig. 1. The two
inputs have the same magnitude with a minor difference of
phase (θ1 ' θ2) [3], which reflects time difference, i.e. the
signals that arrive to the fly have practically the same phase.
The coupled ear system converts it into two signals with a time
difference substantially increased among them in the output
i.e. (θ1 >> θ2). However, the relationship between the signals
is not linear, as seen in [1], [4]. In this work, we will apply
the concept of hard surfaces in order to reduce the mutual
coupling between the elements of the antenna array. The soft
and hard surfaces are realized by providing a conductive metal
by anisotropic surface impedance. This can be obtained by
providing it with corrugations, or with a strip-loaded dielectric
layer [5].
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This work is focused on the use of an antenna array of two
bowtie antennas λ/20 apart. One seek to reduce the antenna
array dimensions, decrease costs, and improve searching ca-
pabilities of the array. The antenna array operating frequency
is around 340 MHz, which provides one physical length of
approximately 90 cm long.

II. MUTUAL COUPLING

The Mutual Coupling describes the energy absorbed by a
nearby antenna when in operation. The mutual coupling tends
to change the input impedance, the reflection coefficients and
the radiation patterns of the array elements.

Cmn = e
−

2dmn
λ

(α+jπ)
, m 6= n

Cmm = 1− 1

N

∑
m

∑
n6=m

Cmn (1)

Where Cmn and dmn are the coupling and distance between
the mth and nth antenna’s element, respectively, N is the
number of array elements, and α is parameter controlling the
coupling level.

III. PROTOTYPE DESIGN

Fig. 2 shows the design of two-bowtie antenna array and
its dimensions. The antenna’s design and optimization were
carried out using the commercial CST-MWS software, the
impedance matching was obtained using the 2D tool provided
in the CST itself. The prototype was built on the TMM3
Rogers (εr = 3.27, tan δ = 0.002, and h = 6 mm). The
ground plane has (150 mm× 150 mm) and is placed 20 mm
from the TMM3 substrate, i.e. there is an air gap of 20 mm
between the substrate and the ground plane. The ground plane
creates a parasitic capacitance that should be absorbed by the
impedance matching network. The choice of the laminate was
based on its mechanical sustainability and low loss. The new
configuration design introduces a hard surface between the
elements in antenna array used in [4], [6], [7]. The surface
was slitted and inside of the substrate was placed a shielding
to weaken the coupling inside of the substrate, as we can see
in Fig. 3.

This technique has the advantage of being planned on the
substrate antenna that not requires an extra component in
the project. A bifilar line was used to connect the dipole
planar antennas to the coaxial feeding line. A ferrite balun
was used to match the dipole bowtie (≈ 300 Ω) to the
output port impedance of coaxial cable, which are 50 Ω. Since
the elements of the antenna array are close, the coupling is
particularly high. By inserting this opening into the substrate
and filling it with the shielding is expected to reduce the
coupling and increase the gain.

Fig. 2. Antenna array with two λ/20 spaced bowtie elements with hard
surface and ferrite-baluns connected.

E
r

(a)

Filled with shielding

E
r

(b)

Fig. 3. Possible coupling between linear array elements. Fig. 3a Substrate
without slit, Fig. 3b Substrate with slit and shielding.

IV. MATCHING TECHNIQUE

A standard ferrite balun with 1:4 ration transform was used
to drop the approximately 300 Ω the linear array antenna to
50 Ω of the coaxial cables. Even though a perfect match
was not achieved (ΓL = 0.3), the proposed balun allows
resonances around the 340 MHz, the balun are placed between
the substrate and the ground plane as we can see in the Fig. 2.
The outputs of the antennas were connected to a splitter, in
order to gather the signals coming from the elements of the
antenna array the setup of measures can be viewed in Fig. 4.
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V. EXPERIMENTAL VERIFICATIONS

Based on the concept proposed in the previous section,
the antenna array was evaluated, the antenna array have two
bowtie dipole with 70 mm of length that are separated from
one another by 25 mm. The system is designed to operate in
the frequency range of 300 MHz - 350 MHz. Firstly, it was
checked the gain of the antenna array using the antenna array
without opening on the substrate. Secondly, the antenna array
with the opening was measured. Fig. 5 shows the comparison

Fig. 4. Setup to measurements of gain and scattering parameters.

between the reflection coefficients for antenna array without
slit and with slit in the substrate. One can observe for this
measurement that the result for the case without slit in the
substrate of the antenna array has good matching, while the
transmission coefficient is still high (> −9 dB). On the
other hand, when the slit is introduced in the antenna array’s
substrate, one can see a significant decrease of the transmission
coefficient (coupling) achieved by the hard surface technique.
As can be seen in the Fig. 5(a) there is a frequency shift,
possibly caused by the electromagnetic field induced in the
shielding, which has changed the impedance between the
elements. In the original substrate (without slit) the BW of
the two-element array is about 50 MHz, while the BW of the
array with slit filled was slightly reduced. We should highlight
here that the natural resonance frequency of this antennas is
about 1.25 GHz.

Fig. 5(b) shows the transmission coefficients of the elements
of the antenna array. As expected, one can notice that the cou-
pling dropped down significantly around 300 MHz - 450 MHz.
The elements are decoupled with at least 40 dB of isolation
at 340 MHz. The coupling into the frequency band is below
-20 dB.

We can see a significant increase in the antenna’s gain when
the substrate is slitted and filled with shielding. As showed in
Fig. 6, the gain increase in the studied configurations has a
difference about 10 dB, the gain was measured in 340 MHz.

We remark an enhancement of lateral lobes, caused by the
slits and the insertion of the shielding. Some techniques to
control the directivity can be used, such as, increase of the
number of elements, or changing the spacing between the
elements or even a phase control of the elements antenna
array for a beamforming. Seeking the location of an object, we
could initially use this antenna array configuration to detect the
presence of the object using its omnidirectional characteristic
and then apply, for instance, one of the mentioned techniques

(a)

(b)

Fig. 5. (a) Comparison of reflection coefficient and (b) transmission coeffi-
cient with not slitted and slitted substrate antenna array.

to direct the beam to the object of interest. The phase control
circuit is under development in our laboratory.

VI. CONCLUSIONS

The final miniaturized linear bowtie antenna array operates
around 340 MHz with two elements. The insulation level
provided by matching with the ferrite balun and slit was at
least 40 dB, with its reduced size and the good level of
isolation we can aim the implementation of this antennas array
in aircraft and aerospace applications. Lastly, we hope to be
able to use the array for analysis of independent components.
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Fig. 6. Gain comparison with the slitted and not slitted substrate of antenna
array.
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Resumo — Este trabalho relata um estudo experimental de 

caracterização de dispositivos Otto chip. Esses dispositivos, são 

estruturas seladas com uma janela de vidro, tendo um filme de 

ouro depositado em substrato de silício, que fica separado da 

superfície da janela de uma distância (gap) bem definida. O gap é 

projetado para o dispositivo exibir o efeito de ressonância de 

plásmons de superfície. No estudo é feita a varredura do perfil do 

gap do dispositivo por reflectometria óptica. Uma análise 

preliminar dos padrões das curvas de reflectância permite mapear 

a topografia das diferentes regiões do chip, identificar regiões de 

adesão irregular e em particular, a uniformidade da região ativa. 

Os resultados do estudo são úteis no controle de qualidade e na 

análise da reprodutibilidade do processo de fabricação desse tipo 
de estrutura.   

Palavras Chave — Otto chip; RPS; sensores, perfilometria 

óptica, reflectometria. 

I. INTRODUÇÃO 

Plásmons de Superfície (PS) são ondas eletromagnéticas 

que se propagam na interface de um metal e um dielétrico [1]. 

O PS é caracterizado pelo confinamento da onda, e é observado 
experimentalmente pela queda da intensidade da onda refletida 

[2]. Existem diversas configurações em que a Ressonância de 

Plásmons de Superfície (RPS) é observada, tais como grades de 

difração [2], filmes finos empregados na configuração de 

Kretschmann [3] e na configuração de Otto [4], sendo essa 

última empregada neste trabalho. 

O efeito de RPS é utilizado na construção de sensores 

devido à alta sensibilidade às mudanças das características 

ópticas dos meios. A configuração de Otto ainda é pouco 

utilizada, quando comparada à de Kretschmann, mas já possui 

alguns parâmetros de melhoria estudados para aplicações em 
sensores. Nessa configuração, um dispositivo –– Otto chip –– 

foi projetado e caracterizado[5]. Recentemente novos 

dispositivos Otto chip foram fabricados para permitir realizar 

análise de desempenho e testar a reprodutibilidade da 

fabricação. Nesse sentido, o presente trabalho relata um 

primeiro estudo experimental de caracterização do perfil da 

área ativa do Otto chip, por reflectometria óptica. 

 

II. METODOLOGIA 

A excitação do PS é observada a partir da variação da 

intensidade da onda refletida em função do ângulo de 

incidência θ. Na configuração de Otto, mostrada na Fig. 1 [7], é 

utilizado um prisma de acoplamento para aumentar o número 

de onda do campo incidente, permitindo a excitação do PS [3]. 

 

Fig. 1. Configuração Otto para excitação de plásmons de superfície. Adaptado 

da Ref. [7]. 

 

A caracterização do dispositivo óptico é realizada pela 

análise da reflectância da estrutura. A reflectância na 

configuração ilustrada na Fig. 1 pode ser obtida pela 

formulação de Fresnel para duas interfaces separando os meios 

1, 2 e 3, com permissividades elétrica ε1, ε2, ε3, 

respectivamente, sendo o meio 2 um canal de espessura d. 

Assim, a reflectância em função do ângulo de incidência é [6] 

 

 

,            (1) 

 
 

na qual, o coeficiente da i-ésima interface é dado por, 
 

 

,                  (2) 

 

para i = 1, 2 e 

 

,            (3)  

1 

3 

2 
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para i = 1, 2, 3 e k0 = 2π/λ no comprimento de onda de 
operação λ. Neste trabalho o meio 1 é um prisma de vidro 
BK7, o meio 2 é a região vazia no interior do Otto chip e o 
meio 3 é o filme metálico de ouro. 

Uma característica importante do Otto chip é que a 

espessura d, ilustrada na Fig.1, seja fina o suficiente para que a 

onda evanescente atinja a interface dielétrico-metal excitando o 

PS [7]. A configuração de Otto permite o emprego de filme 

metálico espesso garantindo propriedades similares à do 

material volumétrico. Na Fig. 2 são apresentadas as etapas de 

fabricação do Otto chip e na Fig. 3, suas dimensões[5]. 

Fig.2. Etapas de fabricação do Otto Chip: (a) A máscara óptica é colocada no 

substrato de silício. (b) A cavidade de 2,5 μm é produzida por DRIE. (c) 

Remoção da máscara óptica e limpeza. (d) Adiciona-se máscara óptica. (e) 

Deposição do Cr/Au. (f) Remoção da máscara óptica e limpeza. (g) Vedação 

com janela de quartzo e adiciona-se uma máscara de alumínio na parte inferior. 

(h) Canais de entrada e saída são produzidos. Adaptado da Ref. [5]. 

 

Fig. 3. Otto Chip: (a) Dimensões (b) Ilustração em 3D. Medidas em mm. 

Adaptado da Ref. [5]. 

 

As curvas experimentais são obtidas com o emprego do 

reflectômetro automatizado, cujo diagrama esquemático está 
ilustrado na Fig. 4. Ele pode ser empregado na caracterização 

de superfícies ópticas, filmes finos e processos envolvendo 

reações de superfície para desenvolvimento de sensores [7]. 

Um prisma BK7 de acoplamento é usado para observar a RPS 

e o chip é colocado  com a janela de quartzo em contato com a 

parte superior do prisma, utilizando um óleo mineral de índice 

de refração próximo ao do vidro e do quartzo para fazer o 

contato óptico. O reflectômetro é capaz de operar em modo de 

varredura, medindo 121 pontos da superfície ativa espaçados 

entre si de 2 mm em duas direções ortogonais. Assim, a região 

de varredura ao longo da superfície do dispositivo é de 2 cm x 

2 cm e a faixa da varredura angular para medição de 
reflectância é de 12 graus com resolução de 0,005 grau  em 

cada ponto medido na superfície.  Durante a varredura angular, 

para um dado ponto de medição, o reflectômetro se ajusta 

automaticamente de forma que o ponto iluminado pelo laser 

permanece estacionário[8]. O ponto de iluminação do laser 

ocupa uma região elíptica na superfície de aproximadamente 

1.4 mm x 1 mm, com a maior dimensão paralela ao plano de 
incidência. Utiliza-se um laser com comprimento de onda λ = 

975,1 nm. O feixe de luz é polarizado no plano de incidência 

através do polarizador P. Parte do feixe é refletido pelo divisor 

S e detectado pelo fotodetector D2 servindo de referência para 

as medições. O feixe transmitido atinge o prisma e é refletido 

sendo detectado por D1. Os valores de D1 e D2 são enviados 

para uma placa de aquisição de dados DAS-16 (Keythley-

Metrabyte) para processamento. 

 

 
Fig. 4. Diagrama do reflectômetro automatizado [7]. 

III. RESULTADOS 

Com o reflectômetro automatizado foi realizado um 

experimento de varredura buscando mapear diferentes partes 

do dispositivo, incluindo a região ativa, em que a ressonância 

é observada. Dentre os 121 pontos medidos ao longo de uma 

região quadrada de 2 cm x 2 cm, foram identificados padrões 
de curvas de reflectância, conforme indicado na Fig.5. Nessa 

figura estão representadas as curvas de reflectância nas 

posições correspondentes ao ponto de iluminação sobre o chip, 

indicado nos diagramas. Um simulador foi desenvolvido em 

Mathematica para facilitar o ajuste qualitativo de parâmetros 

ópticos e estruturais do dispositivo aos dados experimentais, 

com base nos valores de constantes ópticas tabulados na 

literatura [9]. Além disso, o simulador tem também como 

atributo o ajuste tanto da posição do chip (dimensões 3cm x 

3cm) em relação à grade de pontos de medição, quanto do 

ângulo de alinhamento em relação ao eixo horizontal da Fig.4. 

Com o simulador e com base nos padrões observados, foi 
possível obter um alinhamento aproximado do chip com 

respeito à grade de pontos. O ajuste angular no simulador não 

foi necessário, pois a borda do chip estava razoavelmente 

alinhada ao eixo horizontal da Fig.4.  

Em cada diagrama de Fig.5, está representada a grade de 

pontos e o posicionamento final do chip com respeito à grade, 

obtido após ajuste de posição do chip com o simulador. A 

distância entra a primeira e a última linha vertical  da grade, 

corresponde à faixa horizontal de 2 cm. Da mesma forma, a 
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distância entre a primeira e a última linha horizontal fornece 

uma variação de 2 cm. Com esse alinhamento, apenas uma 

porção do Otto chip (ver Fig. 3) de 3 cm x 3 cm é varrida. 

Com o alinhamento do chip, o vértice inferior esquerdo da 

região desgastada de silício começa aproximadamente no 

ponto de coordenadas (3.5 mm, 3 mm). 
Dessa análise foi possível identificar dos padrões 

observados, e com base na função modelo dada por (1), a 

uniformidade do gap da região ativa, a qualidade da região de 

adesão quartzo/silício do chip, e a topografia aproximada da 

região desgastada do silício nas proximidades de bordas. Na 

Fig.5 estão representadas, além das curvas experimentais, as 

curvas teóricas correspondentes, ajustadas aproximadamente 

para permitir inferir o tipo de estrutura presente.   

Na Fig.5a tem-se uma curva típica medida na região 

metalizada de ouro, claramente exibindo o efeito de RPS, 

juntamente com a função modelo calculada para a estrutura 

Quartzo/gap/Au com o valor projetado de gap tendo d = 2,2 
μm. A Fig.5b, mostra o padrão típico da reflectância da 

superfície desgastada de silício, juntamente com a previsão de 

(1) para a estrutura Quartzo/gap/Si, para d = 2,5 μm. Na Fig.5c 

tem-se a curva de reflectância em um ponto da região de 

selamento quartzo/Si, juntamente com a previsão de (1) para a 

estrutura Quartzo/Si.  

Além desses padrões, outros padrões foram identificados, 

como nas Figs.5d a 5f. Tem-se na Fig.5d um padrão de 

interferência ocorrendo na região de selamento Quartzo/Si, 

muito provavelmente devido à não-uniformidade no selamento 

entre as duas superfícies. Para comparação está também 
representada a previsão de (1) para o caso de uma estrutura 

Quartzo/Ar/Silício para d=2.5 μm, que evidencia a transição 

suave da reflectância de um valor alto para um valor baixo . 

Na Fig.5e, tem-se a reflectância medida em uma das 

perfurações de 2 mm do silício indicada na Fig.3, confirmada 

pela previsão teórica para o caso de uma interface quartzo/ar. 

Finalmente, na Fig.5f tem-se um padrão de reflectância de 

uma borda Si/Au, mostrando uma mistura do efeito de RPS 

com aquele inerente à região desgastada do Si.  

 Na referência [10] é mostrado um vídeo gerado no 

âmbito deste trabalho, com a varredura completa do Otto chip, 

evidenciando com maior clareza a variação das características 
da curva de reflectância. Em particular, foi possível 

caracterizar das curvas de RPS, toda a região ocupada pelo 

filme de ouro de 1 cm x 1 cm, medida como um conjunto de 

25 curvas. Desse vídeo é possível identificar melhor as regiões 

em que a adesão quartzo/silício exibe imperfeições, mais 

precisamente nas regiões indicadas na Fig.6. É possível 

também identificar algumas imperfeições na região de 

desgaste do silício, conforme indicado na figura. 

 

 

 

 

 

(a) 

 
 

 

 

(b) 

 
 

 
 

(c) 

 
 

 
 

(d) 

 
 

 

 

(e) 

 
 

 

 

(f) 

 
Fig.5 Curvas experimentais de reflectância e respectivas previsões e/ou 

estimativas teóricas, para diferentes localizações do footprint do laser na 

superfície do Otto chip. 
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Fig.6 Regiões identificadas no Otto chip como tendo não-uniformidade na 

adesão Quartzo/Si (A) e região de desgaste com imperfeições/não-

uniformidades (B). 

 

 

IV. CONCLUSÕES 

 Os resultados apresentados demonstram que o Otto chip 

analisado exibe uma região de gap, onde se encontra a região 

ativa metalizada com filme de ouro, razoavelmente uniforme. É 
possível observar também, a partir de um exame mais 

minucioso da varredura completa do chip [10], regiões em que 

a adesão quartzo/silício exibe algum grau de não-uniformidade, 

em particular as porções mostradas na Fig.6. Essas 

imperfeições podem por um lado ser oriundas do próprio 

processo de selamento descrito em [5]. Essa questão está sendo 

analisada, a partir de regressão não-linear dos dados 

experimentais. Estudos da perfilometria do tipo relatado aqui 

são importantes para permitir aprimorar o processo de 

fabricação dessa classe de dispositivos, para aplicações futuras 

da tecnologia.  
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Resumo — Este trabalho apresenta a implementação 

computacional de um modelo de sensor de umidade relativa, já 

proposto na literatura, baseado no princípio da interferência 

intermodal utilizando taper em fibra óptica no-core de seção 

quadrada. Visando uma nova aplicação desse tipo de sensor 

foram realizadas simulações na faixa de até 60% de umidade 

relativa, principal faixa de interesse da indústria farmacêutica, 

com o emprego de diversos materiais a fim de analisar a 

influência de cada um deles no desempenho do sensor. 

Palavras Chave — Sensor; Umidade Relativa; Interferência 

Intermodal; Fibra no-core; Análise computacional.  

I.  INTRODUÇÃO 

A medição da umidade relativa (Relative Humidity – RH) 
do ambiente tem uma grande importância em muitas áreas, 
como produção e monitoramento da qualidade de alimentos e 
medicamentos, previsão do tempo, sistemas condicionadores 
de ar, etc. Sensores eletrônicos convencionais para medição de 
RH são baseados no monitoramento de grandezas elétricas, 
como tensão e corrente, as quais apresentam perdas que levam 
a uma imprecisão indesejada, sobretudo em ambientes sujeitos 
a interferência eletromagnética. Em comparação com os 
sensores de RH convencionais, os sensores a fibra óptica 
apresentam várias vantagens como facilidade de fabricação, 
imunidade à interferência eletromagnética, dimensões 
reduzidas, etc. Assim, muitas pesquisas têm se dedicado ao 
desenvolvimento de sensores de RH em fibra óptica utilizando 
várias tecnologias de fabricação e com aplicações em diversas 
áreas [1].  

Uma grande variedade de tecnologias de sensores de 
umidade relativa utilizando fibra óptica foi desenvolvida. 
Inicialmente, sensores baseados em Grades de Bragg em Fibra 
(FBG) [2], Grade de Período Longo em Fibra (LPG) [3] e 
Fibras com afunilamento (taper) [4] e posteriormente Cristais 
Fotônicos em Fibra (PCF) [5], foram exaustivamente 
estudados, obtendo-se assim dispositivos sensíveis a diversos 
níveis de RH, com aplicações em altas e baixas temperaturas, 
com compensação dos efeitos cruzados da temperatura sobre a 
umidade, etc.  

Atualmente, muitos outros tipos de sensores vêm sendo 
desenvolvidos, como sensores de microcavidades híbridas [6], 
sensores baseados em interferômetros, como de Fabry-Perot 
[7], fibras com taper quadrado [8] e até mesmo uma 
combinação de todas essas tecnologias. Com isso, tem-se 
obtido dispositivos mais sensíveis e precisos ou que podem 

operar em uma faixa maior de RH e até sensores imunes a 
influências externas, como a temperatura. 

Além disso, diversos materiais sensíveis a umidade também 
vem sendo empregados nesses sensores, tais como Agarose [5], 
álcool polivinílico [2], nanopartículas de SiO2 [9], dentre 
outros. Pois proporcionam um aumento na sensibilidade dos 
sensores, bem como uma significante melhora no tempo de 
resposta a variações de RH.   

Este artigo apresenta uma análise computacional de um 
modelo de sensor de umidade relativa utilizando uma fibra 
óptica de seção quadrada sem núcleo com taper (Tapered 
Square No-Core Fiber – TSNCF) sensível a valores na faixa de 
até 60% de umidade relativa. Este modelo de sensor é 
apresentado em [9] e baseia-se nos conceitos de interferência 
intermodal proporcionado por um taper em fibra óptica e sua 
dependência com o índice de refração do meio externo, que por 
sua vez pode ser relacionado com a umidade relativa do 
ambiente. Neste trabalho foram empregados diferentes 
materiais para o taper e para o revestimento da TSNCF e a 
resposta das simulações com esses diferentes matérias, foram 
comparadas com o resultado experimental obtido em [9]. 

Na seção II deste artigo é apresentada a fundamentação 
teórica acerca da interferência intermodal, de como este efeito 
pode ocorrer na TSNCF e sua dependência com a umidade 
relativa. Na seção III são apresentados os resultados das 
simulações obtidas pelo modelo computacional implementado. 
Primeiramente são apresentados os resultados das simulações 
utilizadas para validação do modelo por meio da comparação 
com os resultados experimentais obtidos em [9]. 
Posteriormente são apresentados os resultados de simulações 
aplicando diferentes materiais ao sensor, os quais podem 
conferir-lhe melhores características de desempenho. Por fim, 
na seção IV, serão apresentadas as conclusões obtidas por este 
estudo. 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os sensores em fibra óptica do tipo interferométricos 
baseiam-se na interferência de dois ou mais feixes que 
apresentam diferença de fase devido a propagação por 
diferentes caminhos ópticos, quer seja na mesma fibra ou em 
fibras diferentes. Para que isso ocorra, tais dispositivos 
necessitam de componentes que proporcionem a divisão e o 
reacoplamento desses feixes. Além disso, um dos caminhos 
ópticos deve sofrer interferência do meio externo, o qual 
deseja-se medir uma determinada grandeza física [10]. Quando 
o espectro transmitido ao longo da fibra óptica é formado por 
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dois ou mais modos de propagação, os interferômetros 
proporcionam que esses modos percorram caminhos ópticos 
diferentes e se reacoplem, produzindo uma interferência 
intermodal.  

Uma das formas de se produzir um interferômetro em fibra 
óptica é por meio da construção de um afunilamento (taper) na 
fibra [11]. Quando os modos que se propagam em uma fibra 
multimodo no-core alcançam a região com taper, parte dos 
modos continuarão se propagando pela fibra afunilada, mas 
outra parte se propagará pelo meio externo, percorrendo um 
caminho óptico diferente e sofrendo influência desse meio 
externo. Parte desses modos que se propagam pelo meio 
externo serão reacoplados a fibra óptica ao final do 
comprimento do taper, produzindo a interferência intermodal. 

A. Eestrutura SMF-TSNCF-SMF 

A estrutura da fibra óptica de seção quadrada sem núcleo 
com taper (Tapered Square No-Core Fiber – TSNCF) é 
composta basicamente por uma haste quadrada de sílica pura 
revestida com um determinado fluido, ou meio de imersão. 
Essa estrutura apresenta baixos valores para o coeficiente de 
expansão térmica e para o coeficiente termo-óptico, tornando 
essa estrutura bastante atraente para aplicações em sensores 
ópticos, devido sua potencial capacidade de solucionar o 
problema da sensibilidade cruzada com a temperatura [8-9]. 
Essa estrutura apresenta uma simetria quadrada em torno do 
seu eixo, a qual permite algumas simplificações matemáticas 
em sua análise. Dessa forma essa estrutura pode ser uma 
alternativa a sensores baseados em fibras cilíndricas, sendo seu 
estudo ainda pouco explorado na literatura. 

A Fig. 1 mostra o diagrama esquemático de um sensor que 
utiliza a TSNCF. Nessa estrutura, a TSNCF é inserida entre 
dois segmentos de fibra monomodo padrão (SMF). Dessa 
forma a TSNCF pode ser considerada como um guia de onda 
óptico de seção quadrada, no qual os modos guiados ao longo 
desse guia podem ser classificados com 𝐸𝑚𝑛𝑥 e 𝐸𝑚𝑛𝑦. Quando a 
luz que se propaga através da fibra monomodo alcança o 
segmento de seção quadrada TSNCF, os modos 𝐸𝑚𝑛𝑥 e 𝐸𝑚𝑛𝑦 
são excitados e se propagam através desse segmento. Ao 
atingirem a região do taper, parte desses modos excitados será 
acoplada ao meio externo e continuará a se propagar através 
dele, enquanto outra parte dos modos excitados continuará a se 
propagar através do trecho afunilado da TSNCF. Por fim, os 
modos que se propagam pelo meio externo serão reacoplados e 
interferirão com os modos que se propagam pela TSNCF [8].  

Fig. 1. Estrutura da TSNCF. Adaptado de [8]. 

Considerando que o comprimento da TSNCF (L) é muito 
maior que comprimento do taper (L0), que o afunilamento do 
taper se dá de forma linear, onde W0 é a largura física da seção 
quadrada da TSNCF e y0 é a largura mínima do taper, e ainda 
que a condição para que ocorra a interferência intermodal entre 
os modos que geram os vales no espectro óptico de saída pode 
ser definida como [9]: 

 (1) 

 

Onde 𝜑𝑚𝑛  e 𝜑𝑢𝑣, são as fases desses modos e p é um 
número inteiro, o comprimento de onda dos vales espectrais 
produzidos pela interferência modal e transmitido ao longo da 
fibra óptica pode ser expresso de forma aproximada pela 
equação 2, mostrada no final desta página, onde λ é o 
comprimento de onda do vale espectral, n0 é índice de refração 
da TSNCF, W(0) e W(1) são as larguras efetivas dos modos de 
ordem mn ao longo das direções x e y (𝑊𝑥𝑚𝑒𝑓𝑓 e 𝑊𝑦𝑛𝑒𝑓𝑓), 
respectivamente, e podem ser determinadas por [9]: 

 

  (3) 

 

Onde next é o índice de refração do meio externo, λ0 é o 
comprimento de onda de pico do feixe óptico gaussiano 
proveniente da SMF e σ é igual a 1 ou 0 dependendo se os 
modos são 𝐸𝑚𝑛𝑥 ou 𝐸𝑚𝑛𝑦. Para os modos 𝐸𝑚𝑛𝑥, tem-se 𝑊𝑥𝑚𝑒𝑓𝑓 = 
𝑊(1) e 𝑊𝑦𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝑊(0). Já para os modos 𝐸𝑚𝑛𝑦, tem-se 𝑊𝑦𝑛𝑒𝑓𝑓 = 
𝑊(1) e 𝑊𝑥𝑚𝑒𝑓𝑓 = 𝑊(0). 

B. Sensor de Umidade Relativa baseado em TSNCF 

No sensor de umidade relativa construído em [9] o meio 
externo que envolve a TSNCF é o ar. Quando a umidade 
relativa do ar varia, provoca uma alteração no índice de 
refração do ar e, consequentemente, uma modificação na 
largura efetiva dos modos de ordem mn que se propagam 
através do guia. Tal variação provocará um deslocamento no 
comprimento de onda, descrito pela equação (2), de modo que 
se pode relacionar esse deslocamento à variação de umidade 
relativa do ambiente [9].  

No experimento realizado em [9], a fim de aumentar a 
sensibilidade do sensor, a região afunilada da TSNCF foi 
revestida com nanoesferas de SiO2, como mostrado na Fig. 2. 
A adição desse revestimento faz com que o espectro de 
transmissão sofra um deslocamento para um valor de 
comprimento de onda maior e que novos vales sejam 
observados no espectro [9]. Isso ocorre pelo fato do 
revestimento com nanoesferas de SiO2 permitir que mais 
modos que se propagam pelo ar sejam reacoplados na TSNCF 
e assim interfiram com os modos que se propagam através da 

   

𝑊 𝜎 ≈ 𝑊0 −  
𝜆0

𝜋
  

𝑛𝑒𝑥𝑡

𝑛0
 

2𝜎 1

 𝑛0
2 − 𝑛𝑒𝑥𝑡
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TSNCF, aumentando a sensibilidade do sensor [9]. Devido a 
SiO2 possuir propriedades higroscópicas, à medida que a 
umidade relativa do ar aumenta, os espaços intersticiais do 
revestimento de nanoesferas de SiO2, que antes estavam 
preenchidos com ar, serão preenchidos com moléculas de água, 
isto leva a um incremento no índice de refração do 
revestimento de nanoesferas de SiO2 [9]. 

Fig. 2. Estrutura TSNCF revestida de nanoesferas de SiO2. Adaptado de [9]. 

Neste trabalho, para validar o modelo computacional 
implementado, primeiramente foram realizadas simulações do 
sensor com os materiais descritos em [9], ou seja, com o 
TSNCF em sílica pura e o revestimento do taper em 
nanoesferas de SiO2. Em seguida, a fim de se observar o ganho 
que outros materiais sensíveis a umidade relativa poderiam 
trazer ao desempenho do sensor, foram realizadas novas 
simulações utilizando diversas combinações desses novos 
materiais. Como alternativa a sílica pura, proposta inicialmente 
em [9], foi utilizado o d-PMMA (deuterated 
polymethylmethacylate). Já como materiais alternativos as 
nanoesferas de sílica para o revestimento do taper foram 
utilizados a sílica porosa e a Agarose. 

III. RESULTADOS 

Todas as simulações foram realizadas utilizando um código 
implementado em MATLAB a partir das equações descritas 
em [9] e expostas na seção II para a modelagem do sensor. 
Como o código foi desenvolvido a partir das soluções 
analíticas apresentadas, as simulações não exigiram grande 
esforço computacional, pois não foi necessário a utilização de 
soluções numéricas. 

Em [9] são monitorados dois vales espectrais, denominados 
Dip A e Dip B, onde o Dip A está localizado inicialmente em 
1400,3 nm e o Dip B em 1610 nm. As Fig. 3 e 4 mostram o 
resultado da simulação da variação do comprimento de onda 
em função da variação da umidade relativa para estes dois 
Dips. Esta simulação tem como objetivo reproduzir os 
resultados experimentais obtidos em [9], a fim de validar o 
modelo computacional desenvolvido. 

Pode-se perceber que o resultado obtido pelo modelo 
computacional descreve de forma satisfatória os resultados 
obtidos experimentalmente, apresentando um coeficiente de 
determinação (R2) igual a 0,9904 para o Dip A e 0,9933 para o 
Dip B. 

 

 

 

Uma vez validado o modelo computacional, outros 
materiais foram aplicados tanto na TSNCF como no material 
de revestimento da região do taper, no intuito de observar se 
esses materiais podem proporcionar a melhora na sensibilidade. 
Como alternativa a sílica pura [9], foi utilizado o d-PMMA 
[12]. Ao revestimento do taper foram utilizados a sílica porosa 
[13] e a Agarose [14]. A Fig. 5 mostra como os índices de 
refração desses materiais variam em função da umidade 
relativa. A Fig. 5 foi obtida a partir de regressões polinomiais 
realizadas utilizando os pontos extraídos dos gráficos que 
apresentam as relações entre o índice de refração e a umidade 
relativa em suas respectivas referências [9, 12-14]. 

As Fig. 6 e 7 mostram os resultados da variação do 
comprimento de onda em função da umidade relativa obtidos 
para as diversas combinações de materiais utilizados, para os 
Dips A e B, respectivamente. 

Fig. 3. Simulação da variação do comprimento de onda do Dip A em função 

da umidade relativa, confrontado com resultados experimentais de [9].  

Fig. 4. Simulação da variação do comprimento de onda do Dip B em função 

da umidade relativa, confrontado com resultados experimentais de [9]. 
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Fig. 5. Variação do indice de refração dos materiais de revestimento do taper 

em função da umidade relativa. 

Fig. 6. Simulação da variação do comprimento de onda do Dip A em função 

da umidade relativa para as diversas combinações de materiais. 

Fig. 7. Simulação da variação do comprimento de onda do Dip B em função 

da umidade relativa para as diversas combinações de materiais. 

A tabela 1 mostra as sensibilidades obtidas nas simulações 
para os resultados apresentados nas Fig. 6 e 7. Com exceção do 
d-PMMA com revestimento de Nanoesferas de Sílica, todas as 
outras combinações de materiais apresentaram uma 
sensibilidade maior que o par de materiais utilizados 
inicialmente em [9], para a faixa de interesse. Além disso, o 
taper de d-PMMA revestido com Agarose apresentou a maior 
sensibilidade, devido à relação entre estes materiais e a maior 
sensibilidade do índice de refração da Agarose a variações de 
umidade relativa. 

TABELA I. SENSIBILIDADES OBTIDAS PARA AS DIVERSAS 

COMBINAÇÕES DE MATERIAIS 

Material da 
TSNCF 

Material do 

revestimento do 
taper 

Sensibilidade (pm/%RH) 

0 - 60 %RH 

(Dip A) 

0 - 60 %RH 

(Bip B) 

Sílica Pura Nanoesferas de Sílica 7,3 10,0 

Sílica Pura Sílica Porosa 121,7 170,2 

d-PMMA Nanoesferas de Sílica 3,7 4,8 

d-PMMA Sílica Porosa 55,1 71,2 

d-PMMA Agarose 435,8 573,1 

 

IV. CONCLUSÕES 

O modelo computacional implementado para relacionar a 
variação do comprimento de onda com a variação da umidade 
relativa do ambiente mostrou-se compatível com os dados 
expostos em [9], dentro das considerações estabelecidas, e 
dessa forma pode se constituir como uma ferramenta inicial 
para a análise de sensores de umidade relativa baseados em 
uma estrutura SMF-TSNCF-SMF.  

As propriedades do sensor dependem fortemente dos 
materiais utilizados tanto na constituição da TSNCF como no 
revestimento do taper. Essa dependência se dá devido a relação 
própria do índice de refração de cada material com a variação 
da umidade relativa do meio. Neste sentido, o d-PMMA com 
revestimento de Agarose apresentou a melhor sensibilidade em 
relação às demais combinações de materiais. Esta análise dá 
uma ideia inicial de quais combinações de materiais podem 
proporcionar um sensor dentro das características de 
desempenho desejadas, restando ainda uma análise mais 
profunda da compatibilidade dos materiais empregados.  

Ademais, o valor do comprimento de onda monitorado 
também afeta a sensibilidade do sensor, sendo que quanto 
maior o comprimento de onda maior é a sensibilidade 
observada, visto que em todas as combinações de materiais 
utilizadas a região monitorada do Dip B mostrou-se mais 
sensível que a região do Dip A. 
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Laboratório de Vapor

Universidade Federal do Pará
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Resumo—Neste artigo é mostrado que o sensor SMSMS
(Singlemode-Multimode-Singlemode-Multimode-Singlemode), ba-
seado em técnica de descasamento diâmetro de núcleo (CDM
- Core Diameter Mismatch), pode ser utilizado como uma alter-
nativa de baixo custo, fácil fabricação e alta sensibilidade para
medir vazão de água, dado os desvios observados nos medidores
convencionais. O sensor proposto gera padrões de interferência
destrutiva quando é aplicada curvatura causada pela força da
água, variando apenas a atenuação do sinal óptico sem mudanças
no comprimento de onda. Isso permite que a análise possa ser
feita utilizando um sistema de interrogação bastante simples
como um medidor de potência.

Palavras-Chave—sensor SMSMS, sensor óptico, medidor de
vazão, vazão

Abstract—This paper shows that the sensor SMSMS
(Singlemode-Multimode-Singlemode-Multimode-Singlemode), ba-
sed in the core diameter mismatch technique, can be used as
a low cost alternative, ease of fabrication and high sensitivity
sensor for water flow measurement, due to observed deviations in
convencional meters. The proposed sensor generates destructive
interference when a curvature is applied caused by the water
flow, varying only the attenuation of the optical signal, without
changing the wavelength. This characteristic allows that the
analysis can be made using a simple interrogation system such
as an optical power meter.

Keywords—sensor SMSMS, optical sensor, flow meter, flow

I. INTRODUÇÃO

A utilização de sensores baseados em fibra óptica tem
despertado grande interesse em diversos campos de aplicação
prática devido as suas vantagens em comparação aos sensores
convencionais. Os sensores ópticos são capazes de operar em
ambientes adversos, são leves, compactos, inertes, intrinsica-
mente imunes à interferência eletromagnética, resistentes a
altas temperaturas, duráveis e não necessitam de uma fonte
de energia elétrica externa [1] [2]. Existem vários dispositivos
e técnicas difundidas para sensoriamento óptico, tais como

os sensores baseados em grades de Bragg em fibra (FBG -
Fiber Bragg Gratings) [3] e interferômetros a fibra óptica,
como interferômetro de Fabry-Perót, interferômetro de Mach-
Zehnder, interferômetro de Michelson, entre outros [4] [5].

Sensores baseados em FBG são os mais utilizados co-
mercialmente em diversas aplicações, incluindo medição de
vazão [6], e que tem sido alvo de pesquisas recentes, no en-
tanto, necessitam de uma análise de alta resolução do espectro
óptico por meio de lasers sintonizáveis ou analisadores de
espectro óptico de elevado custo [7], fibras ópticas dopadas
e técnicas de fabrico bastante caros e complicados [8].

Aplicações mais simples podem ser mais interessantes para
uso em larga escala. Uma dessas aplicações interessantes é a
medição de fluxo de vazão de água. Neste artigo é proposto o
uso de um sensor óptico como uma alternativa de baixo custo,
fácil fabricação e com ampla faixa de medição e resolução
para medir a vazão de água, tanto no fluxo laminar quanto
no turbulento, fornecida pela companhia de saneamento para
determinado consumidor. A motivação deste trabalho pela
busca por estruturas mais econômicas deve-se à verificação de
desvios que tem sido observados na vazão de água que podem
chegar até os 11,41% nos medidores convencionais devido à
presença de ar nas tubulações, o que pode aumentar significa-
tivamente o volume medido pelo equipamento convencional e
consequentemente o valor pago pelos consumidores em suas
contas de água [9]. O sensor proposto mede somente a vazão
da água e isso ocorre devido à pressão hidrodinâmica da água
aplicada sobre o sensor proposto fazendo com que ele seja
curvado.

O restante deste trabalho está organizado como segue nas
seguintes seções. A Seção II descreverá o funcionamento do
dispositivo sensor utilizado. A Seção III abordará os tipos de
escoamentos. A Seção IV mostrará o setup experimental. A
Seção V apresentará os resultados e análises deste trabalho e
a Seção VI mostrará a conclusão.
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Fig. 1. Esquemático do sensor proposto.

II. O DISPOSITIVO SENSOR

Nos últimos anos, estruturas de descasamento de diâmetro
de núcleo (CDM - Core Diameter Mismatch) tem sido ex-
perimentalmente investigadas para sensoriamento devido ao
seu baixo custo, fabricação simples e alta sensibilidade [5]
[10]. Faz uso desta técnica o sensor óptico monomodo-
multimodo-monomodo (SMS - singlemode- multimode- sin-
glemode), que consiste na emenda por fusão de uma pequena
seção MMF (Multimode Fiber) entre duas SMFs (Singlemode
Fiber). Este descasamento de diâmetro de núcleo fará com
que a seção MMF acople uma parte da luz que se propaga
através do núcleo da primeira seção SMF para a casca
da segunda SMF, induzindo a uma perda de sinal óptico
transmitido. Deste modo os sensores SMS permitem que a
interrogação do sinal óptico seja feita utilizando apenas a
potência óptica total transmitida ou refletida, o que pode
ser feito com o uso de um simples fotodetector [11]. Uma
variação da estrutura SMS é baseada no uso de uma pequena
seção SMF emendada por fusão entre duas seções MMFs
que são emendadas a outras duas SMFs, este sensor é co-
nhecido como SMSMS (singlemmode-multimode-singlemode-
multimode-singlemode), que é utilizado neste trabalho.

O sensor proposto trata-se de uma interferômetro Mach-
Zehnder com uma SMF de entrada, uma seção de SMF não
revestida emendada entre duas seções MMF, e a última MMF
emendada a uma SMF de saı́da. Essa estrutura está mostrada
na Fig. 1. As duas seções MMFs atuam como acopladores
modais para dividir e recombinar a luz, devido a técnica CDM
[10]. A luz propaga-se no núcleo da SMF, se espalha na região
da MMF e é acoplada para o núcleo e casca da próxima
SMF [5]. A primeira MMF acopla seu modo fundamental
que é guiado no núcleo para os modos de casca da seguinte
SMF, por causa da CDM. Portanto, os modos de casca que se
propagam na seção MMF tornam-se sensı́veis. Os modos da
casca são acoplados de volta para o núcleo da última SMF por
meio da segunda seção MMF, combinando-se com o modo
de núcleo original, gerando sinal de interferência [12] [13].
As duas seções MMF atuam como acoplador e reacoplador
de modos de núcleo-casca, e a seção de SMF ao meio atua
como o braço de interferência. Quando a estrutura é curvada,
o coeficiente de acoplamento muda, isso varia a atenuação do
sinal transmitido.

As caracterı́sticas dessas estruturas tem sido apresentadas
nos trabalhos [11] [12] [14], e são modelados em software,
como por exemplo o BeamProp da empresa RSoft, baseado
no método de propagação de feixe (BPM Beam Propagation

Method). Em Fernandes [11], é apresentado um parâmetro
interessante, o do ponto de reimagem, onde a interferência
construtiva entre os modos é máxima, que é caracterı́stica
da interferência multimodal (MMI - Multimode Interference).
Segundo Soldano [14], o princı́pio de reimagem pode ser
definido como: Uma propriedade de guias de onda multimodo,
através da qual um perfil de campo de entrada é produzido em
imagens individuais ou múltiplas em intervalos periódicos ao
longo da direção de propagação do guia.

A modelagem numérica da estrutura proposta em [11]
mostrou que o comprimento das MMFs adotado neste trabalho
é muito menor que o necessário para o surgimento do ponto
reimagem. No caso das fibras MMFs que possuem 5 mm
ocorre apenas perda no sinal óptico. As simulações confirmam
que o sensor proposto neste trabalho não funciona como um
MMI, visto que gera padrões de interferência destrutiva, e
assim, a atenuação do sinal óptico varia com o aumento
curvatura, sem ser seletivo em termos de comprimento de
onda. O comprimento da seção SMF que possui 30 mm foi
escolhido, pois, além de manter um tamanho compacto, quanto
maior for o comprimento da seção SMF, mais estreita será a
faixa espectral live Free Spectral Range - FSR do espectro de
transmissão, e assim, a sensibilidade do sensor aumenta [12].

III. TIPOS DE ESCOAMENTOS

A definição clássica do que é um fluido consiste que eles
escoam quando uma tensão de cisalhamento (força tangencial
que atua em uma superfı́cie) é aplicada a eles, diferenciando-os
dos sólidos, que não deformam quando esta tensão é aplicada.
Logo, dentro do estudo da mecânica dos fluidos, dois aspectos
fundamentais são levados em consideração na hora de fazer
a classificação dos movimentos de fluido, como determinar a
natureza viscosa dos fluidos e sua compressibilidade [15].

Dentro dos tipos de escoamento encontramos:
viscosos/invı́scido, laminar/turbulento, com-
pressı́vel/incompressı́vel e por fim interno/externo. Como
neste trabalho os testes de repetibilidade dos sensores ópticos
se deram em um escoamento que transitava entre laminar e
turbulento, em um sistema tubular incompressı́vel, buscou-se
explanar um pouco a cerca de cada um dos tópicos para
maior compreensão dos mesmos.

A. Escoamento Laminar

Um escoamento laminar se caracteriza basicamente onde as
partı́culas do fluido movem-se em camadas lisas, ou lâminas,
existindo grande influência de forças viscosas [15]. Dentro
deste trabalho este tipo de escoamento é o mais desejável afim
de não criar maiores resistências ao escoamento, entretanto, se
tratando de um escoamento de água em tubos como foi neste
caso, a turbulência é um fenômeno praticamente inevitável.

B. Escoamento Turbulento

O escoamento turbulento é aquele onde as partı́culas fluidas,
se misturam rapidamente enquanto se movimentam ao longo
do escoamento, devido as flutuações aleatórias próprias do
escoamento, no campo tridimensional das velocidades [15].

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

272



Fig. 2. Setup Experimental. (I) sensor SMSMS (II) Rotâmetro.

Fig. 3. Mecanismo de operação do sensor SMSMS.

Se tratando de um escoamento de água em um tubo, o es-
coamento turbulento foi recorrente, contribuindo para verificar
a resistência dos sensores ópticos utilizados, a fim de garantir
que os mesmos podiam ser utilizados para uma gama maior
de aplicações.

C. Número de Reynolds

Devido a natureza do escoamento não ser as vezes per-
ceptı́vel a olho nu, um parâmetro para a determinação do
tipo de escoamento foi descoberto por Osborne Reynolds
em 1883, um número adimensional a fim de garantir maior
confiabilidade. O Número de Reynolds é uma relação entre
forças de inércia e forças viscosas, onde dependendo do
valor encontrado é possı́vel determinar se o fluido é laminar,
turbulento ou está em regime transiente. Os escoamentos
são divididos baseados no número de Reynolds: Laminar
(Re < 2100), transitório (2100 < Re < 2300) e Turbulento
(Re > 2300) [15].

IV. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O setup do procedimento experimental pode ser visto na
Fig. 2, onde foi utilizada a bancada de análise de escoamentos
bifásicos, presente no Laboratório de Vapor da Universidade
Federal do Pará. A experiência foi realizada com o motivo de
garantir o escoamento contı́nuo de água e/ou ar. O sensor foi
inserido transversalmente no tubo para que as curvas sejam
permitidas sob o arrasto da água em movimento, como pode
ser observado na Fig. 3.

O dispositivo sensor proposto é composto pela emenda de
uma seção SMF padrão (SMF-28 da empresa Corning, Inc.)
entre duas seções MMFs ı́ndice degrau (FG105-LCA da em-
presa Thorlabs, Inc.), com comprimentos de 5 mm e 30 mm,
respectivamente. como mencionado anteriormente,valores de
comprimento da MMF foram obtidos por meio de modelagem
numérica utilizando software BeamProp. As fibras utilizadas
possuem diâmetro núcleo/casca para SMF e MMF de aproxi-
madamente 8.2/125 µm e 105/125 µm, respectivamente. A
fusão da fibra é feita utilizando a técnica de descarga de
arco elétrico utilizando uma máquina de emenda por fusão
(FSM-40S da empresa Fujikura). A fim de obter uma maior
resistência do sensor à força da água, foi realizada a colagem
de uma agulha de acupuntura junto ao sensor.

Para garantir a confiabilidade do procedimento experimental
com o sensor, foi analisada a flutuação de potência da fonte
utilizada. Consiste em conectar nas duas extremidades de uma
fibra SMF com 1 m de comprimento, a fonte e o medidor de
potência. A ideia é observar a variação da potência ao longo
do tempo e saber se, ou quanto, essa variação poderia afetar
o sensor durante o procedimento experimental. O teste teve
duração de 4 horas, com anotações de potências a cada 10
minutos. Observou-se que existe uma variação na potência
de aproximadamente 0.08 dB nos primeiros 80 minutos e se
estabilizando após isto. Então foi decidido que o procedimento
experimental seria feito após 110 minutos a partir do momento
em que a fonte fosse ligada pois ela apresenta uma mı́nima
variação de 0.01dB, após esse tempo.

A análise experimental utilizou o comprimento de onda de
1550 nm na fonte. Foram realizados quatro testes de repetibili-
dade, com aumento e diminuição da vazão. Foi aplicada uma
variação na faixa de 0 a 70 l/min, com passos de 5 l/min. A
vazão foi medida utilizando um rotâmetro, que é um medidor
de vazão por área variável, nos quais um flutuador varia
sua posição verticalmente em um tubo cônico de maneira
proporcional a vazão do fluido [16]. A medida que a vazão
aumenta, a tensão induzida pela água sobre o sensor faz com
que ele curve, e assim, a atenuação do sinal óptico varia com
o aumento curvatura.

Fig. 4. Sistema de aquisição de dados baseado em arduı́no utilizado para
interrogação do sensor SMSMS.
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Fig. 5. Comparação entre os resultados experimentais.

O método de interrogação foi feito por meio de um sis-
tema de aquisição de dados baseado em uma configuração
utilizando Microcontrolador Arduı́no, como mostrado na Fig.
4, produzido pelo Laboratório de Eletromagnestismo da
UFPA. O sistema óptico de aquisição apresenta as seguintes
configurações: os dados de medicã̧o são adquiridos por um
conversor analógico/digital (A/D), com perı́odo de sinal de
aproximadamente 5.194 ms/amostra, com ganho de 11 [11].

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos para os quatro procedimentos, com
aumento e diminuição de vazão, totalizando oito curvas, são
mostrados na Fig. 5. A fim de facilitar a identificação das
curvas, para as curvas que indicam aumento de vazão foi
escolhido o sı́mbolo cı́rculo e para os que indicam diminuição
de vazão foi escolhido o sı́mbolo quadrado. Foram observados
resultados consistentes, pois estão bem relacionados e lineares.
Existe uma variação entre eles, porém, não é significativa.
Após a coleta desses dados, foi realizado o cálculo estatı́stico
das curvas para verificar a sensibilidade e linearidade.

Foi possvel observar na Fig. 6, que para escoamento lam-
inar e turbulento, o sensor apresentou uma sensibilidade de
0.01 dB.min/L e 0.016 dB.min/L, respectivamente, e uma
linearidade de R2 = 0.9681. Os resultados demonstraram
que o sensor apresentou uma sensibilidade no escoamento
laminar um pouco menor que no escoamento turbulento,
porém apresentam semelhança em seus comportamentos. Esta
diferença pode ser explicada devido à força de deslocamento
da água ser diferente nesses escoamentos.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo utilizou uma técnica óptica para detecção de
fluxos. O mecanismo de operação do sensor proposto baseia-
se na medição da tensão induzida pelo fluido circulante sobre
a fibra, fazendo com que a fibra curve e devido ao descasa-
mento de núcleo haja perda de potência óptica. Os resultados
mostraram que o sensor SMSMS possui vantagens comparadas
com outros sensores de vazão, como por exemplo, sensores

Fig. 6. Linearidade dos quatro testes experimentais.

FBG, pois pode ser usado como alternativa de baixo custo,
fácil fabricação e com ampla faixa de medição e resolução
para medida de vazão, pois apresentou comportamento ad-
equado para medição de vazão de água em tubulações que
apresentam escoamento laminar e turbulento. Isto é confir-
mado pelos resultados que apresentam poucas flutuações nas
amostragens medidas com o sensor SMSMS, apresentando
também comportamento linear em ambos os escoamentos.
Além disso, o sensor gera apenas padrões de interferência
destrutiva, variando apenas a atenuação do sinal óptico sem
mudanças no comprimento de onda. Isso permite que a análise
possa ser feita utilizando apenas um sistema de interrogação
óptica de dados. Sua principal desvantagem é com relação à
clivagem das MMFs na produção do sensor, pois é feito de
forma manual e assim, não existe precisão no corte.

Pretende-se ainda, abordar em trabalhos futuros a relação
da influência da falta de compensação ou normalização de um
sinal de referência, visto que o ambiente não é controlado
e não há estabilidade do sinal da fonte. Realizar testes com
lı́quidos com diferentes viscosidades. E também a influência
da temperatura em seu comportamento, visto que, dependendo
do ambiente em que se encontra a tubulação, o lı́quido pode
estar aquecido, por exemplo.
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18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

275



[IC] Estimativa do espectro de transmissão de
LPFGs utilizando arranjo FBG modulado por

estresse e Rede Neural
Felipe Barino∗, Daniel Discini†, Thiago Coelho‡ e A. Bessa dos Santosr§

Departamento de Circuitos, Universidade Federal de Juiz de Fora
∗felipe.barino@engenharia.ufjf.br, †danieldsilveira@engenharia.ufjf.br,
‡thiago.coelho@ufjf.edu.br, §alexandre.bessa@engenharia.ufjf.br

Resumo—Este trabalho propõe uma nova abordagem para
interrogação de sensores ópticos, envolvendo técnicas de
interrogação baseadas tanto em análise de potência quanto em
análise do espectro de transmissão. O objetivo principal do
trabalho é desenvolver uma alternativa simples e barata ao
Analisador de Espectro usando 5 FBGs moduladas por estresse e
uma rede neural para realizar a regressão do espectro. Acurácia
na mesma ordem da resolução do espectro foi obtida com o
método proposto.

Palavras-chave—sensor óptico, interrogação, redes de perı́odo
longo, redes de Bragg, redes neurais

I. INTRODUÇÃO

Os avanços do mercado na área de instrumentação vêm
beneficiando o desenvolvimento da tecnologia de sensores
ópticos devido ao aumento da oferta de componentes ópticos a
um bom custo-benefı́cio e com diversas opções de fornecedo-
res [1]. As chamadas Redes de Bragg (Fiber Bragg Grating -
FBG) e Redes de Perı́odo Longo em Fibra (Long Period Fiber
Grating - LPFG) são duas estruturas importantes no sensoria-
mento por fibra óptica. Ambas são redes de difração escritas
dentro da própria fibra por meio da modulação periódica do
ı́ndice de refração.

As Redes de Perı́odo Longo em Fibra (LPFGs) são estru-
turas mais simples de serem fabricadas, quando comparadas
às Redes de Bragg, uma vez que seu perı́odo de modulação
é consideravelmente maior. Seu uso como sensor ocorre, pois
o comprimento de onda central da banda de rejeição do m-
ésimo modo de propagação, denotado por λmres, é função de
parâmetros que podem variar com o ambiente, como o ı́ndice
de refração do núcleo neff,co, da casca neff,cl e também do
perı́odo Λ da LPFG, [2], [3]. Essa relação é dada por:

λmres = (neff,co − nmeff,cl)Λ (1)

Dessa maneira deve-se correlacionar a grandeza medida
pelo sensor com a variação do espectro de transmissão do
dispositivo. A esse processo dá-se o nome de interrogação
e para tal alguns métodos são utilizados e, em sua maioria,
requerem equipamentos grandes e de grande custo. Uma
abordagem consiste em aplicar uma fonte luminosa de espectro
largo ao sensor óptico e observar o espectro em um Analisador
de Espectro Óptico (OSA), outra técnica utiliza lasers com
comprimento de onda central variável [4], [5]. Uma solução

mais barata e compacta consiste em adicionar filtros em
cascata com o sensor que se deseja interrogar e analisar,
através de fotodetectores, a potência nesses [6]–[8].

Aqui se apresenta uma técnica mista, de modo que, com
base na potência em um arranjo de filtros em cascata com
a LPFG estima-se seu espectro de transmissão. Para isso são
utilizados 5 filtros FBGs, modulados pela aplicação de uma
força transversal, 5 fotodetectores os quais têm suas leituras
enviadas a uma rede neural treinada que retorna o espectro de
transmissão da LPFG.

(a)

(b)

Figura 1: (a) Setup experimental. (b) Esquema do estimador
de espectro proposto.

II. METODOLOGIA

A. Setup

O setup experimental proposto nesse trabalho consiste em
uma fonte luminosa de espectro largo, uma LPFG que se
deseja interrogar e o estimador de espectro estudado, como
ilustrado na Figura 1a. O Estimador de Espectro, esquemati-
zado na Figura 1b, consiste em um arranjo com cinco FBGs
e um Computador Pessoal (PC). Para cada FBG desse arranjo
há: um micrometro, um circulador óptico e um fotodetector.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

276



Figura 2: Ajuste linear para a variação de deformação nas
cinco FBGs do arranjo.

Vale ressaltar que o PC aqui ilustrado pode ser substituı́do por
um microcontrolador após a calibração do sistema.

B. Caracterização das FBGs

As FBGs foram simuladas no software OptiGrating com
os seguintes comprimentos de onda ressonante: 1500 nm,
1520 nm, 1535 nm, 1550 nm e 1570 nm. A sensibilidade das
FBGs foi obtida por meio da caracterização de cada uma des-
sas, variando a deformação longitudinal de 100 µε a 1000 µε e
analisando o comprimento de onda ressoante. Uma reta com
coeficiente linear nulo foi ajustada para cada FBG, a fim de
se obter a sensibilidade desta à variação de deformação. Os
resultados podem ser vistos na Figura 2.

C. Fotodetector

A simulação dos fotodetectores foi feita a partir da potência
óptica do espectro de reflexão de cada FBG, calculada por
meio de integração numérica trapezoidal, uma vez que a
potência óptica de um espectro pode ser obtida pela integração
da curva de espectro e a divisão desta pela resolução do OSA,
vide (2), onde R(λ) é o espectro de reflexão da FBG e ∆λOSA

a resolução do OSA.

Pfotodetector ≈ 1

∆λOSA

∫
R(λ)dλ (2)

O espectro de uma LPFG e do arranjo FBG utilizado para
filtrar esta pode ser visto na Figura 3, nela estão destacadas
as potências ópticas em cada FBG do arranjo.

D. Banco de dados

Com base em 24 medidas do espectro de quatro LPFGs
diferentes, o sistema de aquisição de dados proposto foi
simulado. Para cada espectro do banco de dados, as FBGs
foram submetidas a estresses variando de 0 µε a 1000 µε, com
passo de 100 µε. Logo, para cada FBG do arranjo são feitas 11
medidas de potência pelo fotodetector. O total de 55 medidas

Figura 3: Espectro da LPFG e do arranjo FBG, com as
respectivas leituras dos fotodetectores.

Figura 4: Espectro da LPFG obtido no OSA juntamente com
o mesmo espectro suavizado pelo filtro média-móvel.

deste arranjo será utilizado como entrada da rede neural que
compõe o estimador, indicando o tamanho da camada de
entrada da rede neural.

Os espectros de referência foram tratados com filtro média-
móvel para suavização, como pode ser visto na Figura 4, pois
uma curva suave facilita a identificação do comprimento de
onda ressonante. Essas amostras também tiveram o número de
pontos reduzidos para diminuir a complexidade do estimador.
Foram utilizados 133 pontos com os mesmos valores de com-
primento de onda ressonante, podendo reduzir o espectro a um
vetor. Esses resultados são utilizados como saı́das desejadas
para o estimador e indicam, portanto, o tamanho da camada de
saı́da da rede neural. Por fim esses resultados foram separados
entre grupos de treinamento, teste e validação com 70%, 15%
e 15% do banco de dados para cada um.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

277



(a) (b)

Figura 5: (a) Esquema de um neurônio artificial. (b) Esquema
de uma rede neural artificial com três entradas, duas camadas
escondidas (com quatro neurônios em cada e bias omitidos
por simplificação) e uma saı́da

E. Rede Neural

O estimador de espectro em si se trata de uma Rede
Neural fitnet, com uma camada escondida e função de ativação
sigmoid nos neurônios desta. Uma rede neural é um modelo
computacional cujo funcionamento é inspirado no sistema ner-
voso central de aninais. Esse modelo consiste em um conjunto
de unidades, chamadas de neurônios, interconectadas capaz de
mapear valores de entradas em saı́das com base em exemplos
que o sistema aprendeu durante a fase de treinamento.

Da mesma forma que um neurônio biológico processa
informação e a transmite para outros neurônios do sistema
nervoso, os neurônios de uma rede neural recebem valores de
entrada (da entrada do sistema em si ou de outro neurônio)
que são combinados em uma soma ponderada com coeficientes
determinados durante o treinamento da rede, o valor dessa
combinação linear é passado então por uma função de ativação
e o resultado desta para sua saı́da (sendo essa a saı́da da rede
neural (ou a entrada de outro neurônio). Um neurônio artificial
está esquematizado na Figura 5a.

Tais neurônios são organizados em camadas, sendo a pri-
meira delas a camada de entrada, as seguintes são chamadas
de camadas escondidas e a última de camada de saı́da, como
ilustrado na Figura 5b.

A topologia de rede neural utilizada nesse trabalho, com
função de ativação sigmoid, é chamada de Multilayer Percep-
tron e é capaz de mapear, quando devidamente treinada, um
grupo de entradas em um grupo de saı́das, sendo assim ela
realiza a regressão de uma dada função [9].

O método de treinamento utilizado para realizar a regressão
do espectro da LPFG com base nas leituras de potência das
FBGs foi o algoritmo nativo da Neural Network Toolbox do
MATLAB: Bayesian regularization backpropagation. A esco-
lha do algoritmo foi feita, pois algoritmos com regularização
tem como objetivo não apenas minimizar o erro da rede neural,
mas também minimizar o valor dos pesos. Dessa forma a
resposta do sistema é mais suave e, portanto, apresenta melhor
generalização [10]. Como o banco de dados apresentado possui
poucas observações, um algoritmo com melhor generalização é

grande valia, apesar do alto custo computacional do algoritmo
utilizado.

III. RESULTADOS

A. Seleção da RNA
Após a escolha da topologia de Rede Neural, do método de

treinamento desta e da identificação do tamanho da camada
de entrada (55 neurônios) e de saı́da (133 neurônios), foram
simuladas redes neurais com diferentes tamanhos. O número
de neurônios da camada escondida foi variado de 4 até 32, com
10 repetições para cada caso. Os resultados foram comparados
com relação ao erro médio quadrático e ao coeficiente de
determinação, tanto do banco de dados de treinamento quanto
de testes.

(a)

(b)

Figura 6: (a) Relação entre tamanho da camada escondida e
Erro Médio Quadrático (EMQ). (b) Relação entre tamanho da
camada escondida e R2

Vale ressaltar que busca-se uma rede com o menor erro
possı́vel tanto para a fase de treinamento quanto de teste, sem
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muita discrepância entre eles, fato que indica boa performance
com relação aos dados não vistos durante o treinamento.
Quanto ao coeficiente de determinação, uma boa rede neural
deve apresentar R2 próximo à unidade tanto para o treino
quanto para o teste, indicando que o resultado se afasta do
aleatório. O resultado para as 80 simulações feitas pode ser
visto na Figura 6a e na Figura 6b.

Note nas Figuras 6a e 6b que para um número maior
que 16 neurônios na camada escondida há pouca variação
tanto no Erro Médio Quadrático (EMQ) quanto no R2 do
banco de dados de teste, indicando que não há melhora de
generalização para redes neurais maiores que esta. Sendo
assim, foi estabelecido o tamanho da camada escondida como
16 neurônios.

B. Estimativa do Espectro

Uma rede neural de tamanho 55x16x133, foi treinada e sua
performance é discutida. Vale ressaltar que essa estimativa
corresponde a um intervalo de 1500 nm a 1580 nm com os
133 pontos igualmente espaçados, portanto a resolução obtida
é de 600 pm.

Na Figura 7 está ilustrada a performance da rede neural ao
longo de seu treinamento, a linha acompanhada de quadrados
representa o EMQ do banco de dados de treinamento, em
cı́rculos o EMQ do banco de dados de teste, por fim em
triângulos o EMQ do banco de dados de validação. Este último
é usado para evitar que a rede neural perca em generalização,
parando o treinamento da mesma quando a performance do
banco de dados de validação aumenta continuamente por seis
épocas seguidas, neste caso.

Figura 7: Performance da rede neural durante o treinamento.

A performance do método proposto pode ser avaliada com
respeito à qualidade da aproximação obtida em relação ao
espectro desejado, para tal o EMQ das amostras de cada
subgrupo do banco de dados foi calculado. Enquanto esse
parâmetro é uma medida geral do quanto a curva estimada se
aproxima da curva real do espectro, ela dá pouca informação

Tabela I: Avaliação dos erros nos espectros estimados.

EMQ (dB2) δλres (nm)
Treino 0.0462 0.0380
Teste 0.3084 1.0633
Validação 0.4171 0.7595

a respeito do erro em relação à grandeza a ser media. Sendo
assim, a diferença entre o vale de ressonância estimado e o
real foi calculada, e denotada por δλres.

O erro na estimativa do comprimento de onda ressonante
é uma medida de grande valor para análise da qualidade do
sistema de interrogação, uma vez que é a partir de sua variação
que se estima a grandeza que se deseja medir, na Tabela I
estão descritos os erros do estimador de espectros proposto,
tanto em relação ao erro geral da curva (pelo EMQ) quanto
pelo erro médio absoluto no comprimento de onda ressonante
(simbolizado por δλres).

Note que enquanto o erro médio no comprimento de onda
ressonante do grupo de teste é menor que a resolução do
espectro utilizado para treinamento da rede neural, o erro
médio no grupo de teste e treino se mantém menor que
duas vezes essa resolução. Sendo assim, pode-se aumentar
a qualidade do sensor proposto aumentando a resolução dos
espectros, que foi diminuı́da propositalmente na faze de pré-
processamento a fim de reduzir o custo computacional do
treinamento da rede neural.

Abaixo têm-se a comparação entre um espectro real e a
estimativa obtida pelo interrogador aqui proposto, ou seja, a
saı́da da rede neural. A curva em questão pertence ao banco
de dados de teste, com EMQ igual a 0.1502 e δλres igual a
0.6076 nm.

Figura 8: Estimativa obtida para um espectro do banco de
dados de teste.

IV. CONCLUSÃO

Pode-se concluir então que o sistema proposto nesse traba-
lho consegue estimar espectros de transmissão de LPFGs com
acurácia próxima à resolução destes, possibilitando utilizar
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métodos de interrogação baseados na análise da curva do
espectro com custo menor que os métodos utilizados até então.

Além da análise da variação no comprimento de onda
ressonante, o método proposto possibilita também a análise
de outras variáveis como banda de rejeição da LPFG e
profundidade do vale, tornando o sistema de interrogação
mais robusto que os métodos baseados em potência que são
reportados na literatura.
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Abstract—Distributed temperature sensors based on Raman
scattering (RDTS) system measure temperature by means of the
entire length of optical fiber cable. This equipment provides a
continuous distribution profile of temperature along the optical
cable, the own fiber optical works as temperature sensor. Com-
mercial RDTS equipment typically measure distances as long as
30 Km with detection accuracy of ± 1 ◦C at a resolution of
0.001 ± 1 ◦C and spatial resolution of 1 m. This typical RDTS
spacial resolution allows his use to monitoring large structures as
oil and gas pipelines, energy cables, big machines, tunnels and
large civil structures. For smaller structures, as medium size
electrical machines for example, its necessary to improve the
spatial resolution to orders of few centimeters. In this paper,
its proposed the improvement of the spatial resolution of a
commercial RDTS equipment using total variation deconvolution
algorithm, allowing his use in smaller structures and smaller
machines.

Index Terms—RDTS, distributed sensors, optical fiber sensors,
spatial resolution.

I. INTRODUCTION

The interest on Raman Distributed Temperature Sensing
systems (RDTS) are continuously growing, the technology is
a cheap alternative to the classical measurement of temper-
ature techniques of large structures using several electrical
sensors as thermocouples (TCs) or resistance temperature
detectors (RTDs). One single optical fiber cable can replace
tousands of individual TC or RTD sensors, simplifying the
sensor installation and readout. RDTS provides a continuous
profile of temperature over the entire length of the sensing
fibre, resulting in a temperature measurement of the totality
of the structure instrumented. Some of the most significant
advantages of RDTS technique are his reduced size and mass
of sensor element, anti-burn, capability to work in explosive
atmospheres and the usage in harsh enviroment, immunity to
Electromagnetic Interference (EMI) enabling his use inside
electrical machines for exemple [1], [2].

A set of papers using fiber optical sensors applied to
electrical machines were developed in our research group. In
[3] describes the use of Fiber Bragg Gratings (FBG) to create
a thermal mapping of a radiator in a hydroelectric generator.
FBGs sensors were used for the temperature measurement of
stator bars in large power generator using in [4]. In [5] is
presented a thermal imaging system for stators of hydroelectric
generators using distributed sensors. The usage of distributed
temperature sensing (DTS) for monitor the surface temperature

of a high power hydroelectric generator was presented in [6]
and [7].

The operation principle of RDTS is based on the launching
of short pulses of laser into the fiber, the interaction of the
light with the fiber material results in Raman backscattering
signals. This signals are sensitive to the variation of the fiber
temperature, these backscattering signal are acquired by a
photodiode. Using the Optical Time-Domain Reflectometry
technology (OTDR) is possible to identify the position of the
Raman scattering signal.

Nowadays RDTS systems are widely used for monitoring
the temperature and other parameters in large structures like
temperature monitoring in mines [8], gas pipeline leakage and
intrusion detection [9], monitoring the integrity of dams [10],
fire detection in road ad rail tunnels [11], temperature detection
in underground power cables [12], temperature monitoring in
the tunnels of CERN’s accelerator complex [13], temperature
and structure monitoring in nuclear power plants [14] [15] and
other applications.

Some of the principal parameters used to evaluate a RDTS
system as temperature resolution, temperature accuracy, time
resolution and the spatial resolution. Commercial RDTS sys-
tem typically measure distances as long as 30 Km with
detection accuracy of ± 1◦C at a resolution of 0.001± 1◦C
and spatial resolution of 1 m [16]. Spatial resolution is one
of most important parameters of a RDTS system. It is defined
as the minimum length of fiber subject to a temperature step
which can be correctly distinguish by the RTDS system.

The typical spatial resolution of a commercial RDTS sys-
tem, 1 m, is sufficient for applications in large structures as
the mentioned before (dams, tunnels, gas pipelines, civil struc-
tures, etc). For smaller structures, like medium size electrical
machines or electric equipment for example, its necessary the
temperature measure of smaller lengths, therefore a spatial
resolution of few centimeters is required.

In this paper is proposed the improvement of the spatial
resolution of a commercial RDTS system using using total
variation deconvolution algorithm, allowing his use in small
structures and small electrical machines.

II. MATERIALS AND METHODS

A. Operation Principle of a RDTS System
A RDTS system is based on Raman scattering produced

by variations of the properties of the fiber optical cable due
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temperature changes. This variations of temperature produces
a modulation in the light backscattered in the fiber. The Raman
backscattered light has two distinct portions, the Stokes and
the anti-Stokes, figure 1.

T, ε T, ε

T

RamanRaman

BrillouinBrillouin

Rayleigh

Wavelengthλ
0

(amplitude shifts
with temperature)

(wavelength shifts with
temperature and strain)

StokesAnti-Stokes

Fig. 1. Raman scattering. The amplitude of Stokes component are weakly
dependent of temperature, the amplitude of anti-Stokes component are highly
dependent of temperature.

Both portions of Raman backscattered light, Stokes and anti-
Stokes, return at predictably shifted frequencies. The ampli-
tude of the Stokes signal is weakly dependent on temperature,
and the amplitude of anti-Stokes signal is highly dependent
on the temperature which the scattering event occurred. The
ratio of the anti-Stokes and Stoke signals produce a good
temperature measurement at the point where the scattering
occurred. Applying the OTDR technique together with the
ratio of the amplitude of the anti-Stokes and Stokes signal
is possible to obtain a temperature profile over all length of
fiber [17], [18].

B. RDTS Spatial Resolution

The ability of a distributed sensor to identify the value of the
measurand at closely spaced locations is defined as its spatial
resolution. In case of RDTS systems the spatial resolution δz
is defined as the distance over which the equipment output
corresponding to an abrupt transition is spread with value
between 10% and 90% of the actual measurand [19].

The figure 2 exemplifies the spatial resolution δz of a RDTS
system. The solid line represents the actual temperature and
the broken line represents the detected temperature by the
equipment. The spatial resolution δz is the length of fiber in
which the equipment returns the temperature between 10%
and 90% of the real temperature measured.

The spatial resolution δz of a RDTS is related to some
system characteristics. The principal parameters are: width
of the laser pulse, fiber dispersion, response time of the
photoelectric conversion device, band width of the amplifiying
device and the conversion rate of the analog to digital (A/D)
conversion rate and could be expressed by [20]:

δz =
√
R2

pulse +R2
A/D +R2

amp (1)

where RA/D is the A/D convertion rate, Ramp is the amplify-
ing circuit band width, δz is the spatial resolution of the RDTS
and h is the length of the stator and Rpulse is the optical pulse
width.
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Fig. 2. Definition of spatial resolution of a RDTS system.

For a ideal system where the detecting optical pulses are
in a rectangle, ignoring the optical pulse in optical fiber
chromatic dispersion, where the photoelectric detector and
amplifier frequency band are wide enough and the conversion
rate is fast sufficiently, the optical pulse width Rpulse is given
by

Rpulse =
twVg
2

(2)

where tw is the optical pulse width and Vg is the speed of light
in optical fiber. The spatial resolution is directly proportional
to the optical pulse width tw.

There are many proposed techniques to improve the spatial
resolution of a RDTS system [21], [22], [23], [24], [25].
Many of the proposed methods found in literature require
hardware modifications, like a laser source with a shorter pulse
width, modifications on pulses frequency and/or a different
photodiode detector. In this work is proposed the spatial
resolution improvement of a commercial RDTS equipment
by applying the total variation deconvolution computational
technique. The main advantage is the fact of its not necessary
any hardware modifications and the technique could be applied
to any commercial RDTS equipment.

C. Experimental Setup

To apply the total variation deconvolution technique firstly
its necessary identify the RDTS system model. The RDTS
was modeled based on linear system identification techniques.
The RDTS is considered a LTI (Linear Time-Invariant) system
and the equipment response g(z) could be obtained by the
convolution of impulse response h(z) of the equipment with
the real measured temperature f(z) [26]:

g(z) = h(z) ∗ f(z), (3)

or:

G(s) = H(s)F (s), (4)

by applying the Laplace transform in equation. 3.
The RDTS system transfer function is obtained estimating

its poles and zeros and its given by
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H(s) =
b0s

m + b1s
m−1 + ...+ bms

sm + a1sn−1 + ...+ a1
=

∏m
i=1(s− αi)∏n
i=1(s− βi)

, (5)

where αi are the zeros and βi are the poles.
The experimental setup used in this work is presented in

figure 3. The commercial RDTS equipment used was a AP
Sensing model N4385B with a spatial resolution of 1 m,
acquisition time of 30 s, sample interval down to 15 cm and
temperature resolution of 0.04 ◦C for fibers of up to 2 km.
Experimental test was carried with a LAUDA thermal bath,
model ECO RE415.

Fig. 3. Experimental setup used for experiments.

One special cover for the thermal bath was designed, its was
made of stainless steel and vacuum was applied in its interior.
One small aperture in its center allow pass the optical fiber
through the cover. Figure 4 shows the special cover and figure
5 shows the cover instrumented with the hot steps fiber.

Fig. 4. Thermal bath vacuum cover.

Fig. 5. Thermal bath vacuum cover instrumented with optical fiber.

The cover with internal vacuum have some special charac-
teristics:

- Provides better thermal insulation between the thermal
bath and the external environment;

- Provides better thermal equilibrium inside the thermal
bath;

- Provides more uniform hot steps due to the better thermal
insulation between thermal bath and the external environment.

Step-index multimode fiber with 50 µm core diameter and
125 µm clad diameter o was used in the experiment. One
arrangement with 12 hotspots was made: 3 cm, 5 cm, 10 cm,
15 cm, 30 cm, 50 cm, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m and 15 m,
figure 6. The thermal bath temperature was settled to 80 ◦C.

3 cm 5 cm 10 cm 15 cm 30 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m

10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 m

RDTS

Hot Steps (inside thermal bath)

Buffers (ambient temperature)

Fig. 6. Hot steps arrangement.

The transfer function coefficients and impulse response were
estimated using the tfest and impulse Matlab R© functions
respectively. The obtained estimated transfer function was 5
poles and 5 zeros with 92.96% accuracy. Figure 7 shows
experimental data versus model data, with steps of 3 cm, 5cm,
10 cm, 15 cm, 30 cm, 50 cm, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m and
15 m hot steps. Estimated system impulse response h(z) was
shown in figure 8.
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Fig. 7. Estimated data versus experimental data. Accuracy: 92.96 %.

III. TOTAL VARIATION DECONVOLUTION ALGORITHM

Total variation deconvolution algorithm implementation first
step consist in discretize the model obtained by equation 3 and
rewrite it using matrix-vector notation, as follow [26]:

g = Hf + n (6)


g(z0)

...

...
g(zk)

 =


h(z0) h(z0−1) · · · h(z0−k)

... h(z0) · · ·
...

...
...

. . .
...

h(zk) h(zk−1) · · · h(z0)

×

f(z0)

...

...
f(zk)

+


n(z0)

...

...
n(zk)

 (7)

where g is the vector of the RDTS data, H is the matrix of
the sensitivity obtained by the RDTS impulse response, f is
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Fig. 8. RDTS estimated impulse response h(z).

the temperature profile vector and n is a vector representing
the sources of additive white Gaussian noise.

The RDTS has a characteristic of a low-pass system, there-
fore its employed the Total Variation penalization to stabilize
and improve the recoverying temperature profile [26]:

f̂ = arg min
f
‖g-Hf‖pp + λ‖Df‖1, (8)

where f̂ is the reconstructed signal, p is the norm of data
fidelity term, λ is the regularization parameter to control
the sensitivity of the solution to the noise and D is a finite
difference matrix. We applied the Interactive Reweighted Least
Squares (IRLS) method to solve equation 8.

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

One new experiment was conducted using the thermal bath
with the vacuum cover to test the algorithm. The tested hot
steps length was 1 m, 50 cm, 15 cm and 10 cm. The thermal
bath temperature was settled to 65 ◦C and ambient temperature
was 25 ◦C. Figures 9, 10, 11 and 12 shows the comparison
of untreated and treated RDTS data and the original input
temperature signal.

Fig. 9. Result of hot step reconstruction with 1 m and 65 ◦C.

Reconstructed hot step with 1 m, figure 9, presents a better
results than the original untreated RDTS output. Temperature

was correctly estimated and as well the length on the top of
the step.

Fig. 10. Result of hot step reconstruction with 50 cm and 65 ◦C.

Figure 10 shows the reconstructed temperature signal with
50 cm length hot step. As in the case of the 50 cm hot step
length the temperature signal and the length on the top of the
step was correctly estimated.

Fig. 11. Result of hot step reconstruction with 15 cm and 65 ◦C.

Results for 50 cm length hot step is shown in figure 11. The
reconstructed temperature signal and the top length of the hot
step was well reconstructed by the algorithm.

Fig. 12. Result of hot step reconstruction with 10 cm and 65 ◦C.
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The last result, for 10 cm length hot step, is shown in figure
12. Reconstruction algorithm did not met a good result, both,
the temperature and the top length of hot step was incorrect
reconstructed.

V. CONCLUSION

The application of a total variation deconvolution algorithm
to improve the spatial resolution of a RDTS system was
demonstrated. The spatial of a typical commercial RDTS
equipment, 1 m , allows its use for temperature monitoring of
large structures like pipelines, tunnels or civil structures but not
for applications in which its necessary monitoring temperature
of small lengths, in order of centimeters. A commercial RDTS
system was modeled, with 92.96% of accuracy. The model was
used with a total variation deconvolution algorithm develop
in Matlab, an improvement of spatial resolution in order of
more than 6 times was obtained. The output signal of the
RDTS was treated using the total variation deconvolution
algorithm and the original spatial resolution of 1 m was
reduced and tested for 15 cm. This value allows the application
of the RDTS system in smaller structures and equipment. The
main advantage of the technique its unnecessary any hardware
modification and could be applied to any RDTS commercial
equipment.
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Abstract—We report an optical sensor based on the interfer-
ence pattern created by an all-fiber Michelson interferometer
setup which is used to measure the refractive index of a
surrounding liquid with high sensitivity. The interference pattern
was generated by using a combination of fibers with different
cores fusion-spliced with a 4 µm axial misalignment in order to
couple part of the core radiation to the fiber cladding creating
two optical paths. The sensing fiber, of only 2 cm length, is
then exposed to the external medium, and discrete measurements
of refractive index are achieved in the range from 1.34 to 1.4
with sensitivities of 43.48 nm/Refractive Index Units (RIU), much
higher than previously obtained with other similar sensors. This
very simple and compact configuration could be potentially used
for bacteria detection.

Keywords—Fiber sensor, Optical fiber interference, Optical
interferometry, Optical fiber applications, Optical fiber devices,
Refractive index.

I. INTRODUCTION

Optical fiber sensors have been widely used in biological,
chemical and environmental industries. Their usage is due to
many of its advantages, such as, being intrinsically safer than
electronic circuits (especially when operating in harsh envi-
ronments), immune to external electromagnetic interference,
and presents high sensitivity and simplicity in construction..
Some of the most common parameters that are measured by
fiber sensors are temperature, level, displacement, voltage and
refractive index [1]–[4].

The refractive index of liquids is particularly important for
a variety of applications in the chemical, biomedical and in the
food processing industry [5]–[9]. Several studies have already
explored refractive index fiber optic sensors for many appli-
cations, such as measuring growth, detecting and monitoring
bacteria online, and including food-borne bacterial pathogens
[10]–[12]. Moreover, the detection of the bacteria Escherichia
coli [13] and also the levels of oxygen concentration in
hypoxic tumors during the treatment of radiotherapy [14] were
already performed using optical sensors employing refractive
index measurements.

Refractive index sensors based on interferometric fiber con-
figurations have already been published using Mach-Zehnder
[15], Michelson [7], and Fabry-Perot [14], [16] setups. Other
type of RI’s sensors have also been demonstrated using, for
example, long-period grating (LPG) [17], [18]. The range of
refractive indexes over which those sensors are studied is

commonly in the region from 1.33 to 1.44 since this region
can easily be obtained by mixing glycerine (1.44) and water
(1.33). Additionally, this region is usually enough to allow,
for instance, the detection of bacteria concentration in aqueous
solutions [13].

The sensitivities verified from fiber interferometric sensors
that measure refractive index ranging from 1.33 to 1.44 can
vary considerably. In [6] the sensitivity of the 1 cm sensor
is about 8.5 nm/RIU from 1.333 to 1.471, and in [19] it is
8.8 nm/RIU for a 12 cm sensor in the region of 1.34 to 1.44.
More complex configurations can give rise to much higher
sensitivities, such as in [9] where 573 nm/RIU was achieved
in the region of refractive indexes from 1.33 to 1.43, but a cost
of high fabrication complexity. Here we present a low-cost and
simple and easy to fabricate 2 cm interferometric fiber sensor
capable of measuring refractive indexes with sensitivities as
high as 43.48 nm/RIU from 1.34 to 1.4. Our approach consists
of combining an axial offset splice technique, with the use
of two fibers with different diameters, similar to what was
done in [19], [20], in a Michelson Interferometer configuration
in order to generate and to capture the interference pattern.
Such configuration could potentially be used to sense with high
sensitivities also other physical parameters such as temperature
and small-range levels.

II. THEORY AND EXPERIMENT

The operating principle of the sensor consists in separating
a optical beam in two paths with different phase velocities
and then recombining both forming an interference pattern in a
Milcheson interferometer configuration. In this sensor a single-
mode fiber (SMF) with 10 µm core is fused spliced with a 4
µm axial off-set to a reduced core fiber (RCF) of 2 cm length,
where the RCF is a single-mode commercial fiber (Raman
OFS fiber) having a core diameter of 6 µm, as shown in Fig.
1. This misaligned splice is readily done by using a standard
function of commercial fusion-splice machine (Fujikura 70 S).
In this setup, part of the light passing through the SMF core
is scattered to the cladding of the RCF, and other part couples
to its core. The part of the light that couples to the cladding
experiences a different phase velocity through its propagation
and more so this phase velocity can be influenced by external
parameters such as the refractive index of the external medium,
as already shown in [19].
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Fig. 1. Fiber arrangement using an off-setted fiber with reduced core to
generate the cladding modes 3-D view.

When the light arrives at the end of the 2 cm RCF, which
is effectively the sensing element in our setup, a part of it
is reflected back at the end interface through both its core
and cladding, again experiencing the difference in their phase
velocities. Back at the SMF part of the radiation that was
propagating through the RCF cladding also couples to the
fiber core, generating an interference pattern that can be used
to sense the amount of difference accumulated in the phase
velocities obtained from both paths. A circulator is used to
separate the input and the incoming signals, as shown in
Fig. 2. An optical spectrum analyzer (OSA) reads the output
spectrum, trough which we use to inspect the refractive index
of the external medium. The overall insertion loss of the sensor
is 27.4 dB.

Fig. 2. Sensor schematic used in the experiments.

III. PROCEDURES AND RESULTS

In order to generate the interference pattern, we use as the
input a broadband source centred at 1550 nm with a 3 dB band
of 60 nm and optical power of - 5.5 dBm. The 2 cm sensor
head is fully immersed inside a 10 cm recipient initially filled
with water (refractive index of 1,333) at 25 ◦C. The variations
in the liquid refractive index were done by adding glycerin in
different concentrations to the solution. More precisely, we
used water-glycerin solution from 90/10% to 50/50% in our
experiments since this was the region with highest linearity,
that represents a refractive index range from 1.344 to 1.398.

The obtained spectra for different liquid refractive indexes
is shown in Fig. 3. According to the results obtained, the
shift in the central wavelength of the peaks occurs to the left

and its intensity most of times decreases, as the concentration
of glycerin in the mixture increases, therefore allowing the
refractive index do be sensed by analyzing the peaks position.
In Fig. 3, all 5 peaks could potentially be used to perform
the measurements. Nevertheless, the peak initially centered
near 1555 nm was the one which showed the highest level
of linearity in its response and hence it was the one chosen to
calibrate the sensor. Moreover, the choice for using the sensor
by analyzing only the central wavelength shifts is justified also
because it avoids instabilities and non-linearities related to the
peak amplitudes, as it can be seen in Fig.3 and it was also
observed in [20].

Fig. 3. Spectra obtained at the sensor output showing the peaks obtained by
interferometry

1.35 1.36 1.37 1.38 1.39

Refractive Index

1548

1550

1552

1554

1556

1558

1560

W
a

v
e

le
n

g
th

 [
n

m
]

Linear fit

Experimental data

y = 1613.24 - 43.48.x

Fig. 4. Central wavelength of the peak initially centered at 1555 nm as a
function of the liquid refractive index

The result can be seen in Fig. 4, where the central wave-
length of the peak initially centered at 1555 nm is shown
as a function of the liquid refractive index. As expected, we
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can clearly see that the wavelength decreases as the refractive
index increases and, more specifically, with a sensitivity of
43.48nm/RIU, which is approximately 5 times higher than
it was obtained from sensors built using similar techniques
[19]. Moreover, the response presents a good level of linearity,
showing a coefficient of determination R2 = 0.98.

CONCLUSION

In this paper we experimentally demonstrated a 2 cm high-
sensitive simple and compact refractive index sensor in an
all-fibre configuration. The sensor was build using only two
fibers with different core diameters spliced with a commercial
fusion-splice machine with a 4 µm axial misalignment forming
a Michelson interferometer. Glycerin-water solutions with
10% to 50% concentration of Glycerin were analyzed and in
the region of refractive indexes from 1.34 to 1.398 our sensor
presented a sensitivity of 43.48nm/RIU with a R2 coefficient
of determination of 0.98. The same setup, could potentially
be used to sense with high sensitivities also other physical
parameters such as temperature and level.
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Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

sistema de sensoriamento de temperatura para aplicações em 

diferentes equipamentos. Foi proposto um esquemático e através 

dele foi possível realizar a medição da temperatura utilizando as 

variações de potência resultante da interação das curvas dos 

Sensores a Fibra Óptica LPG com as curvas dos Sensores a Fibra 

Óptica FBG. 

Palavras-chave— LPG, FBG, sensor, temperatura, potência, 

fibra óptica. 

I.  INTRODUÇÃO 

Atualmente, a rede elétrica possui uma grande quantidade 

de equipamentos que, em virtude da alta corrente elétrica, 

precisam ser supervisionados para que não ocorram falhas 

decorrentes de um superaquecimento. Problemas como este 

podem ocorrer devido ao mal dimensionamento de dispositivos 

ou de condutores, permitindo que grandes correntes elétricas 

sejam drenadas para a rede. Nestes casos, estes problemas 

podem gerar a danificação de cabos, de estruturas ou de 

aparelhos. 

Neste cenário, os sensores ópticos baseados em Redes de 

Longo Período (Long Period Grating (LPGs)) e Redes de Bragg 

(Fiber Bragg Grating (FBGs)) são uma ótima solução para o 

monitoramento da temperatura de diferentes dispositivos na 

rede elétrica, uma vez que estes são imunes a interferências 

eletromagnéticas. 

Este trabalho propõe uma metodologia para a interrogação 

da temperatura a partir de um sensor óptico baseado na LPG e 

na FBG e mostra a vantagem de sua utilização quando 

comparado à sensores convencionais. 

 

A. Fibra óptica 

Uma fibra óptica é um pequeno filamento cilíndrico 

composto por três camadas de material dielétrico com 

diferentes funções, diâmetros e índices de refração. A região 

central da fibra é chamada de núcleo, envolta por uma camada 

denominada casca que é composta por um material com índice 

de refração menor e raio maior que o do núcleo. A casca é ainda 

envolta por uma última camada denominada capa que isola e 

protege o interior da fibra do meio externo. 

A fibra óptica tem alta capacidade de transmitir os raios de 

luz com uma grande velocidade, além de ser um filamento 

imune às interferências eletromagnética, sendo então uma 

ótima solução para a área de Telecomunicações. 

 

B. LPG 

Com uma fibra óptica é possível criar uma rede LPG 

denominada rede de longo período que pode ser induzida por 

deformações físicas do material da fibra ou por uma modulação 

periódica no índice de refração de uma fibra ao longo de seu 

comprimento [1]. Essa modulação periódica pode ser feita em 

seu núcleo através de técnicas óticas, químicas, mecânicas ou 

térmicas. [2] 

Mudanças de temperatura, deformações mecânicas e 

variações no índice de refração do meio externo à fibra geram 

alterações no período e/ou no índice de refração efetivo dos 

modos de casca e estas perturbações causam deslocamentos do 

comprimento de onda de ressonância e variações de potência. 

[3] Com essas variações e deslocamento é possível fabricar os 

sensores e transdutores de deformações mecânicas. 

Estes dispositivos são construídos através de alterações nas 

características da fibra óptica, tais como mudanças nos 

diâmetros do núcleo e da casa, marcações gravadas na fibra, 

dentre outras. O período de uma LPG é a distância entre duas 

marcações. Quando há uma diminuição deste período (alteração 

das marcações) gera-se um vale no espectro óptico. A medida 

que ocorrem variações desse período, ocorrem mudanças no 

espectro do vale e um monitoramento dessas mudanças permite 

a criação dos sensores. O espectro de uma LPG utilizada no 

experimento é mostrado nas Fig. 1 e Fig. 2. 

 

 

Fig. 1. Espectro de uma LPG obtido em um analisador de espectros ópticos. 
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Fig. 2. Espectro detalhado de uma LPG. 

C. FBG 

Uma FBG denominada Fiber Bragg Grating é um tipo de 

distribuição construída em um segmento de fibra óptica (assim 

como uma LPG) e configurada para um comprimento de onda 

específico da luz. Esse tipo de rede transmite uma parte dos 

comprimentos de onda de luz e reflete o restante.  

Um sensor baseado em uma FBG atua como um filtro de 

banda estreita. Neste caso, se uma luz for inserida na fibra, 

apenas a luz da região estreita (centrada no comprimento de 

onda de Bragg) será refletida, o restante da luz terminará seu 

caminho através da fibra óptica sem nenhuma perda. Quando a 

fibra onde a FBG está localizada é sujeita a variações externas 

de temperatura, tensão e/ou deformação, o comprimento de 

onda central da FBG muda para um comprimento de onda 

maior ou menor. O espectro de uma FBG utilizada nos 

experimentos é mostrado na Fig. 3. 

 

 

Fig. 3. Espectro de uma FBG obtido em um analisador de espectros óptico em 

dois instantes distintos da medição. 

 

As Fig. 1, Fig. 2 e Fig. 3 são indicadas para apresentar as 

curvas de um LPG e uma FBG através de um analisador de 

espectro óptico. Estas curvas não foram utilizadas para 

discussões a respeito dos resultados, mas apenas para mostrar 

conceitualmente as respostas dos sensores. 

 

II. DESENVOLVIMENTO 

A. Metodologia proposta 

Para a criação do setup sensor de temperatura foi proposto 

um esquemático composto por um interrogador óptico descrito 

no diagrama da Fig. 4. O modelo proposto é constituído de um 

espectro de uma LPG (composta por dois vales), que é sensível 

a mudanças da temperatura, e de um interrogador óptico. Este 

interrogador é composto por duas FBGs com seus respectivos 

espectros centrados nos comprimentos de onda referentes aos 

dois vales da LPG. Estes comprimentos de onda são indicados 

nas tabelas de medições ao longo deste trabalho. 

 

 

Fig. 4. Diagrama de blocos do esquemático proposto para a criação do sensor. 

 

A montagem experimental é mostrada de maneira 

detalhada nas Fig. 5. 

 

 

Fig. 5. Esquemático do sensor para uma máquina elétrica. 

 

Foi projetada uma LPG com uma variação de 0.36nm/ºC e 

especificações dadas nas TABELA 1, TABELA 2 e TABELA 

3. Nesta montagem foram utilizados um acoplador óptico, entre 

o LED e o interrogador, uma bobina de aproximadamente 

10km, a fim de demonstrar a eficiência do sistema para 

sensoriamento a longas distâncias, um circulador óptico e a 

fibra sensora LPG.  
 

TABELA 1. Parâmetros termo - ópticos da LPG utilizada 

Parâmetros termo - ópticos Núcleo Casca 

Coeficiente de expansão 

térmica [1/C] 

5.5e-007 5.5e-007 

Coeficiente termo - óptico 

[1/C] 

8.3e-007 8.3e-007 

Temperatura de referência 25 

 

TABELA 2. Especificações da fibra SMF-28 

LPG  SMF-28 

Raio do núcleo 4.15 μm 

Raio da casca 58.35 μm 

Índice de refração do núcleo 1.44921 
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Índice de refração da casca 1.44403 

 

TABELA 3. Especificações da rede LPG 

Definições da rede LPG 

Período 670 μm 

Comprimento 35000 μm 

Índice de modulação 0.0003 

Número de segmentos 30 

 

A partir da análise do espectro da LPG, dois diferentes 

espectros de FBG foram utilizados. Cada um destes espectros 

foi posicionado no final dos vales da LPG de modo que a 

medida que ocorriam mudanças na temperatura, as variações de 

potência de cada pico das curvas finais sofriam alterações. 

Ainda para este esquemático proposto foram utilizados três 

Medidores de Potência (Power Meter) óptica para medição da 

potência de saída e três FBGs utilizadas como filtros. 

• Filtros 

Para a definição do tipo de filtro a ser utilizado foram 

realizadas análises em relação à largura de banda e ao 

posicionamento do mesmo. Para este caso foi usado a FBG 

(Fig. 6).  

Foi escolhido um filtro FBG centrado no comprimento de 

onda dos dois vales da LPG, pois desta maneira quando ocorrer 

mudanças de temperatura o espectro da LPG sofrerá variações 

de potência e de comprimento de onda e o filtro conseguirá 

medir essas variações de potência que são decorrentes da 

convolução do espectro da nova LPG com o espectro do filtro. 

Quanto ao posicionamento, foi levando em consideração o 

mesmo comprimento de onda das FBGs utilizadas no 

interrogador e em relação às suas larguras de banda, estas foram 

dimensionadas através da medição da largura de banda de cada 

um dos picos das FBGs. Esse filtro apresenta uma reflexão 

máxima de aproximadamente 95% e uma Largura da faixa de 

reflexão de aproximadamente 125 GHz. A imagem abaixo 

demonstra o filtro utilizado para medição da variação de 

potência referente ao segundo vale da LPG. Ele apresenta uma 

largura de banda de 60 nm e está centrando no comprimento de 

onda de 1617.6 nm. Para o terceiro vale o sensor está centrado 

no comprimento de onda de 1741.8 nm. 

 

 

Fig. 6. Filtro utilizado no interrogador. 

• Power Meter 

Com a medição da potência dos picos das FBGs relacionadas 
às mudanças de temperatura da LPG foi possível determinar a 
relação da temperatura pela potência. 

B. Resultados  

Com o esquemático montado, a temperatura da LPG foi 

alterada em uma faixa de 25ºC até 65ºC. Para cada variação da 

temperatura foram obtidas as medidas de potência do OSA 

(analisador de espectro óptico) e do Medidor de Potência (Power 

Meter). Com os valores de potência foi possível analisar quando 

ocorreram mudanças da temperatura e então definir o sensor. 

As medições de potência em função da variação da 

temperatura são mostradas nas TABELA 4 - TABELA 8. 

Nestas tabelas estão indicados em quais comprimentos de onda 

os picos das FBGs estão localizados. Os valores do 2º pico são 

referentes às medições do segundo vale da LPG e os valores do 

3º pico são referente às medições do terceiro vale da LPG. O 

primeiro vale é o vale fundamental e não foi utilizado nas 

medições. 
 

TABELA 4. Variação de 25ºC na LPG 

Picos da FBG Valor encontrado 

no OSA 

Valores do 

Power Meter 

2º pico (1617.6 nm) -35.1189 dBm -39.937 dBm 

3º pico (1741.8 nm) -37.0762 dBm -42.220 dBm 

 

 

TABELA 5. Variação de 35ºC na LPG 

Picos da FBG Valor encontrado 

no OSA 

Valores do Power 

Meter 

2º pico (1617.6 nm) -35.829 dBm -40.527 dBm 

3º pico (1741.8 nm) -38.0654 dBm -42.751 dBm 

 

 

TABELA 6. Variação de 45ºC na LPG 

Picos da FBG Valor encontrado 

no OSA 

Valores do Power 

Meter 

2º pico (1617.6 nm) -37.7681 dBm -42.454 dBm 

3º pico (1741.8 nm) -40.2703 dBm -44.883 dBm 

 

 

TABELA 7. Variação de 55ºC na LPG 

Picos da FBG Valor encontrado 

no OSA 

Valores do Power 

Meter 

2º pico (1617.6 nm) -41.5207 dBm -45.740 dBm 

3º pico (1741.8 nm) -45.4371 dBm -49.807 dBm 

 

 

TABELA 8. Variação de 65ºC na LPG 

Picos da FBG Valor encontrado 

no OSA 

Valores do Power 

Meter 

2º pico (1617.6 nm) -42.3699 dBm -46.578 dBm 

3º pico (1741.8 nm) -49.5021 dBm -53.877 dBm 

 

A partir destes resultados foram criados gráficos (Fig. 7, 

Fig. 8, Fig. 9 e Fig. 10) de potência pela temperatura para cada 

pico da FBG. 
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Fig. 7. Gráfico da potência (medida analisador de espectros ópticos) x 

temperatura para o segundo pico da curva final. 

 

 

Fig. 8. Gráfico potência (medida no Power Meter) x temperatura para o 

segundo pico da curva final. 

 

 

Fig. 9. Gráfico da potência (medida analisador de espectros ópticos) x 

temperatura para o terceiro pico da curva final. 

 

 

Fig. 10. Gráfico potência (medida no Power Meter) x temperatura para o 

segundo pico da curva final. 

Através das variações da potência medidas pelo Medidor 

de Potência foi possível observar quando ocorreram variações 

de temperatura em um determinado ambiente. Como citado 

anteriormente ao longo do trabalho, a potência foi medida 

também pelo Analisador de Espectros Óptico (OSA) embora 

este não seja muito utilizado para fins práticos. 

Além da análise de potência pela temperatura, foi realizada 

também uma análise do comprimento de onda dos vales da LPG 

pela temperatura (Fig. 11 e Fig. 12).  

 

 

Fig. 11. Gráfico da variação do comprimento de onda do segundo vale da 

LPG pela temperatura. 
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Fig. 12. Gráfico da variação do comprimento de onda do terceiro vale da LPG 

pela temperatura. 

III. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi proposto a criação de um esquemático 

de um sensor (constituído por uma fonte de luz, uma bobina de 

fibra de interligação e um interrogador) que através da variação 

de potência mede a temperatura em diferentes equipamentos. 

Com base nos resultados obtidos foram gerados gráficos de 

potência por temperatura e variações de comprimento de onda 

por temperatura. Utilizando o sensor proposto dentro de um 

equipamento é possível medir através dos gráficos, indicados 

ao longo do trabalho, a potência e analisar a temperatura em 

tempo real. 

Analisando os gráficos das Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9 e Fig. 10, 

é possível observar também que há uma queda da potência com 

o aumento da temperatura que ocorre devido ao posicionamento 

das FBGs na curva da LPG. Com essa análise é possível 

observar como a curva da LPG varia no eixo das abscissas 

(variação do comprimento de onda) e dessa maneira é possível 

identificar que a interação da variação dessa curva com as FBGs 

fixas indicará uma mudança de potência no espectro resultante, 

consequentemente é possível analisar quando ocorreram as 

variações de temperatura. Quando a temperatura é alterada nas 

LPGs, estas se deslocam de maneira linear ao longo do eixo das 

abscissas, como indicado nos gráficos e como esperado 

teoricamente, comprovando a viabilidade deste sensor. 

A medida que ocorrem variações da LPG, resultantes das 

variações de temperatura, o espectro da LPG se move de tal 

forma que a interação resultante das curvas da FBG e da LPG 

ocasiona uma menor potência. Essa variação do espectro da 

LPG pode ser vista nas Fig. 11 e Fig. 12 através da variação do 

comprimento de onda relacionado à temperatura.  

A temperatura poderia ser analisada somente com um dos 

vales da LPG, assim, precisaríamos de apenas uma FBG. Porém, 

o que se buscou neste trabalho foi correlacionar os dois vales da 

LPG e melhorar possíveis erros de medição. Para isso foi 

implementado um canal de resposta redundante.  

Por fim, fica comprovado que este esquemático possui 

utilidade para vários tipos de equipamentos, como dispositivos 

elétricos, uma vez que estes são mais propícios à um 

superaquecimento que podem causar falhas na rede elétrica. 
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Resumo—Neste trabalho a TD-EFIE será utilizada na previsão 
de propagação de um pulso eletromagnético sobre um terreno 
irregularmente suave. É assumida uma incidência rasante no 
terreno para uma onda polarizada verticalmente. Bons resultados 
são alcançados quando comparados aos obtidos pela TD-MFIE e 
TD-UTD. 

Palavras chave—Previsão de propagação, Equação integral, 
domínio do tempo, Método dos Momentos 

I.  INTRODUÇÃO 

O aumento no uso do espectro eletromagnético em 
telecomunicações mostrou a necessidade de usar esse espectro 
de maneira mais eficiente, de forma que um sistema de 
comunicação não interfira em outro e que ainda tenha altas taxas 
de transmissão de dados. Levando isso em consideração, deve-
se melhor prever a propagação de uma onda de rádio quando se 
projeta tal sistema. Métodos empíricos têm sido muito utilizados 
para prever a propagação de ondas eletromagnéticas e eles 
podem ser mais rápidos que os modelos determinísticos. Porém, 
mesmo sendo mais complexos e lentos, os modelos 
determinísticos retornam resultados mais precisos, já que são 
obtidos diretamente das Equações de Maxwell. 

Com o avanço do processamento computacional, o tempo 
necessário para predizer a propagação de uma onda utilizando 
métodos determinísticos tem diminuído. Isso tem aumentado o 
interesse em pesquisas em propagação utilizando tais métodos. 
Predições utilizando equações integrais têm ganhado atenção 
devido à sua análise de onda completa, retornando resultados 
com alta precisão [1]. Uma predição, no domínio da frequência, 
baseada na Equação Integral do Campo Elétrico (Electric Field 
Integral Equation - EFIE) foi proposta em [2], aplicada em um 
terreno irregularmente suave. Uma formulação complementar, 
também no domínio da frequência, foi proposta em [1] 
utilizando a Equação Integral do Campo Magnético (Magnetic 
Field Integral Equation - MFIE). Ambos os trabalhos foram 
comparados em [1], onde a MFIE apresentou melhor 
convergência que a EFIE, o que significa que a MFIE pode ser 
utilizada com um menor esforço computacional. Em ambos os 
trabalhos uma incidência rasante foi assumida, o que 
possibilitou tratar o terreno como um condutor magnético 
perfeito para uma onda polarizada verticalmente. O princípio da 
equivalência foi então aplicado para encontrar a corrente 
magnética equivalente na superfície do terreno. A corrente 

equivalente foi obtida utilizando o Método dos Momentos. 
Assumindo o terreno invariável na direção transversal, o Método 
da Fase Estacionária foi utilizado para simplificar o cálculo da 
integral de superfície [1], [2]. 

Com a utilização de sistemas de telecomunicação de faixa 
muito larga (Ultra Wideband - UWB) tem-se aumentado o 
interesse no estudo da propagação no domínio do tempo, já que, 
no domínio da frequência, seria necessário o estudo da 
propagação para diversas frequências do espectro do sinal 
transmitido. Além disso, o estudo nesse domínio permite a 
visualização da dispersão temporal do sinal transmitido [3], [4]. 
As equações integrais do campo magnético e elétrico foram 
utilizadas em [4] e [5], respectivamente, na previsão de 
propagação de uma onda eletromagnética em um terreno 
suavemente irregular no domínio do tempo (TD-MFIE e TD-
EFIE, respectivamente). A transformada inversa de Fourier foi 
aplicada sobre a formulação no domínio da frequência após a 
aplicação do método da fase estacionária, encontrando as 
respectivas formulações no domínio do tempo. Para encontrar as 
correntes magnéticas equivalentes foram utilizados o Método 
dos Momentos e a técnica marching-on-in-time, onde a corrente 
em determinado instante de tempo é calculada a partir das 
correntes em instantes de tempo anteriores [6]. 

Neste trabalho a TD-EFIE é utilizada na previsão de 
propagação de um pulso eletromagnético sobre um perfil de 
terreno caraterizado por duas cunhas consecutivas. O resultado 
obtido dessa formulação é comparado com os resultados obtidos 
utilizando a TD-MFIE e a Teoria Uniforme da Difração no 
domínio do tempo (Time Domain Uniform Theory of Diffraction 
- TD-UTD) [3]. 

Na próxima seção o desenvolvimento das formulações da 
EFIE e MFIE no domínio da frequência é apresentado; na Seção 
III é mostrado o desenvolvimento da formulação no domínio do 
tempo, TD-EFIE e TD-MFIE; na Seção IV são mostrados os 
resultados comparados com a TD-UTD e na Seção V são 
apresentadas as conclusões deste trabalho. 

II. FORMULAÇÃO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

O problema a ser resolvido é calcular o campo 
eletromagnético espalhado por um terreno irregularmente suave. 
Esse tipo de ambiente pode ser encontrado em áreas rurais, onde 
não há muitos prédios, o que resulta em um ambiente com 
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pequenas irregularidades. Como esse tipo de ambiente é menos 
complexo que áreas urbanas, um método determinístico pode ser 
útil na caracterização de canais de rádio. 

O espalhamento de ondas eletromagnéticas pode ser 
resolvido com a ajuda do princípio da equivalência. Esse 
princípio garante que o campo espalhado pelo terreno é o mesmo 
quando o terreno é substituído por correntes equivalentes em sua 
superfície, desde que as condições de fronteiras sejam as 
mesmas em ambos os problemas [7]. Conhecendo-se o campo 
incidente, as correntes equivalentes superficiais podem ser 
determinadas e então o campo espalhado pode ser encontrado 
utilizando as equações integrais, onde um campo é obtido a 
partir da distribuição de corrente superficial. 

Neste trabalho são assumidas uma incidência rasante e uma 
onda com polarização vertical. Para uma onda polarizada 
verticalmente com um ângulo de incidência rasante, o 
coeficiente de reflexão de Fresnel é aproximadamente -1. Assim, 
a soma dos campos incidente e refletido na superfície do terreno 
resulta em um campo magnético nulo paralelo à superfície e em 
um campo elétrico apenas com componentes paralelas a essa 
superfície. Essas são as características de um condutor 
magnético perfeito. Portanto, o terreno pode ser tratado como 
um condutor magnético perfeito e existirão apenas correntes 
magnéticas equivalentes. Assim, as equações integrais do campo 
elétrico e magnético, no domínio da frequência, para uma 
distribuição superficial de corrente magnética, serão dadas no 
domínio da frequência por [8]: 
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1
( ') ( ') ,S SS

L jk M r G M r G ds
k

          
   

 
        

(3) 

2 [ ( ') ] ,SS
L M r G ds


   

  
      

(4) 

onde T é 2 se o campo é calculado na superfície S   do terreno e 

1 se calculado fora dela, SM


 é a densidade superficial de 

corrente magnética, r 


 localiza as fontes, r


 é a posição onde os 

campos elétrico e magnético são calculados, E


 e H


, 

respectivamente, G  é a função de Green do espaço livre, inE


 e 

inH


 são os campos elétrico e magnético incidentes, 

respectivamente, 2 /k    é o número de onda, onde   é o 
comprimento de onda e   é a impedância intrínseca do meio, 
neste caso o espaço livre. Aplicando as condições de fronteira 
de um condutor magnético perfeito, 

ˆ ,Sn E M 
 

 (5) 

ˆ 0,n H 


 (6) 

em (1) e (2), com 2T  , já que a integral está sendo avaliada na 
superfície do terreno, tem-se: 

2

( ')
ˆ ˆ( ) ( ),

2
S

in S

M r
n E r n L M    

   
 (7) 

1

1
ˆ ˆ( ) ( ).in Sn H r n L M


   
  

 (8) 

Assumindo que o transmissor esteja suficientemente 
afastado do terreno, as correntes equivalentes podem ser 
consideradas como tendo uma distribuição de fase esférica [1], 
[2]: 

| ' |( ) ( ) ,ojk r r
S aM r M r e 

   
 (9) 

onde ( )aM r
 

 é a corrente superficial equivalente sem a 

distribuição de fase esférica e or


 localiza a antena transmissora, 
como mostrado na Fig. 1, onde é mostrado também o sistema de 
coordenadas adotado aqui para o perfil do terreno. n̂  e n̂  são os 
vetores unitários normais à superfície nos pontos do observador 

e fonte, respectivamente, e l̂  e l̂  são seus respectivos vetores 

unitários tangentes à superfície. 1R


 localiza o ponto fonte em 

relação à antena transmissora e 2R


 localiza o observador em 
relação ao ponto fonte. Considerando isso, (3) e (4) podem ser 
escritas como: 

| ' |
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| ' |
2 [ ( ') ] .ojk r r

a

l

L M r e G dy dl


 

 

     
   

 (11) 

Assumindo que o terreno seja invariável ao longo do eixo y  

e que k  seja suficientemente elevado, o método da fase 
estacionária pode ser utilizado para reduzir as integrais de 
superfície em (10) e (11) em integrais de linha, e então (7) e (8) 
podem ser escritas como [1], [2]: 

 

 
Fig. 1 - Sistema de coordenadas adotado para o perfil do terreno. 
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onde 1R  é a distância da antena transmissora ao ponto fonte e 

2R  é a distância do ponto fonte ao ponto observador, ambas são 

distâncias ao longo do plano de incidência 0oy y  , onde oy  
é a coordenada y  do transmissor. 

III. FORMULAÇÃO NO DOMÍNIO DO TEMPO 

As formulações no domínio do tempo podem ser 
encontradas aplicando a transformada inversa de Fourier em 
(12) e (13). Com a transformada inversa, além das integrais de 
linha, surgem integrais de convolução que deverão ser 
resolvidas. Para encontrar a corrente magnética superficial 
equivalente no domínio do tempo são utilizados o Método dos 
Momentos e a técnica marching-on-in-time e, para isso, divide-
se o terreno em diversos segmentos e discretiza-se o tempo e, 
assim, monta-se um sistema de equações. Tem-se, então, para a 
TD-EFIE um sistema do tipo [9]: 

1 2
, , , , 1 , ,[ ] [ ][ ] [ ][ ],i p ij p i p i p ij p i pV Z M M Z M    (16) 

onde, resolvendo-se as integrais de linha para cada segmento do 
terreno e as integrais de convolução para cada intervalo discreto 
do tempo, tem-se [9]: 
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em que ,i pM  é a corrente no segmento i no instante de tempo 

representado pelo índice p, ( , )in pE r t
 

 é o campo elétrico 

incidente em r


 no instante de tempo pt  e it  é o incremento 

temporal. O retardo de tempo τ = tp – R2/c calcula o instante de 
tempo no segmento fonte, onde c é a velocidade da luz. Como o 
terreno é considerado suave, o retroespalhamento pode ser 
desprezado e a corrente pode ser calculada recursivamente por: 
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 (22) 

 

Para a TD-MFIE pode-se montar um sistema de equações 
dado por [9]: 
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Desprezando o retroespalhamento, as correntes podem ser 
calculadas recursivamente por: 
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(27) 

Depois de calculada a corrente magnética equivalente na 
superfície do terreno no domínio do tempo, o campo espalhado 
pode ser obtido aplicando a transformada inversa de Fourier em 
(1) com 1T   e procedendo da mesma maneira que foi feita para 
a TD-EFIE. Assim [9]: 
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onde: 
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 (30) 

 

Assim, através de (22) ou (27) encontra-se as correntes 
magnéticas na superfície do terreno e, substituindo essas 
correntes em (28) calcula-se o campo elétrico espalhado. 

IV. RESULTADOS NUMÉRICOS 

As formulações apresentadas na seção anterior foram 
utilizadas na previsão de propagação de um pulso 
eletromagnético no domínio do tempo, definido em [9] e [10], 
mostrado na Fig. 2, sobre uma cunha dupla, caracterizada por 
duas cunhas consecutivas, cada uma de 100m de extensão e 2m 
de altura, como mostra a Fig. 3. O transmissor foi posicionado 
no início do terreno a uma altura de 5m e o receptor posicionado 
no final do terreno localizado a 5m e 30m de altura. 

Os resultados obtidos a partir da TD-EFIE e TD-MFIE foram 
comparados com os obtidos da TD-UTD [3]. Na Fig. 4 é 
mostrado o pulso eletromagnético recebido pela antena 
transmissora posicionada a 5m acima do terreno. Nela percebe-
se que a TD-EFIE e a TD-MFIE retornaram o mesmo resultado. 
Porém, ambas diferem daquele obtido pela TD-UTD. Na Fig. 5 
é mostrado o pulso recebido para o receptor a 30m acima do 
terreno e nela pode se distinguir dois pulsos: o pulso vindo direto 
do transmissor e o refletido pelo terreno. Na Fig. 4 esses pulsos 
estão sobrepostos. Para o receptor a 30m de altura também pode-
se perceber que a TD-EFIE e a TD-MFIE retornam valores 
semelhantes e ambas agora também concordam com a TD-UTD. 

A diferença entre o pulso previsto pela TD-UTD e os 
previstos pelas equações integrais no domínio do tempo no 
primeiro caso pode ser explicada pelo fato de a TD-UTD 
implementada não levar em consideração a difração dupla e a 
difração que ocorre em arestas com ângulos internos maiores 
que 180°, que ocorre entre as cunhas. Como os raios difratados 
são mais intensos próximo à superfície, é notada a diferença 
entre os métodos para o receptor a 5m de altura. Já para o 
receptor a 30m os raios difratados são menos intensos e, 
portanto, não influenciam tanto no sinal recebido. 

 
Fig. 2 - Pulso eletromagnético transmitido. 

 
Fig. 3 - Cunha dupla. 

 
Fig. 4 - Sinal recebido com o receptor a 5m de altura. 

 
Fig. 5 - Sinal recebido com o receptor a 30m de altura. 
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V. CONCLUSÕES 

Com os resultados apresentados neste trabalho, pode-se 
concluir que a previsão de propagação de um pulso 
eletromagnético utilizando a TD-EFIE apresenta uma boa 
concordância com a previsão feita utilizando a TD-MFIE para o 
caso de uma cunha dupla. Diferenças foram observadas quando 
a TD-EFIE e TD-MFIE foram comparadas com a TD-UTD. 
Essas diferenças se dão devido ao fato de a TD-UTD 
implementada não contabilizar as difrações duplas e aquelas que 
ocorrem em arestas com ângulo interno maior que 180°. Caso 
essas difrações não ocorram ou possam ser desprezadas, a TD-
UTD apresentará resultados semelhantes aos da TD-EFIE e TD-
MFIE. 
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Resumo—Neste artigo é apresentada a formulação da função
de Green para estruturas planares a partir do método do circuito
equivalente (MCE). A abordagem possibilita a análise de meios
formados por múltiplas estratificações. A técnica é aplicada para
se determinar os modos de propagação em guia de onda retan-
gular preenchido por meio inomogêneo e com paredes metálicas
de condutividade infinita. Adicionalmente, ondas de superfície
são determinadas para estrutura formada por plano de terra,
dielétrico e ar. A validação dos modos de propagação é realizada
através da comparação com resultados obtidos numericamente a
partir da solução de expressões apresentadas na literatura.

Palavras-chave—Método do circuito equivalente, ondas de
superfície, guia inomogêneo.

I. INTRODUÇÃO

Diversas formas de análise da propagação de campos eletro-
magnéticos em meios planares e circulares são abordadas na li-
teratura. Em [1] e [2] são apresentadas equações transcedentais
oriundas da aplicação das equações de Maxwell e condições
de contorno em guias retangulares com paredes metálicas sem
perdas e preenchidos por material homogêneo e inomogêneo,
com seção transversal retangular sem paredes metálicas e
retangular formado por um plano de terra, dielétrico e ar.
Como solução destas expressões, os modos de propagação
presentes em uma estrutura podem ser determinados a partir
de técnicas numéricas. Entretanto, a complexidade da análise
aumenta à medida que o número de camadas dielétricas
(estratificações) aumenta, tornando o processo tedioso. Em [3]
é apresentada uma abordagem que consiste em transformar
uma estrutura em um circuito equivalente, em que as inúmeras
camadas são descritas a partir de uma matriz concentrada,
obtida por simples multiplicações matriciais. Essa ideia foi
aplicada em [4] na solução de dipolos impressos, em [5]-
[6] na análise de fibras ópticas e de microfitas impressas
sobre superfícies cilíndricas e [7] na análise de estruturas
com camadas anisotrópicas. Na seção II deste trabalho é
apresentada didaticamente a formulação teórica da função
de Green para uma estrutura planar genérica, podendo ser
formada por múltiplos substratos e metalizações. Na seção
III é apresentada a validação numérica, em que os modos de
propagação presentes nas seguintes estruturas são calculados:
a) Estrutura composta por plano de terra, dielétrico e ar; b)
Guia retangular inomogêneo formado por paredes metálicas
sem perdas . A validação da técnica é realizada com resultados
obtidos através da solução das equações características apre-
sentadas na literatura. As considerações finais são apresentadas
na seção IV.

II. MÉTODO DO CIRCUITO EQUIVALENTE APLICADO À
ANÁLISE DE ESTRUTURAS PLANARES

Para um meio homogêneo, linear, isotrópico e sem fontes,
as equações de Maxwell no domínio da frequência tornam-se,

∇× E = −jwµH (1)

∇× H = jwεeE (2)

∇.H = 0 (3)

∇.E = 0 (4)

em que εe é a permissividade do meio e µ é a permeabilidade
magnética, sendo considerada dependência harmônica ejwt.

Manipulando as Eqs. (1)-(4), obtém-se a equação de onda
vetorial para os campos eletromagnéticos,

∇2ψ + εrk0
2ψ = 0, (5)

em que εr é a permissividade relativa do meio e ψ representa
qualquer um dos campos H ou E. Aplicando normalização nas
coordenadas espaciais, ξ = ξ̄

k0
, sendo ξ uma direção arbitrária,

tem-se (
∂2

∂x̄2
+

∂2

∂ȳ2
+

∂2

∂z̄2
+ εr

)
ψυ = 0. (6)

com υ = x, y ou z. Supondo um problema com inomogenei-
dade na direção z, a transformada dupla de Fourier pode ser
aplicada para remover a dependência espacial nas coordenadas
x e y, empregando-se o seguinte par transformado

ψ̃(kx̄, kȳ, z̄) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

ψ(x̄, ȳ, z̄)e−jkx̄x̄e−jkȳ ȳ∂x̄∂ȳ. (7)

Assumem-se soluções na forma de ondas planas, descritas
por e±j(kx̄x̄+kȳ ȳ+kz̄ z̄). A transformada de Fourier resulta em,
∂
∂x̄ = ±jkx̄ e ∂

∂ȳ = ±jkȳ , com derivadas de segunda ordem
representadas por ∂2

∂x̄2 = −k2
x̄, ∂2

∂ȳ2 = −k2
ȳ e ∂2

∂ȳ∂x̄ = −kx̄kȳ
no domínio espectral. A equação diferencial parcial apresen-
tada na Eq. (6) torna-se(

∂2

∂z̄2
− k2

z̄

)
ψ̃ υ = 0, (8)

sendo
k2
z̄ = k2

x̄ + k2
ȳ − εr. (9)

A solução para a equação diferencial ordinária é descrita na
forma

ψ̃υ = Ae−kz̄ z̄ +Bekz̄ z̄. (10)
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A propagação de ondas eletromagnéticas requer que kz̄ seja
um valor imaginário. Caso o meio possua perdas, o fator kz̄
deve ser complexo. As Eqs. (8)-(10) foram descritas neste
formato para facilitar o equacionamento que satisfaça a con-
dição de irradiação de Sommerfeld para um meio aberto. Esta
condição é necessária para modelar corretamente o decaimento
dos campos eletromagnéticos à medida que se afastam da
fonte.

A. Campos eletromagnéticos

A partir das equações de Maxwell, tem-se
∂Ez
∂y

− ∂Ey
∂z

= −jwµHx (11)

∂Hz
∂y

− ∂Hy
∂z

= jwεeEx (12)

para x̂,
∂Ex
∂z

− ∂Ez
∂x

= −jwµHy (13)

∂Hx
∂z

− ∂Hz
∂x

= jwεeEy (14)

para ŷ, e
∂Ey
∂x

− ∂Ex
∂y

= −jwµHz (15)

∂Hy
∂x

− ∂Hx
∂y

= jwεeEz (16)

para ẑ, respectivamente.
Normalizando as dimensões por k0 e relacionando os cam-

pos eletromagnéticos, tem-se(
∂2

∂x̄2
+ εr

)[
Ey
η0Hy

]
=

[
∂2

∂ȳ∂x̄
−j ∂

∂z̄

jεr
∂
∂z̄

∂2

∂ȳ∂x̄

][
Ex
η0Hx

]
(17)

e(
∂2

∂ȳ2
+ εr

)[
Ex

−η0Hx

]
=

[
∂2

∂x̄∂ȳ
−j ∂

∂z̄

jεr
∂
∂z̄

∂2

∂x̄∂ȳ

][
Ey

−η0Hy

]
(18)

sendo η0 a impedância intrínseca do vácuo.
Fazendo uso da Eq. (7), as Eqs. (17) e (18) ficam da seguinte

forma no domínio espectral(
εr − k2

x̄

)[
Ẽy
η0H̃y

]
=

[
−kx̄kȳ −j ∂∂z̄
jεr

∂
∂z̄ −kx̄kȳ

] [
Ẽx
η0H̃x

]
(19)

e (
εr − k2

ȳ

) [ Ẽx
−η0H̃x

]
=

[
−kx̄kȳ −j ∂

∂z̄
jεr

∂
∂z̄

−kx̄kȳ

] [
Ẽy

−η0H̃y

]
. (20)

Combinando as expressões (19) e (20), pode-se escrever a
relação dos campos eletromagnéticos da seguinte forma,

∂

∂z̄
H̃ = −¯̃y Ẽ (21)

com

H̃ = η0

[
−H̃x

H̃y

]
(22)

Ẽ = j

[
Ẽy
Ẽx

]
(23)

e

¯̃y =

[
εri − k2

x̄ kx̄kȳ
kx̄kȳ εri − k2

ȳ

]
. (24)

A partir da equação de onda no domínio espectral, conforme
Eq. (8), e sua solução apresentada em Eq. (10), a seguinte
representação do campo é obtida para uma camada dielétrica
i, conforme a Fig. 1,

ψ̃υi−1
= Aie

−kz̄i z̄i−1 +Bie
kz̄i z̄i−1 (25)

na interface inferior e

ψ̃υi = Aie
−kz̄i z̄i +Bie

kz̄i z̄i (26)

na interface superior da camada i, respectivamente.

x

z

𝑧𝑖

𝑧𝑖−1

𝑑𝑖 ε𝑟𝑖

ε𝑟𝑖+1

ε𝑟𝑖−1

𝑑𝑖+1

𝑑𝑖−1

෨𝜓υ𝑖

෨𝜓υ𝑖−1

Camada i+1

Camada i

Camada i-1

Figura 1. Estratificação da estrutura plana.

Utilizando as Eqs. (25) e (26) e suas derivadas, encontra-se

∂

∂z̄

[
ψ̃υi−1

ψ̃υi

]
= k2

z̄i Γ̄i

[
ψ̃υi−1

ψ̃υi

]
, (27)

em que

Γ̄i =

[
−γi αi
−αi γi

]
(28)

com
γi =

1

kz̄itanh(kz̄i d̄i)
(29)

e
αi =

1

kz̄isenh(kz̄i d̄i)
. (30)

A multiplicação das expressões anteriores por (kz̄i/kz̄i )
facilita na solução das matrizes inversas. Fazendo uso das Eqs.
(27)-(30) e (21)-(24), a relação dos campos para uma camada
i pode ser escrita da seguinte forma,[

H̃i−1

H̃i

]
= −[ Γ̄i ⊗ ¯̃y ]

[
Ẽi−1

Ẽi

]
(31)

onde ⊗ representa o produto matricial de Kronecker e

H̃i−1 = η0

[
−H̃xi−1

H̃yi−1

]
(32)

Ẽi−1 = j

[
Ẽyi−1

Ẽxi−1

]
(33)

H̃i = η0

[
−H̃xi

H̃yi

]
(34)
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e

Ẽi = j

[
Ẽyi
Ẽxi

]
. (35)

A Eq. (31) pode ser reescrita da seguinte forma

F̃i = ¯̃Ki F̃i−1 (36)

sendo

F̃i =

[
Ẽi
H̃i

]
(37)

F̃i−1 =

[
Ẽi−1

H̃i−1

]
(38)

¯̃Ki =

[
¯̃Vi − ¯̃Zi

− ¯̃Yi
¯̃Bi

]
, (39)

em que ¯̃Ki possui dimensão 4x4 e é conhecida como matriz
híbrida da camada i, cujas submatrizes 2x2 que a compõem
são descritas por

¯̃Vi = ¯̃Bi =

[
cosh(kz̄i d̄i) 0

0 cosh(kz̄i d̄i)

]
(40)

¯̃Zi =
1

αiεrik
2
z̄i

[
(k2
ȳ − εri) kx̄kȳ
kx̄kȳ (k2

x̄ − εri)

]
(41)

e
¯̃Yi =

1

αik2
z̄i

[
(εri − k2

x̄) kx̄kȳ
kx̄kȳ (εri − k2

ȳ)

]
. (42)

A Eq. (36) combina todas as componentes de campo tangen-
ciais em ambos os lados de uma camada arbitrária i. Na Fig. 2
visualiza-se a respectiva relação, bem como sua representação
circuital.

෨𝐸𝑥𝑖

෨𝐸𝑦𝑖
෩𝐻𝑥𝑖

෩𝐻𝑦𝑖

Modelo circuital

ഥ෩𝐾𝑖
෨𝐸𝑖

෨𝐸𝑖−1

෩𝐻𝑖−1 ෩𝐻𝑖

Campos nas interfaces

෨𝐸𝑥𝑖−1

෨𝐸𝑦𝑖−1
෩𝐻𝑥𝑖−1

෩𝐻𝑦𝑖−1

x

yz

Figura 2. Campos eletromagnéticos tangenciais e modelo circuital.

B. Circuito Equivalente

Caso a interface inferior esteja aberta, então
H̃xi−1

, H̃yi−1
, Ẽxi−1

e Ẽyi−1
devem desvanecer para

satisfazer as condições de irradiação de Sommerfeld. Usando
a Eq. (31) após a observação apresentada, tem-se

H̃0 = − ¯̃Y 0Ẽ0, (43)

sendo
¯̃Y 0 = − 1

kz̄0
¯̃y0 (44)

em que i = 0 é aplicado para denotar a interface inferior.

Já para a região superior aberta, i = n+ 1, obtém-se

H̃n = ¯̃Y n+1Ẽn, (45)

sendo
¯̃Y n+1 = − 1

kz̄n+1

¯̃yn+1. (46)

Supondo a existência de metalização sem perdas (do inglês,
Perfect Electric Conductor - PEC) em uma interface m, a
condição

Ẽ+
m = Ẽ−

m (47)

deve ser satisfeita para as componentes tangenciais do campo
elétrico, e

H̃+
m − H̃−

m = J̃sm = −η0

[
J̃ym
J̃xm

]
(48)

para o campo magnético. Nota-se que a descontinuidade no
campo magnético resulta em uma distribuição de corrente
superficial sobre a superfície metálica.

Fazendo uso da Eq. (36) e admitindo um meio estratificado
com M camadas de espessura limitada entre metalizações,
tem-se que

F̃1 = ¯̃K1 F̃0 (49)

F̃2 = ¯̃K2 F̃1 (50)

F̃g = ¯̃Kg F̃g−1 (51)

e
F̃M = ¯̃KM F̃M−1 . (52)

Organizando na forma de entrada e saída, ou seja, substi-
tuindo (49) em (50), e assim sucessivamente até (52), tem-se

F̃M = ¯̃K1
¯̃K2 ...

¯̃Kg ...
¯̃KM F̃0 (53)

ou, em notação compacta,

¯̃Keq =
M∏
i=1

¯̃Ki, (54)

em que ¯̃Keq representa um meio equivalente para as M
camadas estratificadas.

Supondo a existência de uma metalização em uma interface
m, com M1 camadas abaixo e M2 camadas acima do PEC
(regiões finitas), tem-se

¯̃Kb =
m∏
i=1

¯̃Ki com m = M1 , (55)

¯̃Ka =
n∏

i=m+1

¯̃Ki com n = M2 , (56)

e com a seguinte relação entre os campos eletromagnéticos,

F̃−
m = ¯̃Kb F̃0 , (57)

F̃n = ¯̃Ka F̃
+
m , (58)

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

301



ഥ෩𝐾𝑏

ഥ෩𝐾𝑎

Modelo simplificado

෨𝐹0

෨𝐹𝑚
−

෨𝐹𝑚
+

෨𝐹𝑛

sendo n=𝑀2

ത෨𝑌0

ത෨𝑌𝑛+1

෨𝐹0

෨𝐹1

෨𝐹2

෨𝐹𝑚−1

෨𝐹𝑚
−

෨𝐹𝑚
+

෨𝐹𝑚+1

෨𝐹𝑚+2

෨𝐹𝑛−1

෨𝐹𝑛

Metalização (m=𝑀1)
Camada 𝑚, ഥ෩𝐾𝑚

Camada 𝑚+ 1, ഥ෩𝐾𝑚+1

Camada 𝑛, ഥ෩𝐾𝑛

Camada 𝑚+ 2, ഥ෩𝐾𝑚+2

Camada 𝑚, ഥ෩𝐾1

Camada 𝑚, ഥ෩𝐾2

ത෨𝑌0

ത෨𝑌𝑛+1

x

yz

Figura 3. Campos eletromagnéticos tangenciais às interfaces e modelo
simplificado.

conforme ilustrado na Fig. 3.
Assim, fazendo uso das Eqs. (37)-(39), e aplicando na Eq.

(57), [
Ẽ−
m

H̃−
m

]
=

[
¯̃Vb − ¯̃Zb

− ¯̃Yb
¯̃Bb

] [
Ẽ0

H̃0

]
. (59)

A existência de plano de terra na interface inferior implica
que Ẽ0 = 0, logo

H̃−
m = − ¯̃Y (b)Ẽ−

m, (60)

sendo
¯̃Y (b) = ¯̃Bb

¯̃Zb
−1
. (61)

Caso a interface inferior estivesse aberta, então a partir da
Eq. (43) aplica-se que H̃0 = − ¯̃Y 0Ẽ0, logo ¯̃Y (b) torna-se

¯̃Y (b) = [ ¯̃Yb + ¯̃Bb
¯̃Y0][ ¯̃Vb + ¯̃Zb

¯̃Y0]−1. (62)

A análise para a parte superior da estrutura pode ser reali-
zada de maneira análoga, supondo, neste caso, que a camada
n+ 1 esteja aberta. Assim, utilizando a Eq. (58), obtém-se,[

Ẽn
H̃n

]
=

[
¯̃Va − ¯̃Za

− ¯̃Ya
¯̃Ba

] [
Ẽ+
m

H̃+
m

]
. (63)

Aplicando as considerações semelhantes à interface inferior,

H̃+
m = ¯̃Y (a)Ẽ+

m, (64)

sendo
¯̃Y (a) = [ ¯̃Yn+1

¯̃Za + ¯̃Ba]−1[ ¯̃Y n+1
¯̃Va + ¯̃Ya] (65)

para uma interface superior aberta e com plano de terra,

¯̃Y (a) = ¯̃Za
−1 ¯̃Va. (66)

Finalmente, as equações de continuidade de (47) e (48)
devem ser levadas em consideração para se obter um sistema
de equações desejado. Para o campo elétrico, faz-se Ẽ−

m =
Ẽ+
m = Ẽm. Assim

H̃−
m = − ¯̃Y (b)Ẽm (67)

e
H̃+
m = ¯̃Y (a)Ẽm. (68)

Substituindo (67) e (68) em (48), tem-se que

Ẽm = ¯̃GJ̃sm (69)

em que
¯̃G = [ ¯̃Y (a) + ¯̃Y (b)]−1. (70)

O termo ¯̃G corresponde à função diádica de Green no do-
mínio espectral. Todas as possíveis combinações de estrutura
podem ser representadas a partir de um modelo equivalente de
duas portas, conforme a Fig. 4.

ഥ෩𝐾1 ෩𝑬1

෩𝑯1
෩𝑯0

෩𝑬0
ഥ෩𝐾𝑚
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…

…
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+෩𝑯𝑚

−

෩𝑬𝑚
− ෩𝑬𝑚

+

෨𝑱𝑚

s.c

…

…

ഥ෩𝐾𝑛
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s.c

a)
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෩𝑯0

෩𝑬0
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…

…
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…
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…
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+
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…

…

ഥ෩𝐾𝑛
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෩𝑬𝑚−1

…

…
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+෩𝑯𝑚

−

෩𝑬𝑚
− ෩𝑬𝑚

+

෨𝑱𝑚

…

…

ഥ෩𝐾𝑛
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෩𝑬𝑛−1

෩𝑯𝑛

෩𝑬𝑛

ഥ෩𝐾𝑎
ഥ෩𝐾𝑏
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d)

ത෨𝑌0

෩𝑯𝑚
+෩𝑯𝑚

−

෨𝑱𝑚
ത෨𝑌(𝑎)ത෨𝑌(𝑏) ෩𝑬𝑚

− ෩𝑬𝑚
+

෩𝑯𝑚
+ − ෩𝑯𝑚
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෩𝑬𝑚
+ = ෩𝑬𝑚

− = ෩𝑬𝑚

Condições de contorno na metalização

e)

Modelos circuitais para diferentes configurações

s
s

s

s

s

s

Figura 4. Modelos circuitais de estrutura formada por camada(s) dielétrica(s),
metalização e diferentes terminações (aberto ou com plano de terra). a)
Estrutura com placas paralelas; b) Estrutura com plano de terra na interface
inferior e região superior aberta; c) Estrutura com plano de terra na interface
superior e região inferior aberta; d) Estrutura com ambas as interfaces abertas;
e) Admitâncias vistas pela fonte.

III. VALIDAÇÃO NUMÉRICA

Para um meio sem fontes a Eq. (69) pode ser reescrita na
forma

¯̃Y (t)Ẽm = 0 (71)

com ¯̃Y (t) = [ ¯̃Y (a) + ¯̃Y (b)]. Soluções não triviais são obtidas
quando o determinante de ¯̃Y (t) for zero.

Para validar a função de Green obtida para uma estrutura
formada por plano de terra, dielétrico e ar, resolve-se o
problema apresentado na Fig. 5 e considera-se kx̄ = 0.
Os resultados obtidos são comparados com [1], aplicando as
seguintes relações: d

λ0
= d̄

2π e β
k0

= kȳ . O modelo circuital da
estrutura é apresentado na Fig. 6.

Os seis primeiros modos de propagação que se estabelecem
na estrutura em função da variação da espessura do substrato
foram determinados numericamente a partir do método de
Müller e apresentados na Fig. 7.

Verifica-se que o modo fundamental TM0 independe da
espessura do material para se propagar. Vale salientar que

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

302



ഥ𝑑

ε𝑟1 = 2,55 Substrato

ε𝑟2 = 1 Ar

𝑃𝐸𝐶 Plano de terra
x

y
z

Figura 5. Geometria formada por plano de terra, substrato e ar.

ഥ෩𝐾1

෩𝐻0

෨𝐸0

෩𝐻𝑚
+෩𝐻𝑚

−

෨𝐸𝑚
− ෨𝐸𝑚

+

ሚ𝐽𝑚

s.c ത෨𝑌2

ത෨𝑌(𝑎)ത෨𝑌(𝑏)𝑚 = 1

𝑠

Figura 6. Modelo circuital para a estrutura da Fig. 5.

Figura 7. Constantes de propagação de ondas de superfície (εr = 2, 55).

o número de modos presentes depende também da permis-
sividade do material dielétrico, ou seja, quanto maior for a
permissividade, maior poderá ser o número de modos para
uma estrutura de mesma dimensão física.

Outra análise consiste em calcular as constantes de propa-
gação em um guia retangular inomogêneo, conforme Fig. 8.
O modelo circuital da estrutura é apresentado na Fig. 9.

ഥa

ε𝑟1 = 2,55

ε𝑟2 = 1
ഥb = 1,3 ഥa

ҧ𝑑𝑏 = α ഥb

ҧ𝑑𝑎=ഥb - ҧ𝑑𝑏

𝑃𝐸𝐶
PEC

x

y
z

Figura 8. Guia retangular não homogêneo, formado por duas camadas e
paredes metálicas com condutividade infinita.

Os modos de propagação são determinados para um guia
retangular com às seguintes dimensões: ā = 5, b̄ = 1,3 ā
e d̄b e d̄a variáveis a partir de α. Assume-se q = 0 para
se obter modos TEpq e TMpq puros, do contrário modos
híbridos existiriam. A partir disso, determinam-se os p mo-
dos de propagação para TMp0 e TEp0, respectivamente. Os

ഥ෩𝐾1

෩𝐻𝑚
+෩𝐻𝑚

−

෨𝐸𝑚
− ෨𝐸𝑚

+

෩𝐻0

෨𝐸0s.c

ത෨𝑌(𝑎)ത෨𝑌(𝑏)𝑚 = 1

ഥ෩𝐾2 s.c

෩𝐻2

෨𝐸2

ሚ𝐽𝑚
𝑠

Figura 9. Modelo circuital para a estrutura da Fig. 8.

resultados obtidos são apresentados na Fig. 10, em que se
observa excelente concordância com os modos determinados
a partir da solução de equações características encontradas em
[2].

Figura 10. Constantes de propagação em guia retangular não homogêneo.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função de Green aqui descrita é validada na análise
de estruturas planares através da comparação de resultados
encontrados na literatura clássica. O método é robusto e de
simples implementação em linguagem de programação. Como
trabalhos futuros, a abordagem será aplicada no método da
equação integral para se determinar a distribuição de corrente
induzida na metalização de redes refletoras.
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Resumo—Este trabalho apresenta um sistema de radar com
processamento fotônico, capaz de operar simultaneamente nas
bandas S e X, por meio do uso de uma única antena parabólica
Cassegrain baseada em superfı́cie seletora em frequência (FSS).
A antena é capaz de integrar um sistema parabólico e Cassegrain
em uma única estrutura, utilizando um sub-refletor baseado em
FSS, que é altamente reflexivo para a banda X e transparente
para a banda S. Resultados numéricos e experimentais do
coeficiente de reflexão da antena, padrão de radiação e ganho
apresentaram excelente concordância para ambas as bandas
de frequências de operação do radar. O inovador sistema de
radar foi devidamente validado experimentalmente, por meio da
detecção de um helicóptero comercial na cidade de Pisa na Itália.

Palavra-chave—antena multibanda; fotônica de microondas;
radar; superfı́cie seletiva em frequência.

I. INTRODUÇÃO

As futuras gerações de radares precisarão atender aos re-
quisitos de reconfigurabilidade, multifuncionalidade e espaço
reduzido para fornecer sistemas de sensores aprimorados [1].
Atualmente, poucos transceptores são capazes de fornecer
operações de duas ou mais bandas. Pontualmente, algumas
novas arquiteturas integradas de banda dupla foram propostas
na literatura [2] [3], entretanto foi utilizado um hardware
independente [4] para cada banda de operação. Os trans-
ceptores de banda dupla relatados no estado da arte fazem
uso de osciladores locais altamente estáveis, que não são
sintonizáveis, limitando a funcionalidade e sendo adequados
apenas para poucas aplicações especı́ficas [3].

Nos últimos anos, tecnologias fotônicas têm sido usadas
no contexto de radares multibanda e multifuncional coerente
baseados no conceito de rádio definido por software (SDR-
Software Defined Radio) [5] [6]. Utilizando-se SDR torna-
se possı́vel o uso de duas ou mais portadoras RF, combi-
nando detecções de curto e longo alcance. Frequências mais
altas são mais susceptı́veis às perturbações do clima, quando
comparadas às frequências baixas. Sendo assim, normalmente
são usadas para detecção de curto alcance, enquanto que as
frequências mais baixas para aplicações de longo alcance [7]–
[9]. Portanto, o transceptor multibanda aumentaria a robus-
tez do radar em termos de alcance e mudanças climáticas,
sendo capaz de fornecer capacidade de detecção enriquecida,

mesmo em condições adversas. Finalmente, a combinação
de múltiplas funções em um único transceptor permite uma
redução geral de tamanho, peso e consumo de energia de todo
o sistema.

A antena pode ser considerada um elemento-chave de um
sistema de radar. Antenas de banda dupla foram implemen-
tadas recentemente para aplicações multibanda e com multi-
funcionalidade, incluindo antenas impressas [10] e arranjo de
antenas em guia de onda fendido (SWAAs-slotted-waveguide
antenna array) [11]. As SWAAs foram aplicadas a sistemas de
radar e comunicação [12] e também poderão contribuir para
futuras redes celulares 5G [13].

Este artigo consiste na evolução do trabalho apresentado
em [14], no qual, apresentou-se uma antena capaz de integrar
em uma única estrutura uma parabólica e um sistema Cas-
segrain por meio de um sub-refletor baseado em superfı́cie
seletiva em frequência (FSS-frequency selective surface) [15].
No trabalho realizado anteriormente foram apresentados ape-
nas os resultados numéricos, enquanto neste documento será
mostrada a caraterização em termos de coeficiente de reflexão
e ganho. Além de comprovar a sua aplicabilidade em um
cenário real, aplicando-a a um transceptor de radar de duas
bandas coerente baseado em fotônica [5], a fim de realizar
medidas de deslocamento Doppler de um helicóptero nas
bandas S e X simultaneamente.

O artigo está estruturado da seguinte maneira. Na Seção
II, o projeto da antena parabólica Cassegrain de duas bandas
baseado em FSS. A seção III refere-se à análise numérica
e experimental da antena em função do coeficiente de re-
flexão, padrão de radiação e ganho. A seção IV trata-se do
experimento do radar baseado em fotônica. Finalmente, as
conclusões e trabalhos futuros são apresentados na Seção V.

II. PROJETO DA ANTENA PARABÓLICA/CASSEGRAIN DE
BANDA DUPLA COM SUB-REFLETOR FSS

Uma superfı́cie seletiva de frequência é definida como
uma estrutura formada por arranjos periódicos de elementos
condutores ou de abertura, que possuem o comportamento de
um filtro passa-faixa ou rejeita-faixa [16]–[18]. Os elementos
podem ser impressos em uma ou mais camadas dielétricas, de
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acordo com a resposta em frequência desejada. O comporta-
mento da FSS varia de acordo com o tipo de elemento, di-
mensões da estrutura, periodicidade entre os elementos e com
as propriedades eletromagnéticas do material dielétrico [17].

As antenas de duplo refletor podem se beneficiar da FSS
como um sub-refletor, como foi explorado em [14], para
combinar uma antena parabólica e uma antena Cassegrain
em uma única estrutura. Com esta técnica, apenas o refletor
principal é necessário para atender a operação multibanda,
resultando em uma redução de massa, volume e custo [19]–
[22].

Fig.1(a) detalha as principais partes da antena, incluindo
a estrutura dielétrica, que é usada para segurar as antenas
cornetas e o sub-refletor baseado em FSS. A Fig. 1(b) exibe o
mecanismo operacional para cada faixa de frequência, onde a
seta contı́nua indica o caminho eletromagnético (EM) da onda
na banda X, enquanto a seta pontilhada ilustra o caminho EM
da onda de banda S.

(a) (b)

Figura 1. Antena parabólica/Cassegrain de banda dupla com sub-refletor FSS,
(a) principais partes da antena, (b) sistema de funcionamento

No projeto das antenas cornetas foram considerados dois
guias de ondas comerciais: o WR-340 para a banda S e o
WR-90 para a banda X. As dimensões das cornetas foram
calculadas para um ganho de 10 e 13 dBi, nas bandas S
e X respectivamente, de acordo com a teoria de projeto
encontrada em [23]. O projeto da antena parabólica e do
sistema Cassegrain seguiu as equações apresentadas em [23]
e [24].

Inicialmente, calculou-se o foco do refletor parabólico (F),
com o propósito de obter um ponto geométrico que garanta a
mesma distância para todos os caminhos da ondas EM. Desta
forma, a frente de onda emitida pela antena corneta superior
(corneta de banda S) se soma construtivamente na região do
campo distante. A distância focal pode ser obtida de acordo
com (1).

F =
d

4
cot

(
θab
2

)
(1)

em que d é o diâmetro do refletor principal e θab a largura
de feixe da antena. Foi adotado um refletor comercial com

d = 1,5 m e como antena corneta de banda S projetada possui
um θab = 56º, a distância focal calculada foi de F = 70,53 cm.

A distância entre o refletor principal e a antena corneta de
banda X foi definida como 2 cm para diminuir a variação de
fase gerada quando o iluminador é posicionado próximo ao
sub-refletor. Quanto mais próximo a antena corneta estiver do
refletor principal, menor será a variação de fase, implicando
em melhor desempenho da antena. Uma vez calculado a
distância focal, pode-se obter a distância entre os alimentado-
res [24], subtraindo F e 2 cm, resultando em Zo= 68,53 cm.

O diâmetro do sub-refletor baseado em FSS (D), sua
excentricidade (e) e a distância ente o alimentador de banda
S e o sub-refletor (L) podem ser calculados aplicando 2, 3 e
4. Calcula-se primeiramente e sabendo que θcd é a largura de
feixe do alimentador de banda X, com valor de 38º. Depois
de calcular e, pode-se determinar L e D. Aplicando-se 2 e 4,
obtém-se: D = 28,64 cm; e = 5,22; L = 27,7 cm.

D =
2Zo(

1
tan θab

+ 1
tan θcd

) (2)

e =
sin

(
θab+θcd

4

)
sin

(
θab−θcd

4

) (3)

L =
Zo
2

×
(
1− 1

e

)
(4)

A antena projetada foi validada numericamente usando o
software ANSYS HFSS e suas dimensões foram otimizadas,
com o objetivo de atender aos requisitos do radar fotônico.
O radar possui uma largura de banda de 18 MHz em torno
das frequências de 2,525 e 9,925 GHz, que operam de forma
simultânea. As dimensões finais da antena após o processo de
otimização são: F= 77,1 cm; L=30,84 cm; D= 29,14 cm.

Para projeto do sub-refletor, mostrado na Fig. 2, utilizou-se a
teoria de FSS encontrada em [17], com o propósito de obter-se
uma estrutura com o comportamento de um filtro rejeita faixa.
O substrato escolhido para a fabricação foi o Arlon Diclad
880 (espessura de 1,52 mm e permissividade elétrica relativa
de 2,2). No projeto do sub-refletor FSS, foi usado o modelo
de dipolo cruzado e suas dimensões foram determinadas pela
aplicação do método Floquet, que possibilita a análise de
uma única célula e extrapola o resultados para um arranjo
infinito. Uma vez que a onda EM viaja não apenas no substrato
dielétrico, mas também no ar, foi considerado a permissividade
relativa média εef= 1.60. O comprimento do dipolo cruzado ld
e espessura td são, meio e um oitavo do comprimento de onda
efetivo λef , respectivamente, resultando em ld = 12,16 mm e
td = 6,08 mm para frequência de 9,925 GHz. Essas dimensões,
foram otimizadas pelo método de Floquet, através do software
ANSYS HFSS, resultando em ld = 13,48 mm; td = 5 mm e
delemento = 21,5 mm, que é a distância entre o centro de
dois elementos adjacentes. Os resultados da célula de Floquet
para estas dimensões podem ser vistos em [14], os quais
mostram um comportamento EM reflexivo para a banda X
e transparente para a banda S.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

305



A Fig.2 apresenta o sub-refletor baseado em FSS: as di-
mensões constam na Fig.2(a), enquanto que a Fig.3(b) relata
a célula unitária com as variáveis relacionadas às suas di-
mensões. O protótipo foi idealizado unindo peças quadrangu-
lares, triangulares e retangulares do substrato dielétrico como
ilustrado na Fig. 2(c), a fim de viabilizar a fabricação.

Figura 2. Sub-refletor baseado em FSS, (a) principais partes da antena,
(b)sistema de funcionamento

Posteriormente ao desenho da célula unitária, tornou-se
necessário mais uma otimização numérica das dimensões dos
dipolos cruzados, devido ao sub-refletor FSS não ser plano
e nem infinito como previsto pelo método de Floquet. As
dimensões finais da célula FSS são ld = 12,51 mm, td = 5 mm
e delemento = 18,9 mm. O sub-refletor foi projetado para
apresentar o mesmo comportamento de um refletor hiperbólico
condutor para a banda X, assim seu diâmetro (D) é o mesmo
do sub-refletor hiperbólico, de acordo com (2).

III. CARACTERIZAÇÃO DA ANTENA

A caraterização da antena de banda dupla
parabólica/Casegrain foi realizada utilizando um analisador
de espectro FielFox N9952A Microwave Analyzer para medir
o coeficiente de reflexão. A faixa de frequência de operação
da antena foi definida para coeficiente de reflexão menor ou
igual a -10 dB. As Figs. 3(a) e 3(b) reportam comparações
entre o coeficiente de reflexão simulado e medido para as
antenas corneta das bandas S e X, respectivamente. Pode-se
observar boa concordância para ambas as faixas de operação,
constatando uma largura de banda de 290 MHz centra-da em
2,435 GHz (banda S) e 3,9 GHz centrada em 8,89 GHz para
a banda X.

Para análise do padrão de irradiação e ganho da antena,
usou-se o gerador de sinal analógico EXG N5173B e uma
antena corneta de referência (ETS-Lindgren 3115) para gerar
uma portadora de RF em 2,525 e 9,925 GHz. Na recepção
contou-se com um analisador de espectro FieldFox N9952A
Microwave Analyzer na função de analisador de espectro,
sendo o sinal transmitido captado pela antena proposta. A
distância entre o transmissor e receptor foi de 155 metros,
garantido a região de campo distante da antena.

As Figs.3(c) e 3(d) apresentam o resultado simulado e
medido do padrão de irradiação normalizado para as bandas
S e X, respectivamente. Observa-se ótima concordância entre
o resultado simulado e medido: larguras do feixe de meia

potência de 6º e 2º; nı́vel de lóbulo secundário de -15,47 e -12
dB para as bandas S e X, respectivamente. O ganho medido
foi de 23,75 dBi para banda S e de 24,5 dBi para banda X.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3. Antena parabólica/Cassegrain de banda dupla com sub-refletor
FSS, (a) Coeficiente de Reflexão simulado e medido para a banda S, (b)
Coeficiente de Reflexão simulado e medido para a banda X, (c) Padrão
de irradiação normalizado referente a banda S, (d) Padrão de irradiação
normalizado referente a banda X

IV. IMPLEMENTAÇÃO DA ANTENA PROPOSTA NO RADAR
COM PROCESSAMENTO FOTÔNICO

Os experimentos do radar foram conduzidos na Rede
Nacional e Laboratório de Tecnologias (PNT Lab - Pho-
tonics Network and Technologies National Laboratory) do
Consórcio Nacional Inter-Universitário de Telecomunicações
(CNIT-National Interuniversity Consortium for Telecommu-
nications), em Pisa, Itália. A Fig.4(a) apresenta o protótipo
da antena e o radar fotônico no terraço do edifı́cio, onde o
experimento foi realizado. O arranjo experimental e o princı́pio
de funcionamento do radar fotônico são apresentados por
meio de diagrama em blocos na Fig. 4(b), na qual os sinais
de RF são inicialmente gerados em paralelo nas frequências
intermediárias de 75 e 125 MHz [5]. Essas formas de onda são
moduladas no domı́nio óptico para conversão de frequência.
Depois deste processo, são novamente trazidas para o domı́nio
elétrico por um fotodiodo nas frequências de 2,525 (banda
S) e 9,925 GHz (banda X), ambas com uma banda de apro-
ximadamente 20 MHz. Os sinais são irradiados pela antena
parabólica/Cassegrain baseada em FSS de forma simultânea
e o eco gerado pelo retroespalhamento ao atingir um alvo
é novamente captado. Este sinal será novamente processado
no domı́nio óptico de forma análoga ao sinal gerado na
transmissão, porém no sentido contrário, ou seja, realizando o
translado do sinal recebido para as frequências intermediarias

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

306



de 75 e 125 MHz. A parte computacional do radar fotônico é
realizado usando um processador digital de sinais (DSP).

(a)

(b)

Figura 4. Experimento de detecção de um helicóptero, (a) Protótipo da
antena e radar fotônico no local do experimento (b) Diagrama em blocos
do funcionamento simplificado do radar e do experimento

O experimento foi realizado no terraço de um prédio, a
fim de detectar alvos aéreos não cooperativos. Foi definida
a mesma configuração de radar para ambas as bandas de
frequência para executar as medições de detecção de alvos. Os
canais de radares foram igualmente ajustados com as seguintes
configurações: desvio de frequência de 18 MHz; frequência
Doppler (fd) de 50 Hz; frequência de repetição de pulso de
10 kHz (PRF ); e tempo de duração de pulso de 5 µs. A
resolução de distância (R), pode ser calculada por,

R =
c

2B
(5)

sendo, c a velocidade de luz no vácuo e a largura de banda
do sinal B = 18 MHz, obtêm-se R = 8,33 metros. É possı́vel
também calcular a resolução de velocidade (vr) através da
frequência Doppler (fd), através da equação,

vr =
(c× fd)

(2× ft)
(6)

em que, ft é a frequência da portadora. Desta forma apli-
cando ft para as frequências de portadora de cada banda

utilizadas S e X, calcula-se a resolução de velocidade (vr)
de 2,56 e 0,75 m/s respectivamente. Mais detalhes sobre as
configurações do radar são encontradas em [5] e [25].

As Figs. 5(a) e 5(b) relatam um mapa Doppler da detecção
de um helicóptero comercial, no qual observa-se uma forte
interferência causada por ruı́do em 0 km/h e a detecção do
helicóptero destacado por um circulo preto. A detecção do
helicóptero pode ser melhor visualizada nas Figs. 5(c) e 5(d),
que indicam o alcance e a velocidade em termos de potência
recebida normalizada. Verifica-se a velocidade e a distância do
alvo de 11,86 m/s e 2,65 km, respectivamente. Os resultados
mostram uma excelente concordância entre a detecção nas
duas bandas de operação do radar, comprovando o sucesso da
implementação do sistema proposto com um radar fotônico e
uma antena Cassegrain baseada em FSS.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5. Detecção do helicóptero (a) Mapa de velocidade e distância Doppler
para detecção em banda S, (b) Mapa de velocidade e distância Doppler para
detecção em banda X, (c) Velocidade versus nı́vel de potência normalizado da
detecção do helicóptero , (d) Distância versus nı́vel de potência normalizado
da detecção do helicóptero

V. CONCLUSÕES

Conclui-se que a antena proposta é capaz de operar simul-
taneamente nas bandas de frequências S e X. O protótipo da
antena fornece largura de banda de 290 MHz e ganho de
23,75 dBi para a banda S e 3,9 GHz e 24,5 dBi para a banda
X. A antena foi válida experimentalmente sob condições reais
no laboratório de fotônica em Pisa-Itália em conjunto com um
sistema de radar coerente de duas bandas operante nas bandas
S e X e processamento fotônico. O sistema de radar permitiu
a correta detecção de um helicóptero, o que demostra o alto
desempenho e a aplicabilidade da antena proposta. O uso de
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apenas uma antena para transmitir e receber em duas bandas
de frequências diferentes simultaneamente, permite minimizar
o consumo de potência, volume e área de cobertura do sistema
de radar e reduzir de forma considerável a complexidade do
sistema em geral. Além disso, a antena proposta pode ser utili-
zada para sistemas de radares com múltiplas funcionalidades,
como por exemplo, detecção e comunicação.
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Resumo— O artigo apresenta o desenvolvimento de antenas 
de circuito impresso de banda larga, visando à aplicação em 
sistemas de Defesa Eletrônica. Conceitos, arquitetura e equações 
de dimensionamento de modelos de antena Vivaldi são 
abordados. Alguns projetos são apresentados, simulados no 
software HFSS™ e os modelos com melhores resultados são 
fabricados em substrato de constante dielétrica 6,15 e testados. A 
antena Vivaldi Antipodal com Regular Slot Edge obteve melhor 
desempenho, com banda de operação de 3,5 a 20 GHz, 
diretividade igual a 6,31 dB e ganho máximo 11,5 dB em 13 GHz. 

Abstract— This paper presents the development of broadband 
printed circuit antennas, aiming at the application in Electronic 
Defense Systems. Concepts, architecture and dimensioning 
equations of Vivaldi antenna models are discussed. Some designs 
are presented, simulated in the HFSS™ software, and the models 
with the best results are manufactured on a substrate with dielectric 
constant 6.15 and tested. The Vivaldi Antipodal antenna with 
Regular Slot Edge achieved better performance with an operating 
frequency band from 3.5 to 20 GHz, directivity 6.31 dB and 
maximum gain 11.5 dB at 13 GHz. 

Palavras-chave—antena impressa; antena banda larga; antena 
Vivaldi; HFSS. 

I.  INTRODUÇÃO 

Diversos sistemas e equipamentos da área de Defesa são 
compostos por conjuntos de antenas, essenciais à sua aplicação 
e operação, como Radares e Sistemas de Defesa Eletrônica. Ao 
longo dos anos, tem-se observado uma miniaturização dessas 
antenas, principalmente pela redução dos elementos que as 
compõem, o que se tornou mais evidente a partir do 
desenvolvimento de antenas de circuito impresso, empregadas 
em Sistemas de Defesa estrangeiros, em sistemas phased array. 
Diversas linhas de pesquisa vêm trabalhando em busca do 
melhor modelo para otimizar as dimensões das antenas, de 
forma que ainda apresentem banda larga ou ultra larga [1][2]. 

O artigo tem como propósito apresentar o desenvolvimento 
de antenas de circuito impresso miniaturizadas de banda larga, 
na faixa de 2 a 18 GHz, com maior dimensão até 5 cm, 
abordando modelos, conceitos e equações de 
dimensionamento. Posteriormente, para validação dos mesmos, 
foram simulados projetos destes modelos no software Ansoft 
High Frequency Structure Simulator (HFSS™). Os modelos 

com melhores resultados foram então fabricados e testados. 
Com os resultados obtidos, tem-se como objetivo utilizar o 
modelo de antena com melhor desempenho para futuramente 
compor um protótipo de conjunto phased array, cujo 
apontamento será efetuado através de dispositivos defasadores, 
para aplicação em sistemas de Defesa. 

A partir de pesquisa na literatura científica, foi identificada 
como o melhor tipo de antena para esse propósito a antena 
Vivaldi [3], que possui diferentes modelos, dentre eles o 
Tapered Slot Vivaldi Antenna e o Antipodal Vivaldi Antenna. 
Esses dois modelos foram simulados no HFSS. Inicialmente as 
antenas foram projetadas para a faixa de 8-18 GHz, por 
questões de complexidade na abordagem de bandas ultra-
largas. Contudo, a banda foi posteriormente estendida para 
frequências mais baixas. Esse trabalho utilizou como substrato 
para as antenas impressas o material RO6006 (Rogers 
Corporation), cujas características são constante dielétrica (ϵr) 
6,15 e tangente de perdas (tanδ) 0,0027. Os laminados 
utilizados tinham altura (H) 0,635 mm e espessura de 
metalização (T) 35 μm. Esse substrato foi escolhido em virtude 
de sua constante dielétrica relativamente alta, o que permite 
uma redução das dimensões da antena. O substrato foi 
disponibilizado pelo Laboratório de Propagação da 
Universidade Federal Fluminense (LaProp-UFF). 

O artigo está organizado em cinco seções. Na Seção II, são 
abordados rapidamente alguns modelos de antenas do tipo 
Vivaldi, apresentando suas arquiteturas, equações de 
dimensionamento, dados dos modelos simulados no HFSS™, 
bem como alguns resultados das simulações. A Seção III 
apresenta o processo de fabricação das antenas escolhidas e os 
resultados obtidos nos testes experimentais. Por fim, na Seção 
IV faz-se uma breve conclusão e proposta de trabalhos futuros. 

II. MODELOS DE ANTENA VIVALDI 

A.  Tapered Slot Vivaldi Antenna (TSA) Microstrip 

Essa antena é composta por um substrato dielétrico com 
circuito impresso nos dois lados (metalização em ambas as 
faces). A antena Vivaldi é implementada por um trecho de 
slotline em formato de uma curva exponencial em uma das 
superfícies condutoras, sendo ainda antecedida por um trecho 
de slotline uniforme. A slotline exponencial é responsável pela 
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irradiação do sinal para o ambiente. Uma linha microstrip na 
camada condutora da face oposta é utilizada para a alimentação 
do sinal na antena. Na Fig. 1 observa-se a estrutura básica da 
antena TSA microstrip. 

 
Fig.  1.  Estrutura da Tapered Slot Vivaldi Antenna microstrip. 

A expressão da curva exponencial da slotline é apresentada 
em (1) [4]: 

 𝑌 = 𝐶1 ∙ 𝑒 + 𝐶2  
     (1) 

onde:     𝐶1 =     e    𝐶2 =  

Nessa expressão, x e y são as coordenadas horizontal e 
vertical, R é a taxa de abertura da curva exponencial e C1 e C2 
são constantes de ajuste de (1), determinadas pelas expressões 
acima. Os valores de (x1,y1) e (x2,y2) são respectivamente os 
valores das coordenadas (x,y) dos pontos inicial e final (Fig. 1) 
da curva exponencial. L é o comprimento e W a largura da 
antena; Wc é a largura da cavidade quadrada, Ws a largura da 
slotline uniforme, Wm a largura da microstrip, e Lmh e Lmv são 
o comprimento dos trechos de microstrip horizontal e vertical, 
respectivamente. Com base nas características do material 
utilizado, a banda, a impedância e a ordem de grandeza de 
dimensão da antena desejada, podem-se calcular os valores Ls e 
Ws de acordo com [5]. O trecho de slotline uniforme entre a 
slotline exponencial e a cavidade quadrada [4][5], possui um 
comprimento muito reduzido neste projeto, por ter apresentado 
melhores resultados de VSWR. 

O dimensionamento da linha microstrip de alimentação foi 
realizado conforme [5] e [6]. O trecho de transição microstrip-
slotline é responsável pelo casamento de impedância entre 
essas linhas (nos dois planos), de modo a reduzir a reflexão. No 
ponto de cruzamento, ambas as linhas deveriam apresentar um 
curto virtual. Uma forma de implementação é estender a 
microstrip de λ/4 [5]. Na slotline é comumente realizada a 
terminação em cavidade circular [3], [4] ou quadrada [7], tendo 
sido esta última adotada aqui. 

Com base neste modelo, projetou-se uma antena TSA 
microstrip para aplicação na faixa de 8 a 18 GHz, conforme 
[8]. A curva exponencial calculada para a slotline é apresentada 
em (2), tendo-se adotado o valor de R = 0,2 por ter apresentado 
melhores resultados nas simulações realizadas. 

 𝑌 = 0,016679 ∙ 𝑒 , + 0,23907 (2) 

A Tabela I contém os valores dimensionados para cada 
parâmetro dessa antena. Escolheu-se adotar a cavidade 

quadrada por ter apresentado melhores resultados nas 
simulações. 

TABELA I. DIMENSÕES DA ANTENA TSA MICROSTRIP. 
Parâmetros 
da Antena 

Dimensão 
(mm) 

Parâmetros 
da Antena 

Dimensão 
(mm) 

L 40,0500 Wm 0,4064 

W 25,0000 Lmh 7,4126 

Wb 2,5000 Lmv 7,5000 

WS 0,5115 − − 

 
A antena simulada apresentou uma banda de operação na 

faixa de 5,73-15,9 GHz, como se vê na Fig. 2, valor de 
diretividade igual a 4,3 dB, ganho máximo 7,38 dB em 15 GHz 
e HPBW de 63,2° (phi=0°) e 69,93° (phi=90°). Na Fig. 3 é 
apresentado seu diagrama de irradiação. 

 
Fig.  2. Perda de retorno da antena TSA microstrip (obtida por simulação). 

 
Fig.  3. Diagrama de irradiação da antena TSA microstrip em 9 GHz para 
campo elétrico máximo (mV) (  Plano-E  Plano-H). 

Na tentativa de reduzir a frequência inferior da banda, não 
foi possível obter uma antena que cobrisse a banda até 18 GHz. 
Em função dos resultados, verificou-se a necessidade de adotar 
um novo modelo para que a antena atenda toda a banda 
desejada. Para isso, optou-se por avaliar o modelo de antena 
TSA stripline. 

B. Tapered Slot Vivaldi Antenna (TSA) stripline 

Visando à melhoria do limite superior da banda de 
frequência, projetou-se uma antena TSA stripline, baseada na 
antena TSA microstrip anteriormente projetada, adotando-se 
(2) e os mesmos valores de parâmetros Wb, Ws, e W da Tabela 
I. Nesse modelo, duas antenas TSA microstrip são unificadas 
por sobreposição em camadas, sendo alimentadas por uma 
linha stripline, dimensionada conforme [8], com os parâmetros: 
largura Ws = 0,36056 mm, comprimento Lsv = 9,0666 mm e 
comprimento Lsh = 10,5777 mm. Na Fig. 4 observa-se o 
modelo final da antena, projetado no HFSS™. 

Verifica-se na Fig. 5 o resultado da simulação da perda de 
retorno S11(dB) da antena que, conforme desejado, mostra a 
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resposta em frequência de 7,85 GHz até valores superiores a 18 
GHz. A antena apresentou um valor de diretividade igual a 
4,73 dB, ganho máximo 7,27 dB em 15 GHz e HPBW de 
74,32° (phi=0°) e 75,36° (phi=90°). A Fig. 6 apresenta o 
diagrama de irradiação obtido para essa antena. 

 
Fig.  4. Modelo de Antena TSA stripline. 

Desta forma, esta antena é uma excelente candidata para a 
faixa de frequências de 8 a 18 GHz. Entretanto, ao se tentar o 
projeto para frequências inferiores, não se conseguiu a banda 
desejada. Como o objetivo final é a banda de 2 a 18 GHz, 
outros modelos no mesmo substrato são avaliados a seguir. 

 
Fig.  5. Perda de retorno da antena TSA stripline (obtida por simulação). 

 
Fig.  6. Diagrama de irradiação da antena TSA stripline em 9 GHz para 
campo elétrico máximo (mV) (  Plano-E  Plano-H). 

C. Antipodal Vivaldi Antenna Convencional (AVAC) 

A banda da antena TSA é limitada e diretamente impactada 
pelo trecho de transição microstrip para slotline, cujo 
dimensionamento é bastante complexo. Visando a eliminar ou 
reduzir o problema de alimentação, foi desenvolvido na 
literatura um modelo de antena Vivaldi antipodal (AVA) [9]. 
As AVA’s são antenas microstrip, cuja estrutura se baseia na 
interseção de um quarto de duas elipses implementadas tanto 
na camada condutora superior quanto na inferior, contudo 
posicionadas de forma oposta e espelhada em relação ao eixo 
longitudinal da antena. Na Fig. 7 são apresentados os 
parâmetros de dimensionamento desse tipo antena. Existem 
diversas variações deste modelo e, por isso, o modelo 
apresentado na Fig. 8 será aqui denominado AVAC 
(convencional); uma outra variação de antena AVA é abordada 
na Seção II-D. 

No projeto da antena AVAC, a faixa de frequência inferior 
é estendida, e como as dimensões da antena estão diretamente 

relacionadas à frequência mínima [9], estas foram recalculadas 
para 2,5 GHz. 

 
Fig.  7. Parâmetros da Antena AVA. 

  
Fig.  8. Modelo de antena AVAC (a) sem RSE e; (b) com RSE. 

O dimensionamento das linhas microstrip, iguais nas duas 
camadas, foi realizado conforme [6]. A linha da camada 
superior é de alimentação enquanto a da camada inferior 
corresponde ao terra. O dimensionamento das elipses é 
realizado conforme (3)-(6) a seguir [9]: 

 𝑎1 = 𝑊 −𝑊 /2 (3) 
 𝑎2 = 1,68 ∙ 𝑏2 (4) 
 𝑏1 = 0,48 ∙ 𝑎1 (5) 

 𝑏2 = 𝑊 +𝑊 /2 (6) 

A este modelo foi incorporado um Regular Slot Edge 
(RSE), tanto na camada superior quanto na inferior, visando à 
melhoria da banda [10]. Na Fig. 8 são apresentados os modelos 
de Antena AVAC, com e sem RSE. O slot foi dimensionado 
para a frequência de 2 GHz, com largura Ws = 6 mm e altura 
Ls =  12 mm. Os valores de cada parâmetro da antena AVAC 
projetada no HFSS encontram-se na Tabela II. 

TABELA II. DIMENSÕES DA ANTENA AVAC. 
Parâmetros 
da Antena 

Dimensão 
(mm) 

Parâmetros 
da Antena 

Dimensão 
(mm) 

L 50,0000 a1 14,5493 

W 30,0000 b1 6,9836 

Lf 24,0079 a2 25,9570 

Wf 0,9012 b2 15,4506 

 
A Fig. 9 apresenta o resultado comparativo de simulação da 

perda de retorno S11(dB) desses dois modelos. As antenas 
AVAC sem RSE e com RSE apresentaram frequências de corte 
em 6 GHz e 4 GHz, respectivamente, ambas com resposta 
aceitável até 18 GHz. As antenas apresentaram valores 
similares para os parâmetros de irradiação, com diretividade 
igual a 5,5 dB, ganho máximo 8 dB em 11 GHz e HPBW 56° 
(phi=0°) e 105° (phi=90°), aproximadamente. Na Fig. 10 são 

TSA superior 
TSA inferior stripline 

Lsh Lsv Ws slotline 
 superior 
substrato 
substrato 

slotline  
inferior stripline Wf 

a1 b1 b2 
a2 
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L 
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SUPERIOR 

(a) 

PLANO DE  
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apresentados os diagramas de irradiação. Como o resultado da 
perda de retorno na banda de 2,5 a 18 GHz necessitava de 
melhorias, um novo dimensionamento foi realizado para a 
AVA na Seção II-D a seguir. 

 
Fig.  9. Perda de retorno da simulação dos dois modelos AVAC: sem e com 
RSE (obtidas por simulação). 

  
Fig.  10. Diagrama de irradiação das antenas AVAC (a) sem e; (b) com RSE 
em 9 GHz para campo elétrico máximo (mV) (  Plano-E Plano-H). 

D. Variação da Antipodal Vivaldi Antenna (AVAV) 

O modelo de antena AVAV se diferencia do modelo 
AVAC pela presença de um plano de terra que se estende da 
base da antena até a curva da menor elipse na camada inferior. 
Na Fig. 11 encontram-se os modelos da antena AVAV com e 
sem a introdução do RSE [10]. 

  
Fig.  11. Modelo de antena AVAV sem (a) e com RSE (b), vista frontal e 
posterior. 

Para esse modelo, foram projetadas duas antenas. A 
primeira, AVAV-1, utiliza as mesmas dimensões do modelo 
AVAC da Seção II-C. As dimensões da segunda, AVAV-2, 
foram calculadas para a frequência inferior de 2 GHz, visando 
novamente a tentar estender o limite inferior da banda da 
antena. Os valores dos parâmetros de AVAV-2 são 
apresentados na Tabela III. Tanto para AVAV-1 quanto para 
AVAV-2 foram realizadas variações introduzindo-se o RSE, a 
fim de se verificar o melhor desempenho. Observando-se os 
gráficos dos resultados das simulações da perda de retorno 
S11(dB) das antenas AVAV nas Fig. 12 e 13, verifica-se e 
comprova-se que, assim como na Seção II-C anterior, a 
introdução do RSE reduz a frequência de corte entre 5% e 
10%. Comparando-se as antenas de mesma dimensão, a 
AVAV-1 sem RSE e AVAV-2 com RSE obtiveram os 
melhores desempenhos, esta última apresentando uma larga 

faixa de frequência de operação, iniciando em 3,5 GHz e 
estendendo-se até 20 GHz. Na Fig. 14 são apresentados os 
diagramas de irradiação desses dois modelos. 

TABELA III. DIMENSÕES DA ANTENA AVAV-2. 
Parâmetros 
da Antena 

Dimensão 
(mm) 

Parâmetros 
da Antena 

Dimensão 
(mm) 

L 55.0000 a1 17.5493 

W 36.0000 b1 8.4236 

Lf 24.0079 a2 30.9970 

Wf 0.9012 b2 18.4506 

 

 
Fig.  12. Resultado do parâmetro S11 da simulação do AVAV-1 com e sem 
RSE. 

 
Fig.  13. Resultado da Perda de Retorno da simulação do AVAV-2 com e 
sem RSE. 

  
Fig.  14. Diagrama de irradiação das antenas AVAV-1 sem RSE (a) e 
AVAV-2 com RSE (b) em 9 GHz para campo elétrico máximo (mV) (  
Plano-E Plano-H). 

A antena AVAV-1 sem RSE apresentou um valor de 
diretividade igual a 5,06 dB, ganho máximo 8,96 dB em 15 
GHz e HPBW 60,87° (phi=0°) e 105,62° (phi=90°). A antena 
AVAV-2 com RSE apresentou diretividade igual a 6,31 dB, 
ganho máximo 11,56 dB em 13 GHz e HPBW 48,33° (phi=0°) 
e 87,52° (phi=90°). 

III. FABRICAÇÃO E TESTE 

Foram selecionados para fabricação os modelos TSA 
microstrip, TSA stripline, AVAV-1 sem RSE e AVAV-2 com 
RSE, por apresentarem melhor desempenho. 
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A. Fabricação 

A fabricação dos modelos selecionados foi realizada no 
LaProp-UFF, utilizando-se a prototipadora LPKF S103. Após a 
fabricação, as antenas foram conectorizadas utilizando-se 
conectores padrão SMA comerciais. A Fig. 15 mostra as 
antenas finais fabricadas e montadas no laboratório. 

B. Resultados Experimentais 

As antenas foram testadas no Instituto de Pesquisas da 
Marinha (IPqM), utilizando-se o Analisador de Rede Vetorial 
PNA-L N5231A da Keysight Technologies. Os gráficos 
apresentados na Fig. 16 mostram os resultados comparativos da 
perda de retorno simulada e medida de cada uma das antenas 
fabricadas, na faixa de 2 a 20 GHz. A antena TSA stripline 
apresentou maior diferença do parâmetro S11 – essa diferença 
foi atribuída à complexidade de montagem característica da 
stripline. Ainda assim, é possível verificar que as curvas das 
antenas AVAV-1 sem RSE e AVAV-2 com RSE apresentaram 
a frequência de corte na simulação e na medição bem 
próximas, comprovando o modelo de dimensionamento para as 
faixas de 6-18 GHz e 3,5-18 GHz. A qualidade da 
conectorização mostrou impacto na diferença entre os 
resultados simulados e medidos; além disso, os conectores não 
foram de fato considerados nos modelos da simulação. 

 
Fig.  15. Antenas fabricadas: (a) TSA microstrip; (b) TSA stripline; (c) 
AVAV-1 e; (d) AVAV-2 com RSE. 

IV. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

O estudo das antenas de banda larga na faixa de 2-18 GHz 
alcançou seu propósito, sendo obtidos o dimensionamento e as 
simulações cada modelo de antena abordado, e permitindo a 
avaliação do seu desempenho. Os projetos que apresentaram 
melhor desempenho na simulação foram fabricados em 
RO6006 e testados. A antena que apresentou melhor 
desempenho e banda mais larga, tanto na simulação quanto nos 
testes experimentais, foi a AVAV-2 com RSE, com banda de 
3,5 GHz estendendo-se a 20 GHz, e valores de simulação de 
diretividade 6,31 dB, ganho máximo 11,56 dB em 13 GHz e 
HPBW 48,33° (phi=0°) e 87,52° (phi=90°). Este tipo de antena 
se mostrou a melhor candidata para implementação em 
sistemas de Defesa Eletrônica com banda ultra larga. Visando a 
uma redução das dimensões das antenas e a atingir a frequência 
de corte de 2 GHz, planeja-se dar proseguimento ao trabalho 
utilizando-se materiais com maior constante dielétrica e 
analisado por simulação o efeito das caixas metálicas para os 

protótipos finais das antenas. Além disso, sabe-se que o 
comportamento destas sofrerá alteração quando dispostas em 
conjunto, por isso um estudo a este respeito também será 
realizado nas fases que se seguem, desta forma a antena com 
melhor desempenho será aplicada a um  conjunto phased 
array, usando dispositivos defasadores para o controle de 
apontamento. Pretende-se também realizar medidas em câmara 
anecóica dos diagramas de irradiação. 

 
Fig.  16. Gráfico comparativo dos resultados de S11 da simulação e da medição 
experimental das antenas TSA (a) microstrip e (b) stripline, (c) AVAV-1 sem 
RSE e (d) AVAV-2 com RSE ( Simulação  Medição). 
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Resumo— Este trabalho tem como objetivo realizar o estudo
da probabilidade de detecção de uma aeronave de combate em
função da sua RCS dinâmica buscando uma melhor condição
situacional de furtividade quando é alvo de um Radar na Banda
L (1 GHz à 2 GHz). É avaliada a RCS dinâmica da aeronave
e desenvolvida uma trajetória adequada onde a probabilidade
de detecção é determinada obtendo uma redução em mais de
50% do alcance Radar, permitindo que o piloto tenha uma maior
sobrevivência num ambiente eletromagnético denso.

Palavras-Chave— Seção Reta Radar, Probabilidade de Detecção,
Furtividade.

I. INTRODUÇÃO

A evolução dos combates, em conflitos de pequena e grande
escala, é acompanhada de mudanças em todos os nı́veis tec-
nológicos, permitindo um crescente aumento da complexidade
dos sistemas utilizados para esse fim. No decorrer do tempo,
as aeronaves quanto a sua tripulação representam um alto valor
agregado, levando em consideração o seu nı́vel de formação
e conhecimentos especı́ficos [1]. Isso levou a mudanças no
pensamento estratégico do combate aéreo focando na capaci-
dade de sobrevivência em um ambiente formado por ameaças
eletromagnéticas, como Radares de rastreio e diretores de tiro.

Esse artigo apresenta o estudo da probabilidade de detecção
de alvos aéreos, no caso, uma aeronave de combate em função
da sua RCS (Seção Reta Radar) [2]. Na seção II é apresentada
a fundamentação teórica do princı́pio de detecção do Radar
e probabilidade de detecção (Pd). Na seção III é discutida
a modelagem estática da RCS da aeronave. Na seção IV é
apresentada a modelagem dinâmica da RCS em função de uma
trajetória de voo da aeronave. Ao final, são apresentados os
resultados, discussões e conclusões deste trabalho.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Equação Radar

O Radar é baseado na transmissão e recepção de ondas
eletromagnéticas para detecção e estimativa de distância, azi-
mute e velocidade relativa. Possuem antenas direcionais que
transmitem sinais, em um volume do espaço, em busca de alvos
cujas ondas eletromagnéticas serão refletidas em função da sua

geometria, do material do qual são construı́dos, dos ângulos e
da frequência da onda incidente.

O alcance de um determinado alvo é definido pela equação
radar (1) que determina a distância máxima possı́vel que um
radar é capaz de detectar, onde Pt é a potência do transmissor,
G é o ganho da antena, λ representa o comprimento de onda,
Pr a potência mı́nima que sensibiliza o receptor do Radar e σ
a seção reta radar do alvo.

Rmax = 4

√
PtG2λ2σ

(4π)
3
Pr

(1)

No desenvolvimento do trabalho será utilizado um Radar
Hipotético, como referência, cujos dados é apresentada na
Tabela I.

TABELA I
DADOS TÉCNICOS DO RADAR HIPOTÉTICO

Frequência de Operação 1, 3 GHz Largura do Pulso 22µs
Velocidade de Rotação 7, 5 RPM IRP 400µs

Abertura Vertical da Antena 17o Alcance Máximo 60 km
Polarização Horizontal Potência de Pico 500 W

Probabilidade de Falso Alarme 2× 10−8

Devido a IRP (Intervalo de Repetição de Pulso) ser de 400µs,
o Alcance Máximo Não Ambı́guo (AMNA) é de 60 km e a LP
(Largura de Pulso) tendo um valor de 22µs, o alcance mı́nimo
do Radar será de 3, 3 km.

B. Probabilidade de Detecção (Pd)

Flutuação de alvos ou cintilamento é o fenômeno reco-
nhecido por produzir variações temporais de potência do eco
recebido, ora reforçado, ora atenuado, em relação à situação
hipotética de uma RCS média constante conhecida. Este efeito
é devido à relativa arbitrariedade de movimento e de ângulo
de aspecto, por parte da aeronave durante sua trajetória, em
relação ao feixe incidente da onda eletromagnética do Radar
[3]. Tal aspecto permite que ocorra uma modulação da RCS
correspondente, ao longo do tempo, o que pode se dar em várias
escalas temporais em que se verifica uma variação apreciável do
nı́vel de sinal, desde uma base temporal pulso a pulso até uma
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base temporal de varredura a varredura da antena do Radar. Em
função disto, a abordagem estatı́stica é frequentemente aplicada,
sendo a RCS modelada como um processo estocástico. As
funções densidade de probabilidade mais convencionais são
conhecidas como Casos de Swerling, sendo num total de cinco
variedades ou casos, denominadas casos I, II, III, IV ou V
[4], separadas conforme a escala temporal de variação de RCS
em torno da média estatı́stica [3]. A opção mais simples é o
caso sem flutuação de RCS (caso V), sob o qual a RCS é
constante ao longo do tempo, de modo que a relação sinal-ruı́do
disponı́vel para o processo de detecção realizado pelo radar
dependa somente da distância do alvo e de parâmetros estritos
do radar, mas não da posição angular (ângulo de aspecto) da
aeronave em relação ao radar.

Existem outras possibilidades de modelamento estatı́stico,
isso se devendo às condições inadequadas na aplicação dos Ca-
sos de Swerling a certas situações concretas [5][6]. O principal
óbice dos casos de Swerling, ou da abordagem estatı́stica em
geral, é não indicar nitidamente de que forma a RCS estática,
quer seja obtida por simulação, quer por caracterização expe-
rimental ou por métodos combinados, possa ser considerada.
Mesmo que um modelo estatı́stico seja ajustado a, por exemplo,
um nı́vel de voo nivelado em particular, não há qualquer indi-
cativo seguro de que o mesmo se possa extrapolar para perfis
de voo quaisquer. Em geral, quando a abordagem escolhida
é a caracterização experimental, procede-se a uma regressão
funcional a partir de casos teóricos com suas funções ma-
temáticas analı́ticas, para o ajuste dos parâmetros matemáticos
disponı́veis até que se obtenha resultado satisfatório, algo nem
sempre garantido. Entretanto, a flutuação de alvos não considera
diretamente a distância R do alvo, nem mesmo estática e nem
dinamicamente, pois o comportamento da RCS é descrito ao
longo do tempo, e neste mesmo momento temporal, a distância
do alvo se atualiza de forma não unı́voca. De qualquer modo,
estudos de cenários especı́ficos, via simulação, podem fornecer
os subsı́dios necessários à interpretação de dados reunidos após
campanhas de testes.

Conquanto, uma meta deste trabalho é estudar a RCS num
contexto dinâmico deterministicamente exceto pela presença do
ruı́do térmico no receptor do Radar, tendo por base uma RCS
estática simulada que se atualiza numa trajetória conhecida. Por
meio do caso V de Swerling, caracterizado pela ausência de
flutuações cuja origem seja aleatória, calcula-se a probabilidade
de detecção para cada eco, individualmente. Quando se fixa um
instante qualquer de uma realização de um processo estocástico,
obtém-se uma variável aleatória que, para os casos de Swerling,
são do tipo Chi-quadrado, com o respectivo grau de liberdade
d, onde obtém-se a função densidade de probabilidade do caso
de Swerling V para d→∞ [3]. A flutuação da RCS não altera
Pfa (Probabilidade de Falso Alarme), pois esta depende apenas
do limiar de detecção adotado, sem qualquer influência do alvo
neste processo.

O desempenho do processador de sinal radar, com limiar
de detecção fixo e integração de pulsos, é expresso pela
probabilidade de detecção Pd (2).

Pd = Km

K−1
m (Pfa, 2Np)− 2 (Np − ne)(

Np

ne

)
(SNR) + 1

, 2ne

 (2)

A SNR representa a relação sinal-ruı́do disponı́vel para
detecção, Pfa a probabilidade de falso alarme tolerada, Np

o número de pulsos integrados na sucessão de varreduras da
antena do radar e ne o número de amostras de eco estatistica-
mente independentes, com funções auxiliares Km (3) e K−

m1
(4), sendo (5) a função gama incompleta.

Km(x, d) = 1− Γ

(
x

2
,
d

2

)
(3)

K−1
m (p, d) = 2Γ−1

(
1− p, d

2

)
(4)

Γ (x, a) =
1

Γ (a)

∫ x

0

e−tta−1dt (5)

Para o propósito desejado, basta particularizar (2) de modo a
obter o caso de Swerling V com pulso único em função da SNR
disponı́vel, conforme posição ocupada na trajetória, impondo
Np = 1 (pulso único), ne = d→∞ [3].

Outras perturbações além do ruı́do térmico no processo
de detecção de alvos são possı́veis [7], como clutter [8] ou
despistadores do tipo chaff [9], que não foram abordados nesse
trabalho.

III. MODELAGEM ESTÁTICA DA RCS
A aeronave de combate a ser utilizada é o F-5M, de

fabricação americana, empregado pela Força Aérea Brasileira.
O Radar Hipotético é utilizado como referência na simulação
cujo objetivo é extrair as RCS da aeronave em função dos
ângulos de aspecto do vetor de propagação do feixe radar em
uma determinada frequência de emissão.

A aeronave F-5M foi modelada em ambiente CAD utilizando
o software Rhinoceros, com a dimensão em tamanho real, que
corresponde a um comprimento de 14, 68 m, envergadura de
8, 13 m e altura de 4, 08 metros. A simulação foi realizada pelo
software FEKO, da empresa Altair, sendo aplicado o método
RL-GO (Ray-Launching Geometrical Optics), que é recomen-
dado para simulação eletromagnética em materiais metálicos e
dielétricos com elevados comprimentos elétricos de dimensão.

No FEKO, foi realizado o mesh no valor de λ/4 em toda a
superfı́cie da aeronave gerando 306.322 estruturas triangulares
com dimensões médias de 2, 482 cm.

A modelagem foi realizada considerado os ângulos θ de 0o

(frontal à aeronave) à 60o com resolução de 1o, totalizando 61
valores para o aspecto frontal (aproximação).

O perfil de voo é apresentado na Fig. 2, onde a aeronave irá
realizar um voo na direção do Radar, nos nı́veis (altitudes) de
500 ft (152, 4 m), 5000 ft (1.524 m) e 12.000 ft (3.657, 6 m).
Em cada condição de voo a aeronave será iluminada pelo radar
considerando que o lóbulo vertical do radar possui um valor
máximo de 17o. Depois que a aeronave ultrapassa a região de
cobertura do radar atingiu-se o valor de alcance mı́nimo que é
possı́vel detectar um alvo.
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Fig. 1 - Mesh da aeronave F-5M no software FEKO.

Fig. 2 - Perfil de voo na aproximação do F-5M em função ao Radar.

Na Fig. 3 é apresentado o perfil gráfico da simulação da RCS
nos ângulos θ de 0o à 60o. O diagrama possui uma escala de
cores que representa a RCS em função do ângulo. A simulação
teve uma duração de 2 dias, 21 horas e 24 minutos, o qual
ficou evidenciado um elevado tempo de processamento sendo
necessário um adequado planejamento da modelagem e alta
capacidade computacional para obter resultados conclusivos na
simulação.

Fig. 3 - Simulação da RCS frontal da aeronave F-5M em função do ângulo θ.

As Fig. 4, 5 e 6 representam a variação da RCS (dBsm), em
função do ângulo θ no eixo longitudinal da aeronave. A linha
de cor azul representa o valor da RCS calculado pelo FEKO, no
caso, 61 pontos. No entanto, foi possı́vel realizar a interpolação
dos ângulos e passou-se a trabalhar com uma quantidade de
pontos da ordem de 1 milhão, quando considerado o perı́odo
de 0o à 60o. Vale ressaltar, como referência, que o valor de 0
dBsm corresponde a RCS de um ser humano na posição em
pé.

Fig. 4 - Variação da RCS em função do ângulo θ na aproximação da aeronave
F-5M à 500 ft.

Fig. 5 - Variação da RCS em função do ângulo θ na aproximação da aeronave
F-5M à 5.000 ft.

Fig. 6 - Variação da RCS em função do ângulo θ na aproximação da aeronave
F-5M à 12.000 ft.

Conforme a altitude da aeronave, haverá ângulos especı́ficos
que o feixe do lóbulo principal do Radar atingirá o alvo. Esses
ângulos são evidenciados na cor vermelha das Fig. 4, 5 e 6. Na
altitude de 500 ft (152, 4 m), Fig. 4, o primeiro ângulo que o
feixe Radar intercepta o alvo, com a aeronave na posição de 60
km, fica bem próximo do zero (0, 14o) enquanto que o último,
na distância mı́nima de detecção (3, 3 km), possui um valor de
2, 63o. Na altitude de 5.000 ft (1.524 m), Fig. 5, o ângulo varia
de 1, 45o (60 km) e 17o (4, 98 km) e na altitude de 12.000 ft
(3.657, 6 m), Fig. 6, o ângulo varia de 3, 49o (60 km) e 17o

(11, 96 km).
Os resultados das RCS, em função dos ângulos de aspec-

tos, serão utilizados baseados em trajetórias executadas pela
aeronave F-5M, no intuito de reproduzir, em simulação, os
procedimentos planejados em operações de voo de combate,
procurando, desta forma, realizar predições de alcance radar
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com essa aeronave.

IV. MODELAGEM DINÂMICA DA RCS

Considerando que a aeronave realiza uma determinada tra-
jetória no intuito de cumprir um conjunto de missões e baseado
nos dados obtidos das simulações da RCS em função de θ,
seção III, ficou evidenciado, no planejamento da missão, se a
aeronave F-5M tiver uma trajetória de voo na direção do radar
é possı́vel se beneficiar das caracterı́sticas de um baixo RCS
quando é realizado um tráfego num ambiente eletromagnético
de radares de busca na Banda L (1 GHz à 2 GHz).

A modelagem dinâmica é realizada através da construção de
um script em MATLAB com os dados obtidos das simulações
da RCS estática da aeronave em estudo, oriundos do software
FEKO.

Correlacionando a altitude da aeronave e sua posição em
relação ao Radar, conforme as Fig. 7, 8 e 9, é observada uma
variação da RCS em função da trajetória linear que a aeronave
realiza. Desta forma, teremos uma RCS dinâmica em função
da posição, sendo calculado o valor médio da RCS em toda a
trajetória descrita.

Fig. 7 - Variação da RCS em função da posição na aproximação da aeronave
F-5M à 500 ft.

Fig. 8 - Variação da RCS em função da posição na aproximação da aeronave
F-5M à 5.000 ft.

Analisando a RCS média, é observada uma variação cres-
cente de seu valor em função das altitudes em que a modelagem
foi realizada, iniciando com uma média de −3, 1 dBsm para
500 ft, posteriormente −1, 9 dBsm à 5.000 ft e −0, 2 dBsm a
12.000 ft. Em sı́ntese, a RCS média aumentou à medida que a
altitude de voo da aeronave foi elevada.

Fig. 9 - Variação da RCS em função da posição na aproximação da aeronave
F-5M à 12.000 ft.

Em 500 ft, Fig.7, observa-se uma oscilação praticamente
crescente para toda a trajetória de aproximação até a distância
mı́nima de alcance radar, quando ocorre uma diminuição acen-
tuada, isto se deve a variação rápida do ângulo de incidência
do feixe do lóbulo do Radar.

Em 5.000 ft, Fig.8, a RCS dinâmica apresenta-se abaixo da
média desde o AMNA até a distância de 24 km. Após essa
distância, intensifica-se significativamente, até 12 km, e então,
volta a ficar abaixo da média até a região do alcance mı́nimo. É
válido destacar as posições de 12, 5 km, onde seu valor atinge
6, 7 dBsm, e a queda abrupta da RCS dinâmica para −9, 0
dBsm em 9, 0 km.

Em 12.000 ft, Fig.9, é importante observar 2 regiões distintas,
a primeira entre 55 km e 25 km, onde ocorre uma variação
suave, mas sempre acima da média, com valores de até 6, 7
dBsm na região de 30 km, e a segunda, entre 25 km e 7 km,
onde as variações são mais acentuadas, quase sempre abaixo
da média, atingindo valores expressivos de até −8, 9 dBsm (22
km). Importante ressaltar a brusca transição na faixa de 25 km
semelhante a citada para 5.000 ft.

Em sı́ntese, a RCS dinâmica possui um efeito oscilatório
em função da altitude da aeronave, iniciando com uma RCS
dinâmica abaixo da média, posteriormente, ficando acima
desse valor por um determinado tempo e posteriormente, ao
aproximar-se mais do Radar, seu valor fica novamente abaixo
da média.

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tendo como base os resultados das RCS dinâmicas obtidas, é
realizado os cálculos da probabilidade de detecção (Pd), pulso
a pulso, utilizando o caso de Swerling V, ou seja, RCS definida
em valor exato para um determinado pulso. O valor de Pd a ser
considerado para detectividade é no valor de 0, 5. Tendo a RCS
variável e comportando-se com valores aleatório estatı́sticos
durante o voo, o caso de Swerling V é utilizado de forma a
desenvolver uma metodologia de estimativa de probabilidade
de detecção.

Em 500 ft, Fig.10, tendo uma Pd de 0, 5, a aeronave está
a uma distância de 30 km do Radar, na condição da RCS
dinâmica e média. Esse resultado é muito importante pois revela
que a aeronave nessa altitude so será detectada ao atingir um
raio de 30 km do Radar e não 60 km que representa o alcance
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Radar teórico. Em sı́ntese, uma redução em 50% do alcance
Radar.

Em 5.000 ft, Fig.11, é possı́vel perceber uma diferença entre
as Pd para a RCS dinâmica e a média. Isso permitirá que o
alcance Radar para o valor médio seja de 40 km enquanto que o
dinâmico seja de 33, 63 km. Comparativamente, se 2 aeronaves
estiverem voando juntas, uma a 500 ft e outra a 5.000 ft, o
Radar irá detectar primeiro a aeronave que está a 5.000 ft e
somente 3, 63 Km mais próximo do Radar que a aeronave que
está a 5.000 ft será detectado a aeronave.

Em 12.000 ft, Fig.12, ocorre uma condição muito importante
pois há uma flutuação da Pd quando analisada a RCS dinâmica.
Essa condição não é apresentada quando é observado o valor
da média da RCS. Essa flutuação ocorre a uma distância de 32
km do Radar, havendo a detecção do alvo, e posteriormente,
à 27 km o alvo deixa de ser detectado. Somente à 15 km do
Radar volta a ser detectado e quando a aeronave chega à 11 km
do Radar, deixa de ser detectado pois foi alcançado o ângulo
de 17o do lóbulo do feixe eletromagnético da antena. O valor
de média não sofre flutuação com uma distância de detecção
de 22 km.

Fig. 10 - Probabilidade de detecção na aproximação da aeronave F-5M à 500
ft.

Fig. 11 - Probabilidade de detecção na aproximação da aeronave F-5M à 5000
ft.

VI. CONCLUSÃO

Nesse trabalho ficou evidenciado que a RCS varia conforme
o ângulo de incidência da onda eletromagnética de um radar
monoestático sobre a aeronave F-5M. Assim, considerando
o deslocamento da aeronave em uma determinada trajetória
haverá uma flutuação da RCS que sofre mudanças em função

Fig. 12 - Probabilidade de detecção na aproximação da aeronave F-5M à 12000
ft.

do tempo devido a variabilidade do espalhamento da onda no
alvo. Essa flutuação irá implicar na variação da probabilidade
de detecção em função de sua posição relativa ao Radar.

A utilização da RCS dinâmica, em comparação com a RCS
média, permiti uma maior acuidade dos valores de proba-
bilidade de detecção que implica diretamente no alcance de
detecção do Radar oponente, cujas condições de planejamento
operacional se tornam mais realistas. No caso, dentre as alti-
tudes de voo propostas a de 12.000 ft representa a trajetória
que permiti uma melhor condição situacional de furtividade
reduzindo em mais de 50% do alcance Radar teórico sem
utilizar nenhum material absorvedor de energia eletromagnética
em sua estrutura.
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Abstract—The quantification of the change of dispersion pa-
rameters due to bending in optical fibers is of critical importance
in the development of compact parametric devices. In this work,
we report on the measurement of the shift of the zero-dispersion
wavelength with bending in an optical fiber. We were able to
measure a short length of fiber and achieved a good accuracy
in the zero-dispersion wavelength by using a measuring method
based in the nolinear interaction between an incoherent-pump
and a laser. We also performed numerical calculations that are
in agreement with our measurements and allowed us to explain
the shift of zero-dispersion in terms of fiber optical confinement.

Keywords—Fiber optics and optical communications, Nonlin-
ear fiber optics, Fiber characterization.

I. INTRODUCTION

Fiber optical parametric devices are of great interest as
they can be used for several applications such as optical
amplification, wavelength conversion, all-optical signal regen-
eration, etc. [1] However, in order to develop these devices
in a reduced space the fiber needs to be bent, sometimes
over tight bend radii [2]. In addition, given the sensitivity
of phase-matched four-wave mixing (FWM) to changes of
fiber dispersion parameters, particularly to changes of the zero-
dispersion wavelength (λ0), it is expected that the modification
of fiber dispersion due to bending should be considered in the
development of compact fiber optical parametric devices.

It is well-known that bending causes a significant modi-
fication in the propagation characteristics of optical fibers.
For example, bending-induced losses in optical fibers has
been widely-studied. In contrast, the bending-induced change
of fiber dispersion, particularly λ0, has been comparatively
less studied [3], [4]. This is, in part, due to the difficulty
in accurately measure the change of λ0 as a function of
the bending radius (Rb). This difficulty can be attributed
to different factors: (i) the measured fiber must be short
enough to be bent over a single layer to neglect the effect of
microbending. (ii) The employed dispersion characterization
method must be accurate enough to measure small changes of

λ0, considering that the shift of λ0 is not linear with Rb. (iii)
The uniformity of the fiber must be assured so that one can
disregard the fluctuation of fiber dispersion along the fiber that
result from changes of geometry during its fabrication.

In this paper we summarize the main results of our recent
work [5], in which we have used a dispersion characteriza-
tion method that is based on measuring the power spectrum
generated through FWM between an incoherent-pump and
a laser [6]. By using high-power pulsed sources of ∼20 ns
duration (with a peak power of ∼3 W for the incoherent-pump
and ∼200 mW for the laser), we were able to characterize
the shift of λ0 as a function of Rb in a Dispersion-shifted
fiber (DSF) as short as 20 m. We measured a shift of λ0
(∆λ0) as small as 40 pm by reducing Rb from 10 to 8 cm
and a major ∆λ0 ≈12 nm when the fiber was bent with
Rb = 1 cm. In addition, by using a numerical model of an
approximate fiber profile, based on the finite element method
and conformal transformation [7], we were able to evaluate
the effect of bending in fiber dispersion. The results obtained
from our numerical calculations are in agreement with our
measurements. Moreover, our numerical model also allowed
us to give an explanation for the shift of λ0 with bending,
in terms of the mode confinement of the optical fiber, given
the qualitative agreement between bending the fiber and the
change of fiber core diameter.

Our work provides useful ideas that can be exploited in
the development of compact fiber optical parametric devices
and also be explored for dispersion engineering of other bent-
waveguide structures.

II. INCOHERENTLY-PUMPED FWM

Our measuring method consists in measuring the power
spectrum generated through FWM, between an incoherent-
pump and a laser [5], [6]. The incoherent-pump is centered
near λ0 and the laser wavelength (λ`) is tuned over an spectral
region far from λ0. The generated FWM spectrum exhibits
a maximum at λFWM that satisfies the phase matching
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condition ∆β = 0, where ∆β is the wavevector mismatch
between the involved waves. It is possible to recast the phase-
matching condition in terms of λFWM , λ` and fiber dispersion
parameters as:

λFWM = f(λ`, λ0, β3/β4), (1)

with λ0 and the ratio between the third and fourth order
dispersion β3/β4 as parameters and λ` as the independent
variable. Therefore, by tuning λ`, measuring λFWM and fitting
(1) with the measured set (λFWM ,λ`), λ0 and β3/β4 can be
easily obtained as fitting parameters.

Other important feature of this particular FWM process, is
that the measured FWM spectral shape allows to qualitatively
evaluate the dispersion uniformity of the fiber. In the case of
a uniform fiber, for example, the FWM power spectrum may
be approximated as:

S(ν) = 2γ2S2
p∆νpL

2P` sinc2
[

∆β(ν)L

2

]
, (2)

where γ is the fiber nonlinear coefficient; Sp and δνp are the
power spectral density and spectral width of the incoherent-
pump (assumed flat-top), respectively; L is the fiber length;
P` is the laser power; and sinc(x) = sinx/x. Therefore, as
the measured spectrum becomes more similar to the sinc2

function of (2), the fiber is expected to be quite uniform. In
contrast, in the case of a fiber with significant non-uniformity,
the measured spectrum would depart from the expected sinc2,
as it was reported in [6] for long DSFs (∼25 km).

III. EXPERIMENTAL SETUP

The experimental setup is illustrated in Fig. 1. It is worth
noting that our measuring method requires, in principle,
few instruments such as an incoherent-pump, a laser and
an optical spectrum analyzer (OSA). Considering that the
amplitude of the FWM spectrum is ∝ L2 according to (2),
the implementation of our method becomes straightforward
when measuring long fibers as it requires less pumping power
(i.e., around 100 mW for the incoherent pump and 10 mW
for the laser [6]). This can be achieved by using amplified
spontaneous emission from an Erbium-doped fiber amplifier
as the incoherent-pump and a commercial tunable laser.

Given the short length of fiber required to be bent over a
single layer in order to avoid microbending effects (i.e., around
20 m), we required high-power incoherent-pump and laser
sources. Therefore, we constructed a high-power incoherent-
pump and a tunable laser by using supercontinuum gen-
eration and FWM wavelength conversion, respectively. The
constructed sources were pulsed and had 20 ns duration and
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Fig. 2. Optical spectrum at the output of the fiber (Inset: FWM power
spectrum after optical filtering)

peak power of ∼3 W for the incoherent-pump and ∼200 mW
for the laser. The configuration of these sources is described
in [5].

The incoherent-pump and laser were coupled into the fiber
under test (20 m of DSF) via a wavelength-division multiplexer
(WDM) coupler. In Fig. 2 we show the optical spectrum
at the output of the fiber. Note that the generated FWM
spectrum exhibits a single peak but it does not present the
spectral oscillations expected for a sinc2 spectrum. This is
due to the limited dynamic range of the OSA as a result of
stray light caused by the incoherent-pump and laser sources.
Thus, we used optical filters to suppress the stray light in
the OSA and were able to observe spectral details of the
generated FWM spectrum below −60 dBm (See inset of
Fig. 2). These spectral details correspond to the expected
sinc2 spectral shape of the generated FWM, which clearly
evidences that the tested fiber is quite uniform. Besides the
stray light in the OSA, we observed water vapor absorption
lines in the FWM spectrum that made difficult the accurate
measurement of λFWM . Therefore, we placed the OSA inside
a low-humidity chamber and performed the measurements at a
relative humidity around 7 %. We tuned the laser over different
wavelengths and fitted the measurements of (λFWM ,λ`) in
order to obtain λ0. We repeated this procedure for different
values of Rb ranging from 1 to 10 cm. For all values of Rb,
the fiber under test was bent in cylinders of a constant radii
and an smooth surface.

IV. RESULTS

We present the measured ∆λ0 as a function of Rb (com-
pared with λ0 of the fiber in straight condition i.e., for Rb =
10 cm, λ0 = 1546.48 nm) along with the calculations obtained
form our numerical model in Fig. 3. Note that the calculated
results are in good agreement with our experiments. It is also
worth noting that ∆λ0 is nonlinear with Rb, presenting small
shifts for wide Rb (e.g., ∆λ0 =40 pm when Rb changes
from 10 to 8 cm) and larger shifts for tight Rb (e.g., ∆λ0 of
12 nm for Rb = 1 cm). This observation is in sharp contrast
to the ∆λ0 achieved by different external mechanisms such
as changes in temperature (T ), pressure (P ) or strain (S);
where ∆λ0 is proportional to the applied signal ∆T or ∆P ,
∆S [8] and is not as large as ∆λ0 achieved with bending
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in this work. This indicates that bending could be exploited
in the development of fiber optical parametric devices as
a mechanism for tuning λ0 and for equalization of non-
uniformities of λ0 as a result of changes of geometry and
dopant concentration during fabrication.

As we have mentioned, our measuring method also allows
the measurement of β3/β4. We have observed that the mea-
sured β3/β4 ≈−213 ps−1 remained unchanged when reducing
Rb from 10 to 4 cm. Our numerical calculations are also in
agreement with this observations. For Rb <4 cm, on the other
hand, we were not able to accurately measure β3/β4 due to
the deformation of the FWM spectrum that was a result of the
bending-induced birefringence. Nonetheless, our calculations
show that high-order dispersion changes considerably for
Rb <4 cm [5].
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Fig. 3. Measured and calculated ∆λ0 as a function of Rb

Given the good agreement of the calculations with the
experiments, we have also used our numerical model to
understand the cause of the shift of λ0 with bending. In Figs.
4(a) and (b) we show the the mode normalized intensities for
Rb = 10 cm and 0.5 cm, respectively. These were obtained by
the using a mode solver based on the finite-element method
and taking into account a transformed refractive index profile
by means of conformal mapping. The conformal mapping
transforms the bent fiber with an homogeneous (by parts)
refractive index profile into an straight fiber with an inho-
mogeneous refractive index profile. Note from Figs. 4(a) and
(b) that as Rb is reduced the intensity shifts away from the
bending axis [i.e, to the right in Fig. 4]. However, in the case
of Rb = 0.5 cm [Fig. 4(b)] the intensity that remains inside
the core seems to be more confined. This indicates that there
should be a relationship between the effect of bending and
the change of fiber core diameter that also modifies the mode
confinement. We have verified this by calculating the change
of λ0 when reducing the fiber core diameter (i.e. from 4.2 to
4 µm) and observed that in fact the mode is more confined
and that λ0 shifts also to longer wavelengths. In addition, we
also verified by means of our numerical model that for even
smaller values of the fiber core diameter (i.e., below 3.6 µm),

most of the intensity moves over the cladding and the mode
is no longer confined inside the core, thus causing a shift of
λ0 to shorter wavelengths.
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Fig. 4. Calculated normalized intensity for (a) Rb =10 cm and (b)
Rb =0.5 cm. The horizontal coordinate of the transformation plane is
u = Rb lnx/Rb

V. CONCLUSIONS

Given the sensitivity of FWM to minute changes of disper-
sion, we have measured the shift of λ0 as a function of Rb

in a DSF as short as 20 m and were able to measure a ∆λ0
as small as 40 pm. We have also observed that bending can
induce a major shift (∆λ0 =12 nm for Rb =1 cm) compared
with the one obtain with other external mechanisms such as
changes in the temperature, pressure or strain. In addition,
our numerical calculations that are in agreement with our
measurements, allowed us to relate this shift to the change
of mode confinement inside the optical fiber. The main ideas
in this study may be useful for the development of fiber optical
parametric devices and for dispersion engineering of other
bent-waveguide structures.
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Abstract—The constant increasing demand for higher band-
width services from subscribers has led to the integration of
optical network infrastructure and wireless broadband access.
In this context, radio over fiber system is the most used
solution to integrate radio and fiber technologies. However,
the analog links decrease linearly with the increasing length
due to distortions from the optical link. On the other hand,
digitized radio transmission minimizes the physical impairments.
Nevertheless, the optical link requires a high bandwidth due to
the digitalization process which can induces severe impacts when
the same fiber is shared with other applications. In this paper,
the coexistence of the Digital Radio over Fiber (DRoF) system
with Time and Wavelength Division Multiplexed Passive Optical
Network (TWDM-PON) and Video Overlay emulating Central-
ized Radio Access Network (C-RAN) fronthaul architecture is
experimentally demonstrated. A set of optimum parameters and
their impact on the overall data rate related to the Cross-Phase
Modulation (XPM) nonlinear effect has been investigated. The
experiment has shown that DRoF signal with higher overall data
is severely degraded by XPM nonlinear effect.

Keywords—TWDM-PON, Coexistence, C-RAN, 5G, RoF.

I. INTRODUCTION

Given the degree to which new applications and services
(i.e. video 4k/8k and internet of things) have become a reality
into our daily lives, the telecommunication industry is meeting
challenges to establishing a broadband data link anywhere.
To deal with these issues, there have been increasing inter-
ests to explore solutions on which the wireless transmission
can match speeds and bandwidths of the fiber link. As the
result, architectures considering the 5th generation of mobile
networks based on radio over fiber (RoF) system have attracted
particular attention. 5G technology is targeting to deploy cloud
remote access network (C-RAN) [1] integrating the fronthaul
network segment for end-to-end (E2E) transport. The C-RAN
architecture takes the complex processing from the antenna
(e.g. RRH - Remote Radio Head) to the base band unit
(BBU) located at the central office (CO). To support the
5G requirements, several techniques of RoF system based on
analog and digital signal have been proposed in the fronthaul
segment [2]. The transmission of the digital radio over fiber

(DRoF) system is performed in digital domain and takes
a distinct advantage when compared to analog radio over
fiber (ARoF) due to its immunity to fiber degradations, e.g.
chromatic dispersion and attenuation. As a result, the main
solution available by industry is based on DRoF concept, e.g.
according to Common Public Radio Interface (CPRI). This
standard has been extensively used in 4G, and at the same
time appears as the most promising technique to implement
the upcoming 5G access network.

Despite the benefits of DRoF, one key technical challenge
of these systems is related to the overall data rate required on
optical segment (e.g. fronthaul) due to digitization process in
which each sample is converted into a bit stream. For instance,
to accommodate LTE-A signal with 20 MHz, 2 FAs, and
4x4 MIMO, the CPRI line-rate is as high as 20 Gb/s. To
address this issue, some studies proposed the use of a sub-
sampling technique [3], [4], IQ signal compression or non-
linear quantization method.

However, the validation of most of these solutions kept the
focus in the isolated scenario. From the practical point of
view, the real implementation needs to look to heterogeneous
fronthaul in which different technologies share the same the
optical distributed network (ODN). In this context, with the
recent standardization such as NG-PON2 and RoF technolo-
gies, the requirements for coexistence (e.g. channel spacing,
wavelength plan and optical power class) are still an open
topic. To meet this gap some studies have being conducted
exploring coexistence scenario [5], [6] including the use of
multi-channel ARoF for fronthaul.

Previous works have also investigated, by means simula-
tions, the main challenges regarding to RoF systems (analog
and digital) in isolated scenario and their capability in terms of
bandwidth and wavelength in heterogeneous context based on
NG-PON2 full architecture [7], [8]. However, in this work go
further and investigate the coexistence between digital radio
over fiber and TWDM-PON since there have been few works,
which explore the impact the other technologies on digital
radio signals.In addition, we extend the coexistence with RF
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Fig. 1. Experimental setup scheme where the letters represents the optical spectrum for the coexistence of DRoF with: (a) TWDM and (b) RF Video Overlay.

Fig. 2. C-RAN Architecture [11].

Video Overlay since new deployments need to coexist with
recent (e.g., TWDM) and legacy standards.

To meet this goal, the DRoF system is characterized in two
different configurations: (i) equivalent to CPRI line rate option
5 (i.e., 5 Gbit/s) and (ii) line rate option 8 (i.e., 10 Gbit/s).
Then, the experiments for DRoF coexisting with TWDM-PON
and RF Video Overlay are performed for channel spacing of
100 GHz, 200 GHz and 400 GHz over 20 and 40km of the
standard single mode fiber (SSMF). The experiment has shown
that DRoF signal with higher overall data is severely degraded
by XPM nonlinear effect.

II. C-RAN
In the traditional architecture BBU and the RRH are located

at same location, while in the C-RAN architecture the BBU
and complex processes, with high power consumption are
transferred to Central Office, and RRH stay in Base Station,
which is responsible for the transmission and reception of
signals, as well as amplification and A/D conversion. The
connection between CO and BS is made using Digital Radio
Over Fiber (DRoF) technology based on the Commom Public
Radio Interface (CPRI) or Open Base Station Architecture
(OBSAI) [9], [10] as is shown in Fig. 2.

The adoption of the C-RAN architecture allows a cost
reduction for the carrier due to the associated low cost of
the RRH implementation compared to other traditional archi-
tectures. Sharing the same BBU with multiple RRH will also
bring significant advantages in terms of energy consumption,
which makes the C-RAN a green solution [11].

Due to these advantages, C-RAN technology can be used
not only for LTE and LTE-A, but also for 2.5G and 3G
infrastructures [8]. Transmission rates used to connect BBU
and RRH fronthaul vary according to the technology applied.
The CPRI protocol defines that the fronthaul must be able to
transmit up to 10 Gbps [12].

III. EXPERIMENTAL SETUP

Fig. 1 depicts the experimental setup. The digitized signal is
generated off-line in MatLab enriched with VPI suite. At this
stage, 16-QAM RF signal with a 5 GHz is down-converted
to an intermediate frequency (IF) of 200 MHz using a local
oscillator (LO) at 4.8 GHz. After quantization and sampling
process performed by ADC at 1.25 GHz, the signal is then
loaded into pattern generator (serial BERT Agilent N4906B)
and injected in a Mach-Zehnder modulator (MZM) driven
by 3.25 GHz. The output optical signal is transmitted over
20km and 40km of SSMF (0.2 dB/km and 16 ps/nm/km)
fiber, sourced by an external cavity laser (ECL, with line width
rate below of 100 GHz) at 0 dBm. After the propagation, the
optical signal is filtered using an arrayed waveguide-grating
(AWG) filter. The signal reaches the direct detection performed
by an avalanche photodiode (APD, with 10 GHz) followed
by a real-time oscilloscope with bandwidth around 20 GHz
(Tektronix DPO 720004B, 50 GSa/s).

To recover the data in offline, the following techniques are
applied. First, the received signal captured by oscilloscope is
synchronized to the transmitted using the interpolation and
decimation methods. Then, in the digital to analog conversion
stage, the signal is normalized to avoid recovering data out
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Fig. 3. Impact of TWDM-PON on DRoF transmission for different channel spacing: (a) DRoF at 5 Gbit/s over 20km, (b) DRoF at 10 Gbit/s over 20km; (c)
DRoF at 5 Gbit/s over 40km and (d) DRoF at 10 Gbit/s over 40km.

the range limited by ADC. The 200 MHz-IF analog signal is
up-converted to 5 GHz with LO set at 4.8 GHz. Finally, the
performance is measured as the root mean squared of the error
vector magnitude (EVM) which is performed by means of 16
independent measurements.

To emulate heterogeneous fronthaul scenario, we consid-
ered TWDM-PON and RF-Video Overlay coexisting at the
same ODN with DRoF. TWDM-PON was generated by four
distributed feedback (DFB) laser, spaced in 100 GHz, with
bit rate of 10 Gbit/s (NRZ, 231-1) per channel. The resulting
signal was modulated by a MZM (with 8-dB extinction ratio).
The TWDM-PON optical power was controlled by an erbium-
doped fiber amplifier (EDFA), varying 3-11 dBm. The analog
RF-Video was generated by RF channels from 180-780 MHz
with optical power fixed at 16.2 dBm. We note that the
performance for both TWDM-PON and RF Video were note
measured since the main purpose is to investigate how such
technologies impact on DRoF system digitized by different
bit rates. Due to laboratory limitation, the coexistence was
performed only in C-Band for channel spacing of 100 GHZ,
200 GHz and 400 GHz. Fig. 1a and 1b show optical spectrum
obtained at the receiver side for the following scenarios:

• Fig 1a: TWDM-PON set up between 1551.72-1549.32
nm, and DRoF adjusted for 1548.51 nm, 1557.72 nm
and 1546.12 nm.

• Fig 1b: RF Video Overlay set up to 1556.55 nm, and
DRoF adjusted to 1555.75 nm, 1554.94 nm and 1553.33
nm.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 3 shows the measured EVM for DRoF transmission as
a function of the TWDM-PON launched power. As described
in [8], in analog transmissions the cumulative distortions from
intermodulation distortion, attenuation and dispersion are the
main sources of penalties, which degrade the link dynamic
range. In the other hand, the digitalization process, each
sample is converted into a bit stream, thus the optical line
rate is given by the product of ADC sampling rate with
the resolution.The trade-off between the resolution and ADC
sampling rate makes the implementation of DRoF systems a

big challenge since higher data rates limit the link performance
and increase the cost-effectiveness of the system. Given that
in our experiments the ADC sampling frequency was set with
1.25 GHz, the overall data rate for DRoF digitized with 4 bits
and 8 bits are 5 Gbit/s and 10 Gbit/s, respectively.

Figs. 3a and 3b show that in the coexistence scenario
with 20 km, for all tested scenarios, the performance is
similar. However, it is important to observe that results from
the experiment with 10 Gbit/s (Fig. 3b) presents a slight
degradation with the increase of TWDM-PON input power.
For both scenarios, the performance remains above the EVM
limit of 12.5%, which corresponds theoretically to BER equal
to 10−3 for 16-QAM.

The tests with 40km show a different trend, as DRoF signals
are considerably impacted for TWDM-PON transmission as is
depicted in Fig. 3c and 3d. In these cases, the XPM nonlinear
effect induces the amplitude and phase noise on the DRoF
received signal. For DRof with 5 Gbit/s bits (Fig. 3c), the
impact is more evident with channel spacing of 100 GHz and
TWDM input power above 9 dBm, in which EVM exceeds the
limit. For tests with 200 GHz and 400 GHz, the degradations
are negligible. For DRoF with 10 Gbit/s the results show that
TWDM-PON channels severally impair the transmission (Fig.
3d). For the channel spacing equal to 100 GHz, results show
EVM above 12.5% in all TWDM input power. As expected,
the increasing of the channel spacing mitigate the impairment
and the EVM decreases. Nevertheless, for transmitter powers
greater than 6 dBm, the guard band to the TWDM has to be
higher than 200 GHz. Finally, we analyze the coexistence of
the DRoF and RF Video Overlay, demonstrated in Fig. 4. The
analysis is similar to the previous scenarios where the impact
is more evident as the channel spacing decreases. Therefore,
the results show clearly the occurrence of strong XPM effect
on DRoF transmission. In the scenario with 10 Gbit/s bits
the performance of EVM remains above the limit even using
channel spacing equal to 400 GHz. For 5 Gbit/s, the system
can operate with spacing below 200 GHz. We point out that
the experiments with video were performed only for 20 km
since it was enough to demonstrate the limit of the DRoF
system.
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V. CONCLUSION

Fig. 4. Impact of RF Video Overlay on DRoF for different channel spacing.

We have compared the performance of the DRoF coexisting
with TWDM-PON and RF Video Overlay considering dif-
ferent channel spacing. We also experimentally demonstrated
that the overall data rate due to digitization process play an
important role for DRoF system in heterogeneous scenarios.
The EVM obtained from the overall system’s performance
indicated the digitization with lower ADC bit resolution is able
to reduce the XPM effect and enable the usage of fronthaul
up to 40 km with guard band equal to 100 GHz. We expect
that our investigation could contribute the future studies 5G
fronthaul.
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Resumo—Apresenta-se a caracterização de três amplificadores
ópticos a semicondutor operando como chaves espaciais
eletro-ópticas com diferentes níveis de não linearidade
sob diversas condições operacionais. A análise compara
os consumos energéticos, em relação ao desempenho do
dispositivo quantificado como função do seu tempo de subida,
comportamento transiente e eficiência de chaveamento. Os
resultados demonstram que o dispositivo com comportamento
mais linear (CIP-L) foi capaz de obter o melhor compromisso
entre as diversas métricas analisadas e o seu consumo
energético. Também verificou-se a fundamental importância de
cuidadosamente ajustar a técnica de chaveamento escolhida e
os parâmetros operacionais da chave, visando a sua máxima
eficiência e desempenho.

Palavras-Chave—Dispositivos eletro-ópticos, chaves
eletro-ópticas, amplificador óptico a semicondutor.

I. INTRODUÇÃO

AMPLIFICADORES ópticos a semicondutor (SOAs –
Semiconductor Optical Amplifiers) são componentes

eletro-ópticos com característica construtivas semelhantes
àquelas nas quais lasers são baseados, com a notável exceção
de uma baixa refletividade em suas faces, de forma a torná-los
adequados para a amplificação de uma portadora óptica. Tais
características tornam o seu emprego como chaves espaciais
eletro-ópticas promissor, especialmente dada a possibilidade
desses dispositivos serem facilmente integrados a demais
componentes fotônicos [1], possuírem baixa latência [2] e
serem capazes de simultaneamente chavear e amplificar uma
portadora óptica [3]. Deve-se destacar que, especialmente ao
operarem fora do regime de pequenos sinais, a complexa
dinâmica entre portadores elétricos e ópticos na cavidade ativa
desses dispositivos acaba por induzir uma série de fenômenos
não lineares responsáveis pela degradação do sinal óptico

Esse trabalho foi apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP – processos 2017/20121-8,
2015/50063-4, 2015/24517-8 e 2007/56024-4) e pelo Conselho Nacional de
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e 402923/2016-2).
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transmitido, destacando-se fundamentalmente o impacto da
mistura de quatro ondas e da modulação cruzada de fase e
de amplitude [4]. Adicionalmente, por serem componentes
ativos, chaves baseadas em SOAs requerem a constante
injeção de uma corrente de polarização responsável pelo
ajuste do seu ponto operacional, tornando o seu consumo
energético inerentemente maior do que o apresentado por
soluções passivas. Todavia, recentes avanços na tecnologia
de fabricação de tais dispositivos [5] e nas técnicas
operacionais empregadas [6], permitiram expandir o seu uso,
tornando interconexões baseadas em SOAs especialmente
interessantes para aplicações que demandem baixas latências
[7], [8]. Desta forma, destacando-se o crescente interesse por
soluções eletro-ópticas energeticamente eficientes [9], torna-se
fundamental realizar um cuidadoso estudo do consumo
energético de chaves baseadas em SOAs, especialmente
analisando-se sua perspectiva de operação em redes com
altíssimas taxas de comutação.

Os resultados experimentais aqui discutidos são
complementares àqueles apresentados em [10], sendo
derivados do mesmo trabalho de caracterização
experimental. No trabalho previamente publicado,
analisou-se predominantemente o impacto sistêmico de
chaves eletro-ópticas baseadas em SOAs, considerando-se o
seu desempenho em relação às distorções ocasionadas a uma
portadora óptica modulada em intensidade, incluindo uma
discussão prévia do consumo energético desses dispositivos
em tal contexto. Entretanto, dada a proeminente importância
de redução do gasto energético em enlaces eletro-ópticos,
propõe-se uma extensão de tal discussão analisando-se
cuidadosamente a correlação entre o desempenho de chaves
eletro-ópticas baseadas em SOAs com o seu consumo
energético sob a perspectiva de outras métricas de avaliação.
Dessa forma, o presente trabalho serve como um complemento
a análises prévias do desempenho de chaves eletro-ópticas
[6], [11], [12], fornecendo uma visão mais completa do seu
comportamento operacional e consumo energético em função
dos parâmetros de interesse.
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Fig. 1. Montagem experimental empregada na caracterização das chaves eletro-ópticas baseadas em SOAs com portadora óptica modulada em intensidade.

II. METODOLOGIA

Para a realização da caracterização experimental proposta
a montagem apresentada na Fig. 1 foi empregada, a qual,
como anteriormente destacado, é idêntica àquela empregada
em [10]. Nela, uma portadora eletromagnética emitida em
modo de onda contínua (CW – Continuous Wave) por um
laser semicondutor (1550 nm com potência óptica de saída
de 0 dBm) é modulada por um modulador de Mach-Zehnder
(MZM – Mach-Zehnder Modulator) operando em modo
push-pull com máxima eficiência de acoplamento graças
ao emprego de controlador óptico de polarização (OPC –
Optical Polarization Controller). Para a geração dos sinais
elétricos modulantes, empregou-se um gerador elétrico de bits
(taxa máxima de transmissão de 7 Gbps), cuja saída elétrica
foi amplificada de modo a atingir a tensão de meia-onda
adequada para realizar a modulação eletro-óptica com máxima
eficiência. Considerando que o objetivo da caracterização
aqui apresentada é a avaliação das distorções de amplitude
introduzidas pela operação do SOA e não a avaliação da taxa
de erro de bits, optou-se por empregar como sinal elétrico
modulante uma onda quadrada na taxa máxima de operação do
equipamento. A seguir, visando compensar a perda de inserção
do modulador eletro-óptico, um amplificador óptico a fibra
dopada com érbio (EDFA - Erbium-doped Fiber Amplifier)
foi utilizado, tendo sua saída filtrada por um filtro óptico
passa-faixa (BPF - Band-pass Filter) para a eliminação de
sua emissão espontânea amplificada.

O sinal na entrada da chave eletro-óptica tem sua potência
monitorada e controlada por um atenuador óptico (VOA –
Variable Optical Attenuator), de forma a evitar a saturação
do dispositivo. A operação do SOA é definida pela soma,
realizada através de um bias-T, de um sinal em corrente
contínua com um sinal em corrente alternada, relativo aos
pulsos de chaveamento que irão definir a sua operação
dinâmica. Em específico, o sinal alternado é composto pela
soma de duas sequências de bits independentes e sincronizadas
geradas por um segundo gerador elétrico (taxa máxima
de transmissão de 12,5 Gbps), permitindo a sua operação
de acordo com três diferentes técnicas de chaveamento. A
primeira, denominada STEP, faz uso de somente uma das
saídas do gerador, na qual sequências adequadas de bits criam

pulsos de chaveamento periódicos de 8 ns. Já a segunda
técnica, denominada PISIC [11], faz uso de um pré-impulso,
com duração variável, sincronizado com a borda de subida do
degrau de chaveamento, propiciando uma rápida injeção de
portadores elétricos na região ativa do SOA, acelerando sua
transição entre estados operacionais. Por fim, a terceira técnica
empregada, denominada MISIC [6], faz uso de diversos outros
impulsos distribuídos durante o período transiente do pulso de
chaveamento, reduzindo as oscilações decorrentes da transição
do SOA entre estados operacionais.

Foram caracterizados três SOAs fabricados pela CIP
Technologies, cujo comportamento dinâmico pode ser
inicialmente analisado através dos pulsos ópticos de
chaveamento apresentados na Fig. 2. Percebe-se, na referida
figura, que o dispositivo com maior linearidade (i.e., o
CIP-L), apresenta comportamento transiente mais moderado
e com overshoot de menor intensidade. Já o dispositivo
com maior nível de não linearidades (i.e., o CIP-XN)
apresenta overshoot drástico com sucessivas oscilações até
que o pulso de chaveamento estabilize por completo.
Entretanto, tais oscilações são de maior frequência em
relação, especialmente, ao dispositivo com nível intermediário
de não linearidades (i.e., o CIP-NL), o qual, apesar de
apresentar comportamento transiente menos drástico, demanda
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Fig. 2. Comparação do comportamento dinâmico dos três SOAs
caracterizados polarizados com 80 mA e chaveados de acordo com os mesmos
parâmetros operacionais e com suas amplitudes normalizadas em relação ao
nível estabilizado do degrau de chaveamento.
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um tempo consideravelmente maior para atingir a sua completa
estabilização. Visando a caracterização completa do seu
desempenho sob diversas condições, os parâmetros de maior
impacto em sua operação foram variados de acordo com o
apresentado na Tabela I. Nela, tensões de 1 V relativas ao
degrau e impulso de chaveamento correspondem a injeção de
20 mA no SOA.

Por fim, o sinal óptico modulado em intensidade e chaveado
pelo SOA é fotodetectado e amplificado, sendo adquirido
por um osciloscópio de tempo real (largura de banda de
64 GHz e taxa de amostragem de 160 GSa/s), sendo então
adequado para que um estágio de pós-processamento offline
analise as propriedades do pulso óptico de chaveamento e
avalie o desempenho dos dispositivos caracterizados. Como
referência, os sinais elétricos responsáveis pelo controle da
operação do SOA também foram adquiridos pelo mesmo
equipamento e processados por algoritmo próprio, permitindo
a determinação experimental da energia consumida durante
o processo de chaveamento da portadora óptica em cada
condição operacional da chave caracterizada.

III. RESULTADOS

Os resultados apresentam o tempo de subida (Seção
III-A), comportamento transiente (Seção III-B) e eficiência
de chaveamento (Seção III-C) dos dispositivos caracterizados,
tendo como foco principal a análise de sua correlação
com o seu consumo energético. Dessa forma, apesar do
sinal chaveado ser uma portadora óptica modulada em
intensidade, os bits de modulação não foram diretamente
caracterizados na análise realizada, tendo sido eliminados no
estágio de pós-processamento, restando, portanto, somente a
sua influência sobre os pulsos de chaveamento. A análise aqui
apresentada também tem um caráter generalista, objetivando
uma visão da tendência comportamental dos dispositivos em
diversas condições operacionais através da apresentação dos
resultados na forma de gráficos de superfície. Através deles,
permite-se a análise simultânea de dois ou mais parâmetros
operacionais em relação a cada métrica de avaliação e a
visualização direta ou inferência do consumo energético das
chaves eletro-ópticas em cada situação operacional.

Tabela I
PARÂMETROS VARIADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO DE

CHAVES ELETRO-ÓPTICAS BASEADAS EM SOAS.

Parâmetro Variação

Dispositivo CIP-L, CIP-NL e CIP-XN

Corrente de Polarização de 50 mA até 200 mA

Técnica de Chaveamento STEP, PISIC e MISIC

Amplitude do Degrau de 0,5 V até 3,0 V

Amplitude do Pré-Impulso de 0 V até 3,0 V

Duração do Pré-Impulso 160 ps, 320 ps e 640 ps

A. Tempo de Subida

Os resultados relativos à avaliação do tempo de subida
são apresentados na Fig. 3, em função dos parâmetros
operacionais que resultaram em um maior impacto nessa
métrica de avaliação (i.e., corrente de polarização, amplitude
do impulso, linearidade do dispositivo e energia por pulso
de chaveamento). Percebe-se, inicialmente, na Fig. 3a relativa
ao CIP-L, que há uma tendência de diminuição do tempo de
subida da chave com o aumento na amplitude do pré-impulso
relativo à técnica PISIC e da corrente de polarização,
acarretando um maior consumo energético do dispositivo. Tal
comportamento deve-se a uma região ativa do SOA mais
densamente populada, resultando em uma rápida resposta ao
pulso de chaveamento. Todavia, uma redução ainda mais
significativa do tempo de subida da chave eletro-óptica
se dá com o uso de dispositivos com maiores níveis de
não linearidades, como é o caso da Fig. 3b relativa ao
CIP-XN. Entretanto, percebe-se na mesma figura que o uso
de tal componente acarreta também um comportamento menos
predizível, com instabilidades proeminentes quando operando
com altas correntes de polarização, fato correlacionado com
o comportamento transiente mais drástico do dispositivo em
tais situações. Percebe-se na Fig. 3c, também relativa ao
CIP-XN, que tal comportamento transiente se mantém em
todo o escopo de variação dos parâmetros operacionais da
caracterização proposta. Conclui-se, entretanto, que é possível
operar o dispositivo com baixo tempo de subida e baixo
consumo energético, através de um cuidadoso ajuste dos
parâmetros operacionais do SOA. Nesse caso específico, a
Fig. 3c demonstra a possibilidade de atingirem-se tempos
de subida próximos à 100 ps com consumo energético de
aproximadamente 4 nJ por pulso de chaveamento.

B. Comportamento Transiente

A avaliação do comportamento transiente da chave
eletro-óptico foi realizada fundamentalmente através da análise
do tempo demandado até que o pulso de chaveamento
estabilize em seu estado operacional ligado, como apresentado
na Fig. 4, em função dos parâmetros de maior impacto em tal
métrica (i.e., corrente de polarização, amplitude do degrau,
técnica de chaveamento e energia por pulso de chaveamento).
No caso da Fig. 4a, relativa ao CIP-L chaveado pela técnica
PISIC, percebe-se que o dispositivo apresenta os maiores
tempos de estabilização para altas correntes de polarização,
fato correlacionado com um maior nível de não linearidades
do dispositivo em tais condições operacionais. Felizmente, a
região com mais rápida estabilização é encontrada para baixas
correntes de polarização, área na qual o SOA opera com baixo
consumo energético, como explicitado na Fig. 4c. Destaca-se
também o impacto da técnica de chaveamento na estabilização
do dispositivo, como evidenciado pela analise comparativa
entre as Figs. 4a e 4b, nas quais fez-se uso das técnicas
PISIC e MISIC, respectivamente, sob as mesmas condições
operacionais do CIP-L. De maneira geral, percebe-se uma
redução significativa no tempo de transiente do SOA graças
ao MISIC, especialmente na região de melhor desempenho
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(a) SOA CIP-L com degrau de chaveamento de
1 V e chaveado de acordo com a técnica PISIC
com pré-impulso de 640 ps.
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(b) SOA CIP-XN com degrau de chaveamento de
1 V e chaveado de acordo com a técnica PISIC
com pré-impulso de 640 ps.
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(c) Energia consumida por pulso de chaveamento
de 8 ns pelo CIP-XN chaveado pela técnica PISIC
com pré-impulso de 640 ps.

Fig. 3. Tempo de subida da chave eletro-óptica caracterizada em função da sua corrente de polarização, amplitude do pré-impulso relativo a técnica PISIC e
energia consumida por pulso de chaveamento. Tensões de degrau e impulso de 1 V correspondem a injeção de 20 mA no SOA.

do dispositivo, na qual tem-se uma redução superior a 1 ns.
Na Fig. 4c, percebe-se que uma região ideal de operação da
chave eletro-óptica em relação a tal métrica, na qual tem-se
energias consumidas por pulso de chaveamento próximas a
2 nJ e estabilização do pulso em tempos inferiores a 1 ns.
Percebe-se, pela comparação com os resultados apresentados
na Seção III-A, que o impacto geral do tempo de transiente
da chave eletro-óptica é significativamente maior do que o seu
tempo de subida, justificando-se o emprego de dispositivos
com comportamento mais linear, mesmo que esse apresente
transições mais lentas entre estados operacionais.

C. Eficiência de Chaveamento

Em relação a eficiência do chaveamento, optou-se por
mensurar a amplitude de cada pulso de chaveamento
percentualmente em relação ao nível médio do sinal, como
apresentado na Fig. 5, em função dos parâmetros de maior
impacto em tal métrica (i.e., corrente de polarização, amplitude
do degrau, ganho do dispositivo e energia por pulso de
chaveamento). Percebe-se na Fig. 5a, relativa ao CIP-L, que
a região de melhor desempenho corresponde a operação da

chave com baixas correntes de polarização e altas amplitudes
do degrau de chaveamento, na qual tem-se um consumo
energético moderado, como evidenciado na Fig. 5c. Em
tais condições, o SOA opera na região mais linear de sua
função de transferência e, consequentemente, longe de sua
saturação, provendo ganho considerável ao sinal transmitido
e absorvendo o sinal rejeitado pela chave. Outro fator de
significativo impacto no desempenho da chave em relação a
tal métrica, é o ganho do próprio dispositivo, como percebe-se
pela análise comparativa entre as Figs. 5a e 5b, nas quais
tem-se o CIP-L e o CIP-NL, respectivamente, operando sob
as mesmas condições. Dado o maior ganho do dispositivo
não linear, tem-se uma maior amplificação do pulso de
chaveamento, provendo uma melhor diferenciação entre os
estados operacionais da chave eletro-óptica.

IV. CONCLUSÃO

A constante evolução dos sistemas eletro-ópticos modernos
exige o emprego de dispositivos com melhor desempenho
e menor consumo energético. Nesse contexto, redes com
altas taxas de comutação demandam o emprego de chaves
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(a) SOA CIP-L com pré-impulso de chaveamento
de 1 V e chaveado de acordo com a técnica PISIC
com pré-impulso de 640 ps.
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(b) SOA CIP-L com pré-impulso de chaveamento
de 1 V e chaveado de acordo com a técnica
MISIC com pré-impulso de 640 ps.
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Fig. 4. Tempo de transiente da chave eletro-óptica caracterizada em função da sua corrente de polarização, amplitude do degrau, técnica de chaveamento
empregada e energia consumida por pulso de chaveamento. Tensões de degrau e impulso de 1 V correspondem a injeção de 20 mA no SOA.
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(a) SOA CIP-L chaveado de acordo com a técnica
STEP.
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(b) SOA CIP-NL chaveado de acordo com a
técnica STEP.
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(c) Energia consumida por pulso de chaveamento
de 8 ns pelo CIP-NL chaveado pela técnica STEP.

Fig. 5. Amplitude percentual de chaveamento da chave eletro-óptica caracterizada em função da sua corrente de polarização, amplitude do degrau de
chaveamento e energia consumida por pulso de chaveamento. Tensões de degrau e impulso de 1 V correspondem a injeção de 20 mA no SOA.

eletro-ópticas com rápida transição entre estados operacionais
e baixo consumo energético. Justifica-se, portanto, uma
análise comparativa ampla do desempenho de chaves
espaciais eletro-ópticas em função da variação dos parâmetros
operacionais de maior impacto nas métricas de desempenho
analisadas sob a perspectiva do consumo energético de tais
dispositivos. Pode-se concluir que, sistemicamente, as métricas
de maior impacto na operação desses componentes são o
seu comportamento transiente e amplitude de chaveamento.
A avaliação do seu tempo de subida, tradicional em
análises dessa natureza, tem menor impacto no tempo de
guarda da chave, entretanto pode ser fundamental para
operações nas quais uma rápida transição entre estados
operacionais é imperativa. Visualizando-se os gráficos de
consumo energético, percebe-se que as regiões de baixa
corrente de polarização costumam apresentar um compromisso
adequado entre desempenho e consumo energético, evitando
as não linearidades advindas da operação do SOA em
regime de grandes sinais e perto de sua saturação. Ademais,
o emprego de dispositivos com menores níveis de não
linearidades (especificamente o CIP-L) provou-se válida,
permitindo conciliar um desempenho adequado segundo as
métricas analisadas com baixo consumo energético. Dado
o impacto que os parâmetros operacionais aqui variados
tem no desempenho de chaves eletro-ópticas baseadas em
SOAs, analises dessa natureza são fundamentais para o bom
dimensionamento de sua operação sob a perspectiva dos
requerimentos de determinada aplicação.
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Resumo— Neste trabalho são apresentadas as etapas de 
fabricação de uma palmilha instrumentada com 3 redes de Bragg 
posicionadas de forma a permitir a detecção de pressões plantares 
aplicadas em 3 regiões do pé. São apresentados resultados de testes 
realizados com a aplicação controlada de cargas sobre a palmilha. 
Redes neurais artificiais foram usadas no reconhecimento de 
padrões dos sinais obtidos, quando diferentes configurações de 
cargas são aplicadas à palmilha. Considerando as fases de 
validação e teste, o maior erro foi de 10% da carga máxima 
aplicada. 

Palavras-chave—sensor a fibra ótica; redes de Bragg, pressão 
plantar; rede neural artificial. 

I.  INTRODUÇÃO 

O monitoramento da marcha humana, por meio da 
distribuição da pressão aplicada em regiões específicas do pé, 
tem papel proeminente como objeto de estudo pois permite a 
obtenção de informações de ordem biométrica e biomecânica 
sobre pacientes [1][2]. A detecção de anomalias na distribuição 
das pressões plantares é de grande interesse, uma vez que estas 
alterações podem estar associadas com patologias como, por 
exemplo, diabetes [1]. Neste contexto, entre os sensores já 
existentes comercialmente [4] e aqueles desenvolvidos a nível 
de protótipos [5][6][7], destacam-se os sensores à fibra ótica. 
Particularmente os sensores baseados em redes de Bragg em 
fibras óticas (FBG) são pouco invasivos, sensíveis a 
temperatura e deformação, apresentam baixas perdas, 
imunidade eletromagnética [8] e capacidade de multiplexação 
[9], além de uma vasta gama de possibilidades de encapsulação.  

As vantagens apresentadas pelos sensores de redes de 
Bragg, aliadas às necessidades do monitoramento da marcha 
humana, têm impulsionado trabalhos nessa área. Embora os 
trabalhos ainda estejam na fase de desenvolvimento de 
protótipos, os resultados obtidos se mostraram promissores. 
Usando as respostas individuais (não acopladas) de um 
conjunto de FBGs foi possível desde a caracterização do 
formato do pé até a discriminação dos ciclos de marcha 
[10][11].  

O processamento dos sinais gerados no sensoriamento com 
fibras óticas pode ser realizado por meio de técnicas 
computacionais. As redes neurais artificiais (RNAs) se 
destacam pela possibilidade de reconhecimento de padrões e 
capacidade de generalização baseada em mapeamento não-
linear entre entradas e saídas [12]. Em trabalhos anteriores, 

RNAs foram aplicadas na análise das respostas de um conjunto 
de FBGs instaladas em estruturas planas, permitindo a detecção 
de impactos sobre a estrutura [12][13].  

Neste trabalho, é estudada a possibilidade da utilização de 
uma RNA na avaliação das respostas de um conjunto de FBGs 
encapsuladas em uma palmilha. Para tanto, foram realizados 
testes com uma palmilha instrumentada com 3 FBGs. Estes 
testes consistiram na medição das respostas simultâneas das 3 
FBGs quando da aplicação de cargas conhecidas em 3 áreas pré-
estabelecidas da palmilha. Usando uma RNA para o 
reconhecimento dos padrões gerados pelas respostas acopladas 
das 3 FBGs, foi possível a detecção tanto da localização quanto 
da magnitude das cargas aplicadas à palmilha. 

II. METODOLOGIA 

A. Montagem Experimental 

A palmilha foi fabricada a partir um molde com dimensões 
de 27 cm x 9 cm x 0,8 cm, produzido utilizando filamento de 
acrilonitrila butadieno estireno (ABS) na tecnologia de 
impressão em 3D. O molde foi preenchido com adesivo 
termoplástico composto de elastômeros, silano e resinas 
hidrocarbônicas comercializado como adesivo selante 
(SELABOND®). 

As FBGs foram gravadas em fibra monomodo (SMF G-652, 
DRAKTEL) pela iluminação direta da máscara de fase com a 
luz de um laser de excímero ArF (Coherent, Xantos XS) com 
comprimento de onda de operação em 193 nm.  

Para a fabricação da palmilha, inicialmente metade da 
espessura do molde (4 mm) foi preenchida com 100 gramas do 
adesivo selante. Após um tempo de cura de aproximadamente 
48 horas, as FBGs conectadas em série foram adequadamente 
posicionadas e fixadas com fita adesiva sobre a camada de 
adesivo selante. Em seguida, cerca de 100 gramas do adesivo 
selante foram despejados sobre as redes de forma a preencher 
completamente o molde e concluir a encapsulação. Após mais 
48 horas, a palmilha com espessura aproximada de 8 milímetros 
pôde ser utilizada para os testes de sensoriamento. 

Após encapsuladas na palmilha, as redes apresentaram 
comprimentos de onda de Bragg em 1541,71 nm (FBG 1), 
1553,10 nm (FBG 2) e 1538,49 nm (FBG 3) à temperatura de 
(25,0 ± 0,5) °C. Para a aplicação das cargas na palmilha, foram 
definidas três regiões circulares de contato cada uma delas com 
raio de 30 mm. As regiões coincidem com a localização dos 

Este trabalho recebeu apoio da CAPES, CNPq, FINEP e Fundação 
Araucária. 
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sensores e são referenciadas como área 1 (A1), área 2 (A2) e 
área 3 (A3). 

A palmilha foi projetada de modo a permitir a monitoração 
de cargas em três regiões: antepé, mediopé e retropé. Tomando 
como base estudos sobre a marcha humana [4][14], os dedos 
correspondem a 15% do comprimento total do pé, 25% diz 
respeito ao antepé, e tanto mediopé quanto retropé 
correspondem a 30%. A divisão do pé nas diferentes áreas, bem 
como o esquemático do posicionamento das FBGs na palmilha 
e as respectivas áreas de contato estão ilustradas na Fig. 1. 

O sistema de leitura dos espectros óticos (Fig. 2) é composto 
por uma fonte de luz de banda larga (Superlum LED Pilot-2) 
com comprimento de onda central de 1558,2 nm e largura total 
a meia altura de 73,8 nm, e de um interrogador ótico (IMON-
512E, IBSEN PHOTONICS) com resolução inferior a 0,5 pm e 
frequência máxima de amostragem de 970 Hz. A conexão entre 
fonte, redes de Bragg e interrogador é feita por um circulador 
ótico. A aquisição e o posterior processamento dos dados são 
feitos em computador.  

 
Fig. 1. Esquemático da palmilha mostrando as regiões do pé bem como a 

localização dos transdutores e áreas de contato para a aplicação das cargas. 

 
Fig.2. Sistema de leitura dos espectros óticos gerados pelas FBGs. 

 

B. Aquisição de Dados 

A aplicação das cargas foi feita manualmente, por meio do 
empilhamento de elementos de carga sobre as áreas de contato, 
à temperatura controlada de (25,0 ± 0,5) °C. A frequência do 
interrogador utilizada para leitura dos comprimentos de onda 
das FBGs foi de 25 Hz. Os elementos de carga possuem formato 
cilíndrico, com 3 cm de raio e 1 cm de altura. Cada elemento de 

carga possui 500 g, e no máximo 5 elementos foram empilhados 
em cada área de contato. Foram utilizadas 34 diferentes 
configurações no experimento, sendo que cada configuração é 
caracterizada por um determinado arranjo dos elementos de 
carga nas três áreas de contato. As configurações foram 
definidas seguindo padrões de manutenção, acréscimo ou 
decréscimo de elementos de carga empilhados sobre as áreas 
conforme a Tabela I. 

A coleta de dados fornecidos pelas FBGs, correspondentes 
aos comprimentos de onda das redes quando a palmilha é 
submetida a cada uma das configurações de cargas, foi 
realizada por 10 segundos, e o intervalo de tempo entre cada 
configuração também foi de 10 segundos. 

TABELA I. CONFIGURAÇÕES DE CARGAS APLICADAS SOBRE AS ÁREAS DE 
CONTATO DA PALMILHA. 

 

C. Modelagem da Rede Neural Artificial 

Durante as fases de modelagem e treinamento da RNA, os 
comprimentos de onda das 3 FBGs são as entradas do sistema 
e os alvos são as cargas correspondentes à cada configuração. 
Utilizou-se o software MATLAB® na implementação de uma 
rede neural do tipo Perceptron, com duas camadas e sem 
realimentação. Na camada oculta, foram usados 10 neurônios 
ocultos e a função de transferência sigmoide. Na camada de 
saída, foram utilizados 3 neurônios e função de transferência 
linear. O treinamento foi feito de acordo com o algoritmo de 
Levenberg-Marquardt, em 11 épocas. Das 34 amostras obtidas 
a partir das configurações definidas, 24 foram utilizadas para 
treinamento, 5 para validação e 5 para teste. A escolha das 
amostras utilizadas em cada etapa foi feita aleatoriamente pelo 
software. 

III. RESULTADOS 

A. Respostas dos Sensores 

 Nas 16 primeiras configurações utilizadas, a carga foi 
aplicada em apenas uma das 3 áreas. Para cada ponto de 
aplicação, a carga foi aumentada em passos de 0,5 kg até atingir 
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o valor máximo de 2,5 kg. A Fig. 3 mostra, por meio dos 
deslocamentos relativos em comprimento de onda das três FBGs 
resultantes da aplicação de cargas apenas na área 1 
(configurações 12 a 16), que as redes apresentam respostas não 
lineares e acopladas.  

 
Fig.3. Resposta das três FBGs, em termos de deslocamento de comprimento 

para diferentes cargas aplicadas na área 1. 

B. Distribuição das Configurações 

No gráfico da Fig. 4, são mostrados os comprimentos de 
onda de Bragg das três FBGs para as 34 configurações de cargas 
utilizadas. 

 
Fig.4.  Respostas das três FBGs quando da aplicação de cargas nas 34 

diferentes configurações. 

Do gráfico, é possível notar linhas de tendência para algumas 
configurações. Também é importante observar pela distribuição 
dos pontos que cada configuração é univocamente associada a 
um terno ordenado de ccomprimentos de onda de Bragg das 3 
FBGs (𝜆 , 𝜆 , 𝜆 ). Estes resultados permitem concluir 
que há, de fato, possibilidade de reconhecimento de padrões, 

aumentando a probabilidade de acerto da RNA quando aplicada 
ao sistema. 

C. Desempenho da RNA 

O treinamento da rede neural artificial forneceu, para as 
etapas de validação e teste, os resultados apresentados na 
Tabela II. O erro é calculado para cada área separadamente, 
como sendo a subtração entre o valor alvo e o valor fornecido 
pela RNA, em kg. Considerando a etapa de validação, o maior 
erro encontrado foi de 0,23 kg, o que corresponde a 9,2% do 
valor máximo de carga utilizada no experimento (2,5 kg). Na 
etapa de testes, o maior valor de erro foi de 0,25 kg (10% do 
valor máximo de carga). 

TABELA II. VALORES ALVO UTILIZADOS COMO PARÂMETRO NO 
TREINAMENTO DA RNA; VALORES FORNECIDOS PELA RNA NAS ETAPAS DE 

TESTE E VALIDAÇÃO; E ERRO DO SISTEMA. 

 

 
 
As Fig. 5 e Fig. 6 mostram a relação linear entre os valores 

alvo e as saídas fornecidas pela RNA para as etapas de 
validação e teste, respectivamente. O gráfico compara o ajuste 
linear dos valores fornecidos pela RNA (linha contínua) com a 
reta tracejada que corresponde ao caso ideal de saída e alvo 
iguais. Os ajustes forneceram coeficientes de correlação R de 
~0,99 nas etapas de teste e validação. 

 

 
Fig.5. Regressão linear entre os valores alvo e aqueles fornecidos pela 

RNA na fase de validação. 
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Fig.6. Regressão linear entre os valores alvo e aqueles fornecidos pela 
RNA na fase de testes. 

IV. CONCLUSÃO 

 
Os resultados iniciais obtidos neste trabalho, permitem 

concluir que é possível realizar a monitoração de cargas 
aplicadas em áreas pré-definidas de uma palmilha instrumentada 
utilizando redes neurais artificiais para classificar padrões nas 
respostas acopladas de um conjunto redes de Bragg. As saídas 
fornecidas pela RNA apresentaram boa correlação com os 
valores alvo, aproximadamente 0,991 na fase de validação e de 
0,987 na fase de teste, evidenciando a capacidade de 
generalização da RNA. Além disso, o maior erro foi de 10% do 
valor máximo de carga na etapa de testes. Estes parâmetros de 
erro e correlação indicam um desempenho satisfatório da RNA 
treinada para o sistema projetado. Estudos estão em andamento 
para aumentar o número de redes de Bragg e de áreas de 
monitoração, a fim de tornar possível um mapeamento mais 
amplo das pressões plantares. 
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Abstract—Here we report a simple analytical technique to 

model a Mach–Zehnder fiber optic interferometric sensors that 

allow us to predict and calculate via computer simulations 

parameters that are not easily obtained experimentally. This 

model was calibrated and compared with experimental data 

using a 120 mm sensor for measurements of temperature, 

refractive index and water level. For instance, we were able to 

calculate the effects on the cladding effective index caused by the 

variation of those physical parameters. Moreover, this analysis 

could further our understanding of such sensors and allow us to 

make predictions about their use in different applications and 

even their behavior with different sensing lengths.  

Index Terms—Optical fiber interference, optical 

interferometry, optical fiber applications, optical fiber devices, 

analytical model. 

I.  INTRODUCTION 

The use of fiber optic sensors is in considerable growth. 
Their applications range from structural health to ecological 
monitoring. Since the last decades, these sensors have been 
widely used in industries due to their enormous advantages 
such as high sensitivity, precision, immunity to 
electromagnetic fields, and safe implementation and 
operation. Within range of optical sensors, interferometric 
techniques stand out for usually allowing greater sensitivity 
than traditional ones. Measurements of liquid level, [1], [2], 
[3], temperature, [1], refractive index, [1], [4], and angles can 
be very accurate when performed by optical interferometric 
sensors. 

Several interferometric sensors have been published based 
on the traditional principles of Mach-Zehnder, [1], [3], [5], 
[6], [7]. It has been widely seen that for each sensor 
constructed, values such as their sensitivity and operational 
range is often highly dependent on the sensors length. This 
means that to find an analytical or numerical model that can 
accurately describe the functioning of a specific type of sensor 
is imperative in order to appropriately project new sensors 
with certain characteristics. Amongst the Mach-Zehnder 
optical fiber sensors category a very common type are the 
sensors where their functioning rely on the principle that part 
of the incident radiation is coupled to the fiber cladding and 
allowing variations of the external medium to cause variations 
on the cladding effective refractive index (∆𝑛𝑒𝑓𝑓). Those 

variations can be tracked by analyzing the interference pattern 
obtained when summing the radiation coming from both the 
core and the cladding, variations which most of times are 
translated to a shift in wavelength of a specific spectral peak 
or valley. Because of this behavior, the actual variation of the 
(∆𝑛𝑒𝑓𝑓) as a response to variations of the external medium 

parameters usually remains unknown. Even though, a precise 
knowledge and calculation of this variation is often not needed 
for the sensor to function, it can be very useful to have a more 
complete understand of the behavior of the sensor which can 
be used to improve existing devices and also to predict and 
project new types of sensors with specific characteristics.  

This paper presents the usage of an analytical description 
to perform simulations of a specific type of sensors through a 
simple model developed based, calibrated and validated on the 
experimentally demonstrated case of a Mach-Zehnder multi-
parameter interferometric sensor with 120 mm length [1]. This 
analytic model allows predicting via computer simulations 
precisely how much external variations of temperature, 
refractive index and liquid level cause changes on the cladding 
refractive index. This can, for instance, allow us to predict the 
sensitivities that would be obtained for smaller sensors and 
also project the use of such devices to split pulses in time and 
to delay them with tunability depending on an external 
physical parameter such as the liquid level. The results here 
obtained can potentially be extended to any similar Mach-
Zehnder type optical fiber interferometer. 

II. NUMERICAL MODELING 

Interferometric sensors such as [1], [3], [4], [5] use 
interrogation techniques based on the spectrum obtained by 
the interference of light beams propagating inside the optical 
fiber through different routes. The idea is to give the light two 
paths; one being influenced by the external environment while 
the other is not. Thus, at the receiving end of the light both 
signals are summed and the variations of physical parameters 
of the external medium are analyzed by the resulting spectra. 
Here we choose the sensor experimentally demonstrated in [1] 
to construct this analytic model, which separates both optical 
paths by adding an axial offset in the splicing between two 
fibers with different core diameters that compose the device. 
The first fiber is a standard telecom fiber (STF) with 10 µm 
diameter and the second is a 12 cm single mode fiber with 6 
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µm diameter (Raman OFS).  This offset splice and the 
difference in core diameters makes part of the incident light to 
couple to the cladding, which is later recombined to the part 
propagating in the core by the use of a multi-mode fiber of 50 
µm diameter spliced without axial off-set to the end of the 
sensor, as shown in Fig.1. Nevertheless, it is important to note 
that our simulations could easily be adapted and calibrated 
based on Mach-Zehnder fiber sensors build by other 
techniques. 

Based on this light scattering event, we can model the 
described behavior by simply adding two electric fields, 𝐸1 e 
𝐸2, representing the light beams in the core and cladding, 
respectively. These electric fields can be mathematically 
defined by Eq. 1 and Eq. 2, where 𝜔 is the light beam angular 
frequency in rad/s, 𝐴1and 𝐴2 are the amplitudes of the 
respective electric fields, 𝑧 is the length of the waveguide, in 
this case, the length of the sensor, and 𝛽1 and 𝛽2 are the 
wavenumber of the core and cladding respectively. 

 

 𝐸1 =  𝐴1sin (𝜔𝑡 − 𝛽1𝑧)   (1) 

 𝐸2 =  𝐴2sin (𝜔𝑡 − 𝛽2𝑧)   (2) 

 

 

Fig. 1.  Fiber arrangement using an off-setted fiber with reduced core to 

generate the cladding modes. a) 3-D view, b) longitudinal section, c) sensor 

schematic used in the experiments 

The wavenumbers 𝛽1 and 𝛽2 are values that depend on the 
beams wavelengths 𝜆1 e 𝜆2 as defined by Eq. 3 and Eq. 4, 
which are functions of the refractive index of the core and 
cladding, respectively. The method used to relate 𝛽 with the 
refractive index 𝑛, is according to the already known Eq. 5 
and Eq. 6, where 𝑣, 𝑓 and 𝑐 represent the wave propagation 
speed, frequency, and speed of light in vacuum, respectively. 

 

𝛽1 =
2𝜋

𝜆1
     (3) 

 

𝛽2 =
2𝜋

𝜆2
     (4) 

 

𝑣 = 𝜆𝑓     (5) 

 

𝑛 =
𝑐

𝑣
     (6) 

 

The interrogation performed in [1] is based on the shift in 
wavelength of peaks and valleys generated in the spectrum 
after the combination of both signals traveling in the cladding 
and core. This happens because when the external medium 
characteristics are changed, the effective refractive index of 
the cladding is changed, altering the value of 𝛽2 but 
maintaining constant the value of 𝛽1. Thus, from analyzing the 
experimental data obtained in [1], we can calculate precisely 
what is the corresponding change of the cladding effective 
refractive index as a function of the external medium liquid 
level, temperature, and its refractive index. In order to 
simulate the broadband optical source used in [1] as the sensor 
input to generate the spectrum obtained after the sensor when 
combining both beams, we use as  input  different wavelengths 
for the electric fields 𝐸1 and 𝐸2 ranging from 1500 nm to 1580 
nm. Using the parameters defined in [1] of z = 12 cm, core 
refractive index (𝑛1) = 1.4565 and cladding refractive index 
(𝑛2) = 1.45 we can obtain the optical spectrum shown in Fig. 
2.

 

Fig. 2.  Analytic interferometric pattern. 
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As already mentioned, the studied sensor uses the 
variation of the cladding effective refractive index, which 
results in the displacement of peaks and valleys of the 
interferometric spectrum, in order to perform its 
measurements. Thus, in our simulations we vary the effective 
refractive index of the cladding (𝑛2) and we compare the 
obtained wavelength shift of a given peak with the data 
obtained from [1] as a function of the external medium level, 
temperature and refractive index. 

III. RESULTS 

A. Liquid’s Level Sensing Simulation 

According to the performed calibration, the initial 
cladding refractive index that correctly feats the peaks 
obtained from the simulation with the experimental data is 𝑛2 
= 1.4500023. In order to reach the wavelength variation of the 
peak initially centered in 1541.05 nm, as it was chosen in [1], 
that occurs when filling of the container with 120 mm of 
water, the cladding effective refractive index was varied until 
the final value of 𝑛2 = 1.4499992. The simulation was done 
for steps of the cladding effective refractive index of 10−7 
refractive index units (RIU), resulting in 31 points and a 
negative total change of  ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 = −3.1𝑥10−6 RIU. Each 

interaction leads to a spectral shift to the left, as it was also 
seen in [1]. Fig. 3 shows the simulation spectra obtained for 
the peak initially centered at 1541.05 nm as function of the 
water level. As it can be seen, when the sensor is completely 
filled with water (120 mm) the central wavelength shifts to 
1540.32 nm which corresponds to a variation of the cladding 
effective index of −3.1𝑥10−6 RIU. 

 

Fig. 3.  Spectrum corresponding of the peak initially centered at 1541.05 
nm as a function of water level. 

 From the successive positions of the displaced peak shown 
in Fig. 3, we were able to compare our simulation results with 
the experimental data measurements, which is shown in Fig. 
4, where the central wavelength of the peak initially centered 
is plotted against the water level variation. This result 
highlights the fact that our simple approach of modeling our 
sensor only as a sum of two different optical paths can give a 
very accurate prediction of the sensor behavior, avoiding the 
necessity of performing a more complete modal analysis 

which is much more time consuming and computationally 
complex. 

 

Fig. 4.  Central wavelength of the peak initially at 1541.05 nm as a function 
of the liquid level. 

 Finally, in Fig. 5 it can be seen how the variation of water 
level affects the actual effective refractive index of the 
cladding. It can be observed that the variation is linear with a 
rate of -2.58 x 10-8 RIU/mm. It is important to note that an 
increase in liquid level actually decreases the effective 
refractive index of the cladding. Moreover, it is clear that even 
such small variation in effective refractive index of -2.58 x 10-

8 RIU/mm can give rise to a moderate sensor sensitive when 
analyzing in terms of wavelength shift, which is 6 pm/mm. 

 

Fig. 5.  Variation of cladding effective refractive index as a function of the 
liquid level. 

B. Liquid Temperature Sensing Simulation 

Analogous to the liquid level measuring, for temperature 
sensing simulation we used the same method already 
described. Nevertheless, some points in this simulation should 
be highlighted. To measure the temperature, the experimental 
data [1] varied the temperature of the water with the pipette 
where the sensor was placed with the 120 mm completely full. 
This means that the initial cladding effective refractive index 
is not the same as the one in the previous topic. For this 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

338



procedure, we calibrated the refractive index to have the same 
value of 𝑛1 = 1.4565 but a value 𝑛2 = 1.4499987. Note that 
this value is very close to the one found for the filled vessel in 
the liquid level sensing simulation. The difference of 5𝑥10−7 
RIU is attributed to the fact that the level experiment was done 
when the temperature was 25°C degrees and here the 
simulation and the temperature experimental data variations 
start at 22°C. 

In order to achieve the wavelength variation that occurs 
according to the liquid temperature change from 22°C to 
55°C, the cladding effective refractive index was varied to the 
final value of 𝑛2 = 1.4500043. As in the previous topic, the 
value of each step for the variation of the effective refractive 
index was  10−7 RIU, resulting in 58 interactions and a 

positive variation of  ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 = 5.6𝑥10−6 RIU. Due to the 

positive variation, this time the spectral shift occurred to the 
right. 

 The central wavelength of the peak initially centered at 
1540.2 nm as a function of temperature can be seen in Fig. 6. 
Again we see that our simplified approach of modeling the 
sensor as only the sum of two electric fields traveling through 
two different optical paths describes the sensor behavior very 
accurately. The variation of the cladding refractive index as a 
function of temperature is shown in Fig. 7, where again we 
obtain a linear relation, but now presenting a positive 
inclination and a sensitivity of 1.697𝑥10−7RIU/°C. This 
positive inclination in Fig. 7 means that increasing the water 
temperature caused an increase in effective refractive index of 
the cladding, which leads to a red shift in the central peak 
wavelength as it was obtained also experimentally. Again it 
can be observed that even a very small sensitivity of 
1.697𝑥10−7RIU/°C can lead in terms of spectra wavelength 
variation to a moderately high sensor sensitivity of 39 pm/°C. 

 

Fig. 6. Central wavelength of the same peak as a function of the temperature. 

 

 

Fig. 7.  Variation of cladding effective refractive index as a function of liquid 
temperature. 

C. Liquid Refractive Index Sensing Simulation 

Using the experimental data to calibrate the liquid 
refractive index sensing simulation we found that the best 
cladding effective refractive index to start with was 𝑛2 = 
1.4500001, which is due to the fact that the experimental 
procedure [1] used a 60 mm full pipette because it presented 
the highest level of linearity. In the experiment the external 
refractive index was varied by adding glycerin to the water 
surrounding the sensor. As it happened for the last two cases, 
in order to reach the spectral wavelength variation that was 
obtained experimentally for a liquid refractive index change 
from 1.333 to 1.442, the cladding effective refractive index 
was varied until the value 𝑛2 = 1.4499961. As in all previous 
topics, the value of each step of the variation of the effective 
refractive index was 10−7RIU, resulting in 40 interactions and 

a negative variation of ∆𝑛𝑒𝑓𝑓 = −4.0𝑥10−6RIU.  

The central wavelength of the peak initially centered at 
1540.6 nm as a function of the refractive index of the external 
medium is shown in Fig. 8. In this case, as it happened for the 
water level measurements, the spectral shift occurred to the 
left as the refractive index increases. Moreover, again it can 
be seen the accuracy in which our simple analytical model 
suits for modeling precisely the experimental data. In Fig. 9 
we can see the effective cladding refractive index as a function 
of the refractive index of the external medium. It is possible 
to observe that again the relation is linear with a negative 
inclination of −36.67𝑥10−6 RIUcladding/RIUexternal. 
Additionally, this small sensitivity of −36.67𝑥10−6 
RIUcladding/RIUexternal allows the creation of a optical sensor in 
terms of wavelength shift with a high sensitivity of 8.8 
nm/RIU. 
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Fig. 8. Central wavelength of the same peak as a function of liquid refractive 
index. 

 

Fig. 9.  Variation of cladding effective refractive index as a function of the 
liquid refractive index. 

IV. CONCLUSION 

In conclusion, we presented a simple analytical model that 
describes the behavior of an all-fiber optic interferometric 
sensor that allow us to simulate its usage for liquid level 
sensing, liquid temperature sensing, and liquid refractive 
index sensing. In this paper, we are also able to formulate a 
deeper understanding of how those external physical 
parameters affect the cladding effective refractive index, 
showing for each case its sensitivity and variation rate. This 
simple analytical formulation was compared and validated 
with experimental data showing that more complete modal 
analysis is not needed in order to understand and predict the 
functioning of such sensors. This understanding can be 
applied to project similar sensors for given desired values of 
sensitivities and also to simulate the use of a similar structure 
for other applications. Those results could potentially be 
extended to many other Mach-Zehnder type fiber optical 
sensor. 
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Resumo—Este artigo apresenta uma comparação entre duas
técnicas para estimação dos parâmetros da função densidade de
probabilidade que caracteriza o ruído impulsivo modelado por
uma mistura gaussiana. A primeira técnica é baseada no método
dos momentos e outra no método da máxima verossimilhança,
com o uso do algoritmo de maximização da esperança. Apresenta-
se uma análise comparativa da qualidade de ambos os estimado-
res com uso da média das estimativas e da raiz quadrada do erro
médio quadrático normalizado, para cada parâmetro estimado.

Palavras-chave—Estimação de parâmetros, método dos mo-
mentos, método da máxima verossimilhança, ruído impulsivo.

I. INTRODUÇÃO

A estimação de parâmetros é uma etapa importante em
muitos sistemas de comunicações modernos, porque estas
estimativas podem fornecer indicadores da qualidade do enlace
e podem ser usados, por exemplo, nos processos de detecção
de sinais, decodificação de informações e na adaptação do
transmissor às características estatísticas do enlace [1]. Alguns
esquemas de transmissão, como recepção com diversidade, co-
dificação e modulação adaptativa, decodificação e equalização
turbo, usam, por exemplo, a razão sinal ruído estimada para
melhorar a eficiência.

A maioria das técnicas de estimação da razão sinal ruído
estudadas em telecomunicações emprega o modelo clássico
de sinal recebido, formado por um componente de sinal de
informação afetado por desvanecimento e por um componente
de ruído gaussiano branco aditivo. Esse modelo de sinal não
contempla, entretanto, o efeito dos componentes ruidosos que
surgem em rajadas e que atuam por intervalos de tempo de
curta duração, conhecidos como ruído impulsivo, em surtos ou
rajadas. Ruídos dessa natureza são comuns, provenientes de
diversas fontes e estão presentes em ambientes industriais [2]
e em residências [3].

Em ambientes industriais, por exemplo, as principais fontes
geradoras de ruído com característica impulsiva são equipa-
mentos de solda, fornos micro-ondas e outros equipamentos
de comunicação sem fio, como redes Wi-Fi e redes Blueto-
oth [4]. Em residências, por exemplo, as fontes mais usuais de
ruído impulsivo são eletrodomésticos. Alguns trabalhos foram
realizados para identificar possíveis fontes de interferência em

diferentes tipos de ambientes industriais [4]–[7]. Os resultados
obtidos nesses trabalhos mostraram que os equipamentos mais
comuns que podem causar ruído impulsivo são fornos micro-
ondas, aquecedores industriais, sistemas de iluminação por
radiofrequência e equipamentos de solda.

Outras fontes de interferência usualmente encontradas nos
ambientes industriais são motores elétricos, inversores de
frequência e equipamentos de comunicação sem fio, como
telefones sem fio e dispositivos para redes locais sem fio.
Boa parte dessas interferências, principalmente as relacionadas
aos equipamentos industriais, como motores e inversores de
frequência, apresentam interferência na faixa de algumas cen-
tenas de megahertz, o que pode atrapalhar a comunicação em
sistemas proprietários que utilizam essa faixa de frequência,
mas não interferem em sistemas que usam as faixas de micro-
ondas classificadas como Industrial Sientific and Medical
(ISM) de 2,4 GHz ou 5 GHz.

Ruídos de natureza impulsiva passaram a receber atenção
de muitos pesquisadores de sistemas de comunicações digitais
quando testes e medições publicadas na literatura mostraram a
influência que eles podem ter nesses sistemas. Neste artigo, são
descritas duas técnicas da teoria de estimação de parâmetros
para a identificação dos parâmetros que caracterizam esses
componentes ruidosos impulsivos. São, respectivamente, o
Método dos Momentos (Method of Moments – MOM) e o
Método da Máxima Verossimilhança, por meio do algoritmo
de maximização da esperança (Expectation Maximization –
EM). Essas técnicas são comparadas em termos da raiz qua-
drada do erro médio quadrático normalizado, e da média para
cada parâmetro estimado.

II. MODELO DO RUÍDO IMPULSIVO

O modelo matemático do ruído impulsivo η(t) é dado
por [8]

η(t) = ηg(t) + C(t)ηi(t), (1)

em que ηi(t) representa um processo aleatório gaussiano
branco com média nula e variância σ2

i , C(t) é um processo
aleatório discreto definido em tempo contínuo que modela a
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ocorrência do ruído ηi(t) e ηg(t) é o ruído gaussiano perma-
nente com média nula e variância σ2

g . O produto C(t)ηi(t)
em (1) caracteriza o ruído ηi(t) gatilhado pelo processo C(t).

Quando o processo C(t) é escrito como o produto
C1(t)C2(t), em que os processos auxiliares C1(t) e C2(t)
tomam valores no conjunto discreto {0,1} e determinam a
ocorrência aleatória de surtos e pulsos, respectivamente; o
ruído é denominado ruído impulsivo gaussiano duplamente
gatilhado (G2AWGN). O processo C1(t) assume os valores
um e zero com distribuição de probabilidade p1 e 1 − p1,
respectivamente. Esse processo possui amplitude unitária no
intervalo 0 ≤ t ≤ βT1 e zero caso contrário. Já o processo
C2(t) assume os valores um e zero de forma aleatória, com
distribuição de probabilidade p2 e 1 − p2, respectivamente e
possui amplitude unitária em 0 ≤ t ≤ αpT2 e zero caso
contrário. As variáveis β e αp podem assumir valores entre
zero e um.

III. ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DO RUÍDO IMPULSIVO

A. Método dos Momentos (MOM)

O MOM é baseado nos momentos teóricos e amostrais
das variáveis aleatórias envolvidas [1]. Para o modelo geral
do ruído impulsivo G2AWGN apresentado em (1), a função
densidade de probabilidade do ruído impulsivo, η(t), é dada
por [8]

fη(t)(η) =
αpβp1p2√
2π(σ2

g + σ2
i )
exp

[
− η2

2(σ2
g + σ2

i )

]

+
(1− αpβp1p2)√

2πσ2
g

exp

[
− η2

2σ2
g

]
. (2)

O k-ésimo momento de η(t), após simplificações matemá-
ticas, pode ser escrito como

E[ηk] =
2

k
2 αpβp1p2√

π
(σ2

g + σ2
i )

k
2 Γ

(
k + 1

2

)
+

2
k
2 (1− αpβp1p2)√

π
(σ2

g)
k
2 Γ

(
k + 1

2

)
, (3)

em que Γ(·) representa a função Gamma.
Definindo o k-ésimo momento amostral de η(t) como ηk,

expresso matematicamente por [1]

ηk =
1

N

N−1∑
n=0

ηk[n], (4)

em que η[n] é a n-ésima amostra de um conjunto de N
amostras do ruído η, e igualando-o ao momento téorico E[ηk],
tem-se

ηk = E[ηk]

=
2

k
2 αpβp1p2√

π
(σ2

g + σ2
i )

k
2 Γ

(
k + 1

2

)
+

2
k
2 (1− αpβp1p2)√

π
(σ2

g)
k
2 Γ

(
k + 1

2

)
. (5)

Para k igual a dois, quatro e seis, é possível obter relações
entre o segundo, quarto e sexto momentos teóricos e amostrais,
dadas respectivamente por

η2 = αpβp1p2(σ
2
g + σ2

i ) + (1− αpβp1p2)σ
2
g , (6)

η4 = αpβp1p2(σ
2
g + σ2

i )
2 + 3(1− αpβp1p2)(σ

2
g)

2 (7)

e

η6 = 15αpβp1p2(σ
2
g + σ2

i )
3 + 15(1− αpβp1p2)(σ

2
g)

3. (8)

Se u = σ2
g + σ2

i e v = σ2
gσ

2
i , por substituição em (6), (7)

e (8), é possível escrever

u =
η6 − 5η4η2
5η4 − 15η22

(9)

e

v = η2u− η4
3
, (10)

em que η2, η4 e η6 são, respectivamente, os momentos
amostrais de ordem dois, três e quatro.

As equações para estimação dos parâmetros σ2
g e σ2

i podem
ser escritas em termos de u e v, dadas por

σ2
i =

u+
√
u2 − 4v

2
(11)

e

σ2
g =

v

σ2
i

. (12)

O parâmetro αpβp1p2 pode ser estimado a partir de (6),
definido como

αpβp1p2 =
η2 − σ2

g

σ2
i − σ2

g

. (13)

B. Método de Maximização da Esperança (EM).

Uma segunda maneira de estimar os parâmetros da FDP
que caracteriza o ruído η(t) usa a maximização da função
de verossimilhança dos parâmetros que se deseja estimar [9].
Nessa formulação, as variáveis observadas, correspondem às
amostras de ruído η(t), denotadas nesta seção, por conveni-
ência, por x, que têm distribuição gaussiana, de média µ1 e
variância σ2

1 , ou de média µ2 e variância σ2
2 .

Entretanto, não se sabe a qual distribuição essas amostras
observadas pertencem. A variável que fornece essa informação
está escondida, sendo uma variável latente, denotada por z.
Dada então essa variável z, pode-se escrever a distribuição de
x como

p(x) =
∑
z

p(z)p(x|z), (14)

em que p(x|z) representa a FDP da variável x dado que ela
tenha vindo de uma das duas distribuições e p(z) representa
a probabilidade a priori de x ter vindo de uma dessas distri-
buições.

Para o problema do ruído gaussiano duplamente gatilhado
tratado neste artigo, há apenas dois componentes ruidosos se
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alternando. Ou apenas o ruído gaussiano permanente de média
nula e variância σ2

g está presente ou o ruído gaussiano de
média nula e variância σ2

g + σ2
i está presente.

A PDF de X pode então ser escrita como

p(x) =
2∑

k=1

πkN (x|µk, σ
2
k) =

2∑
k=1

p(zk)N (x|µk, σ
2
k), (15)

em que πk = p(zk) representa a probabilidade da variável
observada ter vindo da distribuição gaussiana de média µk

e variância σ2
k e corresponde à probabilidade a priori p(z)

em (14).
A variável latente zk pode ser escrita, nesta formulação,

como uma variável que toma valor 1 com probabilidade
p(zk = 1) = πk quando a amostra observada vem do ruído
com distribuição de probabilidade gaussiana de média µk e
variância σ2

k.
Se a função de verossimilhança do vetor x de N obser-

vações independentes e igualmente distribuídas é o produto
das FDPs das amostras individuais x[n], dado os parâmetros
que se deseja estimar, então a função de log-verossimilhança é
simplemente o logaritmo natural da função de verossimilhança
e pode ser escrita como

lnp(x|π,µ,σ2) =

N∑
n=1

ln

{
2∑

k=1

πkN (x[n]|µk, σ
2
k)

}
, (16)

em que π = [ π1 π2 ], µ = [ µ1 µ2 ] e
σ2 = [ σ2

1 σ2
2 ].

Uma das formas de maximizar essa função é derivando-a
em relação aos parâmetros e igualando o resultado a zero.
Por questões de simplicidade matemática, suponhamos que
as variáveis observadas x[n] tenham média diferente de zero.
Derivando então (16) em relação a µk, tem-se

∂lnp(x|π,µ,σ2)

∂µk
=

N∑
n=1

πk(x[n]− µk)N (x[n]|µk, σ
2
k)

σ2
k

∑2
l=1 πlN (x[n]|µl, σ2

l )
,

(17)
que pode ainda ser reescrita como

∂lnp(x|π,µ,σ2)

∂µk
=

1

σ2
k

N∑
n=1

πkN (x[n]|µk, σ
2
k)∑2

l=1 πlN (x[n]|µl, σ2
l )
x[n]

− µk

σ2
k

N∑
n=1

πkN (x[n]|µk, σ
2
k)∑2

l=1 πlN (x[n]|µl, σ2
l )
. (18)

O termo

γ(znk) = p(zk = 1|x[n]) = πkN (x[n]|µk, σ
2
k)∑2

l=1 πlN (x[n]|µl, σ2
l )

(19)

representa então a probabilidade a posteriori da variável latente
zk tomar valor 1 dado que a amostra x[n] tenha sido observada.
Em termos dessa probabilidade a posteriori, a estimativa da
média µk pode ser escrita como

µk =

∑N
n=1 γ(znk)x[n]∑N

n=1 γ(znk)
. (20)

A estimativa do parâmetro variância σ2
k pode ser calculada

por meio de um procedimento semelhante, derivando-se a
função de log-verossimilhança em relação a σ2

k e igualando
o resultado a zero. Assim, em termos da probabilidade a
posteriori γ(znk), tem-se

σ2
k =

∑N
n=1 γ(znk)(x[n]− µk)

2∑N
n=1 γ(znk)

. (21)

Para obter o parâmetro πk é necessário o uso da técnica de
multiplicadores de Lagrange, por conta da restrição

2∑
l=1

πl = 1. (22)

Definindo então a função

g(x[n]|π,µ,σ2, λ) = lnp(x|π,µ,σ2)+λ(
2∑

l=1

πl− 1), (23)

derivando-a em relação aos parâmetros de g(x|π,µ,σ2, λ)
e igualando as equações resultantes a zero, tem-se, após a
resolução do sistema de equações resultante,

πk =
1

N

N∑
n=1

γ(znk). (24)

Note que os parâmetros isolados em (20), (21) e (24) não
estão em sua forma fechada porque a expressão de γ(znk)
depende dos próprios parâmetros à esquerda da igualdade.
Entretanto esses parâmetros podem ser calculados utilizando
os últimos resultados de forma recursiva, de acordo com os
seguintes passos, definidos como algoritmo EM.

O algoritmo EM para a mistura gaussiana pode ser descrito
como [9]:

1) Inicialize os parâmetros µk, σ2
k e πk e avalie o valor

inicial da função de log-verossimilhança.
2) Passo E: Avalie probabilidade a posteriori γ(znk)

usando os valores inicializados no passo 1,

γ(znk) =
πkN (x[n]|µk, σ

2
k)∑2

l=1 πlN (x[n]|µl, σ2
l )
. (25)

3) Passo M: Re-estime os parâmetros usando as probabili-
dades a posteriori estabelecidas no ítem 2

µk =

∑N
n=1 γ(znk)x[n]∑N

n=1 γ(znk)
. (26)

σ2
k =

∑N
n=1 γ(znk)(x[n]− µk)

2∑N
n=1 γ(znk)

. (27)

πk =
1

N

N∑
n=1

γ(znk). (28)

4) Avalie a nova função de log-verossimilhança

lnp(x|π,µ,σ2) =
N∑

n=1

ln

{
2∑

k=1

πkN (x[n]|µk, σ
2
k)

}
,

(29)
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5) A cada iteração calcule o módulo da diferença entre
a função de log-verossimilhança na iteração atual e a
iteração anterior. Verifique se esse valor é maior que
um limiar definido δ. Se for, volte para o segundo passo,
usando os parâmetros calculados no último passo. Caso
contrário, pare o loop.

Esses passos podem ser obtidos de modo similar ao esta-
belecido pelo algoritmo EM [9]. Em essência, o algoritmo
EM consiste em maximizar, de forma iterativa, o valor espe-
rado da função de log-verossimilhança de dados observados
complementados por variáveis latentes auxiliares, com o uso
da distribuição de probabilidade a posteriori das variáveis
latentes.

C. Avaliação da Qualidade das Estimativas

A avaliação da qualidade das estimativas pelo MOM ou
EM é realizada por meio da Raiz Quadrada do Erro Médio
ao Quadrado Normalizado (Normalized Root Mean Squared
Error – NRMSE), definido como [9]

NRMSE(θ̂) =

√
E[(θ̂ − θ)2]

θ
, (30)

em que θ̂ é a estimativa e θ é o parâmetro desejado.

IV. RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir dos
estimadores baseados no MOM e no EM. É feita uma análise
comparativa da qualidade de ambos os estimadores por meio
da média das estimativas e da raiz quadrada do erro médio qua-
drático normalizado para cada parâmetro estimado. Com uso
do método de Monte Carlo foram geradas variáveis aleatórias
do ruído G2AWGN, com FDP dada por (1). Foram tomadas
200 estimativas para a obtenção de cada valor numérico e uma
tolerância, δ, de 1× 10−3 para estabelecer a convergência do
EM foi considerada.

Na Fig. 1 são apresentadas as curvas do NRMSE em
função do número de amostras N , com os parâmetros σ2

g ,
σ2
i e αpβp1p2 estimados pelo MOM e pelo algoritmo EM.

As curvas são traçadas com σ2
g = 2, σ2

i = 15 e
αpβp1p2 = 0, 432. Percebe-se, à medida que o número de
amostras aumenta, que o NRMSE tende a diminuir. Verifica-
se também que para um valor de N fixo, que o erro de
estimação é menor com o uso do algoritmo EM, para os três
parâmetros em consideração. Isso decorre do fato de que o
MOM precisa de mais amostras que o EM pra obter resultados
melhores, porém o EM tem uma carga computacional maior.
Efetivamente, no desenvolvimento matemático, o EM utiliza
no cálculo das estimativas, além de funções elementares, a
função logaritmo, que exige um maior esforço computacional
na execução do algoritmo.

A Fig. 2 mostra o comportamento médio das estimativas de
ˆαpβp1p2 em função de αpβp1p2, sob diferentes métodos de

estimação. A curva contínua mostrada em Fig. 2 representa o
caso ideal, no qual não há erro de estimação e os símbolos
representam as estimativas ˆαpβp1p2. As curvas são traçadas

N
×10

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N
R
M
S
E

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

MOM - σ2
g

MOM - σ2
i

MOM - αpβp1p2

EM - σ2
g

EM - σ2
i

EM - αpβp1p2

Figura 1. NRMSE em função do número de amostras N , com os parâmetros
σ2
g , σ2

i e αpβp1p2 estimados pelo método dos momentos e pelo algoritmo
EM.

com σ2
g = 1, σ2

i = 15 e diferentes números de amostras
para o MOM e o EM. É possível notar que ambos os métodos
apresentam um mau desempenho na estimativa do parâmetro
αpβp1p2 quando este tende a zero e que as estimativas, à
medida que αpβp1p2 aumenta, começam a oscilar em torno do
valor ideal. Percebe-se também que, diferentemente do MOM,
o método EM apresenta uma boa aderência à curva teórica para
baixos números de amostras, como N = 100 e N = 500,
por exemplo.

αpβp1p2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

ˆ
α
p
β
p
1
p
2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Teórico

MOM - N = 100

MOM - N = 500

MOM - N = 1000

EM - N = 100

EM - N = 500

EM - N = 1000

Figura 2. Valor médio das estimativas de αpβp1p2.

Na Fig. 3 é ilustrado o comportamento médio da estimativas
de σ̂2

i em função de σ2
i , realizadas utilizando o MOM e o

EM. Na Fig. 3, utilizou-se σ2
g = 1 e p = 0, 75. Percebe-se

ao observar a Fig. 3, que o EM apresenta melhores resultados
que o MOM, mesmo para um baixo número de amostras. Para
valores de N elevado, como 1000, verifica-se que os pontos
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das estimativas obtidas com o EM praticamente se sobrepõem
à curva teórica. Nota-se também que melhores estimativas
podem ser obtidas com o MOM à medida que o valor de
N aumenta.

σ
2

i

2 4 6 8 10 12 14

σ̂
2 i

2

4

6

8

10

12

14

16

Teórico

MOM - N = 100

MOM - N = 500

MOM - N = 1000

EM - N = 100

EM - N = 500

EM - N = 1000

Figura 3. Valor médio das estimativas de σ2
i .

Curvas do comportamento médio das estimativas de σ̂2
g em

função de σ2
g , realizadas utilizando o MOM e o EM são

ilustradas na Fig. 4, com σ2
i = 50 e p = 0, 75. Mediante

análise computacional, verificou-se que os estimadores MOM
e EM apresentaram baixo desempenho pra um número de
amostras pequeno, como N = 100 e N = 500, na estimação
de σ2

g . Logo, foi necessário aumentar o número de amostras
para analisar o comportamento médio desses estimadores. Ao
observar a Fig. 4, percebe-se que o estimador EM começa a
apresentar um desempenho aceitável quando o valor de N é
igual ou maior a 1000, enquanto o MOM começa a convergir
apenas a partir de N = 100000 amostras.

σ
2

g

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

σ̂
2 g

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

Teórico

MOM - N = 1000

MOM - N = 10000

MOM - N = 100000

EM - N = 1000

EM - N = 10000

EM - N = 100000

Figura 4. Valor médio das estimativas de σ2
g .

V. CONCLUSÕES

Neste artigo foram apresentadas duas técnicas para es-
timação dos parâmetros da função densidade de probabili-
dade (FDP), que caracteriza matematicamente o ruído impul-
sivo. A primeira baseada no método dos momentos (MOM)
e a segunda no método de máxima verossimilhança, com
uso do algoritmo EM. Uma análise comparativa da qualidade
de ambos os estimadores, por meio da média das estimati-
vas e da raiz quadrada do erro médio quadrático normali-
zado (NRMSE) para cada parâmetro estimado, também foi
apresentada.

Nas análises dos resultados, verificou-se que o método EM
apresentou melhor desempenho, em termos de valores médios
e NRMSE, que o MOM. No entanto, resultados semelhantes
ao EM podem ser obtidos com o MOM, bastando considerar
um número de amostras (N ) elevado. No desenvolvimento
matemático, nota-se também que o MOM utiliza funções ele-
mentares na obtenção de uma estimativa, enquanto o EM, além
de funções elementares, utiliza a função logaritmo, que requer
um maior esforço computacional na execução do algoritmo.
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Resumo—O uso eficiente do espectro eletromagnético se torna

cada vez mais necessário com o aumento de dispositivos conec-
tados. Uma possível solução é utilização oportunista do espectro
nas faixas de VHF e UHF, atualmente alocadas para transmissão
de televisão. Portanto, torna-se necessário avaliar a operação con-
junta entre sistemas de radiodifusão e sistemas de comunicação
móvel. Este trabalho tem como proposta identificar, analisar e
medir a interoperabilidade entre estes sistemas, verificando a
viabilidade de coexistência de diferentes tipos serviços. Neste
artigo, medições foram realizados entre duas fortes candidatas
para a próxima geração celular, o GFDM e o F-OFDM, operando
juntamento com o atual padrão de radiodifusão brasileiro. Os
ensaios propostos demonstram a flexibilidade das formas de onda
GFDM e F-OFDM sobre a atual forma de onda utilizada comer-
cialmente o OFDM, possibilitando assim a utilização oportunista
do espectro entre usuários licenciados e não licenciados.

I. INTRODUÇÃO

Prover acesso de banda larga para as regiões que não
possuem cobertura adequada e atender à crescente demanda
de tráfego onde os recursos de frequência são limitados, são
desafios cruciais para quinta geração de celular o 5G. Um
dos cenários propostos para a próxima geração da telefonia
celular é viabilizar principalmente o acesso à Internet de banda
larga sem fio para áreas rurais, as chamadas WRAN (Wireless
regional area network) [1]. O padrão IEEE 802.22 trata deste
desafio propondo a exploração de canais ociosos, fazendo o
uso de redes de rádios cognitivos (RC) [2].

Embora a maior parte do espectro eletromagnético já tenho
sido licenciado pela agência reguladora, várias campanhas
de medições realizadas mostram que as taxas de ocupação
do espectro eletromagnético estão entre 5% e 15% [3] [4].
Com o processo de desligamento da TV analógica, uma parte
significativa do espectro na faixa de VHF (Very High Fre-
quency) e UHF (Ultra High Frequency) está sendo desocupada
[4], [5]. Partes que antes estavam reservadas para usuários
primários, detentores da licença de uso do espectro, agora
estão disponíveis para usuários secundários. Estas lacunas no
espectro de frequência são denominados de White Spaces [6].

Neste contexto o emprego de rádios cognitivos operando
nas lacunas ociosas do espectro é uma solução para atender as
necessidades observadas, ao permitir que usuários secundários
utilizem as faixas não licenciadas, otimizando os recursos
disponíveis [6]. Entretanto é preciso garantir que os mesmos
não causem interferências nos usuários primários, detentores
do espectro.

Em [7], os autores apresentam uma técnica de modula-
ção com múltiplas portadoras não ortogonais adequada para
RC, pois permite o uso fragmentado do espectro e o con-
trole da emissão fora da faixa. Esta técnica de modulação
é conhecida como GFDM (Generalized Frequency Division
Multiplexing) e pode ser considerada uma generalização do
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [8]. A
principal característica que coloca o GFDM como um padrão
de transmissão promissor para o 5G é sua flexibilidade [9].
Uma outra técnica proposta para diminuir a emissão fora da
faixa e diminuir a emissão de espúrios é a utilização da técnica
F-OFDM (Filtered-OFDM) [10] sendo uma forte candidata à
ser adotada em alguns cenários previstos para o 5G.

Dada a possibilidade de operação conjunta entre sistemas
de TV e sistemas de comunicação móvel na faixa de UHF,
este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de
para identificar, analisar e medir a interoperabilidade entre
sistemas baseados em formas de ondas propostas para a
próxima geração celular operando em canais ociosos na faixa
de TV, e o atual padrão de radiodifusão brasileiro o ISDB-T
(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). Através
da análise dos resultados, avaliou-se a coexistência de sistemas
legados com as formas de onda propostas para quinta geração
das comunicações móveis.

O presente artigo está organizado da seguinte maneira: Na
Secção II é apresentado uma breve descrição das formas de
ondas estudadas, na secção III descreve-se o como sistema
para realização dos experimentos foi montado. Na secção IV
são descritos os procedimentos para realização dos ensaios e
na secção V os resultados dos teste de interoperabilidade e
coexistência das diferentes tecnologias estudadas. Por fim na
secção VI, as conclusões são elucidadas.
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II. FORMAS DE ONDA

O OFDM têm sido empregado como a interface padrão
para a quarta geração celular e o atual padrão de transmissão
terrestre [8]. Contudo, o seu uso na camada física dificulta
o acesso dinâmico ao espectro, devido à sua alta emissão de
espúrios fora da faixa de interesse, o que torna necessário o
uso de filtros para atender às normas impostas pelos órgãos
de regulamentação. Portanto, para que o uso fragmentado do
espectro possa ser eventualmente viável, o rádio transmissor
deve reduzir as emissões fora da faixa minimizando as inter-
ferências nos canais adjacentes.

Os sistemas de comunicação atuais foram projetados para
atingir a máxima capacidade de transmissão de dados possível,
diferentemente dos requisitos almejados pela próxima geração
de comunicação móvel. O 5G engloba diversos cenários, com
características conflitantes, tornando um conceito mais amplo e
complexo [11] e com a necessidade de uma maior flexibilidade
na padronização de sua forma de onda.

A. GFDM

A forma de onda GFDM pode ser descrita por sua fle-
xibilidade em frequência e tempo, organizada em K sub-
portadoras em frequência e M sub-símbolos subsequentes no
tempo, resultando em N = KM versões diferentes de um
pulso protótipo g[n], cada um deslocado circularmente, tanto
no domínio do tempo como no domínio da frequência, e
modulado pelo símbolo de dados correspondente [7], dado por

x[n] =
K−1

∑
k=0

M−1

∑
m=0

dk,mg [〈n−mK〉N ]e
j2π

k
K n, (1)

onde dk,m é o símbolo de dados carregado pela k-iésima sub-
portadorea no m-ésimo sub-simbolo, g[n] é o pulso protótipo,
〈·〉N é o operador modulo N de n = 0,1, . . . ,N−1.

No receptor, admitindo que haja perfeita sincronia, e remo-
vido o prefixo cíclico (PC), o sinal será equalizado no domínio
da frequência, e pode então ser demodulado como

d̂ = BZFyeq (2)

onde yeq é o sinal recebido e equalizado e BZF é o processo
de demodulação pela técnica zero-forcing (ZF).

1) W-GFDM: O GFDM Janelado (W-GFDM) é uma va-
riação que emprega uma janela no tempo para suavizar as
transições entre os blocos GFDM. Nesta técnica o prefixo
cíclico, com comprimento NPC = NCH + NW , onde onde
NCH é o número de amostras da resposta ao impulso do canal
e NW o tamanho da janela de transição, e o sufixo cíclico (CS)
com NCS = NW , são utilizado somente uma vez por bloco.

B. F-OFDM

A técnica f-OFDM vem sendo desenvolvida com a promessa
de ser uma solução simples para o problema de emissão fora
da faixa do OFDM. Neste esquema, dados destinados a cada
usuário são tratados de maneira independente, correspondendo
ao sinal que será transmitido em cada uma das L sub-bandas.
Para o sinal de cada sub-banda, os bits são mapeados em

símbolos de dado e agrupados em Kl símbolos, em que K é o
número de subportadoras da l-ésima sub-banda, sobre os quais
será computada cada uma das L IFFT. É, então, adicionado um
PC de tamanho NPCl e o sinal resultante é filtrado, por sub-
banda, por um filtro gl [n].

Em [10] é proposto um sistema f-OFDM em que o trans-
missor gera seu sinal OFDM empregando um grupo de Kl
subportadoras consecutivas ao longo de M símbolos OFDM
consecutivos. O sinal transmitido por cada terminal móvel é
dado por

xf[n] =
M−1

∑
m=0

xm(n−m(Kl +NPCl )) (3)

em que

xm[n] =
k
′
+Kl−1

∑
k=k′

dm,k exp
(

j2π
k
Kl

n
)

para −NPCl ≤ n≤ N.

(4)
O sinal f-OFDM é então obtido através da filtragem do sinal

x f [n] através filtro protótipo apropriado gl [n], que pode ser
descrito pelo processo de convolução, desta maneira teremos,

x̄f[n] = xf[n]∗gl [n] (5)

onde ¯xf[n] é o sinal da l-ésima sub-banda. O dimensiona-
mento do filtro protótipo tem de ser apropriado para mitigar
as emissões fora da faixa. No receptor na entrada da estação
rádio base, o sinal recebido dos sinal dos u-ésimos usuários é
dado por [10],

y[n] =
U

∑
u=0

x̄u[n]∗hu[n]+w[n] (6)

onde U é o número de terminais móveis, x̄u[n] é o sinal
do u-ésimo usuário, hu[n] é a resposta impulsiva do canal
do u-ésimo canal e w[n] é ruído aditivo gaussiano branco
(AWGN). Após a recepção, o sinal é passado primeiramente
por um filtro casado gl [n]∗, haverá a remoção do prefixo
cíclico, transformação do sinal do domínio do tempo para
frequência, equalização e por fim a demodulação dos mesmos.

III. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Para realizar os ensaios de convivência elaborou-se um
arranjo de equipamentos, conforme ilustra a Figura 1.

O sistema foi operado através de um controlador embarcado
responsável por rodar e gerenciar a aplicação desenvolvida.
Para geração do Transport Stream (TS) utilizou-se um adap-
tador ASI (Asynchronous serial interface) ligado a um modu-
lador de TV digital (TVD) no padrão ISDB-T. Os sinais 5G
foram transmitidos por um rádio definido por software (RDS).

O conjunto de sinais interferido e interferente foram agru-
pados, em meio confinado, utilizando um combinador de RF
(Radiofrequência). Por fim o arranjo foi ligado aos receptores
TVD. A observação da imagem foi realizada em uma televisão
de uso doméstico. A conferência dos sinais no espectro eletro-
magnético e as medidas de potência de canal foram realizadas
com um analisador digital de sinais.
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Figura 1. Arranjo de equipamentos proposto para realização dos testes de
convivência

A. Desenvolvimento da aplicação

A aplicação desenvolvida é composta por uma sessão de
usuário e outra para interface com o rádio, como pode ser
visto na Figura 2. O sistema gera um vetor de amostras em
banda base1, de acordo com seleção do usuário, modulado
em uma das formas onda para a 5G descritas na secção II.
Uma vez que a configuração é feita, as amostras são então
transferidas para o RDS.

Figura 2. Diagrama em blocos do software para geração dos sinais 5G.

Os dados são gravados em uma memória RAM e repetidos
sequencialmente até que um novo vetor de amostras seja ge-
rado. O fluxo é convertido para uma frequência intermediária
e em seguida entregue para o conversor digital analógico. Por
fim a sequência é transladada para frequência de canal, e a
transmissão em RF é realizada.

IV. CARACTERIZAÇÃO DOS SINAIS E METODOLOGIA DE
ENSAIO

Em receptores ISDB-T domésticos comumente não é possí-
vel realizar medidas de taxa de erro de bits. Desta forma, novos
métodos foram propostos pela ITU (Internacional Telecom-
munications Union) para se estabelecer a relação de proteção,
e garantir a qualidade de serviço. O critério escolhido neste
trabalho para determinação do ponto de falha foi o baseado

1Referência de códigos para geração dos sinais 5G: https://github.com/
kit-cel/gr-gfdm

na recomendação ITU-R BT.1368-12 [12], onde a relação de
proteção é determinada subjetivamente através da avaliação de
qualidade da imagem.

A aplicação do método foi realizada pela variação do nível
do sinal interferente, enquanto observa-se a imagem recebida.
O nível do serviço primário foi mantido constante, em um
valor pré estabelecido, enquanto o nível do sinal interferente
foi aumentado até o ponto em que se tornou visivelmente
perceptível erros constantes ou congelamento da imagem.
Vimos que a condição limite ocorre quando não se observa
erros na imagem nos primeiros 20 segundos de observação.

Os ensaios realizados consideram que os canais estão espa-
çados de 428,571 KHz, conforme [13] e [14]. Para mensurar
a potência de canal adotou-se 6MHz e 18MHz de largura de
banda de integração, com resolução de 100KHz.

A. Caracterização do sinal ISDB-T

A caracterização do sinal de TV digital utilizada nos en-
saios, foi realizada de acordo com os parâmetros apresentados
na Tabela I.

Tabela I
CARACTERIZAÇÃO DO SINAL DE ISDB-T USADO NOS TESTES

LABORATORIAIS.

Camada A B C
Número de segmentos 13 - -
Modulação 64QAM - -
FEC 3/4 - -
Entrelaçamento no Tempo 2 - -
Largura de banda 5,572421MHz
Recepção Parcial Não
Modo Mode 3
Intervalo de Guarda 1/8

B. Ajuste do limiar de recepção dos receptores ISDB-T

O limiar de recepção expressa o nível em dBm sob o qual
o receptor em teste deve operar ao longo dos ensaios. Adotou-
se os seguintes procedimentos para determinação do limiar de
recepção [15].
(a) Aplicou-se um vídeo TS de referencia, na respectiva

entrada do modulador.
(b) Ajustou-se o sinal de TVD para o canal 32 UHF, inici-

almente com o nível de -70 dBm e modulação 64QAM,
caracterizado conforme descrito na tabela I. Conferiu-se
se o video estava sendo exibido sem falhas pelo receptor
em teste.

(c) O nível do sinal de TVD foi reduzido até que houvesse
falha visível e constante na imagem, independente da
acuidade visual do observador. Observou-se a estabili-
zação da qualidade da imagem por pelo menos 20s,
conforme determina [12].

(d) O nível foi conferido utilizando analisador digital se
sinais, no modo de medição de potência de canal.Partindo
do limiar de visibilidade, o nível do sinal foi aumentado
em 3 dB.

(e) Os itens de (a) a (e) foram então repetidos para todos os
receptores.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

348

https://github.com/kit-cel/gr-gfdm
https://github.com/kit-cel/gr-gfdm


C. Interferência em canal adjacente
O objetivo deste experimento é estabelecer o ponto de

interferência prejudicial para operação em canais adjacentes,
através da determinação do limiar de saturação (Oth) que
expressa a potência em dBm a partir o receptor de TVD perde
a capacidade de discriminar o sinal interferente do desejado.
Os seguintes passos foram executados para a realização deste
ensaio,
(a) O sinal ISDB-T caracterizado anteriormente foi ligado ao

arranjo de medidas.
(b) Aplicou-se inicialmente um sinal interferente modulado

com a tecnologia OFDM operando no canal adjacente
inferior (N-1).

(c) A potência do sinal interferente foi aumentada em passos
de 0,5dB até que a imagem analisada apresentasse erros
constantes.

(d) Ao atingir a condição limite, a potência do canal adja-
cente foi medida.

(e) Repetiu-se os procedimentos (a) até (d) variando entre as
tecnologias GFDM, W-GFDM e F-OFDM.

(f) Por fim, repetiu-se os itens (a) até (e) operando agora no
canal adjacente superior (N+1).

A caracterização utilizada é apresentada na Tabela II.

Tabela II
CONFIGURAÇÃO DOS SINAIS INTERFERENTE PARA TESTE DE

INTERFERÊNCIA EM CANAIS ADJACENTES.

OFDM GFDM W-GFDM F-OFDM
M 1 3 3 1
K 512
Ko f f S 128
Ko f fC 0
nCP 64
nCS 0 0 50 0
nW 0 0 50 0

Onde:
M = Sub símbolos
K = Total de portadoras
Ko f f S = Portadoras desligadas lateralmente
Ko f fC = Portadoras desligadas ao centro
nCp = Amostras de prefixo cíclico
nCp = Amostras de sufixo cíclico
nW = Amostras de janela

D. Interferência com sinal operando canais associados e
portadoras desligadas

Uma das características das formas de onda da 5G projeta-
das para este ensaios é a capacidade de desligar as portadoras
centrais, permitindo assim a associação de múltiplos canais
ociosos. O experimento proposto pretende avaliar a capacidade
das formas de onda da 5G em ocupar múltiplos canais, sem
gerar interferências nos serviços primários já existentes.

Adotou-se os mesmos procedimentos do experimento ante-
rior, com a diferença que para realizar as medidas de potência,
primeiramente desligou-se o sinal ISDB-T. A caracterização
deste procedimento é descrita na na Tabela III.

Tabela III
CARACTERIZAÇÃO PARA ENSAIO EM MÚLTIPLOS CANAIS ADJACENTES.

OFDM GFDM W-GFDM F-OFDM
M 1 3 3 1
K 512
Ko f f S 104
Ko f fC 152
nCP 64 50 50 64
nCS 0 0 50 0
nW 0 0 50 0

V. RESULTADOS

Comparando os resultados de Oth apresentados nas Tabela
IV para o teste de interferência em canais adjacentes verifica-
se que as técnicas de transmissão F-OFDM e W-GFDM
provocaram interferências prejudiciais operando com nível de
potência maior em todos os equipamentos ensaiados. Nota-se
que neste experimento não houve diferença considerável entre
estas tecnologias.

Analisando o resultados de medições dos sinais 5G ope-
rando com portadoras desligadas, como mostra a Tabela V,
mais uma vez constatou-se que a técnica de transmissão W-
GFDM interferiu o serviço primário, com nível mais alto.
Neste cenário o Oth para o sinal modulado em F-OFDM
praticamente não apresentou vantagens quando comparado ao
OFDM. Acreditamos que este resultado seja devido ao tipo de
filtro protótipo utilizado na geração do sinal em banda base e
estudos mais aprofundados devem ser feitos para mitigar este
problema.

Os resultados das medidas realizadas indicam que emissões
fora da faixa para as modulações propostas para as 5G são
menores quando comparados a técnica OFDM. A Figura 3,
ilustra esta situação, onde é possível ver a diferença entre as
tecnologias através das medições das densidades espectrais
de potência. O uso mais eficiente do PC confere ao W-
GFDM uma maior eficiência espectral e economia de energia
quando comparado com as demais modulações analisadas.
Esta característica é importante no cenário WRAN, onde os
grandes atrasos dos percursos do canal demandam prefixos
cíclicos longos [1]. Logo, esta se mostra bastante promissora
para operações nos white spaces.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo teve por objetivo propor ensaios e avaliar a
convivência entre tecnologias propostas para a próxima ge-
ração móvel, operando de maneira oportunista no espectro em
coexistência com o padrão brasileiro de TV digital ISDB-T.

Os ensaios apresentados neste artigo demonstram que téc-
nicas de transmissão como GFDM e F-OFDM apresentam
vantagens quando se considera a emissão fora da faixa e
uso fragmentado do espectro. A partir desses valores pode-
se estimar quais seriam as limitações nas características de
operação ou instalação de sistemas transmitindo em caráter
secundário.

Almeja-se com este trabalho auxiliar no levantamento das
relações de proteção, para determinação das máscaras de emis-
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Tabela IV
Oth PARA TESTE DE INTERFERÊNCIA EM CANAIS ADJACENTES

Receptores RX1 RX2 RX3 RX4
Canal UHF 31 33 31 33 31 33 31 33

OFDM (dBm/6MHz) -53,4 -53,1 -54,4 -53,6 -53,2 -53,6 -53,6 -53,4
GFDM (dBm/6MHz) -47,3 -47,4 -50,1 -50,2 -49,3 -49,2 -49,2 -49,3

W-GFDM (dBm/6MHz) -38,0 -39,8 -41,2 -41,2 -42,8 -39,7 -41,2 -41,1
F-OFDM (dBm/6MHz) -38,5 -38,6 -41,7 -40,3 -43,5 -39,7 -41,2 -40,2

Tabela V
Oth MEDIDO EM ENSAIO DE INTERFERÊNCIA COM SINAIS OCUPANDO

MÚLTIPLOS CANAIS

RX1 RX2 RX3 RX4
OFDM (dBm/18MHz) -65,25 -65,2 -68,2 -66,8
GFDM (dBm/18MHz) -59,2 -60,7 -63,7 -63,0

W-GFDM (dBm/18MHz) -42,2 -41,9 -43,9 -43,2
F-OFDM (dBm/18MHz) -65,3 -65,2 -68,3 -66,9

Figura 3. Comparação de emissão fora da faixa em formas de onda da 5G.

são que permitam sistemas da 5G coexistir com os sistemas
primários já existentes.
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Abstract— Este artigo faz uma análise da interferência do LTE 

no SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), por meio de 

uma abordagem analítica. Foram feitas medições na faixa de 470 

– 698 MHz, atual faixa de funcionamento do SBTVD, visando 

determinar os níveis de potência de cada canal e assim avaliar qual 

potência se pode colocar no downlink LTE sem que haja 

interferência no serviço de televisão digital terrestre. 

Palavras-Chaves—SBTVD, LTE, Interferência, Medições em 

campo. 

I. INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil se encontra em um processo de 
migração dos canais de TV localizados na faixa de 700 MHz, 
para a faixa de 470 – 698 MHz, onde estão localizados os canais 
14 a 51 [1]. No ano de 2014 a ANATEL homologou o uso da 
faixa de 708 MHz até 803 MHz para serviços de comunicação 
móvel pessoal na tecnologia Long Term Evolution (LTE), que é 
um padrão adotado em vários lugares do mundo para operar 
nesta faixa. O interesse por parte das operadoras pelo uso desta 
faixa se dá pelas suas características de propagação que 
permitem fornecer melhor cobertura do sinal, quando 
comparadas com as outras faixas de operação de sistemas de 
comunicação móvel pessoal de frequências mais altas. Por outro 
lado, implica em um número menor de estações rádio base, o 
que mostra interesse para países desenvolvidos que possuem 
grandes áreas com densidade populacional pequena. Embora o 
uso desta faixa traga várias vantagens para as operadoras do 
serviço móvel pessoal, para as operadoras do serviço de 
televisão terrestre é motivo de preocupação devido às 
interferências que podem causar as estações rádio base LTE. 
Vários estudos têm sido realizados com o objetivo de definir os 
níveis de interferência produzidos pelo sistema LTE sobre o 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SDBTVD) e propor 
mecanismos para mitigar a interferência. Em [2] é mostrado que 
a maior interferência do LTE sobre o SBTVD ocorre no uplink. 
No entanto, para que os sistemas de LTE e SBTVD possam 
conviver em harmonia em bandas adjacentes, se torna 
extremamente necessária a realização de estudos com respeito 
às interferências mútuas sofridas pelos mesmos para que se 
possa medir e, sempre que possível, tentar diminuir os impactos 
dessa realocação espectral. Tais estudos visam contribuir na 

definição de requisitos básicos para proteger ambos os sistemas 
dessas interferências através do planejamento do uso do 
dividendo digital. 

O artigo está organizado da seguinte forma: A Seção II 
fornece uma visão sobre o planejamento de cobertura de um 
sistema de TV digital. Na Seção III há uma breve explanação 
sobre o sistema LTE. Na Seção IV, é mostrado como foram 
organizadas e realizadas as medições para a obtenção de dados. 
Na Seção V, são mostrados os resultados obtidos. Finalmente, 
na Seção VI, é mostrada a conclusão sobre estes estudos. 

II. PLANEJAMENTO DE COBERTURA:TV DIGITAL TERRESTRE 

O serviço de radiodifusão terrestre utiliza grande parte do 
espectro de frequências, compreendendo as faixas de 54 MHz a 
216 MHz na banda VHF referente aos canais 2 a 13 e de 470 
MHz a 806 MHz na banda UHF referente aos canais 14 a 69. 
Uma das principais características do sistema de TV digital é a 
possibilidade de se ter diferentes configurações de transmissão, 
o que permite ajustar o sinal de acordo com as condições de 
propagação e taxa de dados. Através da modulação BST-OFDM 
(Band-Segmented Transmission Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing), é possível a transmissão de até 4 canais 
num único canal de aproximadamente 6 MHz, aumentando a 
diversidade de programação num único canal de 6 MHz. No 
planejamento de um sistema de comunicação vários aspectos 
devem ser levados em consideração, entre eles a área de 
cobertura, análise de interferência e alocação de canais [3]. A 
área de cobertura de um sistema de televisão terrestre é 
subdividida em unidades de área conhecidas como pixels. Estes 
são geralmente de 100m por 100m de tamanho. Dentro da área 
de cobertura, a disponibilidade do sinal de TV para cada pixel 
variará de acordo com as condições de propagação (potência 
recebida), ruído na banda e condição de interferência. Esta 
disponibilidade é definida através do parâmetro Probabilidade 
de Localização (Location Probability - LP).  

A LP é amplamente utilizada no planejamento de rede de 
televisão digital terrestre e seus valores variam desde 100% em 
pontos próximos do transmissor até 0% em pontos fora da área 
de cobertura (modelo ideal). O valor de 95% é o valor definido 
como obrigação a ser atingido numa determinada área de 
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cobertura. Este valor é utilizado para definir a área de proteção 
do sistema, onde o serviço deve ser fornecido por obrigação. O 
cálculo da LP considera a variação estatística do sinal dentro do 
pixel e avaliando que fração do pixel tem um Carrier to 
Interference plus Noise ratio, (C/(I+N)), suficiente para suportar 
a demodulação de um Sistema de TVD (TV Digital). Em outras 
palavras, a LP é determinada pela razão entre a potência da 
portadora recebida e da soma das potências do ruído e 
interferentes, isto é, Carrier to Interference plus Noise ratio. 
Para a nova configuração de operação onde se tem o sinal LTE 
próximo ao DTV, os níveis de interferência podem aumentar, 
incrementando assim o número de pixels em condição de 
indisponibilidade. Na prática, os pixels em uma rede de 
transmissão serão degradados tanto pelo ruído quanto pela 
interferência de outras redes de transmissão onde há uma 
reutilização de frequência (Redes de Frequência Única – SFN). 
Também serão degradados pelas interferências causadas por 
sistemas operando em frequências adjacentes.  

III. LTE 

A 4ª geração de telefonia móvel começa com a tecnologia 
LTE, e é gerenciado pelos padrões estabelecidos no grupo 3GPP 
(3rd Generation Partnership Project). O sistema já se encontra 
em operação em vários países, incluindo o Brasil, porém em 
faixas diferentes de frequências [4]. Para o Brasil desde o 2012 
foram definidas três faixas de frequência para a implantação do 
LTE, estas são:  

• 2012: as frequências de 2,5 GHz e 450 MHz foram 
licitadas e leiloadas pela Anatel. 

• 2014: a frequência de 700 MHz foi leiloada antes 
mesmo de ser liberada (a liberação somente ocorrerá após o total 
desligamento da TV analógica). 

O padrão LTE chama a atenção para as taxas em que pode 
trabalhar, dependendo da combinação de características e 
implementação na rede e nos dispositivos do usuário (UE), 
podendo chegar a taxas de 300 Mbps para o downlink e 75 Mbps 
no uplink [5]. Há uma série de fatores que permitem o LTE 
chegar nessas taxas, entre elas o mais importante é a sua 
modulação Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM), 
a possibilidade da utilização de múltiplas antenas na recepção e 
na transmissão (Multiple Input Multiple Output - MIMO), a 
largura de banda, a modulação utilizada e as técnicas de correção 
de erros. A forma de acesso da tecnologia é diferenciada se 
comparada às tecnologias legadas que se baseiam no padrão W-
CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), o LTE usa 
o OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), 
que distribui as informações de transmissão entre vários 
subconjuntos independentes de portadoras, sendo este outro 
aspecto que favorece as taxas mais altas para o downlink [6]. No 
uplink, o LTE usa o SC-FDMA (Single Carrier Frequency 
Division Multiple Access) que possui algumas semelhanças com 
o OFDMA, mas que consegue reduzir o consumo de energia, 
melhorando a eficiência dos dispositivos. Apesar do nome, o 
SC-FDMA também pode usar subconjuntos de portadoras na 
equalização[7]. 

A. Orthogonal Frequency Division Multiplex 

O princípio operacional fundamental do OFDM e OFDMA 

é a transmissão de símbolos em múltiplas subportadoras que 

possuem sobreposição na frequência, como visto na Fig. 2. 

Apesar da sobreposição, as subportadoras são ortogonais, 

permitindo que fluxos independentes de símbolos sejam 

transmitidos em cada um. Embora as subportadoras sejam, em 

um sinal ideal, totalmente ortogonais, independentes e não 

interferentes, elas não são separadas por filtragem ou banda de 

guarda como a maioria dos sinais usando modulação de 

portadora única.  
 

 

Fig. 2. Representação de três subportadoras OFDM. 

 

A chave para a ortogonalidade com essas subportadoras 

sobrepostas é o espaçamento de frequência exato para elas de 

tal forma que o pico espectral principal de cada subportadora 

caia em frequências onde todas as outras subportadoras têm 

nulos [8]. Este arranjo de picos intercalados e nulos pode ser 

visto como um análogo no domínio da frequência de 

características de domínio de tempo dos filtros de Nyquist na 

modulação tradicional de portadora única. O benefício no 

domínio do tempo é interferência nula entre símbolos, 

permitindo que símbolos adjacentes assumam valores 

independentes [8]. O correspondente benefício de domínio de 

frequência de OFDM é a não interferência entre subportadoras 

e, portanto, modulação independente para cada subportadora. 

Os tipos de modulação podem até ser alterados para cada 

símbolo em cada bloco, incluindo a presença e modulação de 

subportadoras piloto. Este alto grau de independência e 

liberdade de modulação é uma característica da capacidade dos 

esquemas OFDMA, facilitando a separação de elementos do 

recurso de espectro / tempo para atender vários usuários de 

maneira flexível. Não há benefício de capacidade inerente a este 

esquema de dividir uma carga útil por um grande número de 

subportadoras e o "limite de Shannon" do canal não foi alterado 

[8]. No entanto, o resultado da divisão da carga útil entre várias 

subportadoras é uma redução proporcional à taxa de símbolos 

necessária para cada subportadora.  

 Ao se espalhar a informação por muitas subportadoras 

e usando uma codificação de sinal apropriada para correção de 

erros, temos que o sinal é mais resistente a interferências de 

banda estreita, ruído impulsivo e desvanecimento de 

multipercursos. Em particular, os tempos de símbolo 

dramaticamente aumentados de OFDM geralmente se estendem 
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de um valor muito mais curto do que o delay spread típico (por 

exemplo, modulação de portadora única) para um 

significativamente mais longo, reduzindo drasticamente seus 

efeitos, restringindo o efeito de atraso para um símbolo em vez 

de múltiplos símbolos.  

Problemas com multipercursos ou delay spread podem ser 

ainda mais reduzidos pela prática comum de adicionar uma 

extensão cíclica ou intervalo de guarda para os símbolos 

OFDM. Finalmente, a estrutura do sinal OFDM se presta a 

esquemas de equalização independentes por subportadoras, que 

podem reduzir ainda mais os efeitos do multipercursos. 

 

IV. INTERFERÊNCIA DE LTE SOBRE A DTV 

Devido à realocação dos canais de TV e ao vazamento 

espectral, a coexistência entre os dois sistemas depende do nível 

de interferência mútua entre eles. O intuito é que essa 

interferência se torne insignificante para a recepção de ambos, 

de forma que os sinais consigam ser recebidos sem danos ou 

variações. Existem dois casos básicos de estudo: quando o 

sistema LTE sofre interferência do sistema de DTV e, 

analogamente, quando o sistema de DTV sofre interferência do 

sistema LTE. De acordo com o plano de espectro do dividendo 

digital (Fig. 4.), o LTE eNodeB deve respeitar uma separação 

mínima de 60 MHz para o início da faixa de frequência de 

recepção do sistema ISDB-Tb. Para o LTE UE a banda de 

guarda entre o canal mais próximo de TV (canal 51) e o mais 

baixo de LTE é de apenas 5 MHz. Dada esta separação em 

frequência, a interferência potencial entre o LTE UE e os canais 

49, 50 e 51 de TV digital deveria ser maior, porém as potencias 

transmitidas são menores se comparadas com as estações rádio 

base. 

A interferência pode ocorrer nas bandas de TV mais 

próximas da faixa de 700 MHz devido aos serviços LTE 

operando nas bandas adjacentes. Mesmo que os sistemas sejam 

projetados para operar em uma banda de frequência específica, 

a transmissão não se limita exatamente a esta banda, devido a 

imperfeições na fabricação dos componentes dos transmissores 

e receptores. Neste sentido, os filtros presentes no sistema 

transmissor não são capazes de conter de forma eficiente as 

emissões de energia nos canais adjacentes. Assim, um receptor 

de DTV, também receberá algum conteúdo atenuado vindo dos 

canais a ele adjacentes. 

V. SETUP PARA MEDIÇÕES 

Neste trabalho foi realizada uma campanha de medições 
num ambiente denso urbano com o objetivo de coletar o nível de 
potência dos canais do Sistema Brasileiro de Televisão Digital 
operando na faixa UHF. 

A. Transmissão  

O sinal medido foi fornecido pelas estações transmissoras de 
TV Digital localizadas morro do Sumaré a uma altura 700 
metros acima do nível do mar, na cidade de Rio de Janeiro. As 
medições foram feiras nos canais 14 ao 51, localizados na faixa 
entre as frequências 470 MHz e 698 MHz. Como o objetivo é 
unicamente calcular o nível de potência recebida em cada ponto 
de medição, não houve maior preocupação com as 
configurações do sinal transmitido. 

B. Recepção e análise  

O setup de recepção é formado por um analisador de espectro 
MS2034A da Marca ANRITSU e uma antena Discone 
Omnidirecional AH-8000, da fabricante ICOM com faixa de 
operação da antena compreende as frequências de: 100 – 3300 
MHz para Recepção e ganho de 3 dBi. A antena foi instalada no 

 
Fig. 4. Bandas de guarda do plano de espectro do dividendo digital para 

DTV e LTE. 

 
Fig. 3. Distância entre Transmissor e Receptores de TV Digital 
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topo de um veículo de passeio a uma altura de 3 metros do nível 
do solo e ligada ao analisador de espectro via cabo RG213 com 
aproximadamente 1dB de atenuação. Para obter a posição 
geográfica dos pontos de captura do sinal, foi usado um 
dispositivo GPS GARMIN GSX60. A coleta dos dados foi 
realizada em forma automática através do uso de um software 
de captura conectado a um computador via cabo USB.  

No total foram coletados 50 pontos de medição localizados 
no bairro de Icaraí na cidade de Niterói, uma região densa urbana 
e localizada a 13,12 km das antenas de transmissoras. A 
distribuição dos pontos pode ser observada na Fig. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Metodologia de Medição 

Na captura dos dados a faixa de frequência UHF de 

operação do SBTVD foi dividida em 4 subfaixas de 57 MHz 

cada (470 MHz a 527 MHz, 527 MHz a 584 MHz, 584 MHz a 

641 MHz e 641 MHz a 698 MHz), com o objetivo de se obter 

uma melhor resolução nos resultados. O analisador de espectro 

foi configurado com Span definido pela subfaixa e um valor de 

Resolution Bandwidth (RBW) de 3 kHz. Com as configurações 

do analisador, a medida coletada contém 551 pontos para cada 

subfaixa, o que representa que cada ponto do trace contém o 

nível de potência recebido a cada 103,45 kHz 

aproximadamente. Em cada ponto de medição foram medidas 

as 4 subfaixas de frequência. Em cada subfaixa, foram feitas 

três varreduras (trace) com o intuito de fazer uma média entre 

as potências recebidas e obter uma medida mais realista levando 

em consideração a variação do ambiente. No total, foram 

coletadas medições em 50 pontos, totalizando duzentos 

arquivos de medição. Os dados gerados pelo GPS foram 

coletados manualmente e posteriormente adicionados aos 

outros arquivos. 

D. Processamento dos dados 

Conforme explicado no item anterior, o analisador de 

espectro nos fornece 551 pontos de medida para cada trace e 

cada um destes pontos fornece o valor de potência recebida a 

cada 103.45 kHz de banda. Para obter a potência recebida num 

canal de TV Digital de aproximadamente 6 MHz, foi utilizada 

a equação (1): 

 

P=10 log [Bs

(1
n⁄ )∑ (10

P(i)
10 )n

i=1

NBW
]          (1) 

Onde:  

P = potência total na largura do canal; 

BS= largura do canal; 

NBW = largura de banda equivalente de ruído do analisador 

de espectro; 

n = número de pontos de amostra dentro da largura do canal; 

P (i) = leitura de energia no analisador de espectro 

noelemento i do trace coletado. 

 

Para o cálculo do valor da potência recebida por canal é 

necessário fornecer o valor do RBW e a largura do canal em 

frequência. Para cada ponto foi calculada a potência recebida 

para cada canal na faixa de 470 MHz até 698 MHz. 

VI. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No planejamento de cobertura de um sistema de televisão 

digital é preciso levar em consideração vários aspectos para que 

se tenha uma boa transmissão conforme escrito na Seção II, 

porém essa análise foi criada antes de se estabelecer a 

possibilidade de operação do sistema de comunicação pessoal 

LTE nas frequências próximas. Seguindo este raciocínio, para 

a harmoniosa convivência dos sistemas de TV e LTE é preciso 

levar em consideração as interferências causadas por sistemas 

operando em canais adjacentes, como é o caso dos sistemas 

LTE operando na faixa de 700 MHz. Vários autores vêm 

realizando estudos sobre metodologias que permitam mitigar os 

efeitos de interferência do sistema LTE sobre a TV, muitos 

deles trazem a possibilidade de incluir filtros nos receptores de 

TV. Estudos feitos em [10] (veja Tabela 1) indicam que para o 

pior caso (canal 51, canal mais próximo à faixa de 700 MHz), 

deve ser respeitada a relação de proteção de -37 dB [11]. Para 

um ponto de recepção onde a potência do sinal digital é de -77 

dBm (limiar de recepção do sistema de TV digital), o sinal 

interferente de uma transmissora LTE recebida neste ponto 

deve ser menor que -27 dBm. Em [10] foram utilizados os 

parâmetros de relação de proteção de -50 dB (canais 38 a 45 

veja tabela1) e limiar de potência recebida de -77 dBm para o 

sinal de TV para calcular a distância mínima na qual uma ERB 

deve operar para garantir a convivência entre os dois sistemas. 

Através da simulação se obteve que a ERB deveria estar 

localizada a uma distância de 5,16 km do receptor DTV. Porém 

se o nível de recepção do sinal de TV estivesse acima do limiar 

está distância poderia ser menor. 

 
TABELA 1: RELAÇÃO DE PROTEÇÃO 

Canal 
Estação Rádio Base LTE 

PR Medido (dB) PR’ Medido (dB) 

38 a 45 -55 -50 

47 a 50 -38 -38 

51 -37 -37 

Demais canais UHF -58 -51 

 

Com o intuito de determinar os níveis de potência de cada 

canal e assim avaliar qual potência se pode colocar no downlink 

LTE sem que haja interferência nos canais de radiodifusão da 

TV, foi realizada uma comparação dos valores de potência 

recebida do canal digital e de posse do valor da relação de 

proteção, definir o valor de potência recebida de LTE máxima 

 
Fig. 5. Mapa com pontos de medição. 
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para cada local. Para esta análise foi utilizado o canal 51 

localizado na frequência central de 695,143 MHz central por 

ser o mais próximo da faixa de 700 MHz. 

Nos locais de medição foram obtidas potências de recepção 

para o canal 51, variando na faixa dos -51 dBm até -81 dBm, 

aproximadamente. Na figura 5, pode ser visualizada a 

disposição dos locais de medida na qual os pontos de cor verde 

indicam que a potência recebida do sinal de TV digital do canal 

51 está acima do limiar de -77 dBm, os pontos de cor vermelha 

indicam o contrário. Os locais de melhor recepção se encontram 

na orla da praia. Para os pontos localizados no interior do bairro, 

os níveis de recepção ficaram mais baixos, permitindo a 

possibilidade de se ter um melhor planejamento dos níveis de 

cobertura do sinal LTE e como consequência diferentes valores 

de potência recebida nestes locais, em alguns casos maiores do 

-27 dBm definidos em [10] para o limiar de recepção de TV 

Digital. Para respeitar os critérios de relação de proteção, em 

alguns casos como por exemplo o ponto 9 obtivemos potência 

recebida (PWR) de -54 dBm. Nesse caso, para o canal 51 e com 

relação de proteção (PR) de -37 dBm, o sinal downlink LTE 

pode ser de aproximadamente -17 dBm, valor acima ao definido 

para o pior caso quando a potência recebida do canal digital é 

de -77 dBm. 

 
TABELA 2: VALORES DE POTÊNCIA RECEBIDA E 

INTERFERENTE 

Ponto PWR (dBm) PR(dB) LTE(dBm) 

7 -74,07 -37 -37,07 

8 -55,51 -37 -18,51 

9 -54,32 -37 -17,32 

10 -56,10 -37 -19,10 

11 -51,08 -37 -14,08 

12 -53,50 -37 -16,50 

19 -81,18 -37 -44,18 

20 -73,01 -37 -36,01 

21 -80,82 -37 -43,82 

22 -80,55 -37 -43,55 

23 -79,03 -37 -42,03 

24 -81,03 -37 -44,03 

 

Por outro lado, em alguns pontos verificamos que o canal 

51, apresenta potências abaixo do limiar (-77 dBm) conforme a 

tabela 3, o que leva a considerar que o serviço de TV Digital 

não tem cobertura neste local e o sinal LTE pode operar sem 

nenhuma restrição. É claro que uma análise de cobertura com 

maior detalhe nestes pontos deve ser realizada para se poder 

chegar numa conclusão mais clara.  

Conforme observado, de acordo com a variação dos níveis 

de potência recebida do sistema DTV, a potência recebida de 

LTE podem variar para se obter melhor cobertura do sinal de 

comunicação móvel quando a PR for respeitada para cada faixa 

de canais e não unicamente para o pior caso.  

 
TABELA 3: RELAÇÃO ENTRE CANAIS E POTÊNCIAS 

Canal 
Relação entre Canal e Potências 

Freq. Central (MHz) (dBm) 

49 683 -81,70 

50 689 -81,78 

51 695 -81,28 

VII. CONCLUSÕES 

Uma campanha de medições foi realizada na faixa de UHF 

de operação do sistema brasileiro de televisão digital em 50 

pontos localizados numa região densa urbana na cidade de 

Niterói, Rio de Janeiro. A potência recebida dos canais de TV 

Digital em cada ponto foi calculada para os canais 14 até o 51. 

Foram utilizados os parâmetros de relação de proteção 

calculados em [10] para verificar a possibilidade de se ter 

valores de potência recebida interferente maior que no limiar de 

recepção da TV e assim melhorar a cobertura do sinal do 

serviço de comunicação móvel pessoal LTE. Em alguns pontos 

de recepção o sinal de TV estava abaixo do limiar mínimo o que 

pode indicar regiões de sombra do sistema de TV e o que 

possibilita a operação do sistema LTE sem nenhuma restrição 

de interferência.  
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Abstract — This paper presents the implementation and 

propagation analysis of mm-waves indoor networks, by means of 

measuring the reflection and transmission coefficients at 28 and 

38GHz. The building materials analyzed was common brick 

(with and without electrical installations), plaster walls, glazing, 

Eucatex® wall partition panels and wooden doors. Additionally 

we have numerically investigated the path loss in indoor 

environments. The computational simulations have been 

performed using Altair WinProp™ software. The obtained 

results will contribute for the planning of the Fifth Generation 

Mobile communications networks (5G), operating in mm-waves. 

Keywords—5G; mobile communication; indoor propagation; 

millimeter wave; propagation. 

I.  INTRODUCTION 

In recent years, the access networks of telecommunication 
operators have needed increasing data transfer rates and 
bandwidth to support all the data traffic generated by their 
subscribers. The global mobile data traffic is estimated to 
increase 7-fold between 2016 and 2021, with annual growth 
rate of 47% [1]. By 2021, it is estimated to reach 48,951 
exabytes per month [1]. The International Telecommunication 
Union (ITU), in one of its reports [2], forecasts that in the 
period from 2020 to 2030 global data traffic will grow in the 
range of 10 to 100 times. Those forecasts have motivated the 
search for new frequency bands with enough bandwidth to 
meet the growing demand for mobile communications, since 
the traditional VHF and UHF frequency bands are both already 
congested with the existing services. The millimeter-wave 
frequency bands (mm-waves) promise to meet the demand. 
The developing Fifth Generation mobile communication (5G) 
intends to use the millimeter-wave frequency bands to obtain 
the bandwidth required to meet the full demand of carrier 
subscribers and ensure the deployment success of Gbps per 
user. 

The millimeter-wave frequency bands around 28 and 
38GHz have been considered potential for 5G, because they do 
not significantly increase attenuations due to atmospheric gases 
absorption [3] and rainfall [4], as shows in Figs. 1 and 2, 
respectively. In fact, only the attenuation due to the 
communication channel in mm-waves will be higher when 
compared to the attenuation in the UHF and microwave 
frequencies, which are used today. However, this can be 
mitigated by using high-gain adaptive antennas and 

transmission cells (clusters) with dimensions in the order of 
200 m or even less, such as picocells and femtocells [5]. 

 

 

Fig. 1. Signal attenuation due atmospheric gases. 

 

 
Fig. 2. Signal attenuation due rainfall. 

 

This paper first presents the measured reflection 
coefficients and the transmission losses of common Brazilian 
building materials at 28 and 38GHz. Next, reports a detailed 
analysis on path loss and propagation coefficients based on 
experimental measurements and computational simulations 
performed with Altair WinProp™, using the previously 
determined reflection coefficients and transmission losses LOS 
(Line-of-Sight) and NLOS (Non-Line-of-Sight) environments 
have been considered in order to evaluate real scenarios of the 
future 5G networks. The paper is structured in four sections. 
Section II describes the methods used in the experimental setup 
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to obtain the reflection coefficient and penetration losses of the 
common building materials. Section III presents the 
experimental results of the path losses and propagation 
coefficient in indoor environment with LOS and NLOS, 
whereas conclusions and proposals for future work are 
described in Section IV. 

II. MATERIAL CHARACTERIZATION 

A. Penetration Loss 

Penetration loss is the signal attenuation caused by its 
propagation through a material. It can be defined by as the 
difference between received power in free space [Fig. 3a] and 
that obtained with an obstructing material between TX and RX, 
according to Fig. 3b. Equation (1) calculates the deterministic 
value of the receiving power, in which ECL (Excess Channel 
Loss) is the attenuation added to the communication channel 
due to the inclusion of the obstructing material between TX 
and RX [6]. 

 

𝑃𝑅(𝑑) = 𝑃𝑇 + 𝐺𝑇 + 𝐺𝑅 − 20 log (
4𝜋𝑑0

𝜆
) − 𝐸𝐶𝐿    (1) 

 

where PT and PR are the transmitting and receiving power in 

dBm, GT and GR R are the gain of transmitting and receiving 

antennas in dBi,  is the wavelength (10,71 mm at 28GHz and 

7,89 mm at 38GHz). The reference distance d0 was defined as 

0,75 m, which is large enough to ensure that characterization 

analyses occur in the antenna Fraunhofer region (far-field). 
 

 

Fig. 3. Experimental mounting used in the penetration loss characterization. 

The transmitting system was a Keysight signal generator, 
EXG N5173B model, with operation frequency range from 
9kHz to 40GHz. The receiving system was a FielFox 
Microwave Analyzer, N9952A model, with operation 
frequency range up to 50GHz. The generator output power was 
set to 0 dBm of EIRP power, according to the Table I. The 
cables and connections characterizations were performed in the 
PNA Networks analyzer, model N5114A with operation 
frequency range from 10 MHz to 43.5GHz. 

 

 Table I.      Settings of Transmitting System 

Parameter 
Frequency 

28 GHz 38 GHz 

Antennas Horn Horn 

Gains (TX e RX) 12.6 dBi 13.4 dBi 

Losses in Cables 
and Connectors 

15.84 dB 19.89 dB 

Power 3.24 dBm 6.49 dBm 

EIRP 0 dBm 0 dBm 

Half Power Angle  
19° (V) 

20.7 (H) 

16° (V) 

18.2 (H) 

Height of 
Installation from 

the floor 

1.70 m 1.70 m 

 

The analyzed materials were brick walls with and without 
electrical installations, plaster walls, Eucatex® wall partition 
panels, glazing (doors and windows), and MDF (Medium 
Density Fiberboard) doors. Fig. 4 presents the characterizations 
in the free space and materials used in the experimental 
characterization. 

 

 

Fig. 4. Experimental moutings used in the penetration loss characterization 

of brick wall and transparent glass. 

 

B. Reflection Coefficient 

The magnitude of the reflection coefficient can be defined 
as the ratio between the reflected power and LOS received 
power, according to Equation (2) [7]. The analyzed surface of 
the testing material was considered much larger than the 
distances, d1 and d2 as shown in Fig. 5 [6]. Both distances d1 
and d2 were in the far field region, with 1.5 and 2.5m for the 
brick wall and glass characterization, respectively. 

 

|Γ| =
𝑑1+𝑑2

𝑑𝐿𝑂𝑆
√
(𝑃𝑅)𝑟𝑒𝑓𝑙

(𝑃𝑅)𝐿𝑂𝑆
             (2) 
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The reflection coefficient was experimentally obtained in 
the white brick walls with a thickness of 15.5cm and 0.8 cm 
transparent glass. For those experiments, the transmitting 
power was reduced to -10dBm in both cases. In the 
measurement of glass reflection coefficient, a horn antenna 
with the following electromagnetic properties has replaced the 
transmitting antenna: 24.85dBi gain; 10° half power 
beamwidth in the magnetic field plane; 9° half power 
beamwidth in the electric field plane. The motivation for this 
alteration is increasing EIRP in order to obtain lower standard 
deviation. The measurements were performed in the vertical 
polarization for 28 and 38GHz. 

 

Fig. 5. Experiment setup used in reflection coefficient characterization. 

 

 
Fig. 6. Experiment moutings used in the glass reflection coefficient 

characterization of brick wall and transparent glass. 

 

C. Material Characterization 

Measurement campaigns were carried in the National 
Institute of Telecommunications – (Inatel) campus in the city 
of Santa Rita do Sapucaí in Brazil. The receiving power in free 
space was -46.31dBm at 28GHz and -49.77dBm at 38GHz. In 
both cases, the TX-RX distance was 0.75m as indicated in Fig. 
1a. Table II summarizes the measured penetration loss of the 
evaluated materials. The ECL parameter represents the average 
value in dB of the 1,000 measurements for each material. The 
maximum standard deviation of the measured power was 
1.3dB. Complementary, Table III shows the measured 
reflection coefficients obtained for brick wall and glazing for 
the incidence angle equal 15°, 45° and 60°. 

 
Table II.      Penetration Loss measurements. 

Material 

Total 

Thickness 

(cm) 

ECL (dB) 

Brick wall 

with 

electric 

installation  

15.5 34.93 38.93 49.09 37.52 

Brick wall 

without 

electric 

installation 

15.5 30.17 31.63 39.16 33.89 

Plastered 

walls 
11.2 2.73 3.60 2.97 5.56 

Eucatex® 

wall 

partition 

panels 

3.6 2.45 3.25 4.53 7.31 

slightly 

dark glass 
0.8 3.22 4.10 5.58 6.72 

Wooden 

MDF door 
4.0 12.58 16.12 16.74 13.76 

Polarization V H V H 

Frequency (GHz) 28 28 38 38 

 
  
 Table III.      Reflection Coefficients 

Material 
Incident 

angle (𝜽) 
Frequency (GHz) |𝚪| 

Brick Walls 

15° 
28 0.648 

38 0.889 

45° 
28 0.591 

38 0.678 

60° 
28 0.928 

38 0.571 

Transparent Glass 

15° 
28 0.502 

38 0.894 

45° 
28 0.843 

38 0.522 

60° 
28 0.591 

38 0.447 
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III. INDOOR ENVIROMENT CHARACTERIZATION 

A. Path Loss and Propagation Coefficient Estimation  

The path loss in a communication channel is defined as the 
difference between the transmitted and received signal power 
[8]. The intensity of the received signal will be a logarithmic 
distance-decay function, which will express the value of the 
channel path loss. The angular coefficient of this curve weighs 
the signal attenuation value, i.e., how much the 
communication channel will degrade the signal propagation. 
This angular coefficient is known as the propagation 
coefficient of a communication channel. 

 
A propagation coefficient equal to 2 represents the 

propagation signal in the free space.  As the greater the 
propagation coefficient value the greater the propagation 
channel obstruction and consequently the greater the channel 
attenuation. The path loss (𝑃𝐿̅̅̅̅ ) weighted by the propagation 
coefficient (n) is a random variable and with distance-
dependent log-normal distribution around the mean value, as 
expressed in Equation (3). This random variable represents the 
received signal intensity variations, i.e., the shading. 

 

𝑃𝐿̅̅̅̅ (𝑑𝐵) = 𝑃𝐿̅̅̅̅ (𝑑0) + 10𝑛 log (
𝑑

𝑑0
) + 𝑋𝜎              (3) 

 
where 𝑋𝜎 is the random variable with a Gaussian distribution 

with mean of zero and standard deviation of  in dB [8]. Once 
the measurements have been made under the shading effects, 
the propagation coefficient can be estimated by non-linear 
regression mathematical algorithms so that the mean square 
error between measured and modeled points is minimized as 
the Equation (4) [9]. The regression model, is proposed in [10] 
[11], considers the log-distance propagation model. 

 

𝑛 =
𝑃𝑅(𝑑𝑜)−𝑃𝑅(𝑑𝑅𝑋)

10{log(
𝑑𝑅𝑋
𝑑𝑘

)−log(
𝑑0
𝑑𝑘

)}
            (4) 

 
where PR is the measured power at the receptor, d0 and dRX are 
respectively the reference distance and the distance between 
TX and RX, dk is the spacing between two successive samples 
of the measured signal. 
 

B. Experimental results of path loss and reflection coefficient  

 In obtaining experimental results of the path loss, the same 
transmission parameters used in the characterization of the 
materials has been used to set the transmission and reception 
equipment. The environment chosen for performing analyses 
was the second floor of Building 2 from Inatel.  Fig. 7 display 
the computational results obtained with Altair WinProp™ of 
the signal over the entire second floor [12 - 13 - 14]. Figs. 8 
and 9 present the experimental measurements of path loss in 
the paths indicated in Fig. 7 and the estimated propagation 
coefficients of each path.  

 

 
Fig. 7. Numerical simulation of the coverage map at 28 GHz in an indoor 

environment. 

 

 
Fig. 8. Path losses and propagation coefficients in the indoor enviroment at 

28 GHz. 

 

 
Fig. 9. Path losses and propagation coefficients in the indoor enviroment at 

38 GHz. 

 

One can observe the variation in the propagation 
coefficients n that were estimated from the measurements 
reflects, which can be noted in the computational result from 
Fig. 7: the smallest value occurs for trajectory 2 (line of sight), 
the second-smallest for trajectory 4 (obstructed line-of-sight 
but no walls to penetrate) while the largest values occur for 
trajectories that penetrate several walls.  Its values range from 
2.6 to 4.6. Knowledge of these values and insight in the factors 
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that determine them can help to assess wireless coverage in an 
indoor environment quickly. 

For a better assessment, a computational simulation, like 
the one reported in Fig. 7, is necessary. This can be done in 
WinProp with several methods, varying from the fast Multi-
Wall Model to accurate ray tracing. The Dominant Path Model 
[14] offers the best of both worlds: accurate simulations in a 
short time. This proprietary method can be utilized to 
determine quickly which path (including transmissions, 
reflections and edge diffractions) from transmitter to receiver 
will carry the dominant fraction of the power, without the need 
to trace too many rays to explore all possibilities. 

IV. CONCLUSIONS 

We have characterized the reflection and transmission 
coefficients, of several building materials that are commonly 
used in Brazil in mm-waves. Furthermore, we have 
demonstrated the path losses in an indoor environment follow a 
log-distance propagation model, whose the propagation 
coefficient n can be determined. This methodology enables a 
rapid assessment of wireless coverage in general indoor 
environments. A more detailed comparison with simulated 
results, for a wider variety of environments, will be performed 
as a future work. Such a study is expected to lead to better 
insight in uncertainties and correction factors, if any, to be 
taken into account. Armed with this insight, eventually a 
sophisticated radio planning in a wide variety of environments 
will be possible without the need for extensive measurements. 
As a final conclusion, the obtained results will contribute for 
the planning of the future 5G networks, operating in mm-
waves.  
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Resumo— Este trabalho aborda uma análise da distribuição 

superficial de potência na faixa de frequências de operação de 5,5 
a 5,8 GHz de um sistema de rede sem fio encontrado em uma 
região de produção de petróleo, na qual ocorrem sucessivas falhas 
de comunicações para estações móveis. Os rádios transceptores 
necessitam de um adequado nível de intensidade de sinal recebido, 
do inglês Received Signal Strength Indicator (RSSI), para 
possibilitar o tráfego de dados pelo canal de radiopropagação, por 
isso o objetivo deste artigo é a verificação das áreas de sombras na 
região analisada. Foram realizadas campanhas de medições para 
coleta dos níveis de potência e das coordenadas geográficas em 
pontos do mapa, que fornecem insumos para o cálculo dos métodos 
de interpolação espacial. Com a construção dos mapas de 
contorno, histograma dos pontos de amostragem e curvas de 
tendência, constata-se a existência das condições acentuadas de 
desvanecimento do sinal de rádio em determinadas áreas dos 
campos de petróleo. 

Palavras-chave — Interpolação espacial, desvanecimento, 

campanhas de medições. 

I. INTRODUÇÃO 

Atualmente, os sistemas aplicativos requerem altas taxas de 
dados em redes de comunicações sem fio, impulsionando o 
aumento das pesquisas científicas sobre dispositivos e 
tecnologias baseadas na arquitetura do padrão IEEE 802.11. 
Nestes tipos de redes existem fenômenos físicos que influenciam 
as condições de propagação dos sinais eletromagnéticos no 
espaço e que são preditos pelos mecanismos e modelos de perda 
de propagação [1]. 

Dentre os principais mecanismos de propagação estão a 
reflexão, a difração e a dispersão. A reflexão ocorre quando um 
sinal propagante no espaço livre colide com um objeto de 
dimensões muito maiores do que o comprimento da onda 
transmitida. O fenômeno da difração surge quando o caminho 
entre transmissor e receptor está parcialmente obstruído, por 
causa disto aparecem novas frentes de ondas em torno do 
obstáculo. A dispersão acontece quando o meio pelo qual a onda 
se propaga apresenta-se rugoso, com partículas pequenas ou 
irregularidades no canal [2]. 

Os modelos de propagação podem ser obtidos teoricamente 
a partir de cálculos fundamentados na óptica geométrica e 
também em conjunto com procedimentos experimentais e 
estatísticos em campo. A banda de 5,8 GHz apresenta aplicações 
em redes de sensores sem fio, visto que a alta frequência 
possibilita miniaturizar dispositivos eletrônicos [3].  

A metodologia empregada consiste na realização de 
procedimentos experimentais em campo para geração de mapas 
de contorno que caracterizam a região de cobertura da rede sem 
fio do cenário estudado. Os algoritmos matemáticos dos 
métodos de interpolação espacial utilizados fornecem a 
distribuição superficial de valores não mostrados a partir de 
amostras de determinada variável dentro de uma região 
delimitada [4]. 

O objetivo é avaliar os níveis de RSSI em uma região de 
campos de produção de petróleo com o uso de mapas de 
contorno e comparar os resultados dos métodos de interpolação 
espacial: krigagem, inverso da distância ponderada e curvatura 
mínima. Além disso, analisar as amostras coletadas a partir de 
cálculos estatísticos para verificar as curvas de tendência de 
desvanecimento dos sinais eletromagnéticos. 

II. INTERPOLAÇÃO ESPACIAL 

A krigagem surgiu a partir dos estudos de exploração 
estatística de minérios de ferro e da publicação de um artigo pelo 
engenheiro sul-africano D. G. Krige, em 1951, no jornal da 
Sociedade de Química, Metalurgia e Mineração da África do 
Sul. Na década de 60, a teoria foi consolidada com os estudos 
desenvolvidos pelo matemático francês G. Matheron, um dos 
precursores da geoestatística [5]. 

Esse método se classifica como geoestatístico de estimação 
linear e local que objetiva minimizar o erro de predição, dentro 
de vizinhanças estacionárias [6]. O estimador da krigagem 
ordinária pode ser assim expresso [7]: 

  
�∗ = �����	�


�

��
 (1) 

Este estimador é obtido a partir de uma combinação linear 
de n valores situados em uma mesma área, em que λi são os pesos 
associados aos valores medidos z(xi) na posição xi. Os pesos no 
cálculo da krigagem são definidos de forma a minimizar a 
variância do erro de estimação. Outra consideração da krigagem 
ordinária, chamada condição de não viés, julga a soma dos pesos 
da seguinte forma [6]: 

  
��� = 1
�

��
 (2) 

O algoritmo Inverso da Distância Ponderada (IDP) é o mais 
utilizado para geração de modelos digitais de terreno. Os 
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cálculos consideram um peso maior para pontos amostrados 
mais próximos do ponto a ser calculado [8]. Desta forma, o 
estimador que fornece a superfície analítica é dado por: 

  

�∗ =
∑ ��

ℎ�������

∑ 1
ℎ�������

 (3) 

Em que n é o número de pontos medidos, Zi valor residual 
do ponto amostrado vizinho ao estimado, β  chamado expoente 
de ponderação e hij a distância entre o ponto da grade e Zi [8]. O 
IDP é um estimador para propósitos gerais, visto que se torna 
mais eficiente para análise de variações pequenas de amplitude 
dos valores das amostras e requer alta densidade e distribuição 
uniforme dos dados [8]. 

  A técnica spline ou mínima curvatura usa polinômios que 
objetivam criar superfícies de acordo com os dados dos valores 
medidos e se ajustam sempre passando pelos pontos das 
amostras. Representa um processo de minimizar a curvatura 
total da superfície por onde passam os pontos de interpolação, 
ajustando a membrana flexível [9].  

A spline produz valores de interpolação além dos limites dos 
dados medidos, enquanto que o IDP ajusta a superfície dentro 
dos limites dos valores medidos [8]. A técnica spline não é 
indicada quando a superfície a ser modelada possuir variações 
abruptas dos dados [9]. 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

O fluxograma mostrado em Fig. 1 mostra as etapas 
realizadas para o desenvolvimento da coleta e processamento 
dos dados: 

 
Fig. 1. Fluxograma metodológico. 

A. Análise do Cenário de Estudo 

O cenário em estudo localiza-se na região de poços de 
petróleo da Bacia Potiguar chamada Canto do Amaro, 
pertencente ao município de Mossoró do estado do Rio Grande 
do Norte. Nesta área existem milhares de terrenos com poços de 
petróleo, em que periodicamente estações móveis se instalam 
para a execução de serviços de manutenção e necessitam da 
cobertura de rede sem fio. A região está contornada na Fig. 2, 
adaptada de Google Earth Pro [10]. 

 
Fig. 2. Localização do cenário de estudo. 

A estação base da rede sem fio em análise é composta por 
um rádio transceptor do modelo Rocket M5 com antena 
integrada AMO-5G10 do fabricante Ubiquiti. Os equipamentos 
estão instalados a 58 metros de altura, em relação ao solo, em 
uma torre de telecomunicações do tipo autoportante como 
mostra a Fig. 3. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 3. Torre da estação base (a) e rádio transceptor digital (b). 

A Tabela I descreve as principais características técnicas de 
transmissão dos equipamentos da rede sem fio da estação base 
analisada: 

TABELA I.  PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA RÁDIO BASE 

Parâmetro Valor 

Padrão IEEE 802.11n 

Faixa de Frequências 5,500 – 5,805 GHz 

Largura de Banda 20 MHz 

Potência Máxima 27 dBm 

Capacidade de tráfego 130 Mbps 

Sensibilidade -96dBm 

Diagrama de irradiação Omnidirecional 

Ganho da antena 10 dBi 

Análise do 
Cenário

Amostragem

Tabulação

Interpolação

Resultados
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B. Procedimentos de Amostragem 

O método de amostragem foi realizado a partir de medições 
em campo dos níveis de RSSI, também chamado site survey 
[11]. Foram realizadas coletas em 73 pontos determinados a 
partir da inserção de uma malha em grade regular com distâncias 
de 500 metros. Um mapa do Google Earth Pro [10] foi 
georreferenciado no AutoCad 2017 [12], para marcação dos 
pontos. 

A Fig. 4 ilustra o método de amostragem, construído sob a 
forma de um reticulado. Os pontos marcados em vermelho na 
grade foram definidos, de tal forma que envolvessem os terrenos 
em que as estações móveis se instalam para a realização dos 
serviços. O ponto verde indica a localização da torre, nas 
coordenadas de latitude 5° 6'19.44"S (9435402 S) e longitude 
37°11'17.09"O (700860 E). 

 
Fig. 4. Geração do reticulado de amostragem. 

As coordenadas em Universal Transversa de Mercator 
(UTM) demarcadas na grade regular foram exportadas para o 
software Google Earth Pro [10], visto que com esta ferramenta 
as coordenadas geográficas podem ser convertidas para outras 
unidades. O período de realização das medições ocorreu entre as 
datas de 26/02/2018 a 26/03/2018 durante o horário diurno e em 
dia ensolarado, com o objetivo de facilitar a execução da 
atividade e mitigar a influência de fatores ambientais nos 
resultados. 

Com o uso do GPS Garmin GPSMAP® 76CSx mostrado na 
Fig. 5 foram realizados os trajetos para cada ponto de medição 
do mapa geográfico. Durante as viagens foi utilizado um mapa 
de localização na Escala 1:2.000 e Acurácia Posicional Absoluta 
0,30m.  

 

 
Fig. 5. Foto do GPS Garmin GPSMAP® 76CSx. 

 

A Fig. 6 mostra o sistema de recepção composto por um 
rádio Rocket M5 instalado no topo de um tubo retrátil de aço 
totalizando dois metros de comprimento. O restante dos 
materiais são um notebook para acesso ao rádio via navegador e 
um injetor Power Over Ethernet (PoE) com adaptador para 
conexão. 

(a) (b) 

Fig. 6. Fotos do sistema de recepção (a) e materiais de medição em campo (b). 

O nível de potência do sinal, em dBm, é obtido a partir de 
um recurso para alinhamento de antena contido no software do 
rádio, como observado na Fig. 7. 

 

Fig. 7. Tela do recurso medidor de RSSI. 

C. Procedimentos de Tabulação e Interpolação dos Dados 

Após a amostragem foi realizado o processo de tabulação 
dos níveis de RSSI e coordenadas geográficas UTM dos pontos 
medidos. A tabulação constitui a etapa de criar uma planilha com 
3 colunas e 73 linhas contendo os valores de latitude, longitude 
e RSSI coletados de cada ponto de medição. Com esta planilha 
foram plotados os mapas de contorno com o uso do programa 
Surfer®13 [13], para avaliação das áreas de sombras existentes 
na região dos campos petrolíferos. 

Consideram-se pontos de medição sem cobertura ou 
localizado em área de sombra, aqueles que apresentarem valores 
de RSSI≤-96dBm, visto que o radioenlace nesta situação sofre 
com o efeito da obstrução dos sinais e estão com no mínimo 
0,6Rf (Rf –raio da primeira zona de Fresnel), conforme o modelo 
de difração por gume de faca [14]. 

A interpolação espacial foi gerada considerando uma matriz 
de discretização 100x100, na qual cada termo expressa um ponto 
estimado. O aumento da matriz de interpolação provoca o 
aumento de processamento, visto que será maior a quantidade 
de pontos calculados pelo interpolador. 

D. Método de Determinação de Curvas de Desvanecimento 

Nesta análise foi considerada como referência o segmento de 
reta alinhado com os pontos de medição do seguinte percurso 
P45-P33-P27-P19-P66-P68 da malha em grade conforme 
mostrada na Fig. 8. As distâncias entre a torre de transmissão e 
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os pontos de recepção (T-R) foram coletadas com o uso da 
ferramenta Google Earth Pro [10]. 

 
Fig. 8. Percurso de avaliação da curva de desvanecimento. 

Com as curvas de desvanecimento são obtidos resultados 
experimentais, a partir de aproximações lineares ou logarítmicas 
da perda de propagação entre transmissor e receptor ao longo do 
percurso avaliado [15]. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados para avaliação são gráficos e mapas da 
distribuição superficial dos valores de RSSI originados pelos 
procedimentos de amostragem, tabulação e interpolação 
espacial dos dados. 

A. Histograma das Medições em Campo 

O histograma das amostras medidas em campo demonstra a 
maior probabilidade de ocorrência para níveis de RSSI na faixa 
de -91 dBm a -81 dBm. Estes dados são verificados na Fig. 9: 

 

Fig. 9. Histograma das amostras medidas em campo. 

B. Curva de Ajuste do Variograma 

O modelo de variograma da Fig. 10, criado com o uso do 
Surfer®13, representa o comportamento da variabilidade 
espacial dos dados medidos, construído a partir da aproximação 
entre a curva teórica e os valores de variância calculados para 
cada distância entre pontos do reticulado de amostragem. É 
utilizado para a geração dos elementos da matriz de interpolação 
da krigagem, visto que determina os valores dos pesos existentes 
no cálculo deste método, o que possibilita reduzir erros de 
estimação. 

 
Fig. 10. Variograma dos dados coletados em campo. 

C. Geração dos Mapas de Contorno 

Com o uso do Surfer®13 foram gerados os mapas de 
contorno, observados na Fig. 11, como resultado da aplicação 
dos métodos de interpolação espacial nos pontos medidos da 
Fig. 4. A legenda da figura mostra que cores próximas ao 
vermelho são níveis de maior intensidade, enquanto que as mais 
distantes conferem baixo nível de potência de sinal recebido. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 11. Mapas de contorno krigagem (a), IDP (b) e spline (c). 

  

RSSI 
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 Verifica-se que o método IDP, devido às descontinuidades 
de medição apresentou valores constantes na região inferior do 
mapa, diferentemente dos métodos da krigagem e spline que 
suavizaram as condições de contorno. 

D. Curvas de Desvanecimento 

A Fig. 12 apresenta as curvas de tendência de 
desvanecimento para o percurso analisado na Fig. 8.  

 
(a)  

  
(b) 

Fig. 12. Aproximação linear (a) e logarítmica (b) de desvanecimento.  

Sendo x, a variável que representa a distância T-R, e y, o 
valor estimado de RSSI, assim os níveis podem ser aproximados 
pelas equações: 

  � = �3,1755	 � 69,827 (4) 

e 

  � = �12,14� �	
 � 67,202 (5) 

Em que (4) e (5) correspondem às funções linear e 
logarítmica, respectivamente. 

V. CONCLUSÕES 

Com os mapas de contorno e curvas de desvanecimento 
foram verificadas as áreas de sombras da região dos campos 
petrolíferos do Canto do Amaro, que contribuem para as falhas 
de comunicações das estações móveis. O baixo nível de potência 
de sinal recebido provoca a instabilidade do tráfego de dados 
pela rede sem fio e impacta a operação da produção de petróleo. 

Os três métodos aplicados demonstraram o comportamento da 
distribuição superficial da potência de recepção, mas a krigagem 
e a spline se apresentaram mais convergentes com relação ao 
reticulado de amostragem quando comparados ao método 
inverso da distância ponderada. 
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Resumo—Neste artigo é apresentada a implementação de 

filtros utilizando a geometria anéis matrioska circulares. A 

geometria matrioska é descrita e são propostas equações iniciais 

de projeto. São apresentados resultados numéricos e 

experimentais para filtros com diferentes dimensões e número de 

anéis. Quando comparados aos filtros com um anel, os filtros com 

geometria matrioska apresetaram uma menor frequência de 

ressonância e uma reduzida região de transição da banda passante 

para a banda de rejeição. Contudo, foram observadas limitações 

como a redução da atenuação livre e da faixa de frequência útil. 

Considerando os resultados obtidos, a possibilidades da associação 

de ressonadores em série, assim como o uso de estruturas DGS, 

que possibilitam contornar as limitações observadas, os filtros 

apresentados são potecialmente atrativos para diversas aplicações 

nos atuais sistemas de telecomunicações.  

Palavras-chave—matrioska; anéis circulares; filtros em 

microfita; ressonadores. 

I.  INTRODUÇÃO  

Os filtros são estruturas que desempenham um papel 
fundamental nos sistemas de telecomunicações, basicamente, 
separando sinais desejáveis de sinais indesejáveis. Embora o 
projeto de filtros seja uma das tecnologias mais consolidadas em 
RF/micro-ondas [1], [2], o desenvolvimento dos sistemas de 
telecomunicações sem fio, impõe aos filtros condições cada vez 
mais restritas de resposta em frequência, além de requerer 
características tais como: baixo custo, miniaturização, peso e 
volume reduzidos, entre outras. Considerando esses requisitos, 
em aplicações na faixa de frequência de RF/micro-ondas, 
sempre que possível a tecnologia de filtros planares é adotada. 

Nos filtros planares a geometria é um dos fatores de maior 
flexibilidade para se obter uma determinada resposta em 
frequência. Com a disponibilidade de recursos computacionais, 
uma maior variedade de geometrias passou a ser considerada no 
projeto desses filtros e, entre essas geometrias, os ressonadores 
recebem uma especial atenção [3]–[6]. Os filtros baseados em 
ressonadores que utilizam linhas de microfita e similares (linhas 
coplanares, linhas acopladas, etc.) são amplamente empregados 
nos sistemas de telecomunicações sem fio. Embora esses filtros 
apresentem uma maior perda de inserção e um menor fator de 
qualidade, quando comparados, por exemplo, aos filtros em guia 
de ondas ou ressonadores dielétricos, eles são adotados pela 
facilidade de fabricação, diversidade de aplicações e 

possibilidade de integração diretamente com circuitos ativos e 
antenas.  

A geometria matrioska foi inicialmente aplicada em 
superfícies seletivas em frequência, FSS, [7], [8], obtendo-se 
uma considerável redução na frequência de ressonância. Em [9] 
e [10] foi apresentada a implementação de filtros em microfita 
utilizando a geometria matrioska, observando-se, além da 
redução da frequência de ressonância, uma rápida transição da 
banda passante para a banda de rejeição, roll-off. Entretanto, nos 
trabalhos apresentados em [7]–[10], apenas anéis matrioska 
quadrados foram considerados. Neste trabalho é apresentada a 
implementação de filtros utilizando a geometria anéis matrioska 
circulares.  A geometria matrioska é descrita e são propostas 
equações iniciais de projeto, que fornecem os valores das 
frequências de ressonância para uma posterior otimização 
numérica.  A partir de resultados numéricos e experimentais, são 
comparados filtros com diferentes dimensões e número de anéis, 
observando-se uma considerável redução da frequência de 
ressonância e da região de transição da banda passante para a 
banda de rejeição, o que torna os filtros apresentados 
potencialmente atrativos para diversas aplicações nos atuais 
sistemas de telecomunicações. 

II. GEOMETRIA MATRYOSKA COM ANÉIS CIRCULARES 

Diferentemente dos anéis concêntricos, na geometria 
matrioska os anéis permanecem interligados, formando um 
único anel, Fig. 1. Dessa forma,  esse único anel apresenta um 
maior comprimento efetivo e, consequentemente, uma menor 
frequência de ressonância.  

a)Geometria matrioska b)Geometria matrioska expandida 
Fig. 1 Geometria matrioska com 3 anéis circulares.  
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Neste trabalho a geometria matrioska é implementada em  
microfita, com um substrato de espessura h e constante 
dielétrica 𝜀𝑟. Para facilitar a análise dos resultados, a geometria 
é baseada em anéis circulares com alimentação simétrica. Como 
o objetivo é estudar a ressonância da geometria, não é adotada 
a alimentação por acoplamento.  

Considere-se inicialmente a geometria com um anel 
circular, aberto, alimentada no por duas fitas simétricas, Fig. 2. 
Essa estrutura também conhecida como ressonador em forma 
de C [11], corresponde a um filtro rejeita faixa e a sua 
frequência de ressonância pode ser calculada por (1). 

 

Sendo 𝐿𝑒𝑓  o comprimento efetivo do anel, dado por 

𝐿𝑒𝑓 = 2𝜋𝑅1𝑚é𝑑𝑖𝑜 (2) 

  

𝑅1𝑚é𝑑𝑖𝑜 =
(𝑅1𝑒𝑥𝑡 + 𝑅1𝑖𝑛𝑡)

2
 (3) 

e 𝜀𝑟𝑒𝑓  é a constante dielétrica efetiva para o caso quase-estático, 

considerando a largura da fita do anel, que pode ser calculada 
utilizando aplicativos como o AppCAD [12], ou aplicando 
diretamente (4)–(7), apresentadas em [1]. 
 

𝜀𝑟𝑒𝑓 =
𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

2
(1 +

10

𝑢
)

−𝑎𝑏

 
(4) 

 

𝑢 =
𝑊

ℎ
 (5) 

 

𝑎 = 1 +
1

49
𝑙𝑛 (

𝑢4 + (
𝑢

52
)

2

𝑢4 + 0,432
)

+
1

18,7
𝑙𝑛 (1 + (

𝑢

18,1
)

3

) 

(6) 

 

𝑏 = 0,564 (
𝜀𝑟 − 0,9

𝜀𝑟 + 3
)

0,053

 (7) 

 

Para a geometria com dois ou mais anéis matrioska, Fig. 3, é 
possível variar parâmetros tais como: raio dos anéis internos, 

espaçamento entre os anéis, dy, largura da fita do anel, W, entre 
outros. Entretanto, à medida que o número de anéis aumenta, 
passam a ocorrer acoplamentos entre os mesmos e o circuito 
equivalente não é tão simples como o ilustrado na Fig. 2. Da 
mesma forma, as expressões para a frequência de ressonância 
passam a apresentar uma menor precisão, requerendo uma maior 
experiência do projetista e otimização através de processos 
numéricos. Para simplificar a análise apresentada neste trabalho, 
a largura da fita dos anéis, W, será a mesma, assim como o 
espaçamento entre os anéis, dy. Para geometrias com dois anéis 
matrioska as duas primeiras frequências de ressonância podem 
ser calculadas por: 

𝑓𝑟𝑖(𝐺𝐻𝑧) =
0,3

2𝐿𝑖𝑒𝑓√𝜀𝑟𝑒𝑓

,     𝑖 = 1,2 (8) 

Sendo: 

𝐿1𝑒𝑓 = 2𝜋 (𝑅1𝑖𝑛𝑡 +
𝑅2𝑖𝑛𝑡

2
) − 𝑑𝑦 (9) 

 

𝐿2𝑒𝑓 = 2𝜋 (𝑅1𝑖𝑛𝑡 +
𝑅2𝑖𝑛𝑡

4
) − 2𝑑𝑦 

(10) 

Para o filtro com três anéis, as duas primeiras ressonâncias 
podem ser calculadas utilizando (8), porém com o comprimento 
efetivo dado por: 

𝐿1𝑒𝑓 = 2𝜋 (𝑅1𝑖𝑛𝑡 +
𝑅2𝑖𝑛𝑡

2
+

𝑅3𝑖𝑛𝑡

2
) − 2𝑑𝑦 (11) 

 

𝐿2𝑒𝑓 = 2𝜋 (𝑅1𝑖𝑛𝑡 +
𝑅2𝑖𝑛𝑡

2
+

𝑅3𝑖𝑛𝑡

4
) − 2𝑑𝑦 

(12) 

Destaque-se mais uma vez que as equações apresentadas 
para o cálculo das frequências de ressonância são estimativas, 
adequadas como uma primeira aproximação para um posterior 
processo de otimização numérica. 

A resposta em frequência típica de um ressonador com dois 
ou mais anéis matrioska circulares é apresentada na Fig. 4, para 
qual são definidos os seguintes parâmetros: 

 
 

Fig. 2 Ressonador em forma de C e circuito equivalente. 

𝑓𝑟𝑒𝑠(𝐺𝐻𝑧) =
0,3

𝐿𝑒𝑓√𝜀𝑟𝑒𝑓

 (1) 

 

 

Fig. 3 Ressonadores com dois e três anéis matrioska circulares. 
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• Frequências de corte em –3 dB, fc1 e fc2; 

• Frequências de ressonância, fr1 e fr2; 

• Frequência central da região de ressonância, 𝑓𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
𝑓𝑟1+𝑓𝑟1

2
 

• Largura da banda de rejeição definida em –3 dB, BRW; 

• Atenuação livre, AL; 

• Região de transição de –3 dB a –30 dB. 

 Foram projetados, fabricados e caracterizados 
numericamente e experimentalmente filtros com um, dois e três 
anéis. Os resultados são apresentados na próxima seção. 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS 

Os resultados numéricos foram obtidos utilizando o 
programa computacional ANSYS Designer 8.0 [13]. Para todas 
as simulações são adotadas as seguintes especificações: 

• Substrato R03003, de espessura 1,52 mm, constante dielétrica 
𝜀𝑟 = 3,0 e tangente de perdas 0,001; 

• As portas de 1 e 2 apresentam uma impedância característica 
de 50 Ω, o que corresponde a 𝑤0 = 3,8 𝑚𝑚; 

• Largura da fita dos anéis  𝑤 = 1,0 𝑚𝑚; 

• Fenda 𝑔 = 1,0 𝑚𝑚; 

• Distância entre as portas 1 e 2, 𝐿 = 60 𝑚𝑚, independente das 
dimensões ou do número de anéis. 

Os filtros simulados foram fabricados e caracterizados 
experimentalmente. As medições foram realizadas no 
Laboratório de Micro-ondas do GTEMA/IFPB, utilizando um 
analisador de redes Agilent E5071C, Fig. 5. 

Inicialmente, sejam considerados quatro filtros com apenas 
um anel circular, com R1ext, ou simplesmente R1, assumindo os 
seguintes valores: 14 mm, 12 mm, 10 mm e 8 mm. Os filtros 
fabricados e as respostas em frequência obtidas são apresentados 
na Fig. 6, observando-se uma boa concordância entre os 
resultados numéricos e experimentais. As especificações das 
respostas em frequência são apresentadas na Tabela I. Quando 
comparadas aos resultados experimentais, as frequências de 
ressonância obtidas a partir de (1) apresentaram uma máxima 

diferença de 2,6% o que é um resultado muito bom para uma 
posterior otimização numérica. 

 
Fig. 5 Configuração dos equipamentos utilizados na caracterização 

experimental.  

 

Considere-se agora filtros com dois anéis matrioska 
circulares, sendo R1 fixo, 14 mm, e variando R2, assumindo os 
seguintes valores: 12 mm, 10 mm, 8 mm e 6 mm. Os filtros 
fabricados e as respostas em frequência obtidas são 
apresentadas na Fig. 7, observando-se novamente uma boa 
concordância entre os resultados numéricos e experimentais. 
Para que a região da ressonância dos filtros possa ser melhor 
analisada, as repostas em frequência são apresentadas para uma 
faixa de frequência de 0,6 GHz a 1,6 GHz na Fig. 8.  As 
cspecificações das respostas em frequência são apresentadas na 
Tabela II. 

Comparando os resultados obtidos para os filtros de dois 
anéis matrioska circulares com os obtidos para o filtro de um 
anel, também com R1 = 14 mm, observa-se que: 

• A frequência de ressonância média do filtro com dois anéis 
é 55% menor (R2 = 12 mm); 

• A região de transição do filtro com dois anéis é 82% menor 
(R2 = 12 mm, região de transição 1); 

 
Fig. 4  Resposta em frequência típica de um ressonador com dois ou mais anéis 

matrioska. 

    

 
Fig. 6  |S21| (dB) × Freq. (GHz),   para   filtros   com   um   anel  circular, 

R1 = 14 mm, 12 mm, 10 mm e 8 mm, ---- Experimental  ̶  ̶̶ ̶  ̶ Numérico.  
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• O filtro com um anel apresenta uma atenuação livre de no 
mínimo 18,38 dB maior que a maior atenuação livre para os 
filtros com dois anéis (R2 = 12 mm, AL = 26,75 dB); 

• Variando o valor de R2 foi possível aumentar a largura de 
banda do filtro em 30,2%. Entretanto, com uma maior 
largura de banda, ocorreu também uma redução da atenuação 
livre, 6 dB; 

• Os filtros com dois anéis apresentam uma menor faixa de 
frequência útil, sendo essa limitada pela ocorrência de uma 
nova faixa de ressonância. 

TABELA I. ESPECIFICAÇÕES DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DOS FILTROS COM 

UM ANEL – RESULTADOS EXPERIMENTAIS.  

 R1 = 14 mm R1 = 12 mm R1 = 10 mm R1 = 8 mm 

fc1 (GHz) 1,031 1,221 1,611 1,901 

fc2 (GHz) - 5,001 5,490 6,230 

fr1 (GHz) 2,301 2,771 3,331 4,231 

fr1 (GHz) (1) 2,360 2,770 3,354 4,248 

Região de 

 Transição1 

(GHz) 

1,210 1,480 1,660 2,260 

Região de 

 Transição2 

(GHz) 

- 2,170 2,099 1,929 

BRW (GHz) - 3,780 3,331 4,329 

AL(dB) 45,11 39,85 40,41 37,94 

 

    

 

Fig. 7  |S21| (dB) × Freq. (GHz),  para  filtros com  dois  anéis  circulares, 

R2 = 12 mm,  10 mm,  8 mm  e  6 mm, ---- Experimental  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  Numérico.  

 
Fig. 8  |S21| (dB) × Freq. (GHz),   para  filtros  com  dois anéis circulares, 

R2 = 12 mm, 10 mm, 8 mm e 6 mm, ---- Experimental,  ̶ ̶  ̶̶ ̶  Numérico.  

TABELA II. ESPECIFICAÇÕES DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DOS FILTROS COM 

DOIS ANÉIS – RESULTADOS EXPERIMENTAIS.  

 R2 = 12 mm R2 = 10 mm R2 = 8 mm R2 = 6 mm 

fc1 (GHz) 0,735 0,705 0,721 0,735 

fc2 (GHz) 1,431 1,531 1,560 1,641 

fr1 (GHz) 0,961 0,941 0,981 1,031 

fr1 (GHz) (8) 0,869 0,936 1,027 1,107 

fr2 (GHz) 1,091 1,101 1,181 1,311 

fr2 (GHz) (8) 1,032 1,114 1,220 1,325 

𝒇𝒓𝒎é𝒅𝒊𝒂 1,026 1,021 1,081 1,171 

Região de 

 Transição1 

(GHz) 

0,210 0,220 0,238 0,276 

Região de 

 Transição2 

(GHz) 

0,019 0,024 0,020 0,316 

BRW (GHz) 0,696 0,826 0,839 0,906 

AL(dB) 26,75 26,51 24,25 20,25 

 

Na Fig. 9 são  apresentadas  as  respostas  em  frequência 
para dois  filtros,  um  com  três  anéis  (R1 =14 mm, R2 = 12 mm 
e R3 =10 mm) e o outro com dois anéis (R1 =14 mm e R2 = 12 
mm). O filtro com três anéis apresenta menores frequências de 
ressonância, fr1 = 0,701 GHz e fr2 = 0,811 GHz, e a primeira 
região de transição muito estreita, 0,095 GHz. Entretanto, a sua 
faixa de frequência útil é bastante limitada, o que certamente 
instiga a investigação de  sua aplicação em cascata, ou em 
estruturas DGS (defected ground structures), que possibilitam  
contornar esses inconvenientes [11].  
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Fig. 9  |S21| (dB) × Freq. (GHz),   para   filtros   com    dois  (R1 =14 mm, 

R2 = 12 mm)  e três anéis circulares (R1 =14 mm, R2 = 12 mm e R3 =10 

mm)  ---- Experimental  ̶ ̶  ̶̶ ̶  Numérico.  

Os valores das frequências de ressonância calculados a partir 
de (10)–(12) foram fr1 = 0,702 GHz e fr2 = 0,780, uma 
aproximação muito boa quando comparada ao valores medidos.  

IV. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada a implementação de filtros 
utilizando a geometria anéis matrioska circulares. Foram 
projetados e caracterizados numericamente e 
experimentalmente nove filtros, dos quais quatro em formato de 
C (um anel), quatro com dois anéis matrioska circulares e um 
com três anéis matrioska circulares. Verificou-se uma boa 
concordância entre os resultados numéricos e experimentais. De 
uma maneira geral, pode-se afirmar que os filtros com anéis 
matrioska apresentam frequências de ressonância menores e 
uma região de transição mais estreita. Comparando-se filtros de 
mesmo raio (R1 =14 mm) com um anel e com dois anéis 
matrioska, o filtro com dois anéis alcançou uma redução de até  
55% na frequência de ressonância média e 82% na região de 
transição, o que é um resultado interessante, ainda que ocorra 
uma diminuição da atenuação livre.  

Ainda considerando filtros de mesmo raio, para o filtro de 
três anéis obteve-se uma redução na frequência de ressonância 
média de aproximadamente 67% quando comparado ao filtro de 
apenas um anel. Entretanto, a faixa de frequência útil ficou 
limitada. 

As equações iniciais de projeto propostas apresentaram 
resultados com uma diferença máxima de 10% em relação aos 
valores medidos, o que é um resultado aceitável para uma 
posterior otimização numérica. 

Finalizando, pode-se afirmar que as características 
observadas de redução da frequência de ressonância, assim 
como a rápida transição da banda de passagem para a banda de 
rejeição, tornam a geometria proposta potencialmente atrativa 
para diversas aplicações nos sistemas de telecomunicações, o 
que motiva a continuidade das pesquisas, incluindo filtros em 
cascata e estruturas DGS. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao suporte parcial recebido do IFPB, 
através do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica 
e da  Chamada Interconecta 01/2018-IFPB. 

REFERÊNCIAS 

 
[1] J. S. Hong and M. J. Lancaster, Microstrip Filters for RF Microwave 

Applications, John Wiley, New York, 2001. 

[2] T. C. Edwards and M. B. Steers, Foundations of Interconnected and 
Microstrip Design, Third Edition, John Wiley, Chichester, UK, 2000. 

[3] Y. S. Mezaal, H. T. Eyyuboglu, “Investigation of new microstrip 
bandpass filter based on patch resonator with geometrical fractal 
slot,”  PloS ONE 2016, 11(4)/journal.pone.0152615G. pp. 1–12. 

[4]  Nikita V. Ivanov, “A new approach to microstrip coupled-resonator 
bandpass filter design,” in 2018 IEEE Conference of Russian Young 
Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), 
Moscow and St. Petersburg, Russia, Jan. 29–Feb. 1, 2018, pp. 201–203. 

[5] M. Hayati, S. Zarghami, A. Hossein Kazemi, “Very sharp roll-off 
ultrawide stopband low-pass filter using modified flag resonator,” IEEE 
Trans. Compon. Packag. Manuf. Technol., (99), pp. 1–8, Feb. 2018. 

[6] Kai Chang and Lung-Hwa Hsieh, “Microwave Ring Circuits and Related 
Structures,” Third Edition, John Wiley, New Jersey, USA, 2004. 

[7] Hillner de Paiva Almeida Ferreira, Matrioska: Uma Proposta de 
Geometria para FSS Multibandas, Dissertação de Mestrado, IFPB, João 
Pessoa, PB, Brasil, 2014. 

[8] Alfredo G. Neto; Adaildo  G. DAssunção Junior; Jefferson Costa e Silva; 
Josiel do N. Cruz; João Batista de O. Silva; Nieremberg  José P. de L. 
Ramos, “Multiband frequency selective surface with open matryoshka 
elements,” in 2015 9th European Conference on Antennas and 
Propagation (EuCAP), Lisbon, Portugal, May 13–17,  2015, pp. 1–5.  

[9] Josefa Gilliane de Oliveira Mariano, Implementação de Filtros Planares 
Baseados na Geometria Matrioska, Dissertação de Mestrado, IFPB, João 
Pessoa, PB, Brasil, 2017.  

[10] A. Gomes Neto, J. N. de Carvalho, J. G. de O. Mariano, T. R. de Sousa, 
“Análise da aplicação da geometria matrioska aos filtros em microfita,” 
in MOMAG2016, Porto Alegre, RS, Brasil, 25–29 de julho, 2016, pp.  1-
5.  

[11] Jitha B, Development of Compact Microwave Filters Using Microstrip 
Loop Resonators, PhD. Thesis, Cochin Universtiy of Science and 
Technology, Cochin, India, 2010. 

[12] http://www.hp.woodshot.com  

[13] http://www.ansys.com 

 

 

 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

370



Uma Proposta de Superfície Seletiva em Frequência 

Complementar para Aplicações em Satélite

Bruno Sátiro da Silva e Antonio Luiz P. S. Campos 

Departamento de Engenharia de Comunicações 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Natal, Brasil 

bruno-satiro@hotmail.com, antonio.luiz@pq.cnpq.br 

Alfredo Gomes Neto 

Instituto Federal da Paraíba 

Campus Central 

Paraíba, Brasil 

alfredogomesjpa@gmail.com 

 
Resumo — Neste trabalho, os autores propõe uma geometria 

simples de um superfície seletiva em frequência complementar, 

para aplicações em satélites. A estrutura proposta atua como filtro 

passa-faixa nas bandas S (2 – 4 GHz) e X (8 – 12 GHz) e um nulo 

de transmissão na banda C (4 – 8 GHz). A proposta da superfície 

seletiva em frequência complementar é utilizar geometrias simples 

e bem conhecidas na literatura. Uma análise paramétrica para 

obtenção da estrutura proposta para as faixas de frequência 

citadas foi apresentada anteriormente. Neste estudo, uma análise 

complementar e resultados experimentais para a estrutura 

proposta são apresentados. 

Palavras-chave—Superfícies seletivas em frequência 

complementares, CFSS, FSS, multi-banda, estabilidade angular. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

Superfícies seletivas em frequência (Frequency Selective 
Surfaces – FSS) estão presentes nos mais diversos sistemas de 
comunicação, funcionando como filtros espaciais, 
possibilitando o controle do fluxo de ondas eletromagnéticas de 
acordo com o interesse [2]. Devido à busca constante por um 
melhor aproveitamento do espectro eletromagnético, os sistemas 
de telecomunicações se tornam cada dia mais complexos, 
passando a exigir novos modelos de FSS que apresentem 
respostas em frequência específicas, como a operação em 
múltiplas bandas, alta seletividade em frequência e estabilidade 
angular. Entretanto, FSS tradicionais, geralmente, não 
apresentam essas características conjuntamente [3]. 

Assim, pesquisadores têm se empenhado em projetar FSS 
que atendam esses requisitos. Nesse contexto, podem ser citadas 
as superfícies seletivas em frequência complementares 
(Complementary Frequency Selective Surface – CFSS), que 
apresentam características desejadas, para diversas aplicações 
em sistemas de comunicação. A possibilidade de funcionamento 
em múltiplas bandas aumenta mais ainda a sua aplicabilidade, 
passando por satélites, radares, telefonia móvel e outras 
tecnologias que fazem uso de mais de uma banda de frequências 
[4].  

Outra característica importante é a grande estabilidade 
angular proporcionada por esse tipo de estrutura planar, sendo 
esse comportamento de extremo interesse principalmente em 
comunicações móveis, nas quais transmissor e receptor estão em 
constante movimento relativo. A estabilidade angular torna-se 
importante em comunicações de ponto fixo, devido aos 

múltiplos percursos dos sinais, oriundos principalmente de 
reflexões e difrações ocorridas no ambiente de propagação. A 
alta seletividade da resposta em frequência (bandas de 
transmissão e de rejeição estreitas em comparação com FSS 
tradicionais) também tem um papel importante no que diz 
respeito à filtragem de sinais com largura de banda bem definida 
e minimização de interferências [4]. 

Apesar de todas as características favoráveis descritas 
anteriormente, não há um acervo científico significativo sobre 
CFSS, tendo seu trabalho inicial de maior importância sido 
publicado no ano de 2000, Lockyer et al em [5] descreveram o 
funcionamento básico desse tipo de FSS e analisaram 
parâmetros de controle da resposta em frequência. 

Este trabalho tem como objetivo ser mais uma contribuição 
para o tema abordado, tendo em vista também o escasso material 
científico sobre o assunto em português, além de contribuir 
cientificamente por meio da proposição e construção de uma 
nova proposta de CFSS para aplicações em satélites. 

II. SUPERFÍCIES SELETIVAS EM FREQUÊNCIA 

COMPLEMENTARES 

Superfícies seletivas em frequência com camada única de 

material condutor sobre um substrato dielétrico fino têm sido 

usadas há décadas devido a inúmeras aplicações possíveis, 

principalmente, em sistemas de comunicação. No entanto, esse 

tipo de estrutura tem, comumente, um comportamento de banda 

única (rejeita-faixa ou passa-faixa) e baixa estabilidade angular. 

Já as superfícies seletivas em frequência complementares 

(CFSS) são compostas por duas camadas metálicas separadas 

por dielétrico fino. A geometria das células unitárias é 

complementar. Enquanto uma camada é formada por elementos 

condutores a outra é formada por elementos do tipo abertura. 

Fig. 1 ilustra CFSS de espiras quadradas e de dipolos cruzados. 

Fig. 1. Square loop and cross dipole with their respective complementary 

parts. 
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O princípio de Babinet para FSS complementares é que a 

soma da onda transmitida através de um anteparo mais a onda 

transmitida através do anteparo complementar é a mesma que 

se não existisse nenhum anteparo presente [6]. As CFSS não 

são complementos diretos de Babinet devido à presença do 

dielétrico entre as camadas metálicas (o princípio de Babinet é 

para estruturas independentes), mas o princípio é preservado. 

Quando isolados, as camadas de patch e aberturas têm respostas 

complementares. 

Como as camadas são muito próximas, há um forte 

acoplamento eletromagnético devido a correntes e campos 

induzidos. Por isso, as características de transmissão/reflexão 

interagem, levando à resposta final do CFSS. O forte 

acoplamento eletromagnético é o principal fator para a grande 

estabilidade angular das CFSS [7]. 

CFSS geralmente possuem duas bandas de transmissão bem 

definidas com um nulo estreito entre elas. Ao alterar o nível de 

acoplamento das camadas metálicas, é possível modificar a 

resposta em frequência da estrutura, ajustando as bandas de 

operação. Isto é conseguido alternando a distância relativa entre 

as camadas, aproximando ou afastando as faixas de transmissão 

umas das outras. Uma vez que a variável principal que define o 

nível de acoplamento é a distância entre camadas, a largura do 

substrato dielétrico torna-se um fator decisivo no projeto CFSS 

[1]. 

III. CFSS PROPOSTA 

A CFSS proposta combina duas geometrias já bem 

conhecidas na literatura científica. As células unitárias são 

formadas por espiras quadradas com grades, que, normalmente, 

apresentam boa estabilidade angular. Dentro de cada espira 

existe um dipolo cruzado, que, normalmente, apresentam um 

nulo de transmissão estreito. Fig. 2 ilustra detalhes da célula 

unitária da estrutura. 

Fig. 2. CFSS proposta: (a) condutora e (b) abertura. 

(a)  (b) 

Pode-se ver a célula tipo patch e sua respectiva parte 

complementar. As camadas de elementos condutores e de 

abertura são separadas por um fino substrato dielétrico (FR-4), 

com permissividade elétrica relativa de 4,4, tangente de perdas 

0,02 e espessura de 1,6 mm. 

Após a análise paramétrica desenvolvida em [1], foram 

obtidas as seguintes dimensões para a geometria proposta: p = 

8,0 mm; d = 6,2 mm; wg = 0,1 mm; we = 0,4 mm e wd = 0,8 mm. 

Fig. 3 ilustra uma vista tridimensional da CFSS proposta. 

Fig. 3. Vista tridimensional da CFSS proposta. 

 

A aplicação proposta para essa geometria é como sub-

refletor, para um sistema de antena com alto ganho, com o uso 

de um refletor principal, que redireciona o sinal incidente sobre 

o mesmo para a CFSS, que devido às suas características de 

filtragem, funciona como um demultiplexador, separando as 

ondas eletromagnéticas por frequência e as encaminhando para 

seus respectivos alimentadores. 

IV. RESULTADOS 

Para um melhor entendimento da resposta em frequência da 

CFSS, simulações das respostas em frequência das estruturas 

isoladas e das geometrias separadas foram realizadas 

utilizando-se o programa computacional ANSYS HFSS e uma 

onda plana incidente foi a fonte de excitação na simulação. 

Nessas simulações, a banda de transmissão é compreendida 

como as frequências que apresentam valores do coeficiente de 

transmissão entre 0 e – 3 dB, enquanto que a banda de rejeição 

é compreendida como as frequências que apresentam valores 

do coeficiente de transmissão menores ou iguais a – 10 dB. 

A FSS do tipo patch é denominada de FSS1, enquanto que a 

FSS tipo abertura é denominada FSS2. Uma análise de como 

cada geometria influencia na resposta em frequência da CFSS 

é importante. Isso permite maior conhecimento e propriedade 

de como alterar as dimensões físicas, para se obter a resposta 

desejada. 

Fig. 4 ilustra a transmissão, que é a magnitude do parâmetro 

S21 da FSS1 proposta (FSS com elementos tipo patch). Verifica-

se que, quando apenas o dipolo cruzado está presente, a 

estrutura funciona como um filtro passa-baixa dentro da faixa 

de frequências de interesse. Considerando apenas a espira 

quadrada com grade, a estrutura funciona como um filtro 

rejeita-faixa, com ressonância em 9,52 GHz e largura de banda 

de rejeição de aproximadamente 2,44 GHz. Quando ambos 

elementos são combinados, a estrutura, FSS1, funciona como 

um filtro passa-faixa, com uma frequência central igual a 5,57 

GHz com banda passante na faixa de 3,54 a 8,20 GHz. Pode-se 
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notar que as duas geometrias combinadas formam uma 

estrutura que tem uma resposta do tipo passa-faixa na faixa de 

interesse (1 – 14 GHz). Isto é devido ao efeito de acoplamento 

mútuo entre o dipolo cruzado e a espira quadrada com grade. 

Fig. 4. Comparação da transmissão através do FSS com elementos tipo patch 

considerando apenas o dipolo cruzado, apenas a espira quadrada com grade e 

com ambas as geometrias (FSS1). 

 

Fig. 5 ilustra a transmissão da FSS2 proposta (FSS com 

elementos do tipo abertura). Verifica-se que, quando há apenas 

o dipolo cruzado tipo abertura, a estrutura se comporta como 

um filtro passa-alta, dentro da faixa de frequências de interesse. 

Considerando apenas a espira quadrada com grade do tipo 

abertura, a estrutura funciona como um filtro rejeita-faixa, com 

ressonância em 5,83 GHz e largura de banda de rejeição de 

aproximadamente 2,38 GHz. Quando ambos elementos são 

combinados, a estrutura, FSS2, funciona como um filtro rejeita-

faixa, com uma frequência central igual a 6,10 GHz com banda 

passante na faixa de 4,35 a 7,76 GHz.  

Fig. 5. Comparação da transmissão através da FSS com elementos tipo 

abertura considerando apenas o dipolo cruzado, apenas a espira quadrada com 

grade e com ambas as geometrias (FSS2). 

 

Fig. 6 ilustra a transmissão das FSS1 e FSS2 e da CFSS. 

Verifica-se que a FSS1 se comporta como um filtro passa-faixa, 

enquanto que a FSS2 se comporta como um filtro rejeita-faixa, 

cujos parâmetros já foram comentados anteriormente [1]. 

Quando se combina a FSS1 com a FSS2, formando a CFSS, 

pode-se observar que a estrutura se comporta como um filtro 

com duas bandas de transmissão bem definidas com um nulo 

estreito entre elas. A primeira banda de transmissão é centrada 

em 3,20 GHz, produzindo uma largura de banda de 133 MHz 

(2,50 – 3,83 GHz). A segunda banda passante é centrada em 

7,76 GHz, com largura de banda de 197 MHz (6,97 – 8,91 

GHz). A banda de rejeição apresentou uma ressonância em 5,66 

GHz na faixa de 4,70 – 6,50 GHz, banda de rejeição de 1,80 

GHz. Como as estruturas estão na região do campo próximo 

umas às outras, pode-se observar um forte acoplamento mútuo, 

modificando o resultado final e fornecendo a resposta desejada. 

Fig. 6. Comparação da transmissão através da CFSS, FSS1 e FSS2. 

 

Fig. 7 ilustra a resposta em frequência da CFSS considerando 

diferentes ângulos de incidência e polarização horizontal. Pode-

se observar uma boa estabilidade angular da estrutura para 

ângulos de incidência até 30º. 

Fig. 7. Resposta em frequência simulada da CFSS para polarização 

horizontal e diferentes ângulos de incidência. 
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Fig. 8 ilustra a resposta da CFSS para diferentes ângulos de 

incidência e polarização vertical. Pode-se observar uma boa 

estabilidade angular da estrutura para ângulos de incidência até 

30º. Isso mostra que a CFSS não só possui estabilidade angular 

como também independência de polarização. 

Fig. 8. Resposta em frequência simulada da CFSS para polarização vertical e 

diferentes ângulos de incidência. 

 

Para fins de validação, foi construído um protótipo e sua 

resposta em frequência foi medida. Fig. 9 ilustra a comparação 

entre os resultados medidos e simulados, para o coeficiente de 

transmissão. A estrutura se comporta como um filtro com duas 

bandas de transmissão e um nulo entre elas. A primeira banda 

passante é centrada em 3,10 GHz, com 125 MHz (2,50 – 3,75 

GHz) de largura. A segunda banda passante é centrada em 7,98 

GHz, com uma banda de 175 MHz (7,25 – 8,80 GHz). A banda 

de rejeição apresentou nulo em 6,25 GHz com banda de rejeição 

indo de 5,15 a 6,93 GHz. Os resultados medidos do CFSS estão 

de acordo com o simulado. As diferenças provêm de tolerâncias 

de fabricação e oscilações em medidas. 

Fig. 9. Comparação entre resultados simulados e medidos paraincidência 
normal. 

 

Fig.10 e 11 ilustram respectivamente os protótipos 

construídos e o set up de medição utilizando um analisador 

vetorial de redes do fabricante Agilent modelo E5071C, duas 

antenas cornetas (horn antennas) do fabricante A. H. Systems, 

modelo SAS-571 (700 MHz a 18 GHz), posicionadas em linha 

de visada direta. 

Fig. 10. Protótipos construídos: (a) FSS abertura e (b) FSS condutora. 

 

Fig. 11. Set up de medição. 

 

As Figuras 12 e 13 ilustram os resultados medidos para 

polarizações verticais e horizontais, respectivamente, com 

incidência oblíqua. Os ângulos de incidência variam de 0o a 30o. 

Os resultados medidos mostram que a resposta em frequência 

da CFSS não sofre degradação em ambos os casos, 

confirmando a estabilidade angular e a independência de 

polarização da estrutura proposta. 
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Fig. 12. Resposta em frequência medida da CFSS para polarização horizontal 

e diferentes ângulos de incidência. 

 

Fig. 13. Resposta em frequência medida da CFSS para polarização vertical e 

diferentes ângulos de incidência. 

 

V. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foi apresentada uma discussão preliminar 
sobre Superfícies Seletivas em Frequência Complementares 
(CFSS), apresentando características e possíveis aplicações. Um 
projeto de CFSS com resposta de transmissão de banda dupla foi 
proposto para aplicações em satélites. Foram realizadas 
simulações computacionais para entender como as geometrias 
escolhidas influenciam na resposta em frequência da estrutura 
final. A seletividade de banda elevada e a grande estabilidade 
angular tornam a CFSS uma boa escolha para aplicações nas 
quais essas características são desejadas. Os resultados 
experimentais validam a análise desenvolvida e confirmam o 
projeto proposto. Observou-se uma boa convergência entre esses 
resultados. 
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Resumo— Este artigo apresenta o resultado da caracterização 

das propriedades dielétricas (constante dielétrica e tangente de 
perdas) da manga Tommy Atkins (Mangirefa Indica L.), que é 
uma fruta produzida no Brasil, de grande importância 
econômica. Os parâmetros eletromagnéticos foram medidos 
durante o processo de maturação pós-colheita numa amostra de 
50 frutos, produzidos na região de Petrolina-PE. Os valores da 
permissividade e tangente de perdas foram medidos utilizando o 
conjunto composto pelo Vector Network Analyzer E5071C e 
Dieletric Probe set 85070, ambos da Keysight. Os resultados 
obtidos foram analisados e comparados de acordo com o estádio 
de desenvolvimento da fruta, obtendo a assinatura 
eletromagnética da fruta e encorajando a continuidade da 
pesquisa das propriedades dielétricas na indústria de alimentos.  

Palavras-chaves— Manga Tommy Atkins; constante dielétrica; 
tangente de perdas; espectroscopia dielétrica. 

I. INTRODUÇÃO 

O Brasil se configura entre os maiores produtores de 
manga do mundo com uma área de 67 mil hectares. A 
(Mangirefa Indica L.) cv. Tommy Atkins é a diversidade mais 
desenvolvida e por consequência a que está com a maior 
capacidade de comercialização no mundo, devido, a suas 
propriedades fenológicas e organolépticas [1]. 

A agricultura tem ciclo complexo e de grande dimensão, 
envolvendo a produção, colheita, pós-processamento, 
transporte, comercialização e consumo. Algumas tecnologias 
são empregadas para agregar valor ou aumentar o tempo de 
prateleira dos produtos, dentre as quais se destacam a 
esterilização, pasteurização, secagem, congelamento, 
refrigeração, defumação, dentre outras. Em alguns desses 
processos são aplicadas ondas eletromagnéticas para 
interações com os produtos. Dentre esses se destacam a 
secagem, tratamento de sementes, redução da cinética do 
amadurecimento, controle de pragas, cocção dos produtos, 
medição da umidade, sensoriamento remoto de produção 
agrícola, descongelamento e espectroscopia eletromagnética 
capaz de identificar determinadas características de produtos 
por meio não invasivo, assim como detectar doenças que 
possam estar infestando os produtos [2]. Em todos esses 
processos é necessário conhecer as características 
eletromagnéticas do material, seja a resistência, condutividade, 
permissividade e tangente de perdas. 

O desenvolvimento de produtos agrícolas ocorre em ciclos, 
que geralmente incluem o crescimento e florescimento da 
planta, maturação fisiológica, amadurecimento, senescência 

(ou envelhecimento) e morte [3]. Em cada fase do seu 
desenvolvimento, o produto passa por várias transformações 
físico-químicas e muitas vezes as alterações na sua fisiologia 
repercutem nas propriedades dielétricas. Em vários produtos, a 
presença de eletrólitos na fase de maturação, altera bastante a 
resistência elétrica do produto ou mesmo sua permissividade 
elétrica ou tangente de perdas. Assim, o monitoramento das 
propriedades dielétricas permite identificar possíveis 
alterações no produto. 

A espectroscopia eletromagnética é o estudo das 
propriedades eletromagnéticas e sua dependência com a 
frequência ou comprimento de onda [4]. O presente trabalho 
apresenta o estudo da espectroscopia dielétrica da manga 
Tommy Atkins, produzida na região de Petrolina – PE, 
apresentado a variação da constante dielétrica e tangente de 
perdas medidas sobre a casca, de forma não invasiva, durante 
o processo de amadurecimento da fruta. O trabalho está 
organizado em mais quatro seções além desta introdução. Na 
seção II são apresentadas as fases de desenvolvimento da 
manga e as propriedades eletromagnéticas dos materiais, na 
seção III é apresentada os materiais e metodologia utilizados 
no presente trabalho, na seção IV os resultados são discutidos 
e, na seção V são realizadas as considerações finais do 
trabalho e sugestões para sua continuidade. 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção são apresentados aspectos sobre o 
desenvolvimento da manga Tommy Atkins e as relações com 
as propriedades eletromagnéticas propostas neste trabalho. 

A. Ciclo de Vida da Manga Tommy Atkins 

A manga figura entre os cultivares de maior expressão 
econômica no mercado brasileiro. É uma fruta polposa, de 
aroma e sabor agradável. Assim como o abacate, banana e 
outras, a manga é uma fruta climatérica, que continua com o 
seu processo de amadurecimento mesmo após a colheita. 

Durante o seu desenvolvimento, após a floração, o fruto 
aumenta seu comprimento e em seguida seu diâmetro, ao 
tempo que acumula carboidratos na forma de amido. Quando 
cessa o crescimento, a manga já está completamente formada e 
atinge sua maturidade fisiológica, sendo este o ponto ideal da 
colheita. A maturidade fisiológica possui três fases distintas: a 
pré-climatérica, que se caracteriza pela baixa atividade 
metabólica, taxa média de respiração e o fruto adquire a cor 
verde; a fase climatérica, que se caracteriza pelo aumento na 
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taxa de respiração. Muitas mudanças metabólicas são 
verificadas nesta fase. Finalmente, a senescência, onde o 
metabolismo é substituído pelo catabolismo, que leva a morte 
dos tecidos da fruta. 

Na fase climatérica verifica-se as principais atividades 
metabólicas características da maturação, dentre elas, destaca-
se o amaciamento da polpa, conversão de amido em açucares, 
mudança na cor da casca de verde para amarelo, o 
desenvolvimento de características próprias de aroma e sabor e 
a sacarose adquire uma percentagem máxima neste estádio. Na 
senescência observa-se uma redução da qualidade do fruto, 
levando-o a deterioração e tornando o fruto susceptível ao 
desenvolvimento de patologias. Nesta fase também são 
observadas uma redução do teor de umidade e diminuição do 
percentual de sacarose e amido. No final desta fase, o fruto se 
torna macio e os tecidos internos se desintegram o que 
culmina com a morte do fruto. 

O presente trabalho tem como objetivo medir o 
comportamento da constante dielétrica e da tangente de perdas 
da Manga Tommy Atkins no período pós-colheita, na faixa de 
100 MHz à 10 GHz, de forma a verificar como as alterações 
físico-químicas do fruto na fase climatérica altera esses 
parâmetros, que podem ser medidos de forma não invasiva. 

  
B. Materiais Dielétricos 

As propriedades dielétricas de alimentos e de outros 
materiais compõem uma importante área de conhecimento 
com alto grau de desenvolvimento de novas metodologias para 
a caracterização, verificação da qualidade e acompanhamento 
de alimentos empregando técnicas não invasivas. Tais 
propriedades são atributos essenciais para se concluir como a 
energia eletromagnética, na faixa de radiofrequência (RF) ou 
micro-ondas relaciona-se com as estruturas desses materiais, 
além de entender sua dependência com a frequência, 
temperatura ou outras especificações. Esta forma de análise é 
chamada de espectroscopia dielétrica, e baseia-se na ação de 
um campo externo sobre uma porção do material, permitindo a 
medição, dentre outros da permissividade elétrica e da 
tangente de perdas [2, 4]. 

Materiais dielétricos são aqueles que apresentam baixa 
condutividade elétrica quando comparados com outros 
materiais como o cobre ou alumínio, por exemplo [2]. Esta 
característica faz com que eles possam ser utilizados como 
isolantes. Muitos materiais como alimentos, organismos vivos 
e produtos agrícolas podem ser descritos pelas suas 
propriedades dielétricas, já que eles conduzem corrente 
elétrica em algum grau e que influenciam a distribuição de 
campos eletromagnéticos e correntes na região que contém 
esse tipo de materiais. Assim, as propriedades dielétricas 
determinam a transitoriedade com que o material vai aquecer 
na presença de um campo eletromagnético.  

As propriedades dielétricas podem ser medidas por meios 
não invasivos. Assim sendo, as propriedades dielétricas de 
produtos agrícolas têm grande potencial para aplicação de 
sensoriamento de qualidade na indústria agrícola, como 
também em aplicações de aquecimento de dielétrico [5]. 

O comportamento do campo elétrico, magnéticos e/ou das 
ondas eletromagnéticas nos materiais depende 
fundamentalmente da geometria e dos parâmetros 
eletromagnéticos do meio [2]. 

A permissividade elétrica relativa representa a capacidade 
do material, de absorver e armazenar energia, em resposta a 
um campo elétrico aplicado. Esta propriedade tem influencia 
na reflexão das ondas (em fronteiras) e na atenuação das ondas 
no interior dos materiais [2,4]. No domínio da frequência, a 
permissividade do material assume um valor complexo, seu 
valor é apresentado relativamente ao valor da permissividade 
do vácuo, e vale: 
 

         ��
∗ = ��

� − ���
"            (1) 

 
A parte real, conhecida como “constante dielétrica 

relativa”, representa a capacidade do material, no caso 
alimento, armazenar energia, em resposta a um campo elétrico 
aplicado, já a parte imaginária de (1), conhecido como “fator 
de perda dielétrica”, refere-se à energia dissipada em forma de 
calor [2]. 

A Equação (1) sugere que as quantidades �� e �" estão 
defasadas entre si. O ângulo que representa esta defasagem, 
conhecido como “tangente de perdas” (tan), é um importante 
estimador das características dielétricas do meio. A tangente 
de perdas representa a razão entre a energia perdida e a 
energia armazenada por ciclo do campo externo aplicado. Em 
termos numéricos, a tangente de perdas é representada por: 

                                        ���� =
��
"

��
"                            (2) 

A propagação de uma onda eletromagnética é controlada 
pelas propriedades elétricas e magnéticas de um meio de 
propagação e também da frequência do campo magnético 
aplicado. Essas propriedades são afetadas pelos fatores: 
composição do material, temperatura e a frequência de 
oscilação do campo eletromagnético [4].  

Também encontramos efeitos semelhantes relacionados 
aos campos magnéticos, mas não serão considerados neste 
trabalho devido a não variação deste parâmetro no material 
considerado. 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Laboratório de Medidas 
em Telecomunicações, do Grupo de Telecomunicação e 
Eletromagnetismo Aplicado – GTEMA do Instituto Federal da 
Paraíba - IFPB, Campus João Pessoa. 

Foram utilizadas amostras da manga Tommy Atkins, 
plantadas na região de Petrolina – PE, no total de 50 frutos, 
todos com dois dias após colheita. O peso médio dos frutos 
utilizados foi de 450g, sendo os mesmos armazenados a 26° de 
temperatura (mantida constante ao longo de todo o 
experimento).  

As medições foram realizadas diariamente, num período de 
nove dias. A cada dia foi utilizada um total de 15 frutos de 
mangas, com a medição dos parâmetros dielétricos (constante 
dielétrica e tangente de perdas), na faixa entre 100 MHz e 10 
GHz, sobre a casca, além do peso e cor da casca. O 
experimento foi dimensionado de forma a correlacionar a 
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“assinatura” das medições com o estádio de maturação. A 
maturação foi classificada numa escala de 1 a 5, a partir da cor 
da casca, como proposto em GTZ [6]. Os indicadores de 
luminosidade e cromaticidade ou pureza da cor foram 
determinados por processos fotográficos, através do 
histograma de cores. A Tabela 1 mostra a escala de maturação 
para os frutos utilizados no experimento. 

 
Tabela. 1 – Escala de maturação da manga segundo a cor da casca. [6] 

E 
Indicador 

Visual 

Cor 
predomi

nante 

Dias 
Após a 

Colheita 

Características 
Sensoriais 

1 

 

Verde 
escuro 

2 

Rigidez elevada. 
Coloração da casca com 
tonalidades de verde e 

vermelho. 

2 

 

Verde 
claro 

3 – 4 

Menor rigidez. Redução 
da coloração vermelha e 
da tonalidade de verde 

na casca. 

3 

 

< 30% 
Amarelo 

5 – 6 

Menor firmeza do fruto 
em relação ao estádio 

anterior. A maioria dos 
frutos começam a ter a 

cor amarelada. 

4 

 

30-70% 
Amarelo 

7 – 8 

Aroma intenso dos 
frutos. Redução da 

firmeza em relação ao 
estádio anterior. Início 

da senescência de alguns 
frutos da amostra. 

5 

 

>70 % 
Amarelo 

9 – 10 

Os frutos possuem 
coloração amarelada, 
com decréscimo da 
firmeza e início do 

enrugamento da casca. 

E – Estádio de maturação 

As medições da constante dielétrica relativa (��
� ) e da 

tangente de perdas (tan) foram realizadas a partir do método 
da sonda coaxial, com a utilização do VNA modelo E5071C, 
através do Dieletric Probe Set 85070, fabricados pela 
Keysight, na faixa de frequências de 100 MHz a 10 GHz. Na 
Fig. 1 é apresentado o setup de medição da permissividade e 
tangente de perda da fruta. 
 

 

Fig. 1 - Setup de medição da permissividade da manga Tommy Atkins. 

IV. RESULTADOS 

Os resultados para a constante dielétrica em função da 
frequência são mostrados na Fig. 2 para cada dia. O 

comportamento da variação da constante dielétrica não é 
uniforme ao passar dos dias, sendo observados reduções e 
aumento desse parâmetro ao longo do período de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Constante dielétrica em função da frequência para a manga Tommy 
Atkins. 

 As variações podem ser atribuídas às diferenças no 
metabolismo verificadas na manga durante o processo de 
maturação. Para uma melhor correlação dos valores da 
constante dielétrica com as fases de maturação da fruta, os 
valores foram apresentados em função do dia de medição, 
como apresentado na Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Variação diária da constante dielétrica da manga Tommy Atkins. 

 

 Neste modo de representar a variação da constante 
dielétrica podemos observar a “assinatura” da constante 
dielétrica para a manga Tommy Atkins. Observa-se que até o 
quinto dia após a colheita, para as condições em que foram 
mantidas as frutas, ocorreu o pico da maturação, que 
corresponde ao estádio 3 na escala GTZ. Os primeiros dias 
pós-colheita coincide com a fase pré-climatérica, com menor 
taxa de respiração e baixa atividade metabólica. Neste período 
foi observada uma pequena oscilação no valor da constante 
dielétrica em toda a faixa, sendo o menor valor em todas as 
medições ocorreu exatamente no quinto dia após a colheita. A 
partir de então, pode-se verificar um aumento significativo no 
valor da constante dielétrica. Neste estádio, o fruto apresenta 
as características de aroma intenso e menor rigidez na análise 
sensorial. Considerando a escala GTZ, corresponde ao estádio 
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4. A partir do oitavo dia de medição, alguns frutos já 
apresentavam sinais de senescência, com o início da 
destruição dos seus tecidos. Neste período, ocorreu uma queda 
considerável no valor da constante dielétrica, sendo maior em 
algumas frequências específicas. 

Um comportamento semelhante foi observado com os 
valores da tangente de perdas, mostradas nas Fig. 4 e 5. O 
resultado mostrado na Fig. 5 mostra que a assinatura da 
tangente de perdas da manga Tommy Atkins na faixa de 100 
MHz a 10 GHz não tem a mesma forma para toda a faixa, 
alterando a assinatura de forma significativa até a frequência 
de 3 GHz. Acima dessa frequência foi verificada que a 
tangente de perdas altera apenas os valores, mantendo a forma 
da assinatura. Isso sugere que os valores da constante 
dielétrica e tangente de perdas para esta fruta não estão 
diretamente acoplados. Em todas as amostras consideradas o 
experimento mostrou reprodutibilidade, com pequenas 
variações dos valores medidos, mas apresentando o mesmo 
comportamento diário. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Tangente de perdas em função da frequência para a manga Tommy 
Atkins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Variação diária da tangente de perda da manga Tommy Atkins. 

  

V. CONCLUSÕES  

Este trabalho apresentou os resultados da pesquisa 
experimental da caracterização dielétrica da manga Tommy 
Atkins (Mangirefa Indica L.). Foi utilizada a técnica da linha 
coaxial para medição dos valores da constante dielétrica 

relativa e tangente de perdas. Os frutos foram caracterizados 
segundo seu índice de maturação, identificados pelo tom 
amarelado na sua casca. Os resultados obtidos permitem 
correlacionar as características dielétricas do fruto com as 
transformações físico-química ocorridas no processo de 
maturação da manga. As maiores variações dos parâmetros 
dielétricos ocorreram na fase climatérica, onde ocorre a maior 
taxa de metabolismo do fruto. Também foi verificado uma 
maior variação nas frequências abaixo de 1 GHz. 

Os resultados obtidos no presente trabalho encoraja o 
prosseguimento em novos estudos, com a identificação de 
características do fruto a partir dos valores dos parâmetros 
dielétricos do fruto. 
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Resumo— O método de traçado de raios bidimensional 

permite uma modelagem fácil e rápida da propagação troposférica 

na faixa de micro-ondas. Uma versão deste método foi 

desenvolvida e utilizada para determinar trajetórias de raios, as 

amplitudes e retardos dos campos eletromagnéticos, assim como a 

perda de propagação em um meio inomogêneo e bidimensional. O 

algoritmo implementado permite a inserção de mapas 

generalizados de refratividade modificada (ou módulo da 

refratividade) e considera não apenas os gradientes verticais mas 

também suas variações horizontais ao longo do trajeto entre o 

transmissor e o receptor. Este artigo também aplica um modelo de 

altura de duto de evaporação a dados provenientes de 

instrumentos instalados em boias marítimas localizadas no litoral 

brasileiro. Finalmente, o modelo de traçado de raios foi aplicado a 

dutos de evaporação para analisar a propagação de sinais de 

micro-ondas no ambiente marinho. 

Palavras-chave—traçado de raios; troposfera; amplitude; duto 

de evaporação; micro-ondas; equações parabólicas 

I.  INTRODUÇÃO 

A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera da Terra. 
Seu limite superior varia entre 8 km (nos polos) e 18 km (no 
equador) e suas temperaturas variam regularmente, em geral 
diminuindo à medida que a altitude aumenta [1]. Seu índice de 
refração n está relacionado com a pressão total do ar, 
temperatura e umidade relativa, variando com a posição. Como 
o índice de refração n é muito próximo de 1, a refratividade 

N = 106(n-1)  é usada para descrever melhor suas variações. 

 Os gradientes da refratividade são muito importantes para a 
análise de propagação de ondas de rádio na troposfera. As 
componentes verticais destes gradientes são mais significativas 
que as horizontais. Perfis verticais da refratividade são 
amplamente utilizados na análise de fenômenos de propagação 
como sub-refração, super-refração e confinamento por dutos, 
geralmente considerando o meio horizontalmente estratificado. 
O presente trabalho mostrará que esta simplificação nem sempre 
é válida, sendo necessário considerar a variação horizontal do 
gradiente vertical da refratividade ao longo do trajeto entre 
transmissor e receptor. 

Uma aplicação considerada neste artigo foi a propagação de 
ondas de rádio em ambientes onde ocorrem dutos de evaporação, 
em particular os que ocorrem próximo à superfície da água. Será 
visto que, sobre os oceanos, dutos de evaporação existem 
durante elevadas percentagens do tempo [2]. Isso ocorre porque, 
nestes ambientes, há um decréscimo com a altura da pressão 
parcial do vapor d´água, a partir da condição de saturação deste 
parâmetro na superfície do mar. Este comportamento pode ser 

responsável por gradientes verticais suficientemente negativos 
da refratividade. Há modelos matemáticos que utilizam 
medições meteorológicas realizadas nestes ambientes para 
estimar as alturas destes dutos [3]. Neste trabalho, foi utilizado 
o modelo da Marinha dos Estados Unidos da América [4], 
baseado em medições de temperatura da superfície do mar, 
temperatura acima da superfície do mar, velocidade do vento, 
umidade relativa do ar e pressão atmosférica.  

Na seção II, os principais resultados da teoria do traçado de 
raios serão apresentados e aplicados a um meio com gradiente 
vertical de refratividade (dN/dh) constante acima da superfície 
curva da Terra. Será demonstrado que os resultados desta teoria 
podem ser: (1) expressos em termos de traçado de raios em um 
meio com gradiente vertical de refratividade modificada 
(dM/dh) sobre a Terra planificada; e (2) generalizados para 
considerar variações do perfil vertical da refratividade 
modificada ao longo do trajeto entre transmissor e receptor. Na 
seção III os mapas modificados de refratividade disponíveis na 
literatura serão descritos. Também será descrito o modelo que 
estima as alturas de dutos de evaporação desenvolvido pela 
Marinha dos Estados Unidos, assim como sua aplicação a 
medidas realizadas por instrumentos instalados em boias 
marítimas do Programa Nacional de Boias (PNBOIA), 
localizadas no litoral brasileiro. A seção IV mostrará os 
resultados da aplicação do modelo de traçado de raios a tais 
mapas. Nesta seção também serão apresentados resultados da 
propagação em ambientes com duto de evaporação e de 
comparações com os resultados apresentados pelo software 
AREPS 3.6 [5], baseado na solução numérica de equação 
parabólica. As conclusões do trabalho serão apresentadas na 
seção V.   

II. TRAÇADO DE RAIOS  

A. Terra Cilíndrica 

Será considerado um ambiente bidimensional (2D) em que a 
troposfera (linear, isotrópica, sem perdas e invariante no tempo) 
está situada sobre uma Terra cilíndrica (sem variações 
perpendiculares ao plano vertical contendo o enlace). Supondo 

uma dependência harmônica no tempo exp(-it), o campo 
elétrico ao longo de um raio pode ser representado por [6] 

E⃗⃗ (r ,t)= e (r ) eik0ζ(r )-iωt                (1) 

onde k0 = 2 é o número de onda no espaço livre,  é o 
comprimento de onda e superfícies com ζ(r ) constante são 
chamadas de frentes de onda geométrica. Na equação abaixo, 
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r (s) é o vetor posição em um raio, função do seu comprimento 
s medido a partir da fonte. Logo, a direção do raio é dada por 

s ̂= 
dr 

ds
 =

∇ζ

n
                                    (2) 

A igualdade acima resulta da conhecida equação do eikonal 
|∇ζ|2= n2 e da ortogonalidade entre �̂� e a frente de onda no 
mesmo ponto. Combinando a equação do eikonal com a 
expressão (2), tem-se 

d

ds
(nŝ)=

d

ds
(n

dr 

ds
) = ∇n                         (3) 

 
Versões discretas das equações (2) e (3) podem ser usadas para 
a determinação de trajetórias de raios em meio 2D genérico. 

A fase ao longo da trajetória é determinada a partir de [6] 

dζ

ds
=ŝ∙∇ζ=

∇ζ

n
∙∇ζ=n → ζ(s)= ∫ n(s')ds'

s

o
            (4) 

O lado direito da equação acima (percurso ótico) deve ser 
integrado ao longo da trajetória. Finalmente, a conservação da 
potência ao longo de qualquer feixe de raios estreito, como o 
esboçado na Figura 1, fornece a seguinte relação [6] 

I1dS1= I2dS2                                    (5) 

Esta expressão indica que o produto do fluxo de potência (W/m²) 
pela seção elementar transversal (m²) se mantém constante ao 
longo do eixo do feixe de raios. Aplicando este resultado a um 
feixe 2D, cujas vistas superior e lateral estão representadas na 
Figura 2, obtém-se 

nT|ET|
2[(S0δ𝜓0)Δz]=nR|ER|

2 [(δh cos 𝜓)Δz
S

S0
]        (6) 

|
ER

ET
|
2

=
nT

nR

S0

S

1

δh

δ𝜓o

cos 𝜓

S0

                               (7) 

Nestas expressões, 𝜓 é o ângulo do eixo do feixe com a 
horizontal (elevação) no receptor, 𝛿𝜓𝑜 é a diferença de 
elevações entre dois raios no transmissor e δh é a diferença entre 
suas alturas, medidas na radial que contém a origem e o receptor. 

 

Figura 1: Feixe de raios estreito, ilustrando a conservação da potência. 

 

Figura 2: Vista superior (esquerda) e lateral (direita) do feixe de raios, para a 
configuração 2D. 

B. Aproximação para Terra planificada 

A aplicação da equação (3) a um meio 2D (cilíndrico) 
horizontalmente estratificado fornece o bem conhecido 
resultado [6] 

[n(h) (1+
h

a
)] cos ψ = [no (1+

ho

a
)]  cos ψ

0
= C    (8) 

no qual h é a altura da trajetória acima da superfície da Terra, a 
é o seu raio e o índice o indica valores associados ao transmissor. 
Observa-se que o formato da equação (8) se mantém para duas 
configurações: (1) Terra plana (a → ∞), que a transforma em 
n(h) cos ψ = C; (2) Terra planificada, que a interpreta na forma 
nm(h) cos ψ = C, onde o índice de refração modificado nm(h) é 
definido por nm(h)=n(h)(1+ h a⁄ )≈n(h)+ h a⁄ . Portanto, será 
introduzida a aproximação da Terra planificada, o que simplifica 
a análise de traçado de raios utilizando sistema de coordenadas 
Cartesiano (distância e altura), substituindo-se o índice de 
refração n(h) pelo índice de refração modificado nm(h). Por 

semelhança com a relação n(h)=1+10-6N(h), define-se a 
refratividade modificada (ou módulo da refratividade) M(h) tal 

que nm(h)=1+10-6M(h). A partir das expressões apresentadas 
imediatamente acima, é imediato que  

M(h)=N(h)+156,8 ℎ𝑘𝑚 = Mo+α(h-ho)       (9) 

O lado direito da equação (9) foi introduzido para indicar que o 

desenvolvimento a seguir será realizado para um meio cuja 

refratividade modificada varia linearmente com a altura (com 

gradiente ). 

A Figura 3 mostra uma seção infinitesimal ds de um raio. 

Como ds, dh e d têm valores infinitesimais, o triângulo OAC é 
isósceles, o lado AC é horizontal e os ângulos OAC e OCA são 

iguais a /2, aproximadamente. Explorando-se as relações 
resultantes do triângulo ABC, em combinação com a expressão 
nm(h) cos ψ =C, chega-se a [6] 

𝑥 = aθ =  ±C ∫
dh'

(1+
h'

a
)√nm

2 (h')-C2

h

h0
               (10) 

 Lembrado que a » h na região de interesse, substituindo o 
lado direito da expressão (9) na equação (10), realizando a 
integral e invertendo o resultado, obtém-se a expressão para a 
altura h da trajetória em função da distância x medida ao longo 

da superfície da Terra, do gradiente  e de seus valores iniciais 

           h=h0+x tan ψ
0

+
10

-6
α

2 cos2 ψ0

x2                    (11) 

 

 
Figura 3: Trajetória e ângulos de uma seção infinitesimal de um raio. 

 

𝑠  

�̂�1 

𝑛 1  

𝑑𝑆1  

𝑛 2  
𝑑𝑆2  

�̂�2 
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As equações (4) e (7) descrevem o comportamento da fase e 
da amplitude da componente do campo elétrico que se propaga 
no meio já caracterizado ao longo da trajetória definida pela 
equação (11). 

III. MAPAS DE REFRATIVIDADE MODIFICADA E MODELO DE 

ALTURAS DE DUTOS DE EVAPORAÇÃO  

A. Mapas de Refratividade Modificada 

Dois mapas de refratividade modificada disponíveis na 
literatura [7], [8] estão reproduzidos na Figura 4. Estes mapas 
mostram claramente variações horizontais do perfil vertical de 
da refratividade modificada. Uma grade regular (xi, hj) foi 
definida para cada um e valores de M (xi, hj) entre 2 curvas de 
nível foram estimados pela média quadrática das interpolações 
lineares vertical e horizontal, gerando um mapa completo de M. 
Mapas de gradientes vertical e horizontal de M foram 
encontrados a partir da aplicação de diferença central aos mapas 
completos de M. Entretanto, o gradiente horizontal em cada 
elemento foi desprezado, já que seu valor foi em média 525 
vezes menor que o gradiente vertical. Portanto, apenas o 
gradiente vertical de M em cada elemento foi considerado. 

B. Dutos de Evaporação no Mar do Brasil 

Resultados de medidas realizadas por instrumentos 
meteorológicos instalados em  nove boias oceanográficas do 
Programa Nacional de Boias (PNBOIA), localizadas na costa 
brasileira estão disponíveis em https://www.marinha.mil.br/ 
chm/dados-do-goos-brasil/pnboia-mapa. As posições das boias 
estão apresentadas na Figura 5. Estes dados foram acessados em 
02/04/2018 e processados utilizado o modelo de Paulus [4], 
brevemente descrito a seguir. Este autor analisou as 
comparações de diversos modelos semiempíricos de dutos de 
evaporação e medições de propagação realizadas por Jeske. O 
resultado desta análise foi a elaboração de um modelo prático 
que utiliza dados de sensores situados em boias oceanográficas 
ou navios para estimar altura de dutos de evaporação [4].  

 

 
Figura 4: Mapas de refratividade modificada disponíveis na literatura: (a) 

Região de Canterbury [7] e (b) Região do Canal Inglês [8].   

 

Figura 5: Localização das boias do PNBOIA. 

O modelo utiliza os seguintes dados de entrada e limites: 

 - Velocidade do vento, entre 0 e 50 nós; 

 - Temperatura do ar, entre -20 °C e 50 °C; 

 - Umidade relativa do ar, entre 0 % e 100 %; 

 - Temperatura da água do mar, entre 0 °C e 40 °C. 

 Como saída, o modelo estima a altura do duto de evaporação 
com limites entre 0 m e 40 m, estimada como aquela associada 
ao valor crítico do gradiente da refratividade potencial 
∇N𝑝𝑜𝑡=-125 unidade-N/km (∇N = -157 unidade-N/km ou 

∇M = 0 unidade-M/km). Um algoritmo que estima as alturas de 
dutos de evaporação foi desenvolvido a partir da conversão e 
adaptação do código FORTRAN descrito em [2], [4] para a 
linguagem MATLAB. Duas adaptações foram feitas ao código: 
a primeira foi a utilização das medições de pressão atmosférica 
pelo sensor instalado na boia, ao invés da utilização do valor 
padrão P0 = 1000 mb. A segunda foi a utilização da altura de 
referência z1 = 3,7 m, conforme a altura dos sensores das boias 
brasileiras, ao invés do valor fixo z1 = 6,0 m utilizado por Paulus 
[4].  

 O algoritmo também divide as medições em 4 períodos do 
dia: madrugada (0 h às 6 h), manhã (6 h às 12 h), tarde (12 h às 
18 h) e noite (18 h às 24 h). Médias aritméticas simples de cada 
grandeza física (temperatura, umidade, pressão total e 
velocidade do vento) em cada período são calculadas e depois 
utilizadas para simulação das alturas dos dutos. Assim, quatro 
valores de cada grandeza (médias da madrugada, manhã, tarde e 
noite) e, consequentemente, quatro alturas de dutos são 
associadas a cada dia de medições. 

A tabela I apresenta a probabilidade de ocorrência de dutos 
com altura superior a 20 m nas nove regiões geográficas de 
cobertura do PNBOIA, a saber: Rio Grande – RS, Itajaí – SC, 
Santos – SP, Niterói – RJ, Cabo Frio – RJ, Vitória – ES, Porto 
Seguro – BA, Recife – PE e Fortaleza – CE. Esses resultados 
foram obtidos utilizando-se o algoritmo descrito acima e as 
101.004 medições de cada grandeza física (velocidade do vento, 
temperatura do ar, temperatura da água, umidade relativa do ar 
e pressão atmosférica) disponibilizadas entre os anos de 2009 e 
2017.  
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Nota-se que a região nordeste possui as maiores 
probabilidades de ocorrência de dutos com mais de 20 m e 
baixas variações entre os meses do ano. Pode-se observar, 
também, que os resultados de Niterói e Cabo Frio são 
substancialmente distintos, apesar da proximidade geográfica, e 
que a boia de Niterói possui os menores valores de probabilidade 
entre as nove boias. Isso se deve ao fato de a boia localizada em 
Niterói ser a única que não está localizada em mar aberto, mas 
no interior da Baia de Guanabara, sofrendo menor influência de 
ventos. 

IV. SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

A. Regiões com Variação Horizontal do ∇M  

Inicialmente, o elemento de cada mapa descrito na seção 
III.A que contém o transmissor é identificado. Em seguida, o 
traçado de raios é realizado neste elemento, com base na equação 

(15), considerando os valores de ho, o e  apropriados. A aresta 
do elemento interceptada pelo raio é identificada, assim como o 
novo elemento no qual o traçado deverá ser realizado (mais uma 
vez, com os parâmetros apropriados). Este procedimento parcial 
é repetido até que o raio atinja a distância desejada. O traçado de 
um raio é também repetido para todos os ângulos de elevação 

oq (q = 1, ..., Q) iniciais desejados.   

Além do traçado de raios propriamente dito, o modelo 
determina o valor da Função de Transferência H(f) definido pelo 
transmissor (fixo) e cada ponto de observação na frequência 
desejada, considerando os efeitos de múltiplos percursos. Isto é, 
calcula  

H(f)=∑ |
ER

ET
|
p

e-i2πfτpp=P

p=0                          (12) 

considerando a amplitude e a fase de p raios que atingem o ponto 
de observação. Para a amplitude, determinada por intermédio da 
equação (7), dois raios são considerados (os abaixo e acima da 
altura do ponto de observação, por par lançado). Para a fase, 
determinada por intermédio da equação (4), o retardo τp =
𝜁(𝑠) 𝑐⁄  (onde c é a velocidade da luz no vácuo) associado é 
calculado pela interpolação linear entre aqueles mesmos dois 
raios utilizados na determinação da amplitude. 

Considerando r a distância entre o transmissor e o receptor, 
o fator de propagação (propagation factor - PF) é definido por 
PF = H(f) e a perda de propagação (path loss – PL) é descrita 
pela equação abaixo, sendo r em km e f em MHz. 

PL =(32,44+20 log
10

r +20 log
10

f)-20 log
10

PF       (13) 

Nesta equação, o termo entre parênteses representa a perda no 
espaço livre (FSL). 

 Foram realizadas simulações de valores de PL na troposfera 
de Canterbury [7] e do Canal Inglês [8]. As seguintes 
configurações foram utilizadas: frequências entre 1 GHz e 20 
GHz, antenas com altura de 15 m, sendo 1000 raios lançados 
entre -1° e 1° de elevação a partir de antena transmissora com 
largura do feixe (Gaussiano) de meia potência de 13º e 
polarização horizontal. O solo foi considerado plano, com 
permissividade relativa εr = 75 e condutividade σ = 5 S/m (água 
do mar) no percurso entre 0 km e 235 km e εr = 30 e σ = 0,01 
S/m (solo úmido) no percurso entre -10 km e 0 km. Para a região  

 

de Canterbury [7], a antena transmissora foi posicionada em -10 
km (10 km em terra) e a antena receptora em 50 km, a partir do 
início do mar. Quatorze raios atingiram a antena receptora. Para 
a região do Canal Inglês [8], a antena transmissora foi 
posicionada em 0 km (início do mar), a antena receptora em 90 
km e dois raios a atingiram.  

 Nas Figuras 6a e 6b, é possível visualizar a formação de 
dutos nas duas regiões, viabilizando a comunicação além do 
horizonte, situado a aproximadamente 32 km. Como mostra a 
Figura 6b, o traçado de raios também possibilita a visualização 
de: (1) regiões de sombra, como a compreendida entre 120 km e 
180 km de distância, abaixo de 100 m de altura; e (2) regiões de 
multipercursos (por exemplo, na região compreendida entre as 
distâncias de 140 km a 160 km e alturas de 250 m a 300 m. A 
Figura 7 mostra que, em Canterbury [7], os valores de PL se 
aproximam dos valores da perda no espaço livre (FSL) para 
frequências entre 1,0 GHz e 1,2 GHz e se distanciam para 
frequências entre 1,2 GHz e 20,0 GHz. No Canal Inglês [8], 
observa-se que perda de propagação PL é menor que a perda no 
espaço livre FSL, de forma praticamente constante, para as 
frequências de 1 GHz a 20 GHz. 

 

Figura 6: Traçado de raios com ∇M colorido ao fundo das regiões de: (a) 

Canterbury [7]; e (b) Canal Inglês [8].  

TABELA I 

Probabilidade Percentual de Ocorrência Mensal de Dutos de 

 Evaporação Acima de 20 m no Litoral Brasileiro 

MÊS\ 
BOIA 

Rio 
Grande 

Santa 
Catarina 

Santos Niterói 
Cabo 
Frio 

Vitória 
Porto 

Seguro 
Recife Fortaleza 

JAN 42 30 1 11 14 15 60 60 85 

FEV 29 45 13 9 14 36 68 80 63 

MAR 60 63 42 0 27 28 61 74 51 

ABR 69 44 34 * 42 50 52 78 61 

MAI 56 38 48 3 25 34 44 91 85 

JUN 44 27 23 1 0 18 31 76 50 

JUL 46 17 21 2 17 39 28 65 93 

AGO 37 19 28 2 29 * 60 90 98 

SET 22 22 35 3 20 * 38 84 92 

OUT 22 20 21 2 17 7 42 97 80 

NOV 27 34 21 4 18 12 9 96 94 

DEZ 31 33 9 18 16 30 50 71 85 

MÉDIA 

MESES 
40 33 25 5 20 27 45 80 78 

* Não há dados disponíveis 
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Figura 7: Comparação entre PL e FSL em função da frequência. (a) Para a região 
de Canterbury [7], a antena transmissora foi posicionada em -10 km (10 km em 
terra) e a antena receptora em 50 km, a partir do início do mar. (b) Para a região 
do Canal Inglês [8], a antena transmissora foi posicionada em 0 km (início do 
mar), a antena receptora em 90 km. Todas as antenas se situam a 15 m do solo 
ou mar. 

B. Dutos de Evaporação 

 O traçado de raios também foi aplicado a um ambiente com 
duto de evaporação de 20 m de altura, com antenas situadas a 15 
m da superfície do mar (εr = 75 e σ = 5 S/m), operando com 
polarização horizontal em percurso de 60 km. Foram lançados 
1000 raios entre -5° e 5° de elevação a partir da mesma antena 
transmissora. As Figura 8 e 9 mostram o traçado dos raios e os 
valores de PL para frequências de 3 GHz, 5 GHz e 10 GHz, 
sendo os resultados comparados com os fornecidos pelo 
software AREPS 3.6 [5], baseado na solução numérica de 
equação parabólica. Nota-se que os resultados correspondentes 
se aproximam apenas nas frequências mais elevadas (neste caso, 
10 GHz). Diferenças semelhantes às observadas na Figura 8 
estão presentes no trabalho de Dahman et al. [9], que compara 
resultados de propagação nas frequências de 1,5 GHz e 4,5 GHz 
para dutos de diversas alturas. Em [10], também se observa que 
o duto influencia mais os resultados fornecidos pelo AREPS nas 
frequências mais elevadas (10,5 GHz, 15,0 GHz e 20,0 GHz).    

V. CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos para as regiões de Canterbury [7] e 
Canal Inglês [8] mostram a importância de se considerar as 
variações horizontais do perfil vertical da refratividade para 
enlaces além do horizonte. Para aplicações marítimas, os 
resultados estatísticos da ocorrência de dutos acima de 20 m, e a 
simulação de um enlace com tais características, indicam o 
grande impacto que o fenômeno de dutos de evaporação pode 
ter em enlaces com as mesmas características na costa brasileira. 

 

Figura 8: Traçado de raios em região com duto de evaporação de 20 m de 
altura. 

 

Figura 9: Comparação do PL dos modelos AREPS e de traçado de raios nas 
frequências de: (a) 3GHz, (b) 5 GHz e (c) 10 GHz.  

 Este trabalho mostrou que a técnica de traçado de raios, 
muito utilizada apenas para a visualização das trajetórias, pode 
também ser utilizada para a determinação do campo elétrico. 
Técnicas que utilizam a solução numérica de equação parabólica 
são mais rápidas para simulação de um mapa de distribuição 
destes campos. No entanto, o traçado de raios mostrou-se 
eficiente quando se deseja determinar a variação da intensidade 
do campo com a altura para distâncias fixas. 
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Abstract—A plasmonic graphene-based filter is suggested and
analyzed. The device consists of a circular graphene resonator
and two waveguides oriented at 90◦ to each other and connected
to resonator. The graphene elements are deposited on a dielectric
substrate of silica and silicon. The physical principle of the
device is based on surface plasmon-polariton (SPP) resonances in
the graphene resonator. We investigate the influence of different
parameters on characteristics of the filter. Numerical simulations
demonstrate that the device has good transmission and reflection
characteristics, as well as the dynamic control through the change
of graphene Fermi energy.

Keywords—graphene, filter, plasmonic, resonator, waveguides

I. INTRODUCTION

Two-dimensional materials (2D), especially graphene,
present several advantages in their use, such as excellent
interaction of the material with electromagnetic radiation in
terahertz (THz)and far-infrared regions. Graphene can be used
in filters, sensors, switches, modulators, photodetectors, tran-
sistors, light emitting devices, among others [1], [2]. Surface
plasmon-polaritons (SPPs) propagate in graphene with better
characteristics than in metals. The use of graphene for making
photonic devices is more advantageous than the use of metals
because the material is extremely versatile, can be easily
adjusted dynamically without geometric changes, acts in a
wide frequency range, and can provide more compact devices
with lower energy losses [3], [4]. In our work we suggest and
analyse electromagnetic filters based on graphene resonator
for infrared and THz region. The filter is formed by a circular
resonator coupled to two waveguides oriented at 90◦ to each
other, deposited on a silica (SiO2) and silicon (Si) dielectric
substrate. We also apply in the analysis analytical Temporal
Coupled Mode Theory (TCMT).

II. PROBLEM DESCRIPTION

The geometry of the filter is shown in Fig. 1. The device
consists of a circular graphene resonator with the radius
R = 60 nm and two graphene waveguides with width w = 20
nm, length L = 150 nm oriented at 90◦ to each other. The

waveguides are coupled frontally to the resonator with a gap
g = 2.5 nm. The graphene elements are deposited on silica
(SiO2) and silicon (Si) substrate. The dielectric layers of
silica and silicon have the thickness h1 = h2 = 50 nm, with
relative permittivity ε1 = 2.09 and ε2 = 11.9, respectively. To
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Port 1
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g
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Graphenez
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h1ε1

h2Silicon (Si) ε2

Silica (SiO )2

P
o
rt

2

w

Fig. 1. Schematic representation of graphene filter: a) top view, b) side view.

calculate the electrical conductivity of the graphene, we use
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semi-classic model of Drude described in [5]:

σ =
2D

π

iω − 1/τ

(ω + i/τ)2
, (1)

where D = 2σ0εF /~ is the Drude weight, σ0 is the conduc-
tivity of graphene, εF is related to Fermi energy of graphene,
~ is the reduced Planck’s constant, e is the electron charge,
τ = 0.9 ps is the relaxation time and ω is the frequency of
the incident wave.

The simulations were performed using the commercial
software COMSOL Multiphysics version 5.2 [6], which is
based on the method of finite elements. As graphene is
a two-dimensional material, it has a very small thickness
which can not be inserted directly in the modelling by the
COMSOL software. To overcome this difficulty we consider
a monolayer with a finite thickness ∆ and the conductivity of
graphene given by [σv] = [σs]/∆, where [σs] is is the surface
conductivity of graphene [7]. In our numerical simulations, we
assume ∆ = 1 nm. The numerical calculations were made for
the following data: εF = 0.3 eV and τ = 0.9 ps.

It is well known that graphene strips can support two kinds
of guided SPP modes, namely guide (fundamental) mode and
edge modes which are discussed in details in [8]. The SPP
modes supported by graphene ribbon with widths up to 260
nm were investigated, where the fundamental (mode 1) and the
higher mode (mode 2) and (mode 3) for the frequencies 20
THz, 30 THz, and 40 THz were calculated. The distribution of
Ez component of these modes in x0z plane is shown in [9].
In this way, we choose the fundamental (mode 1), because
the energy is distributed more uniformly along the width of
the strip in comparison with modes 2 and 3. Fig. 2a and 2b
present frequency dependence of the real and imaginary parts
of the effective refractive index (neff ) for the waveguides with
widths of 20 nm, 30 nm, 40 nm and 50 nm. The waveguide
with the width of 20 nm possesses higher values of the real
and the imaginary parts of neff . The real part neff defining
the wavelength increases with frequency, but the imaginary
part defining losses, decreases. The effective refractive index
defined as neff = βspp/k0, where βspp is the propagation
constant of mode 1 and k0 is the free space wave number.

Below, we calculate the S-parameters of the filter, which
describe the transmission and reflection transmission on ports
1 and 2:

S =

(
S11 S12

S21 S11

)
, (2)

where S11 = S22, due to the plane of symmetry σ (Fig. 1) and
are the reflection coefficient at port 1 and 2, respectively. S21

is the transmission coefficient from port 1 to port 2 and S12 is
the transmission coefficient from port 2 to port 1 (S21 = S12

due to reciprocity of the structure. The bandwidth of the filter
is defined as BW = (f2− f1)/f0× 100, where f2 and f1 are
the upper and lower frequency and f0 is the central frequency
of operation.
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Fig. 2. Frequency dependence of the real and b) imaginary part of effective
refractive index for waveguides with w = 10 nm, 20 nm, 30 nm and 40 nm.

III. SIMULATION RESULTS

A. General Characteristics

The principle of operation of the filter is based on guided
plasmonic waves in the graphene waveguides, which excite
the dipole, quadrupole and hexapole resonances of SPP in
the resonator. Due to specific orientations of these modes, the
wave injected into port 1, will be transmitted to port 2 in the
case of quadrupole resonance (Fig. 3b) and reflected to port
1 in the case of the dipole (Fig. 3a) and hexapole (Fig. 3c)
resonances. In the frequency characteristics of the filters, we
shall consider in the following only the losses related to the
resonator. For this purpose, we subtract from the whole losses
of the circulator the losses of the waveguide with the length
2L (Fig. 1).

The frequency characteristic of the filters is shown in Fig.
4. It is possible to observe that there are three transmission
extremums in the frequencies 23.15 THz (dipole mode), 31.65
THz (quadrupole mode) and 37.27 THz (hexapole mode),
corresponding to the levels of transmission of -31.5 dB, -
0.97 dB and -24.24 dB, respectively. The bandwidth for
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Fig. 3. |Ez | field distribution in filter, a) dipole mode, b) quadrupole mode
and c) hexapole mode, w = 20 nm, R = 60 nm, g = 2.5 nm and εF = 0.3
eV.

the quadrupole mode is of 2.6 %, considering the level of
transmission in -2 dB and for the dipole and hexapole modes
are of 10% and 1.2 %, considering the level of transmission
in -20 dB, respectively.
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Fig. 4. Frequency responses of filter simulated by Comsol (continuous lines)
and by TCMT (circles), R = 60 nm, g = 2.5 nm, w = 20 nm and εF = 0.3
eV.

The temporal coupled mode theory (TCMT) [10] can be
used to calculate the transmission characteristics of the filter.
This method is based on some general assumption such as
weak coupling of the resonator with external world, linearity
of the system and energy conservation. The transmission and
reflection spectrum of the device can be described and given
by equations (6) and (7) [11]:

S211 =

(
1
τw1

)2

(ω − ω1)2−
(

1
τw1

+ 1
τi1

)2 ; (3)

S212 =

(
1
τw2

)2

(ω − ω2)2+

(
1
τw2

+ 1
τi2

)2 ; (4)

S213 =

(
1
τw3

)2

(ω − ω3)2−
(

1
τw3

+ 1
τi3

)2 ; (5)

S21 = S211 + S212 + S213 ; (6)

S11 = 1 + S211 − S212 + S213 , (7)

where τwj is decay rates due to coupling of the resonator
with waveguides, τij is the internal losses of the resonator
and ωj is the resonance frequency to dipole, quadrupole and
hexapole modes, with (j = 1, 2, 3), respectively. The resonance
frequencies and the decay rates were obtained from Comsol
simulations. The calculated parameters are as follows: ω1 =
23.15×1012 rad/s, ω2 = 31.65×1012 rad/s, ω3 = 37.32×1012

rad/s, τw1
∼= 15.0014 × 10−12 s, τi1 ∼= 1.9124 × 10−12 s,

τw2
∼= 1.1082 × 10−12 s, τi2 ∼= 6.6269 × 10−12 s, τw3

∼=
48.4027 × 10−12 s, τi1 ∼= 10.0705 × 10−12 s to the dipole,
quadrupole and hexapole modes, respectively.

In order to analyze the performance of the filters, we vary
geometric and physical parameters such as resonator radius
(R), width of waveguide (w), distance between the resonator
and the waveguides (d) and Fermi energy (εF ).

B. Varying the Width

The frequency responses of the filter for the widths of 10
nm, 20 nm, 30 nm and 40 nm, is shown in Fig. 5, maintaining
all other parameters fixed, i.e. R = 60 nm, d = 2.5 nm and
εF = 0.3 eV.

It is observed that the resonance frequencies are practically
with increasing the width of the graphene waveguides. There
are three peaks of transmission, corresponding to the dipole,
quadrupole and hexapole modes that are around the resonance
frequencies of 23.15 THz, 31.65 THz and 37.32 THz. The
transmittance (dipole mode) is about -30 dB, -34 dB, -64 dB
and -52 dB, (quadrupole mode) -1.5 dB, -0.97 dB, -0.63 dB
and -0.4 dB and (hexapole mode) -45 dB, -32 dB, -29 dB
and -22 dB for width of 10 nm, 20 nm, 30 nm and 40 nm,
respectively. With increase the width of the waveguides, the
coupling between the guides and the resonator also increases,
improving the transmission of signal of the port 1 to the port
2 (see Fig. 2).
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Fig. 5. Frequency responses of filter for different widths w, g = 2.5 nm,
R = 60 nm and εF = 0.3 eV.

C. Varying the Radius

The radius of the resonator was varied between the values
of 50-65 nm. The parameters w = 20 nm, d = 2.5 nm and
εF = 0.3 eV were fixed. The frequency responses of the filter
for different radii are plotted in Fig. 6. One can see that the
characteristics of the device with different values of R are
similar. With the increase of the radius of the resonator shifts
the resonance frequency to lower values.
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Fig. 6. Frequency responses of filter with different radii R, g = 2.5 nm, w
= 20 nm and εF = 0.3 eV.

It is well known that the infinite graphene placed on an
air-dielectric interface supports transverse-magnetic (TM) SPP
waves with a dispersion relation given by [12]:

βspp =
(1 + ε1)(ω~)2

4αεF~c
, (8)

where βspp is plasmons propagation constant, α =
e2/(4πε0~c) ≈ 0.01 is the fine-structure constant and ε1 is the
dielectric constant of the substrate. Thus, one can define the
radius R of the resonator with dipole, quadrupole or hexapole
TM mode from the condition 2πR = nλspp, where λspp is
the wavelength of the TM SPP mode and n, a positive integer,
is the mode number. From the relations βspp = 2π/λspp

and R = nλspp/2π, it is possible to obtain an approximate
expression for the radius of the resonator:

R ≈ A
εF

(1 + ε1)ω2
c

, (9)

where A = 8.3 × 1040(kg.m)−1, εF is Fermi energy given
in (J). One can see the radius of the resonator R in (m)
depends on the central frequency of the circulator ωc given in
(Hz), on the εF and ε1. The central frequencies of the filter
for the dipole, quadrupole and hexapole modes are increased
with decreasing the radius R as it follows from 9, (Fig. 7).
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Fig. 7. Central frequency of filter versus radii R, g = 2.5 nm, w = 20 nm,
εF = 0.3 eV.

D. Varying the gap

The gap was varied from 0 nm to 10 nm and frequency
responses are plotted in Fig. 8. It can be observed that there
was not significant variations in the frequencies of resonances.
However, transmission levels of -3.27 dB (g = 10 nm), -1.66
dB (g = 5 nm), -0.97 dB (g = 2.5 nm) and -6 dB (g = 0 nm)
was reached for quadrupole mode, evidencing the influence
of the coupling between the waveguides and the resonator.
When gap g = 0, the conduction current appears between
the waveguiding strip and the resonator, and this changes the
coupling coefficient drastically.

E. Varying the Fermi energy

Varying Fermi energy of graphene by an external electric
field, one can change the carrier density of the material. In
this way, it is possible to control dynamically the central
frequency of the device. The influence of the Fermi energy
on the resonance frequencies for the structure with 2.5 nm
gap, 20 nm width and 60 nm radius was investigated. The
Fermi energy was varied from 0.1 eV to 0.3 eV and the
corresponding frequency responses are plotted in in Fig. 9.
It can be observed that the increase of the Fermi energy shifts
the resonance frequency to higher values. With change of εF
between 0.1 eV and 0.3 eV the center frequencies ranged from
13.4 THz to 23.15 THz (dipole mode), 18.3 THz to 31.65 THz
(quadrupole mode) and 26.38 THz to 37.32 THz (hexapole
mode), respectively.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

388



20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Frequency (THz)

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
|S

  
| (

d
B

)
2
1

g = 0.0 nm

g = 10 nm

g = 5.0 nm

g = 2.5 nm
S21{

Fig. 8. Frequency responses of filter for different values of gap g, w = 20
nm, R = 60 nm and εF = 0.3 eV.
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Fig. 9. Frequency responses of filter for different values of εF , g = 2.5 nm,
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IV. CONCLUSIONS

In this work we have suggested, analysed and confirmed by
numerical simulations and TCMT a possibility of realization of
a plasmonic graphene-based filter. The analysis revealed that
the center frequencies of the device can be adjusted by the
radius of the disc resonator. These frequencies can be tuned
also by Fermi energy of graphene, applying an external electric
field. Furthermore, the frequency band can be changed by
the coupling distance between the resonator and the graphene
waveguides. The results of this study can be used to design
filters and modulators operating in THz and FIR regions.
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Abstract — Rectennas operando de forma a reaproveitar a 
energia eletromagnética do ambiente necessitam superar diversos 
desafios para viabilizar seu uso comercial. Diversos circuitos, 
antenas e topologias têm sido estudados de forma a aumentar a 
eficiência do sistema. Neste trabalho, foi investigado o 
reaproveitamento da energia eletromagnética a partir de uma 
rectenna conectada a um conversor do tipo booster para realizar 
o carregamento elétrico de uma bateria do tipo Íons de Lítio. 
Uma antena, do tipo impressa constituída de um conjunto de 
quatro ressoadores, foi projetada e otimizada no software CST® 
e, então, manufaturada sobre um substrato de FR4. Um circuito 
retificador dobrador de tensão foi inicialmente projetado e 
otimizado no software ADS®. Após as simulações, o retificador 
foi também manufaturado sobre um substrato dielétrico FR4. A 
rectenna foi testada com o emprego do booster e comparada com 
a operação sem o booster de maneira a avaliar o uso do 
conversor. 

Keywords—antena, bateria, booster, rectenna, retificador.   

I.  INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, devido ao aquecimento da atmosfera 
terrestre proveniente do acúmulo dos gases provocadores do 
efeito estufa, novas fontes de energia que não utilizam 
combustíveis fósseis têm sido propostas e investigadas [1]. 
Também recentemente, devido ao incremento do uso dos sinais 
eletromagnéticos para comunicações, há uma maior 
disponibilidade de energia eletromagnética nos ambientes 
internos e externos. Dessa maneira, o aproveitamento da 
energia desses sinais eletromagnéticos de comunicação para 
também alimentar cargas elétricas, é uma maneira de expandir 
as opções de fontes não poluidoras de energia. Cargas de 
baixíssimo consumo, tais como baterias ou dispositivos da 
Internet das Coisas (IC) [2], são opções adequadas para serem 
alimentadas via energia eletromagnética. O aproveitamento 
dessa energia pode ser realizado com o uso da rectenna, ou 
antena retificadora [3]. A princípio, a rectenna pode operar no 
modo Transmissão de Energia Sem Fios (TESF), com uso de 
uma fonte sinais de radiofrequência (RF) dedicada, ou então no 
modo reaproveitamento da energia RF do ambiente. No modo 
reaproveitamento, uma parcela da energia eletromagnética 
disponível no ambiente e que não é efetivamente utilizada, é 
então aproveitada para alimentar pequenas cargas e sem 
geração de resíduos poluentes. 

Entretanto, diversos desafios necessitam ser superados para 
a captação eficiente da energia RF do ambiente com o emprego 
da rectenna. Os reduzidos níveis de densidade de potência RF 

no ambiente, acrescido das não-linearidades operacionais dos 
circuitos eletrônicos operando em alta frequência são 
características intrínsecas ao sistema. Neste trabalho, com o 
objetivo de superar tais desafios, são investigadas as seguintes 
estratégias: emprego de um modelo de antena impressa 
apresentando alta diretividade, uso de um retificador dobrador 
de tensão e emprego de um conversor booster CC-CC.  

A escolha adequada da carga também é uma importante 
característica para a correta operação da rectenna. Como as 
fontes de RF possuem baixos valores de energia, devem ser 
escolhidas cargas que não requeiram valores elevados de 
corrente ou tensão elétrica. Em vista disso, uma bateria do tipo 
Íons de Lítio, normalmente instalada em notebooks e 
smartphones, é uma escolha apropriada para ser alimentada por 
uma rectenna, pois o processo de carregamento requer somente 
a circulação constante de uma corrente elétrica a partir do 
retificador em direção à bateria. O tempo necessário para o 
carregamento deverá ser tão longo quanto menor for a corrente 
circulante e uma corrente extremamente baixa, mesmo não 
possibilitando o pleno carregamento, possibilitará a redução do 
consumo energético, o que já se configura como um benefício. 
A configuração completa da rectenna sob teste está 
apresentada na Fig. 1, onde é utilizada a energia RF 
proveniente de um roteador comercial de internet, operando na 
frequência de 2,45 GHz, com um pico máximo de potência de 
saída Pout de 18 dBm.  

II. ANTENA 

 
A antena é o componente da rectenna responsável pela 

captação da energia RF presente no ambiente. Como os níveis 
energéticos são extremamente baixos, a antena deve ser 
projetada de maneira meticulosa de forma a entregar um nível 
de tensão adequado ao circuito retificador.  

Em sistemas rectennas, normalmente são empregadas as 
antenas do tipo impressas, com uso comum das geometrias 
retangulares, circulares e dipolo [4]. No entanto, antenas 
impressas possuem algumas desvantagens, tais como baixa 
eficiência, baixo ganho e banda estreita de frequências. Desse 
modo, conjuntos de elementos ressoadores são utilizados de 
maneira a possibilitar um maior ganho e diretividade para a 
antena, garantindo, portanto, uma maior coleta da energia RF 
[5].  

Uma antena retangular foi projetada contendo um conjunto 
de quatro elementos ressoadores, impressos sobre um 
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substrato de fibra de vidro, FR4. O substrato possui espessura 
t = 1,5 mm, recoberto em suas duas faces com uma camada de 
cobre com espessura tc = 0,03 mm. Ele foi experimentalmente 
caracterizado em laboratório contendo os seguintes 
parâmetros: permissividade elétrica relativa εr = 4,3, e 
tangente de perdas δ = 0,01. 

 Após o projeto inicial, as dimensões da antena foram 
submetidas ao processo de otimização para a obtenção de duas 
funções objetivo: impedância de entrada Zin =  50 Ω e máxima 
diretividade, ambos na frequência de 2,45 GHz. Entretanto, de 
forma a obter uma antena manufaturada possuindo um valor 
de Zin próximo ao simulado, é necessário  considerar a 
alteração do valor de Zin devido ao uso de conectores do tipo 
SMA. Tais conectores, quando utilizados em antenas ou 
circuitos de RF, alteram o valor de Zin devido a presença de 
indutância série e capacitância paralela [6]. A otimização foi 
efetivada com o uso da técnica de Algoritmo Genético (AG), 
disponibilizada pelo software CST® (Computer Simulation 

Technology).  As dimensões finais da antena são apresentadas 
na Fig. 2, enquanto na Fig. 3 é mostrado o diagrama de 
radiação e na Fig.4, os resultados simulado e medido do 
parâmetro S11. O parâmetro S11 da antena foi medido com o 
uso de um analisador de rede modelo E5071C – Keysight.  

Analisando a Fig. 3, verifica-se que a antena projetada 
possui um valor elevado de diretividade, 11,3 dBi na direção 
normal ao plano do substrato. Na Fig. 4, verifica-se que há 
divergência moderada entre os valores de S11 medido e 
simulado na frequência de 2,45 GHz. Tal discrepância é 
principalmente causada devido ao método empregado para a 
confecção da antena, manual com uso de estampa com prensa à 
quente e corrosão por percloreto de ferro. Todavia, o valor 
medido de S11 = −19,055 dB encontra-se abaixo do limite 
operacional (-10 dB) e assim, a antena está operacional para o 
trabalho na rectenna. 

 
Fig. 1 – Diagrama de blocos básico do sistema rectenna sob estudo. 

 

Fig. 2 – Antena manufaturada após otimização. Dimensões em milímetros. 

 

Fig. 3 – Diagrama de radiação da antena impressa. 

 

Fig. 4 – Parâmetro S11 medido (m1 - tracejado) e simulado (m2 - contínuo) da 
antena impressa. 

III. RETIFICADOR 

Como a energia RF captada pela antena de uma rectenna 
possui frequência elevada, é necessário utilizar um processo de 
retificação para adequar a energia coletada de forma que ela 
possa ser apropriadamente utilizada para alimentação da carga. 
O principal componente de um circuito retificador, o diodo, 
que é de fundamental importância para o funcionamento 
eficiente da rectenna. Os tradicionais diodos à base de silício 
não são adequados para operação em circuitos RF devido a 
deformação do sinal de saída [7]. Assim, foi projetado um 
circuito retificador empregando diodos do tipo Schottky, 
modelo HSMS-2852 – Avago [14], que é adequado para operar 
em frequências elevadas (2,45GHz) e apresenta reduzido valor 
de tensão de barreira, 150 mV.  

Várias topologias de circuitos retificadores têm sido 
investigadas e utilizadas em rectennas, tais como diodo-série, 
diodo-shunt, dobrador de tensão simples, dobrador de 
múltiplos estágios e ponte de diodos [8]. A topologia dobradora 
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de tensão simples, como apresentado na Fig. 5 foi a escolhida 
para compor o sistema aqui proposto. Essa topologia foi 
escolhida por ser capaz de entregar em sua saída uma tensão 
aproximadamente duas vezes maior em comparação à entrada 
[8]. Na Fig. 5, os componentes D1 e D2 são os diodos Schottky, 
C1 e C2 são capacitores de 100 μF, modelo 
C4532X5R1A107M280KC – TDK [15] e RL é a carga que se 
deseja alimentar. Tal valor de capacitância foi escolhida para 
fornecer uma tensão CC na saída com menor nível de 
flutuação, enquanto a carga RL é o conjunto booster conectado 
à bateria Li-Ion, ambos ligados na saída do retificador. 

 Entre o circuito retificador e a antena, necessita-se incluir 
também algum elemento para efetivar o casamento de 
impedância de forma a reduzir a ocorrência de ondas 
estacionárias entre esses blocos [9].  Assim, o circuito 
retificador foi manufaturado em conjunto com um bloco para 
casamento de impedâncias, projetado com utilização de linhas 
de transmissão e stub aberto impressos em um substrato de 
FR4. O substrato utilizado foi idêntico ao empregado para a 
confecção da antena, portanto, possuindo as mesmas 
características constitutivas e elétricas. O circuito foi projetado 
e otimizado no software ADS® (Advanced Design System), 
utilizando a técnica de AG, apresentando como função 
objetivo, S11 < -10 dB na frequência de 2,45 GHz. Durante o 
processo de otimização a potência de entrada Pin no retificador 

foi ajustada em -10 dBm, valor adequado para a operação no 
reaproveitamento da energia RF do ambiente [10]. A topologia 
final do circuito, com as dimensões em milímetro, encontra-se 
na Fig. 6, enquanto os valores de S11 medido e simulado do 
retificador são apresentados na Fig. 7. 

Verifica-se também na Fig. 7, a ocorrência de divergência 
entre os valores medido e simulado para o parâmetro S11 do 
retificador. Novamente, o processo manual de manufatura, 
acrescido das incertezas das características do substrato, 
influíram no resultado. Entretanto, como o valor do S11 medido, 
-13,227 dB está abaixo de -10 dB, o retificador está em 
condições operacionais para a rectenna. 

 
Fig. 5 – Topologia do circuito retificador: dobrador simples de tensão. 

 
Fig. 6 – Geometria do circuito retificador. 

 

 
Fig. 7 – Parâmetro S11 medido (m1 - tracejado) e simulado (m2 – contínuo) do 

retificador. 

IV. CONVERSOR BOOSTER CC-CC 

Em situações onde a tensão de saída Vout fornecida pela 
rectenna a partir da energia RF é suficiente para alimentar a 
carga escolhida, o uso de um conversor CC-CC booster em 
associação a elementos armazenadores de carga, tais como 
capacitores, pode ser extremamente benéfico [11]. O conversor 
possui como função principal a elevação da tensão de saída 
Vout, além de normalmente possuir funções de gerenciamento 
de energia e proteção elétrica. 

Foi escolhido o conversor modelo BQ25504 – Texas 
Instruments [12] por apresentar uma tensão de partida 
reduzida, baixo consumo energético, possibilidade de uso de 
supercapacitores para controlar melhor a tensão de saída, além 
da presença de circuitos internos de proteção contra sub e sobre 
tensão [12]. Os níveis de tensão de operação do conversor são 
ajustados, conforme procedimento disponível no datasheet do 
dispositivo, através da escolha do valor de resistores 
externamente conectados ao circuito. Para isso foi utilizado o 
conversor previamente projetado e construído em [13] em 
conjunto com a rectenna de forma a verificar o seu 
comportamento durante o carregamento da bateria Li-Ion. Foi 
utilizado um supercapacitor de 470 μF com objetivo de garantir 
uma tensão Vout com menor flutuação na saída. Conforme 
ensaios realizados em [13], utilizando uma carga resistiva de 
100 kΩ, o conversor foi capaz de operar à frio a partir de uma 
tensão mínima de 441 mV. Após iniciada a operação, o 
conversor se mantém funcionando até uma tensão mínima de 
97,5 mV em sua entrada. Esses valores de tensão estão em 
níveis adequados para o trabalho em conjunto com uma 
rectenna, validando, portanto, a proposta para o carregamento 
da bateria Li-Ion com o uso do reaproveitamento da energia RF 
do ambiente. Na Tabela I encontram-se os parâmetros 
calculados para o conversor conforme descritos e calculados 
em [13], enquanto na Fig. 8, é apresentando o diagrama 
esquemático do booster junto aos resistores externos projetados 
para o circuito.   
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Fig. 8 – Diagrama esquemático do conversor BQ25504 [13]. 

TABELA I – PARÂMETROS PARA O PROJETO DO CONVERSOR BQ25504 [13] 

VBAT_OV 
(sobretensão) 

3,5V VBAT_HYST 2,8V 

VBAT_UV 
(subtensão) 

2,2V MPPT (Maximum Power 
Point Tracker) 

desativado 

VBAT_OK 2,4V OT (desligamento térmico) 65°C 

 

V. ENSAIOS DE CARRGAMENTO  

Após manufaturada a rectenna, foi realizado o ensaio de 
carregamento da bateria Li-Ion segundo a configuração 
apresentada na Fig. 1. Com o objetivo de avaliar o 
comportamento do booster, a bateria também foi carregada 
utilizando apenas a rectenna, sem o emprego do conversor. A 
fonte de energia RF utilizada foi um roteador de internet 
padrão Wi-Fi, modelo TL-WR841HP (TP-Link), operando em 
na frequência de 2,45 GHz e potência máxima de saída de 18 
dBm. Uma antena transmissora dipolo, fornecida junto ao 
roteador, apresentando diretividade de 8 dBi foi empregada 
para irradiar a energia RF no ambiente. A rectenna foi 
posicionada de maneira alinhada com a antena transmissora, 
com uma distância entre elas variando de 10 até 60 centímetros 
para avaliar o comportamento da corrente elétrica na bateria em 
função da distância. Os resultados de medição obtidos são 
apresentados na Fig. 9. 

Analisando o gráfico, verifica-se que, para distâncias 
menores entre a rectenna e o roteador Wi-Fi, a corrente elétrica 
de carregamento da bateria Li-Ion foi maior sem o uso do 
booster, em comparação ao teste com o emprego do conversor. 
Esse comportamento pode ser atribuído à energia mínima 
necessária para ativar o circuito do conversor, acrescentado 
pelas perdas de descasamento de impedância devido à inserção 
de mais um bloco no sistema. 

 Todavia, na distância de aproximadamente 50 centímetros, 
ocorre a inversão dos valores medidos de corrente elétrica, com 
maiores valores obtidos com o uso do conversor. Uma vez o 
booster ativado, há a manutenção de um nível mais estável de 
corrente elétrica circulando em direção à bateria, como 

apresentado pela curva com maior constância da corrente 
elétrica. O circuito com o booster opera até a distância máxima 
de 80 centímetros, ponto no qual cessa a circulação de corrente 
elétrica em direção à bateria. A corrente fornecida pela 
rectenna sem o booster, embora apresente um pico maior para 
distâncias menores, decai rapidamente com o incremento da 
distância, cessando de operar completamente na região 
próxima de 70 centímetros. 

VI. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, foi proposto e investigado um sistema para 
reaproveitamento da energia eletromagnética disponível no 
ambiente com o uso de uma rectenna e do conversor booster 
BQ25504. 

Inicialmente, foi apresentado o projeto e otimização de uma 
antena impressa, manufaturada sobre um substrato de FR4, 
possuindo um valor elevado de diretividade, 11,3 dBi. 
Posteriormente, foi apresentada as características funcionais 
básicas do circuito retificador dobrador de tensão com emprego 
do diodo Schottky HSMS-2852. O circuito conversor booster 
foi avaliado e então conectado à rectenna para efetivação do 
carregamento da bateria.  

As medições realizadas na Seção V indicaram que a 
rectenna operando com o conversor BQ25504, em comparação 
ao não emprego do dispositivo, foi capaz de carregar a bateria 
Li-Ion com maiores valores de corrente na ocorrência de 
menores valores de Pin, ou seja, maiores distâncias.  Entretanto, 
dados os baixíssimos valores medidos de corrente elétrica, 
melhorias adicionais devem ser realizadas. O circuito booster 
empregado neste trabalho, foi o mesmo projetado e construído 
em [13]. Embora operacional, tal circuito foi projetado para 
uma carga diferente da bateria Li-Ion utilizada neste trabalho. 
Portanto, um projeto de um booster dedicado para operar em 
sistemas de carreamento de baterias, deve resultar em maiores 
valores de corrente elétrica.   

Conclui-se, assim, que a operação da rectenna em locais 
em que os níveis de energia RF do ambiente são extremamente 
baixos, pode ser incrementada com o uso do conversor 
investigado. As fotografias dos dispositivos manufaturados são 
apresentadas nas Figs. 10, 11 e 12. 

 

 

Fig. 9 – Carregamento da bateria Li-Ion com uso da rectenna: com booster e 
sem booster. 
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Fig. 10 – Antena manufaturada com conjunto de quatro ressoadores e linhas 
de transmissão. 

 

Fig. 11– Circuito retificador manufaturado. 

 

Fig. 12 – Conversor manufaturado e capacitor de 470 μF [13]. 
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Abstract—This paper proposes a set of expressions to 

calculate dc inductance of circular spiral coils with rectangular 

cross section. The developed method divides the inductor in 

individual spirals corresponding with its number of turns. Total 

inductance is calculated from the self-inductance of each spiral 

and the mutual inductance between them. The results were 

compared with experimental measures carried out in published 

works. Through 3D simulations made by the Finite Element 

Method in Ansys Maxwell 18 was analyzed how the variation of 

all geometric parameters of the inductor influences the accuracy 

of the proposed model. The calculations performed proved to be 

in excellent agreement with simulations and experimental 

measurements. Results with smaller errors were obtained when 

compared to some of classical expressions of inductance 

calculation in circular flat coils. 

Keywords— Finite Element Method; circular spiral coil; 

mutual inductance; self-inductance 

I.  INTRODUCTION  

Circuit boards printed spiral inductors are used in a broad 
branch of applications. They can be found in RF filters [1], 
oscillators [2], Wireless Power Transfer (WPT) systems [3], 
wireless sensing [4-7], and as passive components in silicon 
based integrated circuits [8].  

There are several expressions reported in the literature to 
calculate dc inductance of circular flat inductors. In [9-11] 
simple equations are presented to perform the calculation. They 
provide reasonable results for typical applications. However, 
they have limitations for certain geometrical conditions. In [10] 
an error up to 5% is established for inductors with a radial 
thickness greater than 20% of the mean radius (c > 0.2a). In 
[11], the accuracy of the result is compromised when the ratio 
between turns spacing and conducting track width increases. 
For both, [10] and [11] track thickness is not considered in 
calculation. 

In this work we propose a set of expressions for calculating 
dc inductance of circular flat coils with rectangular cross 
section. The results are compared to experimental data and 3D 
Finite Elements Method (FEM) simulations in Ansys Maxwell 
18. Also is studied how changes in all geometric parameters 
affects the model accuracy. 

II. INDUCTANCE CALCULATION METHOD 

Consider a flat inductor as shown in Fig. 1, where ri, ro, w, 

s, and c are the inner radius, outer radius, turn width, turn 

spacing and radial thickness, respectively.  

 
If the inductor is divided into n individual spirals, the total 

inductance will depend on self-inductance of each spiral Li and 

mutual inductance M between them, as defined in following 

expression. 

                       

 

   

          

 

     

   

   

                             

The method proposed in this work allows calculating the 

self-inductance of each turn of the inductor and the mutual 

inductance between them. 

A. Self-inductance calculation 

Each self-inductance depends on the spiral length. In order 

to determine this length, each turn can be sectioned in Z 

straight segments. Thereby every segment will have an 

associated arc of the spiral. This is represented in the Fig. 2. 

Note that there is an error in considering a segment equal to its 

corresponding arc. However, it is easy to see how the larger 

the number of segments, the shorter the length. Thus the 

length of the arc will be also smaller and will tend to a straight 

 
Fig. 1. Circular flat inductor. Main parameters. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

395



line, reducing the error. The number of segments was set at 

360 in this work. We proved that an amount beyond this value 

has no significant impact on the results. For instance, for Z 

with values of 360 and 1000, considering an inductor with 12 

turns, ri=7.65mm, w=0.6mm and s=0.4mm, the error in final 

inductance is 49.85pH.  It is important remark that if the spiral 

radius increased, it would be necessary to increase the number 

of segments to keep the error low. 

 

Having Z segments we can represent (Z + 1) radii per turn. 
Here the last radius coincides with the first radius of the next 
turn. The increment between two consecutive radii is: 

                                               
   

 
                                             

And 

                                                                                               

The length of each segment is calculated from the relation 
between two successive radii and the angle between them. 
Consider the triangle in the following figure, where rj and rj-1 
are two consecutives radii and cathetus sj corresponds with one 
of the Z segments in the spiral. The angle formed between both 
radii has value        . 

 

After making some trigonometric manipulations the 
following expression is obtained for the length of segment sj. 

                                    
 
     

                                  

The total length of each single spiral is given by: 

                                                       

 

   

                                   

Calculation of individual spiral self-inductance was 
performed using the expression proposed by Greenhouse in 
[12], which derives from the formulas presented by Grover in 
[13]. Initially we attempted to calculate the self-inductance of 
each segment and through their summation, to obtain the self-
inductance of the loop. However, the above expressions are no 
longer valid for values of          , where t is the conductor 

thickness. Given this situation, the self-inductance of the whole 
spiral was calculated considering it as a straight conductor. 
However, an experimental fit was made for this by multiplying 
the expression by a coefficient         Thus:  

                                
   

   
          

   

   
                      

The total inductor self-inductance LSelf will be the sum of all 
individual self-inductances, as shown on the first term of (1). 

B. Mutual inductance calculation 

In [14] the author presents an expression based on complete 
first and second type elliptical integrals to calculate the mutual 
inductance between two concentric circular filaments; 
separated by a distance b and with radii a and A. 

                               
 

 
   

 

 
                                     

                                 
    

          
                                          

Where,    is the magnetic permeability of vacuum, K and E 
are complete elliptic integrals of first and second type with 
modulus k, respectively.  

                                     
  

          
 

   

 

                           

                                       
 
     

   

 

                                     

For use the previous expressions in calculation of the 
mutual inductance between the inductor turns the following 
considerations were made: 

1. Spirals are treated as circumferences. After 
calculating the length of each spiral, the expression 
      was used to obtain the radius of a 
circumference of equivalent length. So, there are n 
circumferences that represent the inductor turns.  

2. Equation (7) is for calculate mutual inductance 
between two circular filaments. However the turns 

 
Fig. 3. Triangle formed by two consecutives radii 

and the segment comprised between them. 

 

 

 
Fig. 2. Single spiral divided into Z=16 segments. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

396



have a finite width w. In order to take w into account 
in calculations, the radius was considered from the 
center of the circle to the center of the track. 

3. The vertical spacing distance b between the turns is 
zero. 

4. Conductor thickness is not considered in calculations. 

The total mutual inductance is the sum of the mutual 
inductance between each of the turns. That is, for an inductor 
with n=3: 

                           

Since        ,         and        , the previous 

expression can be rewritten as: 

                  

III. RESULTS AND ANALYSIS 

Effectiveness of proposed dc inductance method is 
analyzed in this section. Comparisons between FEM 
simulations, the method proposed in section 2 and 
experimental results reported in [15-17] are presented. 

A. Finite Elements Method implementation 

Finite element method in Ansys Maxwell 18 software was 
used to evaluate dc inductance. The calculations were carried 
out for a wide range of inductors with different geometric 
parameters. The simulation region was set to be in vacuum and 
was discretized in a tetrahedral mesh. All interfaces of this 
region were configured as Neumann boundary conditions. So, 
magnetic field H is tangential to the boundary and flux cannot 
cross it. 

Magnetostatic module of Maxwell solves Ampere´s law to 
find magnetic flux density B and magnetic vector potential A in 
all nodal finite elements. For this, the solver utilizes an 
automatic adaptive mesh refinement technique to achieve an 
accurate and efficient mesh required to meet defined energy 
error. A 0.5% energy error was fixed in all simulations. 

Fig. 4 shows the final adaptive mesh for an inductor with 
10 turns. Note how tetrahedrons are smaller in the coil and in 
the regions close to it. As we move away from the spiral, the 
tetrahedrons get bigger. 

 

Developed FEM model was compared with experimental 
measurements published in [15-17]. Like in real experiment, a 
copper inductor over a FR4 PCB substrate with thickness of 
1.6 mm was used. Reported experimental data are rounded to 
one decimal place. This made difficult the comparison with 
simulations. Furthermore, in all experimental measurements 
there are inaccuracies associated with measurement 
procedures, parasitic inductances, among others. However, in 
these conditions, simulations result was in a good agreement 
with experimental measurements, showing a maximum error 
less than 5%. The following table shows the results. All 
dimensions are expressed in mm and the inductance in  H. 

TABLE I. COMPARISON BETWEEN SIMULATIONS AND EXPERIMENTAL 

MEASUREMENTS. 

Ref. n ri s w t Experimental Simulation Error  

[15] 6 8.65 0.8 1.0 0.035 1.27 1.27 0% 

[15] 6 7.5 1.0 1.0 0.035 1.1 1.14 3.6% 

[15] 8 9.9 0.4 0.8 0.035 2.5 2.45 -2.0% 

[15] 8 8.35 0.6 0.8 0.035 2.1 2.14 1.9% 

[15] 10 9.65 0.4 0.6 0.035 3.9 3.71 -4.9% 

[15] 12 7.65 0.4 0.6 0.035 4.5 4.41 -2.0% 

[16] 10 34.56 1.27 0.51 0.035 14.04 13.44 -4.3% 

[17] 38 0.0 0.25 0.25 0.035 18.6 19.27 3.6% 

[17] 44 0.0 0.25 0.25 0.035 28.7 29.87 4.1% 

B. Comparison between experimental measurements and 

analytical expressions 

The same experimental data were compared with 
expressions of [9-11] and with the method proposed in this 
work. Comparisons showed a good compatibility between the 
values provided by the proposed method with the expressions 
of [9-11] and with the experimental results. There was a 
maximum error of 5% for the inductor with n=6 and ri =7.5 
mm, as can be seen in Table 2. All dimensions are expressed in 
mm and the inductance in  H. 

TABLE II. COMPARISON BETWEEN EXPERIMENTAL MEASUREMENTS AND 

ANALYTICAL EXPRESSIONS. 

Ref. n ri s w t Exp. 
This 

work 
[9] [10] [11] 

[15] 6 8.65 0.8 1.0 0.035 1.27 1.28 1.31 1.33 1.26 

[15] 6 7.5 1.0 1.0 0.035 1.1 1.16 1.18 1.19 1.13 

[15] 8 9.9 0.4 0.8 0.035 2.5 2.49 2.55 2.59 2.49 

[15] 8 8.35 0.6 0.8 0.035 2.1 2.17 2.21 2.24 2.15 

[15] 10 9.65 0.4 0.6 0.035 3.9 3.77 3.85 3.91 3.77 

[15] 12 7.65 0.4 0.6 0.035 4.5 4.48 4.56 4.61 4.48 

[16] 10 34.56 1.27 0.51 0.035 14.04 13.85 13.98 14.07 13.76 

[17] 38 0.0 0.25 0.25 0.035 18.6 19.21 18.97 18.18 18.97 

[17] 44 0.0 0.25 0.25 0.035 28.7 29.75 29.42 28.18 29.44 

Analyzing Table 1 and 2 we can see a very good agreement 
between experimental measurements, FEM simulations and 
pseudo-analytical expression of this work. Furthermore, 
simulation and the proposed method results have the same 
behavior. That is, if inductance calculated by the FEM model is 
lower than measurement, inductance calculated by our method  

Fig. 4. Adaptive final mesh on coil and substrate. 
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will be lower too. The same thing happens if the inductance is 
greater. 

C. Comparison between simulations and analytical 

expressions 

We also analyzed how the variation of geometric 
parameters of the inductor influences the model accuracy. At 
this time, the results were compared with simulations made 
using the developed FEM model. 

The following graphs show the percentage errors of the 
method developed in this work and the expressions mentioned 
above when compared with simulations. In all the data 
presented below, we consider inductors with n=5, ri=10 mm, 
s=1 mm, w=1 mm e t=0.035 mm, except when some one of 
these is used as a sweep parameter. 

Fig. 5 shows the error behavior for inductors with radii 
between 5 mm and 20 mm.   

 

It is observed that the expression proposed in [11] presents 
big errors for small radius values. As the radius increases the 
error tends to approximate logarithmically to zero, until cross 
it. In the other cases, the error is smaller for small radii and 
increases with a logarithmic dependence too.  

Fig. 6 shows a decrease in the error with the increase of the 
separation between turns for [9], [10], and the method 
proposed in this work. In [11], for the same condition a greater 
error was obtained. This was expected since the s/w ratio 
increases with s rising. 

 

When w was taken as the sweep parameter, the error 
behavior was completely opposite to that shown in Fig. 6.  

In Fig. 7 can be seen how the expression proposed in [11] 
had larger errors for small w values and, as the width increases 
the error tends to stabilize at modular smaller values. In [9] and 
[10] the error presents a strong dependence of w, initially. 
However, as this parameter increases this dependence 
decreases. The curve representing the results of the proposed 
method remained stable throughout the analyzed range, when 
compared to the others. 

 

In Fig. 8 all curves show an error with linear dependence of 
the thickness t. Curves representing expressions [9], [10], and 
[11] are approximately parallels. That is, the variation of t 
affects them equally. On the other hand, curve describing the 
proposed method shows a lower dependence of error with 
thickness variation. 

 

All the graphs show a good compatibility between 
simulations and the proposed method for all the performed 
sweeps. It should be noted that the error variation in all cases 
was smaller than the other methods. The maximum variation 
was 2.7% (Fig. 5), while the maximum error was 3.28% (Fig. 
8). 

Last parameter to be swept was the number of turns n. This 
time we choose the above thickness sweep and compared the 
inductance calculated by the proposed method for inductors of 
5, 6, 9, and 10 turns. It was observed that as n increases, the 
maximum error was decreased. Additionally, error variation 

 
Fig. 8. Error dependency with turn thickness. 

 

 

 
Fig. 7. Error dependency with turn width. 

 

 

 
Fig. 6. Error dependency with spacing between turns. 

 

 

 
Fig. 5. Error dependency with inner radius. 
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was lower too. On the other hand, for inductors with same 
track thickness and different n, the errors were close each 
other. The maximum different between errors was 0.46% for 
inductors of t=0.1 mm with 5 and 10 turns, respectively. All 
this is shown in next figure. 

 

IV. CONCLUSIONS 

The proposed method is cumbersome to solve manually, 
since is based on calculation of several parameters, principally 
the segments length of each turn. However, the whole process 
is possible to easily develop in any programming language. In 
case of this article, the model was developed in Python. This 
tool has libraries for the numerical calculation and specific 
functions for the resolution of elliptic integrals. The method 
effectiveness was verified for a large number of inductors with 
different geometric parameters. The calculations were 
consistent with experimental data and performed simulations. 
The errors and its variations were smaller than those resulting 
from the expressions referenced in this work. In all 
comparisons made with simulations the error was never greater 
than 3.3%. This is a very good result for most practical 
applications. 
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Abstract—The Jiles-Atherton scalar hysteresis model (J-A) 

presents five parameters used to represent the material tested 

and used to calculate the magnetic losses. This article presents a 

comparative analysis of the performance of two methods of 

identifying these parameters. In the first method, the equations of 

J-A were assembled into a single non-linear ordinary differential 

equation (ODE) as a function of the variables of interest. An 

algebraic system of five equations with five unknowns is obtained 

by evaluating the ODE in five points belonging to the branch of 

the experimental hysteresis loop (HL). The parameters are 

obtained by solving this system of equations using the method of 

Non-Linear Least Squares (NLLS). In the second method, the 

inverse model of J-A is used to calculate the magnetic field H 

from the experimental values of magnetic induction B. Using the 

method of genetic algorithms (MGA), the objective function 

given by the sum of the relative error of calculated H and 

experimental H along the hysteresis loop is minimized. To 

validate methods the experimental curves were compared with 

calculated ones. When applying the methods, it was verified that 

NLLS besides providing more accurate results, it is faster when 

compared to MGA. In the MGA the convergence of the 

calculated magnitudes to the experimental magnitudes improves 

when one of the chromosomes of the initial population is the 

solution obtained applying NLLS. 

Keywords— Identification of parameters; magnetic hysteresis; 

magnetic materials; method of genetic algorithms; non-linear least 

squares method 

I.  INTRODUCTION 

Ferromagnetic materials are used in electrical engineering 
applications to provide a robust structure to electrical 
machines, to conduct magnetic flux and mainly to amplify the 
magnetic inductions up to a limit value imposed by the 
saturation of the material. The inability to traverse the same 
paths of flux in the material, the need for energy to reorient the 
magnetic domains of the material, the delay considering the 
magnetic induction B and the magnetic field H and the pinning 
points that hinder the movement of the domain walls originate 
the phenomenon of hysteresis in ferromagnetic materials. 

The model for the magnetic hysteresis phenomenon 
presented by Jiles-Atherton (J-A) is widely used [1] - [11] and 
is based on the flexion and translation movement of magnetic 
domain wall. Consequently, the total magnetization M is 
composed of two plots: the reversible magnetization Mrev (due 
to the bending of the walls), and the irreversible magnetization 

Mirr (due to the displacement of the walls). The anisteretic 
magnetization Man is the ideal state of configuration of the 
domains: condition that requires less energy. A domain wall 
located in the region between two domains, whose moments 
are aligned in parallel and antiparallel to the direction of H 
applied to the material, flexes in one way when M> Man, and 
otherwise when M <Man. When M = Man the wall is planar 
(without bending). The amount of bending of the domain wall 
is linearly dependent on the difference between Man and M. The 
coefficient of proportionality is represented by the parameter c 
in the J-A model. Man is modeled by the modified Langevin 
equation, in which the parameter a represents the shape of the 
anisteretic magnetization and the ms parameter represents the 
saturation magnetization. The difficulty of moving the domain 
walls, due to the non-idealities of the material, is represented 
by the parameter k. An inter-domain coupling that affects the 
effective magnetic field is represented by the parameter α. 

In the original J-A model, H is the independent variable and 
B is the dependent variable. A modification of the J-A model is 
presented in [9]: in the inverse model, B becomes the 
independent variable. Through this modification, the model is 
naturally adapted to the calculation of fields by Finite Element 
Method with formulation in potential magnetic vector. 

To identify the parameters of the model, the methods found 
in the literature are based on non-linear least squares [3], [10], 
genetic algorithms [4], [5], differential evolution [6], particle 
swarm optimization [7] and branch and bound optimization 
method [8]. This work proposes a comparative analysis of the 
performance of two methods of identifying the parameters of 
the hysteresis scalar model of J-A. The possibility of improving 
the precision of the parameter set using combination of 
techniques is also verified. The method of NLLS is applied to 
calculate the parameters of the model solving two systems of 
nonlinear algebraic equations. Each system represents a branch 
of the hysteresis loop (HL) and presents five equations with 
five unknowns. The unknowns are the five parameters of the J-
A hysteresis model. The equations of the system resulted from 
the evolution of an ordinary differential equation (ODE) in five 
main points strategically positioned in the branch of the 
hysteresis loop. The MGA is used to calculate model 
parameters that minimize the relative error of calculated H and 
experimental H along the hysteresis loop. The two methods 
were applied to calculate the parameters of the J-A hysteresis 
model of several samples. The results calculated by each of the 
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methods will be compared with experimental results. 
Regarding the importance of this research, a set of parameters 
that adequately represent the material enables an optimized 
design and a more reliable analysis of the machine. The set of 
parameters also influences the convergence of numerical 
systems, for example, in the calculation of fields by finite 
element considering magnetic hysteresis. The original 
technique proposed allows to obtain an accurate set of 
parameters. The experimental data used in this study were 
obtained through an Epstein frame, a data acquisition system 
and material samples. 

In the algorithm of the inverse model H is calculated from 
the experimental values of B and M as follows: 

  
 

 
0

B t t
H t t M t t



 
       

In which: M is the magnetization; H is the magnetic field; B 
is the magnetic induction; and μ0 is the magnetic permeability 
of the vacuum. 

II. NON-LINEAR LEAST SQUARES METHOD 

The problem of material characterization consists of: for a 
given sample of steel, low-frequency B-H curves are obtained, 
which guarantees that the dynamic losses can be disregarded. 
For this set of experimental data, a set of five parameters must 
be found so that the hysteresis model can represent the 
behavior of this sample.  

To solve the above problem, the equations of the J-A 
hysteresis scalar model are used. These equations involve 
variables other than those whose values are known, and beyond 
those whose values are intended. Consequently, there is a need 
to manipulate the equations of the model to obtain a unique 
equation, involving only the variables of interest H, B, and the 
model parameters. This manipulation, in addition to better 
organizing the data, also assists in identifying the problem 
behind the determination of the parameters. Thus, the equations 
of the model were manipulated, and a non-linear ODE was 
obtained. This ODE is the problem behind the determination of 
the parameters and is represented compactly by dB/dH = 
f(H,B). The proposed methodology to determine the parameters 
of the model consists in transforming the non-linear ODE 
obtained in an algebraic equation as a function of B and H. In 
this regard, it is necessary to choose five points of the 
experimental hysteresis loop; and numerically calculate the 
derivatives at these points. The ODE is evaluated at the first 
chosen point, resulting in an algebraic equation. When the 
ODE is evaluated at all points chosen from the experimental 
data, five algebraic equations are obtained, and a system is 
constructed. To calculate the parameters, it is sufficient to solve 
this system of equations. Given an algebraic system of five 
nonlinear equations. 

  

     

     

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5
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F x dB dH f H B

F x

F x dB dH f H B

  


 


 

 

 In which x = [ms α a k c] are the five unknowns. The 
goal is to find a vector x such that Fl(x) = 0 for 1≤ l ≤5. To 
solve this system of equations the sum of squares is minimized. 
If the sum of squares is zero, then the system of equations is 
solved. The method NLLS was used to solve the system.  

We intend to calculate the parameters (of the model) of the 
curve that best fits the experimental data (B and H) for a given 
material. These parameters which adjust (through the least 
squares method) the nonlinear function F(x) to the set of 
experimental points (B and H), can be identified, for example, 
by applying trust region techniques. Deterministic methods 
(NLLS) usually perform well when the starting point is clearly 
defined. As the parameters the model assume positive values a 
starting set would be ms ≈ Bs/µ0; 10

-6
< α <10

-4
; a ≈ coercive 

field; 0< c <1. In order to obtain the result shown in Fig. 2, it 
was used the starting set x0 = [1.72x10

6
 2x10

-4
 172 100 0.5]. 

III. QUALITATIVE COMPARISON BETWEEN NLLS AND 

MGA 

The MGA is used to calculate the five parameters of the J-
A hysteresis model that minimize the sum of the relative error 
of calculated H and experimental H along the hysteresis loop. 
Equation (3) is minimized. 

       experimetal

1

1 experimetal

... i i

i

n
calculado

n

i

H H
g x g x g x

H


     

Subject to: 10
-6 

≤ ms ≤ 10
8
, 10

-6 
≤ α ≤ 10

-4
, 10

-6 
≤ a ≤ 10

3
,  

10
-6 

≤ k ≤ 10
4
, 10

-6 
≤ c ≤ 0.999.            

In which: n is the number of points of the experimental 
hysteresis loop, Hcalculated is obtained using (1). 

In NLLS these parameters were identified differently by 
solving a system of equations written using dB/dH = f(H,B). 

The minimum of the objective function is calculated within 
the allowed range for each parameter. In the zero iteration a 
random population (values of a uniform distribution) of 
chromosomes is generated. The chromosome is a vector whose 
components are the five parameters of the model. Random 
values are mapped within the allowed range. This population 
presents 100 initial values for the set of parameters x0 = [ms0 α0 
a0 k0 c0], …, x99 = [ms99 α99 a99 k99 c99]. The MGA processes the 
population of chromosomes that represents a possible solution 
of the problem, whereas in NLLS the process starts with a 
single initial value for the set of parameters x0. 

In the MGA, for a given x0 and experimental Bi are 
calculated Hi using (1) and gi(x0) using (3), with i=1, ..., n. For 
the complete hysteresis loop g(x0)= g1(x0) + ... + gn(x0). This 
procedure is repeated for all initial sets of parameters x0, ... , 
x99, obtaining g(x0), ... , g(x99). The values g(xj) , j=0, ..., 99, are 
organized and for g(xj) of the smallest error is assigned a 
maximum fitness two, and for g(xj) of the greatest error is 
assigned a null fitness. At the intermediate values of g(xj) are 
attributed aptitudes Apt(j)=(2(N-j)) / (N-1) with N=100 
chromosomes x in the population. It completes the initial 
population analysis. A population of 100 chromosomes was 
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used because in this way a sufficiently large matrix of 100x13 
is constructed in which for each of the 100 chromosomes x the 
five random values of the parameters are specified, these five 
values mapped in the allowed range, the value of the objective 
function g(xj), the aptitudes and the accumulated aptitudes. So 
we have 13 columns. 

In the first iteration is built the first generation from the 
initial generation. This is done by selecting the most apt x 
chromosomes in the initial generation: two chromosomes are 
randomly selected and the one with the greatest aptitude is 
called parent1=[ msj αj aj kj cj]. The process is repeated to select 
parent2 ≠ parent1. The crossover operator BLX-0.5 is applied 
to generate child c1 = parent1 + β(parent2 – parent1) = [ms α a 
k c], β a uniform distribution random number in the interval [-
0.5, 1.5]. The child c1 presents five genes c1(1)=ms, ..., c1(5)=c. 
Initially, β is used to calculate all c1 genes. Check if c1 is a 
doable child. If c1 is an infeasible child then the λ-th gene of c1 
is outside the allowed range for the gene, λ =1,...,5. A new λ-th 
gene must be generated using new β. This is repeated until the 
λ-th gene is within the allowed range. In this way we obtain a 
feasible child c1 with all its genes within the respective allowed 
intervals. 

The mutation operator is applied to one parent to generate a 
single mutated child. parent = parent1 or parent2 is randomly 
chosen to undergo mutation. One of the five parent genes are 
randomly selected to mutate. Let the λ-th gene be selected to 
undergo mutation. A random number rm of uniform distribution 
is generated in the interval [0, 1]. If rm <0.5 the λ-th gene is 
replaced by the minimum limit of its allowed range; otherwise 
the λ-th gene is replaced by the maximum limit of its allowed 
range. Thus, the child c2 is obtained. 

The two children calculated c1 and c2 replace the two worst-
fit chromosomes of initial generation, if these children are not 
yet in initial generation (zero generation). In this way the first 
generation of 100 chromosomes is obtained. For each of the 
chromosomes the information mentioned in initial generation is 
stored in a matrix 100x13. 

For MGA from the initial generation was built the next 
generation. The initial generation is constructed randomly, its 
population is evaluated, and each chromosome receives an 
aptitude score that reflects the quality of the solution that the 
chromosome represents. The fittest chromosomes are selected 
and modified through the crossover and mutation operators 
generating offspring for the next generation. The process is 
repeated until a satisfactory solution is found. 

In NLLS method, for each initial value x0 reported by the 
user a sequence of values x1, x2, ... is constructed which is 
expected to converge to x

*
 a local minimum for the function to 

be adjusted. In each iteration there is a direction of descent and 
a step is given in that direction. A merit function can be used to 
decide whether x in the next iteration is better or worse than x 
in the current iteration.  

In the MGA, the selection of the most fit chromosomes can 
be made through the roulette wheel process or tournament 
selection. The fitness can be equal to the objective function or 
it can be defined by the ordering of the chromosome in the 
population. The search mechanism is crossover and mutation, 

and the latter improves the diversity of chromosomes in the 
population. The best chromosome can be transferred from one 
generation to the next without undergoing changes. In the 
MGA with real representation can be used medium crossover, 
geometric mean crossover, BLX-alpha crossover, linear 
crossover, uniform mutation, gaussian mutation, creep 
mutation and limit mutation. Solutions found by other methods 
can be inserted in the initial population. Some caution is 
needed: combating premature convergence by limiting the 
number of children by chromosomes, maintaining the diversity 
of chromosomes in the population, avoiding identical 
chromosomes in the initial population, keeping the population 
with all chromosomes distinct from each other. All population 
is replaced in every generation or only 2 children are raised per 
generation to replace the 2 worst chromosomes of the 
population. The MGA is slow when compared to NLLS. 

In NLLS, the system of equations can be solved using one 
of the three algorithms: reflexive trust region; dogleg trust 
region; and Levenberg-Marquardt. 

The MGA converges when 95% of the chromosomes 
represent the same value of g(x). For the MGA, the process is 
repeated until it reaches the stopping criterion (maximum 
number of iterations or convergence). The parameters found 
are inserted in the inverse model to compare experimental and 
calculated data as it occurs in NLLS. 

IV. CHARACTERIZATION RESULTS 

In this section, it is presented characterization results 
obtained using NLLS and the MGA. The calculated parameters 
x, the number of iterations required for the algorithm to 
converge, the mean squared error (MSE), the percentage error 
considering the measured magnetic loss and the calculated 
magnetic loss, the simulation time t, the type and the cutting 
direction of the sample, the test instrument used, the test 
conditions, the simulated hysteresis loop and the experimental 
hysteresis loop can be seen in Fig. 1- 8. 

To allow a quantitative discussion of the results, NLLS and 
the MGA were submitted to the same conditions: test material, 
hardware used and experimental data. Thus, an appropriate 
quantitative comparison between NLLS and the MGA may be 
made by looking at Fig. 1 and Fig. 2. NLLS led to a more 
accurate result when compared to the result that the MGA 
provided. The MSENLLS=1.709 is lower than the 
MSEMGA=3.909. NLLS converged in only 4 iterations while 
the MGA converged in 4892 iterations. NLLS is faster taking 
only 21 s to provide the parameters of the material while the 
MGA took 127 s. As can be seen in Fig. 2, for NLLS the 
calculated loop is very close to the measured loop (the loops 
overlap), and consequently, the calculated parameters describe 
very well the experimental behavior of the material. NLLS is 
faster and more accurate then MGA and has a better 
convergence than MGA. 

To improve the results provided by the MGA, the solution 
found by NLLS was included in the initial population. The 
result of this alliance can be observed in Fig. 3. Observing Fig. 
1 and Fig. 3 it is possible to note that the MSE improved from 
3.909 to 1.606 and the simulated and measured hysteresis loops 
overlap. Observing Fig. 2 and Fig. 3 it is possible to verify that 
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the alliance between NLLS and the MGA improved the 
accuracy of the set of parameters found since the MSE was 
reduced from 1.709 to 1.606. 

Also, in Fig. 4-8 it is possible to observe the results of the 
characterization of several types of samples, cut in several 
directions, using the MGA with previous information from 
NLLS. Also, for these cases the agreement between 
experimental and calculated data satisfies expectations. These 
results enable more efficient designs of electric machines, 
reducing energy consumption and environmental impacts. This 
study is limited in the modeling of hysteresis loops at magnetic 
induction levels from 1 to 1.5 T. The model used is restricted to 
a smooth sigmoid hysteresis loop. 

V. CONCLUSION 

In this article, an appropriate qualitative and quantitative 
comparison between NLLS and the MGA was presented. The 
equations of the J-A model were assembled into a single 
equation, which was applied to model the hysteresis loop of the 
material in two steps. One technique, which uses experimental 
points to generate the global system, was developed and this is 
the main contribution of this work. The algorithm, which is 
based on NLLS, was robust, fast and provided a more precise 
set of parameters when compared to the MGA. For the MGA 
to find more precise parameters it was necessary to include in 
the initial population information previously obtained by the 
prior method. In this study, the efficacy of the combination of 
the two techniques was investigated, using smooth hysteresis 
loop, noisy content loop, samples cut in different directions, 
grain oriented and non-oriented samples. Considering the 
results obtained, the resulting combined technique was 
validated by comparing the experimental hysteresis loop with 
the calculated hysteresis loop. As this paper dealt with an 
important industrial problem for continuity of this research, the 
methodologies presented will be compared with other methods 
presented in the literature. 
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Fig. 1. Calculated HL using the MGA and measured HL: first case. 

 

Fig. 2. Calculated HL using NLLS and measured HL: first case. 

 

Fig. 3. Calculated HL using the MGA and NLLS: first case. 

 

Fig. 4. Calculated HL using the MGA and NLLS: second case. 

 

Fig. 5. Calculated HL using the MGA and NLLS: third case. 
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Fig. 6. Calculated HL using the MGA and NLLS: fourth case. 

 

Fig. 7. Calculated HL using the MGA and NLLS: sixth case. 

 

Fig. 8. Calculated HL using MAG and MMQNL: eighth case. 
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Resumo—Este trabalho apresenta uma análise paramétrica das 

dimensões da abertura de uma corneta coaxial cônica excitada pelo 

modo TEM. Usando um método rigoroso de análise eletromagnética 

híbrido, baseado no Método do Casamento de Modos e no Método 

dos Momentos, foram investigadas as dimensões dos condutores 

interno e externo que produzem um alargamento na banda de 

operação, mantendo a estabilidade do diagrama de radiação, e 

simultaneamente, reduz a perda de retorno.  

Palavras-chave—corneta coaxial TEM, antena refletora 

omnidirecional, método dos momentos, método do casamento de 

modos 

I.  INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento tecnológico da telefonia móvel 
de quinta geração (5G) deslocou o interesse de muitos 
pesquisadores para as faixas de frequência em ondas 
milimétricas, entre as quais destacam-se as bandas de 
26─28GHz e 38─42GHz [1]. Um dos desafios de se trabalhar 
nessas faixas de frequência é a atenuação imposta ao sinal pelo 
espaço livre e a alta sensibilidade ao bloqueio, requerendo 
elementos irradiadores diretivos e banda larga. Para coberturas 
omnidirecionais, há que se controlar a diretividade das antenas 
no plano vertical, ensejando o uso de antenas duplo-refletoras 
com cobertura omnidirecional (veja a Fig. 1) [2-8]. Além de 
permitir altos ganhos e apresentar comportamento banda larga, 
a modelagem dos refletores possibilita a otimização da 
cobertura e redução de interferências [5]. 

  Diversos trabalhos apresentaram técnicas de síntese de 
antenas refletoras omnidirecionais, baseadas em Óptica 
Geométrica (GO), adotando uma corneta coaxial TEM como 
alimentador. Uma limitação destas técnicas é o modelo do 
alimentador, idealizado como uma fonte pontual de onde 
emerge uma frente de onda esférica, onde o diagrama de 
radiação é aproximadamente calculado da equivalência de uma 
abertura coaxial com distribuição de campo TEM [6]. Em 
razão disto, é desejada a estabilidade do centro de fase do 
alimentador, bem como o diagrama de radiação estável ao 
longo da banda de operação. No entanto, a obtenção deste tipo 
de comportamento em uma extensa faixa de frequência é muito 
difícil e, consequentemente, o diagrama de radiação do 
conjunto (alimentador e refletores) tende a afastar-se do 
objetivo na medida em que se afasta da frequência central.  

Em [7] foi apresentada uma corneta coaxial TEM projetada 
para operar em uma banda de 20%. Este trabalho apresenta 
uma análise paramétrica das dimensões da abertura de uma 

corneta coaxial ― controlada pelos raios interno    e externo 
   ―, ilustrada na Fig. 2, com o objetivo determinar as 
dimensões dos condutores interno e externo de forma a 
estender a banda de operação para 30%, mantendo o diagrama 
de radiação estável e minimizando a perda de retorno ao longo 
da banda. A análise eletromagnética rigorosa é realizada por 
um método híbrido combinando o Método do Casamento de 
Modos (Mode Matching Technique ─ MMT) e o Método dos 
Momentos (Method of Moment ─ MoM) [8]. 

 
Fig. 1. Antena duplo-refletora para cobertura omnidirecional alimentada por 

uma corneta coaxial TEM, vista tridimensional em corte. 

 

Fig. 2. Corneta coaxial TEM, vista tridimensional em corte. 

II. MÉTODO DE ANÁLISE 

O método híbrido utilizado na análise eletromagnética da 
corneta coaxial TEM é composto pelos métodos MMT/MoM, e 
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segue os passos apresentados em [8]. Para a aplicação desse 
método híbrido, a corneta coaxial ilustrada na Figura 2 é 
representada por seções de guias de onda coaxiais na forma de 
escada (ver Figura 3.a). A predição rigorosa dos campos no 
interior da corneta coaxial, a partir do acoplamento entre estas 
seções de guias de onda coaxiais, é feito através da aplicação 
do MMT. O resultado da aplicação desta técnica é uma matriz 
de espalhamento geral que representa o acoplamento entre os 
campos modais existentes em todas as seções de guias de ondas 
coaxiais, que compõem a região interna da corneta. Essa matriz 
de espalhamento depende dos parâmetros geométricos da 
estrutura e do número de modos superiores TM considerados 
no processo de análise. Considerando que o modo fundamental 
TEM é o único modo incidente no guia coaxial de alimentação 
da corneta e, também, a simetria circular da estrutura, somente 
os modos TEM e TM são excitados na região interna, onde os 
modos TE não se acoplam com o modo fundamental TEM e 
com os modos superiores TM [8]. 

 
Fig. 3. (a) Corneta coaxial TEM representada por seções de guias de onda 

coaxiais na forma escada e (b) correntes superficiais equivalentes. 

Na região da abertura da corneta coaxial, parte dos campos 
modais incidentes (  ) são radiados no espaço, induzindo 

correntes superficiais magnética  ⃗⃗  sobe a abertura da corneta e 

elétrica    sobre toda a superfície externa, incluindo a abertura, 
enquanto que o restante desses campos modais (  ) são 
guiados de volta, como perda de retorno. A interação entre os 
campos no interior e a distribuição de correntes superficiais na 
região externa da corneta coaxial é analisada a partir da 
avaliação das equações integrais de campo elétrico e magnético 
(Electric Field Integral Equation ─ EFIE) e (Magnetic Field 
Integral Equation ─ MFIE), respectivamente. Para isso, é 
aplicado o princípio da equivalência (ver Figura 3.b), onde a 
parte interna da corneta é substituída por um condutor elétrico 
perfeito (PEC) e, de forma a assegurar as condições de 
contorno do problema original, é induzida uma corrente 

superficial magnética  ⃗⃗  sobre a abertura. Novamente, a partir 
da aplicação do princípio da equivalência, este problema é 
substituído por um problema matematicamente equivalente, 
onde o PEC é retirado e em seu lugar é colocada a corrente 

superficial equivalente elétrica    induzida sobre a superfície 
externa da corneta, inclusive sobre a abertura [8]. 

Para a análise do espalhamento eletromagnético a partir da 
abertura da corneta coaxial e determinação das amplitudes dos 
modos refletidos no interior da corneta (  ), é aplicado MoM 

na solução das equações integrais de campo elétrico e 
magnético EFIE e MFIE, respectivamente. 

III. ANÁLISE PARAMÉTRICA DA ABERTURA DA CORNETA 

A corneta coaxial TEM, objeto deste estudo, foi 
inicialmente apresentada em [7] e possui dimensões ilustradas 
na Figura 4, onde as dimensões da abertura (          e 
         ) foram escolhidas a fim de controlar a largura do 
lobo principal, sendo    o comprimento de onda da frequência 
central da banda de operação.    tem um papel preponderante, 
e evita a presença de um segundo modo propagante na abertura 
(TM01), mantendo a diferença (     )         ao longo de 
uma banda de operação de 20%. Considerando a utilização da 
corneta coaxial TEM na alimentação das antenas duplo-
refletoras para cobertura omnidirecional, o aumento de    
implicaria em um lobo principal do diagrama da corneta mais 
estreito e exigiria o afastamento do subreflertor, trazendo, 
como consequência, configurações de antenas duplo-refletoras 
com maior volume. Por outro lado, a diminuição de    
resultaria em um aumento das perdas por transbordamento na 
borda do subrefletor, ou a aproximação deste e, 
consequentemente, o aumento dos efeitos de acoplamento entre 
os refletores e corneta coaxial. 

 

Fig. 4. Dimensões da corneta coaxial TEM em função da frequência central 
da banda de operação   . 

Com o objetivo de alcançar uma maior estabilidade do 
diagrama de radiação da corneta coaxial ao longo da banda, e 
também uma redução na perda de retorno, neste trabalho é feito 
um estudo exploratório através de uma análise paramétrica do 
comportamento da perda de retorno e do diagrama de radiação 
em função da variação dos raios    e    que definem o 
tamanho da abertura da corneta coaxial, como ilustrado na 
Figura 4. Esse estudo visa também obter uma extensão da 
banda de operação da corneta para 30%. Nesta análise o 
comprimento da corneta será mantido fixo, tendo em vista que 
foi dimensionado em [7] para que as perdas geradas na 
transição guia-corneta ficassem abaixo de 35dB e que as 
variações nas dimensões da abertura não afetam este 
desempenho. 

A Figura 5 ilustra a perda de retorno em função da variação 
de    e    em intervalos de       , no entorno dos valores da 
corneta coaxial apresentada em [7], sendo           e 
         . Nota-se que, diferentemente da variação em   , 
a perda de retorno ao longo da banda mostra-se mais sensível à 
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variação em   . Para a banda de operação considerada, 
observa-se que existe uma queda considerável na perda de 
retorno ao longo de toda a banda na medida em que    
diminui, aumentando a largura (     ) do anel que 
caracteriza a abertura da corneta, que se torna maior que 
      , dimensionado incialmente em [7].  

 

 

 

 

Fig. 5. Análise paramétrica da perda de retorno em função da variação do 

tamanho da abertura da corneta coaxial (   e   ). 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 6. Módulo da amplitude das componentes transversais do campo elétrico 
modal, presentes na abertura da corneta coaxial, para (a) a corneta apresentada 
em [6] com abertura           e           e (b) para a corneta com 
dimensões           e           

As Figuras 7 e 8 ilustram os diagramas de radiação, 
considerando as frequências inicial, central e final da banda 
(   ⁄      ,     ,     ), e a variação nas dimensões da 
abertura    e    em intervalos de       . Observa-se que, 
assim como para a perda de retorno, à medida que a frequência 
aumenta, o diagrama de radiação fica mais sensível à variação 
de    e   , tanto para o lobo principal quanto para os lóbulos 
laterais. Entretanto, observa-se uma anomalia em relação ao 
comportamento esperado para as altas frequências. À medida 
que a abertura fica eletricamente maior espera-se que o lobo 
principal fique mais colimado. Porém, considerando a 
frequência final da banda (   ⁄      ), para todos os valores 
de   , o diagrama indica um alargamento do lobo principal 
com a diminuição de   , onde existe um alargamento da 
abertura (     )       , ao contrário do esperado. 

Para ambas as análises, redução da perda de retorno e 
alargamento do lobo principal para o extremo superior da 
banda em função de uma abertura maior, estes efeitos são 
devidos ao crescimento da presença do primeiro modo superior 
(TM01) na abertura, que passa a ser propagante nessas 
dimensões, considerando as altas frequências da banda. 
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Fig. 7. Análise paramétrica do diagrama de radiação em função do tamanho 
da abertura da corneta coaxial, para as frequências inicial, central e final. 

Para ilustrar o efeito desse primeiro modo superior (TM01) 
na abertura, considerando a frequência final da banda (   ⁄  
    ), a Fig. 6 mostra o módulo da amplitude das componentes 
transversais do campo elétrico modal, presentes na abertura da 
corneta coaxial, para a corneta apresentada em [7] com 
abertura           e           (Figura 6.(a)) e para a 
corneta com dimensões           e           (Figura 
6.(b)). Observa-se que a amplitude do primeiro modo superior 
TM01 é maior para o caso em que a abertura é maior (   
       e          ) ilustrado na Figura 6.(b) quando 
comparada ao caso apresentado em [7] (          e 
         ) ilustrado na Figura 6.(a), afetando o diagrama de 
radiação da corneta coaxial em relação ao esperado pela 
presença única do modo TEM, resultando no alargamento do 
lobo principal, apesar do tamanho elétrico maior da abertura 
para as altas frequências. 

IV. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou a análise de estabilidade do 
diagrama de radiação ao longo da banda para uma corneta 
coaxial TEM, a partir de um estudo paramétrico de variação 
das dimensões da abertura dessa corneta. Esse efeito foi 
verificado, além de uma redução da perda de retorno da antena, 
a partir da propagação do primeiro modo superior TM01 em 
função de uma abertura maior, resultando num alargamento do 
lobo principal para o extremo superior da banda, apesar de uma 
abertura eletricamente maior. Além disto, obteve-se este efeito 
para uma banda 10% maior. 

 

 

 

Fig. 8. Análise paramétrica do diagrama de radiação em função do tamanho 
da abertura da corneta coaxial, para as frequências inicial, central e final. 
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Resumo—Um sistema automatizado para excitação de plasmon
de superfície por angulação ótica baseado na configuração Otto é
proposto. O experimento tem o objetivo de medir a ressonância
de plasmon de superfície utilizando uma fonte de luz branca
e verificar a resposta para várias condições de comprimento
de onda e ângulos de incidência do feixe de luz. Os resultados
experimentais são discutidos e comparados aos teóricos obtidos
por simulação, onde se apresentam coerentes.

Palavras-chave—Ressonância de plasmon de superfície; confi-
guração Otto; filme de ouro; fonte de banda larga.

I. INTRODUÇÃO

A ressonância de plasmon de superfície (RPS) ocorre
quando um feixe de luz interage em uma interface me-
tal/dielétrico, onde elétrons na camada metálica superficial
passam a oscilar coletivamente com a mesma frequência do
campo eletromagnético da luz acoplada na interface [1]. A
excitação do plasmon de superfície também pode ser feita
através de feixe de elétrons [2].

Além disso, a condição de ressonância é dependente do
ângulo de incidência e/ou comprimento de onda (CDO) es-
pecífico da fonte de luz utilizada (veja a seção II-A). É
importante destacar que o fenômeno RPS só existe para
a polarização P, ou seja, polarização transversal magnética
(TM). Quando o plasmon é excitado, a luz é confinada na
interface metal/dielétrico. No entanto, uma vez que alterações
no índice de refração do meio mudam a componente do vetor
de propagação ao longo da superfície, o ângulo de ressonância
plasmônico e/ou o comprimento de onda plasmônico também
será modificado. Por esse motivo, RPS pode ser aplicada
em sensoriamento baseado na variação do índice de refração
do meio externo. Essa variação é percebida também para
modificações na espessura da(s) camada(s) dielétrica(s) em
contato com o metal, devido à mudança no índice efetivo do
modo propagado com a espessura.

Há 50 anos Otto [3] e Kretschmann [4] obtiveram a res-
sonância de plasmon de superfície baseado no método de
reflexão interna total [5], ou, mais especificamente, reflexão
interna total frustrada. Nos últimos 20 anos ocorreu um rápido
e massivo desenvolvimento em sensores baseados nessas duas

configurações, principalmente devido a alta sensibilidade, sen-
soriamento label-free e a rapidez de detecção em tempo real
[6]–[8].

II. ONDA DE PLASMON DE SUPERFÍCIE

Os elétrons livres de um metal nobre, como o ouro e a
prata, podem oscilar em uma frequência específica chamada
frequência de plasma ωp, expressa por

ω2
p =

ne2

ε◦m
(1)

onde n é o número de elétrons livres por unidade de volume,
ε◦ permissividade elétrica do vácuo, e a carga elétrica e m a
massa efetiva do elétron.

A oscilação da nuvem eletrônica pode ser excitada por
um campo eletromagnético em condições adequadas, realçada
quando o campo oscila em frequência próxima a ωp , dando
origem a uma onda denominada plasmon de superfície (PS)
[1], [9]. Essa excitação tem propriedades semelhantes a uma
onda evanescente transversal magnética, contida em uma in-
terface formada por dois meios diferentes: um dielétrico e um
metálico.

Contudo, a excitação do plasmon exige uma condição de
casamento de fase, onde a componente κx da onda incidente
dever ser igual a parte real da constante de propagação κPS

do plasmon de superfície, conforme a relação expressa por

<
{
κPS} = κ◦

√
εpsen

(
θ) (2)

onde κ◦ é a constante de propagação no espaço livre, εp a
constante dielétrica do meio e θ o ângulo de incidência do
feixe de luz [10]. Quando a condição de casamento de fase
é atendida, o plasmon entra em ressonância. Alterações na
interface onde está confinado o plasmon mudam a condição
de acoplamento e dão origem a sua aplicação na monitoração
e mensuração de grandezas ligadas ao meio externo.
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A. Excitação de plasmon de superfície

Dentre as configurações para a excitação do plasmon de
superfície, pode-se citar: redes de difração metalizadas, fibras
óticas metalizadas e prisma ótico metalizado ou não (configu-
ração Kretschmann e configuração Otto) [11].

A rede de difração metalizada possui uma interface me-
tal/dielétrico com pertubações periódicas na superfície. Ao
incidir luz nesta estrutura sob um determinado ângulo de
incidência, a onda ótica é parcialmente refletida e difratada
em múltiplos feixes. As ordens de difração evanescentes com
a mesma velocidade de fase do plasmon de superfície podem
excitá-lo e, assim, permitir a medição da ressonância em
reflexão [12], [13].

Em fibras óticas metalizadas a medição do efeito RPS é feita
em transmissão. Normalmente, a casca da fibra é parcialmente
corroída permitindo acesso ao campo evanescente e, então, é
realizada a deposição do metal sobre a região corroída da fibra
ótica. Mudanças causadas no meio externo em contato com o
filme metálico alteram as condições do plasmon e podem ser
mensuradas pelas modificações nas características do espectro
transmitido pela fibra.

Na configuração Kretschmann um filme metálico fino (deze-
nas de micrômetros) é depositado diretamente sobre uma das
faces de um prisma de alto índice de refração ou uma lâmina
metalizada é unida ao prisma por um líquido/gel igualador
A interface metal/ar é sensível ao meio ao qual é exposta e
caracteriza a camada externa de detecção (ar, água, etc).

Já a configuração Otto possui uma estrutura formada por um
metal espesso (tipicamente centenas de nm), em comparação
à configuração de Kretschmann, e uma camada de ar entre
metal/prisma. A ressonância, neste caso, está fortemente ligada
à espessura deste gap de ar.

Nos arranjos de Kretschmann e Otto, utilizando um prisma,
o efeito RPS é medido em reflexão e a condição de ressonância
de plasmon pode ser obtida tanto pela posição angular do feixe
de luz incidente (θRPS), quanto pela variação do comprimento
de onda da luz incidente (λRPS).

III. MATERIAIS E MÉTODOS

O sistema automatizado proposto para excitar plasmon de
superfície, possui fonte ótica – selecionada de acordo com
a cobertura espectral desejada, espectrômetro e goniômetros
motorizados que fazem a varredura angular da fonte de luz e
do sistema de captação da luz do espectrômetro.

Um prisma BK7 de ângulo reto e n = 1, 51 (para
λ = 636 nm, aproximadamente ) é usado. Neste trabalho, a
configuração escolhida foi a de Otto, ilustrada na Fig. 1, e
para medir a ressonância de plasmon o prisma é pressionado
contra a amostra de ouro com o objetivo de variar o gap
para maximizar a condição de RPS. Como filme metálico
foi usado ouro, com aproximadamente 250 nm de espessura,
depositado em uma lâmina de microscópio de vidro neutro.
Como preparativo para a evaporação do filme, uma etapa de
silanização da superfície vítrea foi empregada.

Para acionar os goniômetros são usados dois servos motores
DC (Thorlabs PRMZ7), que recebem comandos dos respec-

tivos controladores (Thorlabs TDC001) através do programa
Labview®. Tal conjunto permite um passo angular ajustável
com resolução mínima de 0, 03 ◦. O prisma e a lâmina de
vidro com o filme de ouro são posicionados transversalmente
à normal da mesa ótica, enquanto o eixo de rotação do sistema
de laçamento da luz de excitação e do sistema de captação do
feixe são tangenciais à mesa ótica.

θi

Detector (M2)

Polarizador

Fonte (M1)

2

3

1

P - Prisma (BK7)
M1 - Motor da fonte de luz 
M2 - Motor do detector
1 - Camada de ar 
2 - Metal espesso (Ouro) 
3 - Vidro ótico 
4 - Mesa ótica
 

4

θi - Ângulo de incidência
interno

P

Figura 1. Diagrama esquemático do sistema de excitação de plasmon de
superfície baseado na configuração Otto.

Como fonte de luz foi empregada uma fonte de banda larga
YOKOGAWA, modelo AQ4305, baseada em lâmpada haló-
gena, com uma faixa espectral de 400 a 1800 nm, e potência de
aproximadamente 0, 1µW. A fonte de luz é conectada a uma
fibra multimodal que, por sua vez, é conectada em uma lente
colimadora (Thorlabs, modelo F230FC-B). Após esta lente,
foi usado um polarizador linear com banda de 300− 825 nm
(Linos, relação de rejeição 1:4.000).

A ressonância do plasmon de superfície é encontrada a partir
da medida de intensidade da banda espectral da luz refletida,
captada por uma fibra ótica de grande diâmetro (≈ 400µm)
e registrada por um espectrômetro (Ocean Optics, modelo
QE65000).

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os ensaios experimentais apresentam resultados próximos
aos teóricos simulados com o programa livre Winspall. Os
valores do índice de refração do prisma e da permissividade
dielétrica do filme, nas simulações, foram ajustados de acordo
com a banda de emissão da fonte de luz de excitação abrangida
no procedimento experimental (425 − 825 nm). A largura
de banda da fonte de luz foi limitada, principalmente, pelo
sistema de colimação e polarização do seu feixe e pela faixa
de leitura do espectrômetro empregado nas medidas do sinal
refletido.

A Fig. 2(a) mostra a medida experimental e a Fig. 2(b)
a simulação, respectivamente, da intensidade normalizada do
sinal refletido em função do ângulo de incidência no prisma,
(38 ◦ − 45 ◦), da fonte de excitação e do seu comprimento
de onda (425 − 825 nm). O resultado permite confirmar a
dependência do fenômeno RPS com a frequência da luz
incidente. As melhores condições de ressonância de plasmon
ocorrem para as regiões de menor intensidade, delimitadas
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conforme as escalas de intensidades relativas demonstradas
nos gráficos. O gráfico da Fig. 2(a) foi normalizado em relação
a intensidade registrada para um ângulo de incidência de 40 ◦

e o gráfico da Fig. 2(b) apresenta um resultado normalizado
em relação a máxima intensidade do sinal refletido.

Figura 2. Medida experimental (a) e simulação (b) com polarização P das
bandas de ressonância plasmônica. A barra de cores indica a intensidade de
luz normalizada.

A partir da simulação foi estimado um gap de ar de 2, 55µm
(Fig. 2(b)), cuja a distribuição no plano λ × θ melhor se
aproxima, qualitativamente, do resultado experimental obtido,
particularmente em termos do número e posição das bandas
de ressonância. A ordem do gap estimado está de acordo com
resultados experimentais obtidos por outros autores, [14], [15].

As Figs. 3 e 4 apresentam as intensidades em função do
ângulo de incidência para os comprimentos de onda de 500 nm
e 600 nm, obtidos pela leitura de intensidades, nestes compri-
mentos de onda, nos gráficos 2D, e servem para comparar
as curvas experimentais com aquelas simuladas. Observa-se,
nessas figuras, a semelhança existente no número de bandas e
na sua posição angular. A diferença marcante é ligada ao valor
do vale e à largura angular apresentada. O primeiro é niti-
damente superior (menor profundidade) que aquele calculado,

enquanto a segunda apresenta a maior discrepância justamente
na posição da ressonância fundamental do RPS.

Figura 3. Cortes em 600 nm dos gráficos 2D, polarização P.

Figura 4. Cortes em 500 nm dos gráficos 2D, polarização P.

A diferença entre os resultados (simulação e experimento)
podem ser justificadas por uma série de razões que contribuem,
cumulativamente. Há o fato de que o sistema experimental
não possui um mecanismo para controlar a espessura do
gap de ar entre o prisma e o filme de ouro. O valor ideal
da camada de ar para obter a reflexão mínima (RPS com
eficiência máxima) é da ordem de grandeza do comprimento
de onda da luz incidente. Também, em termos da simulação,
não se possuem dados exatos sobre os materiais (índice de
refração, permissividade) e sua qualidade química (a eventual
presença de impurezas no filme metálico pode contribuir para
diferenças). Ainda, a janela de integração angular usada no
sistema de captação de luz pode contribuir para alargar a banda
mensurada.
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V. CONCLUSÃO

O sistema automatizado aqui descrito, baseado na configu-
ração Otto, se demonstrou eficaz em medir a ressonância de
plasmon de superfície com modos acoplados a partir do uso de
uma fonte ótica de banda larga, otimizando o processo ligado
à aquisição de dados. Essa característica o torna atraente para
medições sequenciais ou repetitivas, como aquelas utilizadas
em áreas de doenças associadas ao sistema imunológico.

Os resultados experimentais, preliminares, mostram boa
correlação com as condições simuladas – mesmo dentro das
limitações decorrentes do conhecimento sobre os materiais
empregados – e que, em determinados comprimentos de onda,
a eficiência no acoplamento apresentou-se perto da máxima
(veja Fig. 2). O trabalho segue em andamento visando otimizar
o sistema de pressão de modo a controlar o gap de ar entre
o prisma e o filme metálico e na realização de adaptações
para uso na configuração Kretschmann. Além disso, pretende-
se funcionalizar o sistema para caracterização de amostras
fluídicas e de plasmon de superfície localizados.
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Abstract—This paper presents a frequency selective surface 
(FSS) generated by polar transformation for applications in 
Industrial, Scientific, and Medical (ISM) frequency band from 
2400 MHz to 2483.5 MHz. MATLAB® software, along with an 
image processing algorithm, is used for generating the cell 
geometry from polar transformation. Simulations are made in 
Ansoft Designer® and the measurements are done for different 
incidence angles (0, 15, 30, 45, and 60 degrees). As an encourage 
results, the FSS demonstrates a good angular stability. 

Keywords—angular stability; frequency selective surface; 
geometry; ISM; polar transformation  

I.  INTRODUCTION 

 

Frequency Selective Surfaces (FSS) are arrays of periodic 
elements (slot-type or conductive patches) [1], [2]. A periodic 
surface is basically a set of identical elements disposed two-
dimensionally and forming an infinite array [1]. The FSS with 
slot-type elements works as a band-pass filter, while the ones 
with conductive elements behaves as a band-stop filter [2]. 

Initially, we can say that the resonance of open geometries 
(dipoles, arcs, etc.) occurs when their effective dimensions are 
of the order of half-wavelength or its multiples. For closed 
geometries (square spirals, circular spirals, etc.), this resonance 
occurs when their effective dimensions are of the order of 
wavelength or its multiples. It should be emphasized that the 
concept of effective length depends, among other factors, on 
geometry and polarization [3]. 

Originally introduced as spatial filters, FSSs have been used 
in a variety of other applications. A typical application of FSSs 
is in antenna radomes. An example of electromagnetic shielding 
in daily life is the microwave oven. FSSs are used in building 
walls such as theaters, hospitals, prison cells or public libraries 
in order to block cell phone signals, for example. Another use of 
FSS is in modern communication systems with frequency 
selective windows. Nowadays, the use of a thin metal layer in 
windows has become popular due to its thermal insulation 
properties [4], [5]. 

FSSs present a frequency response that are dependent on the 
basic element geometry, type of the element, dielectric 
characteristics, periodicity of the array, and incident wave 
polarization. One of the most flexible parameters when 
designing a FSS is the geometry of the unit cell [1], [2]. 

In the literature there is a great variety of researches on FSS 
that use the most diverse geometries as basic element of the unit 
cell. The FSS main applications are in reflective antenna 
systems, high gain antennas, absorbers, radomes, guided 
missiles, aircrafts, satellites, microwave ovens, among others 
[6]. The main requirements of modern wireless systems for 
microwaves circuits applications, including FSSs structures, are 
low weight, low cost, easy integration capability with other 
planar circuits, reduced size elements, and angular stability. 

Nowadays there is intense research in devices for the 
Industrial, Scientific, and Medical (ISM) frequency band, 
specially in 900 MHz, 2.4 GHz, and 5 GHz. 

FSSs designed with elements from polar transformation 
result in periodic arrangements with aesthetic appeal that can be 
used, for instance, to manufacture FSS wallpapers for 
application to wall coverings (drywalls, partitions) in smart 
buildings [7 - 9]. 

The proposed FSS is designed for the unlicensed band, from 
2400 MHz to 2483.5 MHz. This frequency range is used, in 
IEEE802.11b,g,n (Wi-Fi), in wireless local area networks 
(WLAN), in IEEE802.15 (Bluetooth), in wireless personal area 
networks (WPAN), among others. 

This paper is divided in three more sections in addition to 
this introduction. In section II the prototype and measurement 
setup are presented. In section III the simulated and measured 
results are discussed, and in section IV the final considerations 
are made. 
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II. PROTOTYPE DESIGN AND SETUP 

 

The polar coordinates are a two-dimensional coordinate 
system in which a distance and an angle relative to a fixed 
reference point determine each point in the plane [10]. The use 
of various functions in the coordinate system allows the 
generation of new structures in various ways, while innovating. 
The spiral geometry of the unit cell, Fig. 1, is achieved by the 
determination of the polar transformation, defined by the 
parametric functions from Eq. (1) to Eq. (4), where r and  are 
the polar coordinates and 0  t  k. The variable k (k = 16) of 
the angle  introduces a specific rotational symmetry. 
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MATLAB® software is used together with an image 
processing algorithm, in order to generate the desired geometry. 
The image is then exported to a Drawing Exchange Format 
(DXF) file, which is imported to Ansoft Designer® for 
simulations. 

The unit cell, Fig. 1, of the FSS screen is considered for 
analysis, since each unit cell individually or collectively has the 
same response. Thus, the overall screen size of the FSS is 
independent of its response, making it a robust design. The 
dimensions of the structure and its interconnectivity within the 
unit cell determine the resonance frequency. The values for the 
geometric parameter (L, d, g) of the unit cell where L = 50 mm, 
d = 44, and g = 3 mm.. 

 

d

L

L

g
 

 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) 

 
Fig. 1. (a) FSS unit cell, (b) a 6x6 FSS prototype. 

 

The designed FSS presents a total of 36 cells, in an 6x6 
element array. Each cell has 50 mm x 50 mm, which leads to a 
total dimension of 300 mm x 300 mm. The simulations were 
performed using the commercial sotware ANSYS, and 
measurements were performed using a VNA from Agilent, 
N5230 model, with horn antennas o A. H. Systemsm SAS 571 
model, SN 1801. The measurement setup is seen in Fig. 2. The 
array is designed using a fiberglass dielectric material with 
thickness h = 1.5 mm, dielectric constant 

r = 4.4, and loss 

tangent tan(δ) = 0.02.  

 

Fig. 2. Measurement setup. 

III. RESULTS 

 
Fig. 3 presents the frequency response of the unit cell of the 

FSS, in which we see good agreement between simulation and 
experimental values. The measured resonance occurs at 
2470 MHz, and at 2450 MHz for the simulated one, a difference 
of 0.8% for the resonance frequency can be observed, with 1% 
less bandwidth compared to the result of the simulated 
structure. It can be noted that the single ring structures present 
return loss less tha 20 dB and higher bandwidth than the 
necessary for WLAN technology, with bandwidth of 450 MHz 
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Table I lists the resonance frequency, bandwidth (BW), 
transmission coefficient (|S21|), and maximum current density 
values. 

 

Fig. 3. Comparison of simulated and measured |S21| parameters of 

the unit cell of the FSS. 
 

 
Fig. 4 shows the comparison of |S21| parameter measured of 

the FSS varying the angle of incidence of the plane waves from 
the normal incidence of 0º, 15º, 30º, 45º and 60º. One can 
noticed that the FSS for 2.4 GHz presents angular stability 
between 0º and 45º, covering the WLAN range in all incident 
angles. For the 60º angle, the result is altered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Comparison of |S21| parameter measured of FSS with angular 

variation of 0º, 15º, 30º, 45º, and 60º. 

 

In order to explain the resonance mechanism of the 
proposed FSS, the surface current distributions (J, A/m²) of the 
structure at stopband frequency, 2450 MHz, are illustrated in 
Fig. 5.  
 

 
Fig. 5. Current density distribution (J, A/m2). 

 

IV. CONCLUSION 

 

This paper presented a FSS generated by polar 
transformation for applications in ISM band. The designed 
structure in MATLAB® was exported to DXF format, and 
simulated using the commercial software Ansoft Designer®. 
Measurements were realized for several incidence angles, and 
the FSS has presented angular stability at 2.4 GHz between 0 
and 45 degrees. 
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SIMULATED AND MEASURED RESULTS OF THE FSS 

Results 
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Resumo – Esse trabalho propõe a análise de estruturas 

metassuperfície aplicadas no plano de terra de antenas de 

microfita, para aplicações nas frequências de Wi-Fi. As células 

SRR propostas nesse trabalho foram aplicadas no plano terra 

da antena usando λ/20 como padrão de rede. Os resultados para 

os parâmetros da antena como largura de banda, coeficiente de 

reflexão e ganho são apresentados, onde a mudança de 

frequência é o resultado mais relevantes. 

Palavras-chave—Antenas de microfita; Metassuperfícies; 

Estrutura SRR. 

I. INTRODUÇÃO 

As antenas de microfita figuram entre as melhores 
soluções em termos de design para rádio frequência (RF), as 
mesmas apresentam muitas vantagens no projeto de 
dispositivos portáteis, embora também apresentem algumas 
limitações. O crescimento significativo do número de 
dispositivos nas últimas décadas, e a necessidade por 
equipamentos mais flexíveis impulsionou a utilização de 
diversas técnicas de modificação em microfitas, dentre elas se 
destacam a utilização de metamateriais [1], estruturas fractais 
[2] e, nos últimos, anos muito tem se falado a respeito das 
estruturas metassuperfícies que vem se provando uma solução 
viável em diversas faixas de frequência [3]. 

A aplicação bidimensional de metamateriais pode ser 
chamada metafilme ou metassuperfície [4], podendo ser vista 
como um caso especial de Superfície Seletiva de Frequência. 
Muitas pesquisas com diferentes formas de metassuperfícies 
foram executadas e apresentam bons resultados provenientes 
da aplicação dessas estruturas nos mais diversos dispositivos 
[5-6]. 

A utilização das metassuperfícies é baseada no uso de 
arranjos periódicos onde a separação entre os elementos é 
inferior ao comprimento de onda, apresentando parâmetros 
geométricos variáveis. Essas configurações moldam a frente 
de onda introduzindo novos graus de liberdade [7-8]. 

Nesse trabalho são apresentadas metassuperfícies com 
SRR (Split Ring Resonator). As estruturas propostas foram 
aplicadas em antena com patch retangular projetada para 
frequência de 2,45 GHz. A antena é alimentada por uma linha 
de microfita com impedância característica de 50 Ω [9]. As 
células foram divididas em dois arranjos 3x3 e 4x4, que foram 
periodicamente inseridos no plano de terra das antenas. 

II. METASSUPERFÍCIES 

Os anéis partidos são metaestruturas utilizadas para 
alcançar propriedades eletromagnéticas não convencionais 
[10]. Essas estruturas concêntricas são muito utilizadas em 

projetos de RF devido ao seu comportamento 
capacitivo/indutivo, que muda a medida de são inseridos mais 
anéis. Os SRR’s se comportam como circuitos LC, onde o L 
corresponde a indutância própria do anel e C a capacitância 
produzida pelas fendas no anel [11]. A célula proposta pode 
ser vista na figura 1. 

As estruturas propostas nesse trabalho consistem em 
arranjos com SRR’s do tipo retangular [12, 13]. As células 
propostas foram aplicadas no plano de terra de uma antena 
FR4, periodicamente separadas umas das outras por uma 
distância de λ/20. As dimensões da célula unitária podem ser 
observadas na Tabela I, onde Da e Db são a base e a altura da 
célula unitária, L comprimento do fio fino, w largura do fio 
fino, a Anel externo, b anel interno, e espessura dos anéis, c 
distância entre os anéis, e é a largura dos anéis e  y0 separação 
entre os anéis. 

 

Fig. 1. Célula unitária metasurface. 

TABELA I.  DIMENSÕES DA CÉLULA UNITÁRIA. 

Comprimento de onda λ/20 (mm) 

Da Db a b e w c L y0 

12.24 12.24 5.50 3.76 0.50 0.35 0.37 6.12 0.75 

 

III. PROJETO DAS ANTENAS 

A antena padrão desenvolvida nesse artigo consiste em 
uma microfita retangular projetada com substrato dielétrico 
FR4. O substrato tem permissividade relativa (ɛr) 4.4, tangente 
de perdas 0.02 e espessura h de 1.57 mm. O patch retangular 
tem largura Wp comprimento Lp, a linha de microfita tem 
comprimento lf com largura Wf, o inset fed tem comprimento 
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yc e largura yl. As dimensões do patch das antenas fabricadas 
com e sem metassuperfícies são apresentadas na Tabela II. 

TABELA II.  DIMENSÕES DAS ANTENAS. 

Patch (mm) 

Wp Lp Wf yl yc lf 

37.260 28.840 3.002 1.501 9.576 18.382 

 

A geometria retangular das células unitárias utilizadas nas 
metassuperfícies é ordenada na forma de arranjos, que são 
apresentados na Figura 2 a) e b), cada uma das células 
unitárias desses arranjos consiste em um anel fendido (SRR) 
com uma estreita haste posicionada no centro da fenda 
capacitiva do anel. As metassuperfícies consistem em 9 
células unitárias formando um arranjo 3x3 e 16 células 
unitárias formando um arranjo 4x4 elementos. 

 

Fig. 2. Arranjos metasurface a) 3x3, b) 4x4. 

Foi utilizado como parâmetro de rede λ/20 na fabricação 
das metasuperfícies, na figura 3 a) e b) podem ser observados 
o plano de terra das antenas com as metasuperfícies com 9 e 
16 elementos respectivamente. 

 

Fig. 3. Antenas com arranjos retangulares com a) 9 e b)16 elementos. 

IV. RESULTADOS SIMULADOS E MEDIDOS 

A análise do comportamento das antenas ocorre para as 
faixas de frequência 2 a 4 GHz que compreende a banda S. Os 
resultados obtidos na análise da antena de referência foram 
utilizados como parâmetro para as demais antenas, de maneira 
que todas as modificações feitas no plano de terra foram 
referidas a antena padrão. Através da análise computacional e 
da construção dos dispositivos será possível observar o 
comportamento dos parâmetros eletromagnéticos e como os 
elementos no plano de terra modificam os mesmos. 

As antenas foram simuladas no software HFSS© e os 
resultados das simulações foram validados através da 
fabricação dos dispositivos e posteriormente medidos em um 
analisador de redes vetoriais - VNA Rohde & Schwarz, R&S 

ZVT 20, com range de 300 MHz a 20 GHz. Na Figura 4 pode 
ser observado o coeficiente de reflexão em função da 
frequência, essa análise em particular considera apenas os 
resultados computacionais da antena de referência e das 
antenas com metassuperfície. 

Na Figura 4 a curva contínua corresponde a antena padrão 
a curva tracejada corresponde antena com arranjo 3x3 e a 
curva tracejada-pontilhada por sua vez ao arranjo 4x4. A partir 
da Figura 4 é observado que a inserção de um arranjo no plano 
de terra provoca deslocamento da frequência de ressonância 
para valores inferiores a frequência da antena padrão, e 
apresentam um comportamento multibanda, não foi observada 
nenhuma variação na largura de banda com a inserção desses 
elementos, os resultados podem ser observados na Tabela III. 

 

Fig. 4. Coeficiente de reflexão pela frequência para antenas com arranjos 

3x3 e 4x4. 

TABELA III.  FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA E LARGURA DE BANDA 

PARA DIFERENTES ARRANJOS. 

Antena 
Freq Sup 

(GHz) 

Freq inf 

(GHz) 

FR 

(GHz) 

BW 

(MHz) 

Padrão 2,46 2,43 2,45 30 

9ele 2,26 2,23 2,24 30 

16ele 3,03 3 3,01 30 

 

Na Figura 5 a) b) c) podem ser vistos os diagramas de 
radiação em 2D e 3D, observa-se que a inserção dos elementos 
provoca a diminuição do ganho devido a remoção de material 
do plano de terra, fazendo com que os dispositivos com 
arranjos tenham um comportamento mais omnidirecional do 
que a antena padrão. 

 

 

a) b) 

a) b) 

a) 

b) 
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Fig. 5. Diagramas de radiação para as antenas: a) padrão, b) com 9 

elementos e c) para a antena com 16 elementos. 

Conforme Figura 6 a) e b) os resultados medidos e 
simulados para as antenas com os arranjos 3x3 e 4x4 
apresentam uma boa concordância, é também possível 
observar que a presença desses elementos provoca uma 
mudança nas características eletromagnéticas dos dispositivos 
projetados deslocando os modos e por meio da influência 
capacitiva do SRR e filtrando alguns outros modos. 

 

Fig. 6. Antenas projetadas a) 3x3 e b) 4x4. 

Na Figura 7 fica evidenciado que o arranjo 3x3 possui um 
maior coeficiente de reflexão quando comparado ao arranjo 
4x4. Ocorre também no arranjo 4x4 a formação de uma banda 
de rejeição a partir de 3.4 GHz a 4 GHz, o mesmo não é 
observado no arranjo 3x3 [14].  

 

Fig. 7. Coeficiente de reflexão medido dos arranjos 3x3 e 4x4. 

V. CONCLUSÃO 

Através dos resultados conclui-se que as estruturas 
artificiais têm potencial para reconfiguração de antenas 
planares. A resposta dos elementos radiantes mostraram-se 
coerentes com a literatura. O que evidencia a importância do 

uso de elementos de metassuperfície para 
aprimoramento/adaptação das propriedades de estruturas 
planares para as condições de projeto desejadas. 
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Abstract—This paper presents the analysis of a magneto-

dielectric material as substrates of patch antennas. For this 

purpose, the GdIGxYIG1-x compounds originated from ferrite 

garnets are used as substrate of a simple microstrip antenna. The 

antennas are designed for 1.8 GHz applications and are simulated 

using Computer Simulation Technology (CST) software. The 

substrates used present different dielectric dielectric, which yield 

different antenna design sizes and frequency responses. The 

analysis consider the frequency range from 1.5 GHz to 2.1 GHz. 

Simulation results such as |S11| parameter and directional gain are 

compared for the different composites. By using these materials, 

reduced dimensions were achieved for the antennas. 

Keywords—Garnets, magneto-dieletric substrate, inset-fed 

microstrip, patch antenna, miniaturization, ceramic materials. 

I.  INTRODUCTION  

Due to rapid progress in the development of microwave 

communication systems, dielectric ceramics have become 

attractive to improve some device’s characteristics [1]-[2]. 

Among these materials are the ferrites, which are ceramic 

materials consisting of a mixture of bivalent metal oxides, with 

iron oxide being the main component. They have useful 

magnetic properties for the electronic industry, and are divided 

into four groups according to their crystalline structures: spinel, 

magnetoplumbite, garnets and perovskite [3]. Garnets, which 

are used in this paper, are the types of ferrites that have lower 

dielectric losses and are, therefore, preferred in many 

applications [4]. 

The yttrium iron garnet (YIG) is a kind of synthetic garnet, 

with chemical composition Y3Fe2 (FeO4)3 or Y3Fe5O12, that 

encouraged the synthesis of other compounds: Gd3Fe5O12 

(GdIG), Y3Al5O12 (YAG), Eu3Fe5O12 (EuIG). The YIG is a 

largely used material in electronic devices for microwave 

applications, as well as for domains of magnetic cluster 

memories [3]. 

A new material has been studied in [5], which utilizes thick 

films and cylindrical ceramic bulk ferrite resonator, for the 

miniaturization of antennas by using magnetic-dielectric based 

on the GdIGxYIG1-x compound. 

This article describes the beginning of a research that aims to 

implement a magneto-dielectric material with substrate based 

on GdIGxYIG1-x. The substrate fabricated from garnets is used 

for the miniaturization of inset-fed microstrip patch antennas 

for applications in wireless communication systems.  

This paper is divided into the following sections, in addition 

to this Introduction: section II describes the electrical and 

physical parameters of the antennas, in section III simulation 

results are discussed, and in section IV the final considerations 

are made. 

II. PHYSICAL PARAMETERS 

This section describes the design of the inset-fed microstrip 

patch antennas. The initial dimensions can be approximated by 

fractions of the wavelength (λ) [6], in which W and L are the 

width and length of the radiating patch, respectively. The width 

and length of the ground plane are called as 2W and 2L, 

respectively. The width W0 and length L0 are related to the 

microstrip line, X0 and Y0 are the width and length of the inset-

feed, and h is the thickness of the dielectric. The model of the 

proposed antenna is shown in Fig. 1.  

 

        
 

Fig. 1. Standard microstrip patch antenna with inset feed. 
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Following the classical steps, the final dimensions of the 

antennas are calculated for each substrate, in millimeters (mm), 

and they are presented in Table I. The dimensions are optimized 

to keep the same resonance frequency of the patch antennas. 

TABLE I.  CHARACTERISTICS OF THE PROJECTED ANTENNAS 

Substrate 
Dimension Parameters of the Antenna (mm) 

L W L0 Y0 X0 W0 

GdIG 22.08 30.33 30.49 9.19 0.97 0.97 

GdIG0.5 

YIG0.5 I 
27 36.41 28.31 10.83 1.48 1.48 

GdIG0.5 

YIG0.5 II 
28.47 38.27 29.79 11.3 1.64 1.64 

GdIG0.75 

YIG0.25 
25.15 34.2 26.44 10.32 1.29 1.29 

YIG I 18.5 25.71 19.75 7.93 0.63 0.63 

YIG II 31.32 41.66 32.66 7.93 1.95 1.95 

      

The compounds shown in Table II are prepared by synthesis. 

The nomenclature used for the ceramic is GdIGxYIG1-x, where 

the subscript x (1, 0.75, 0.5, 0.25 and 0) is the percentage (%) 

weight for each element [5], and the roman numbers I and II 

indicate materials with different dielectric properties and 

parameters. 

The simulations were performed using Computer Simulation 

Technology (CST) software, considering the frequency band 

from 1.5 GHz to 2.1 GHz. 

Six antennas were designed, using as dielectric a substrate 

based on GdIGxYIG1-x compound with different characteristics, 

by keeping constant the substrate thickness h = 1.5 mm. The 

characteristics of the substrates are described in Table II. As 

expected, it can be observed that the antennas presented a 

reduction in the dimensions with the increase of the relative 

permittivity. The antennas input impedances are matched to 

50 Ω through inset-feed technique. 

TABLE II.  CHARACTERISTICS OF THE SUBSTRATES USED 

Substrate 

Dielectric and Magnetic Properties of Each 

Substrate [5] 

εr tgδE tgδM μ'r 

GdIG 14.09 2.5×10-2 2.8×10-4 1.10 

GdIG0.5 YIG0.5 I 9.43 3.5×10-3 3.5×10-4 0.9 

GdIG0.5 YIG0.5 II 8.48 3.5×10-3 3.5×10-4 1 

GdIG0.75 YIG0.25 10.87 4.0×10-4 2.5×10-4 1 

YIG I 20 1.4×10-3 2.5×10-4 0.35 

YIG II 7 1.4×10-3 2.5×10-4 1 

 

III. RESULTS 

The operation frequency is designed as 1.8 GHz. The 

simulated reflection coefficient for the antennas with yttrium-

iron substrate are shown in Fig. 2, in which it can be seen that 

the resonance is near the desired frequency.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Simulated reflection coefficient for antennas with different 

substrates: YIG I e YIG II. 

 

  It can be noticed that the YIG I antenna, which has high r 

and low r, is the only one with a frequency deviation, having 

its resonance at 1.82 GHz. 

Fig. 3 presents the reflection coefficient results of the 

antennas with gadolinium-based substrates (see Table II). The 

antennas with these materials resonate at the desired frequency 

with |S11| as low as -35 dB and different bandwidth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Simulated reflection coefficient for antennas with different 

substrates, GdIG, GdIG0.5YIG0.5 I, GdIG0.5YIG0.5 II and GdIG0.75YIG0.25. 

 

The results presented in Fig. 3 for the simulated antennas are 

better described in Table III, where the matching performance 

and the bandwidth changes can be seen.  

The narrow band composites present characteristics, of which 

only the GdIG and GdIG0.5YIG0.5 presented higher bandwidth 

with respect to the other composites. 

The impedance charts are presented in Fig. 4 and Fig. 5. The 

simulated input impedances are 50.75 Ω - j0.185 mΩ at 1.82 

GHz for YIG I antenna. For YIG II antenna, the impedance is 

50.36 Ω - j2.85 mΩ. The dashed circle in the center of the chart 

represents the maximum acceptable VSWR value (VSWR = 2). 

The 2D radiation patterns in the E-plane and the H-plane are 

shown in Figs. 6, 7, 8 and 9 for 1.8 GHz. It can be observed that 

the radiation pattern presents maximum concentration of energy 

in the broadside direction. It is possible to observe the almost 
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symmetrical lobes in the radiation profile planes, with 

directional characteristics. 

TABLE III.  RESULTS OF THE ANTENNA PARAMETERS 

Substrate 
Antenna Parameters 

|S11| (dB) BW (MHz) 

GdIG -35.20 39.40 

GdIG0.5 YIG0.5 I -31.04 39.2 

GdIG0.5 YIG0.5 II -35.20 14.4 

GdIG0.75 YIG0.25 -38.86 14.4 

YIG I -37.21 15.6 

YIG II -30.47 12.6 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Impedance on Smith chart, indicating the frequency and 

impedance for the YIG I and YIG II antennas. 

 

 

Fig. 5. Impedances on Smith chart, indicating the frequency and impedance of 

the GdIG, GdIG0.5YIG0.5 I, GdIG0.5YIG0.5 II and GdIG0.75YIG0.25 antennas. 

 

      Table IV presents the simulated radiation parameters such 

as the broadside gain, the half-power bandwidth (HPBW), and 

the front-to-back ratio (FBR). Among the compounds discussed 

in this paper, the one that is more suitable for application as 

antenna substrate is the GdIG, since it provides the highest BW 

(39.40 MHz), and gain of 3.40 dBi, FBR = 4.1 dB, 

HPBW = 95.9° in the E-plane, and HPBW = 114.6° in the H-

plane. The GdIG0.5YIG0.5 I also provides good results, with 

BW = 39.20 MHz, gain of 3.68 dBi, FBR = 6.6 dB, 

HPBW = 90.4° in the E-plane, and HPBW = 102.7° in the H-

plane. 

 

 
Fig. 6. 2D E-plane radiation pattern for substrates YIG I and YIG II. 

 

 
Fig. 7. 2D H-plane radiation pattern for substrates YIG I and YIG II. 

 

 
Fig. 8. 2D E-plane radiation pattern for substrates GdIG, GdIG0.5YIG0.5 I, 

GdIG0.5YIG0.5 II and GdIG0.75YIG0.25. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

422



 

 
Fig. 9. 2D H-plane radiation pattern for substrates GdIG, GdIG0.5YIG0.5 I, 

GdIG0.5YIG0.5 II and GdIG0.75YIG0.25. 

 

TABLE IV.  RESULTS FOR THE RADIATION PARAMETERS 

Substrate 
Antenna Radiation Parameters 

Broadside 

gain (dBi) 

HPBW 

 E-Plane (º) 

HPBW 

 H-Plane (º) 
FBR 

(dB) 

GdIG 3.40 95.9 114.6 4.1 

GdIG0.5 

YIG0.5 I 
3.68 90.4 102.7 6.7 

GdIG0.5 

YIG0.5 II 
3.57 96.9 96.9 7.5 

GdIG0.75 

YIG0.25 
3.69 93.3 106.4 5.7 

YIG I 3.68 89.3 102.4 6.8 

YIG II 3.68 89.6 101.7 6.8 

 

IV. CONCLUSION 

This article presented rectangular inset-fed patch antennas 
designed with different substrates. The use of ferrimagnetic 
materials allowed a significant impedance matching, thus 

allowing the transmission of a greater amount of energy and 
making applications at a greater distance viable. All antennas 
resonate near the desired frequency and their reflection 
coefficient presented significant results. These simulation 
results show that it is possible to use these materials as substrates 
in antennas. The use of these materials has provided reduced 
antenna dimensions, which is important for embedded 
applications such as mobile systems. 
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Resumo—Este artigo apresenta as etapas para 

desenvolvimento de um módulo 3D, uma extensão adicionada ao 

Simulador para Planejamento de Redes de Comunicação Móveis. 

Através do código desenvolvido para a ferramenta e das diretrizes 

da resolução nº 303 da Agência Nacional de Telecomunicações, de 

julho de 2002, foi feita uma reestruturação do código original, 

criação do módulo em conformidade com as normas e criação de 

novas antenas para o ambiente virtual. Usando técnicas de 

Realidade Virtual presentes na ferramenta, é possível construir 

cenários, configurar antenas e coletar dados que possibilitam 

avaliar se uma determinada área está recebendo ou não radiação. 

No módulo é possível ver o valor da potência de transmissão, a 

intensidade de campo, a antena que está sendo analisada, a 

frequência de transmissão, se o ambiente está ou não recebendo 

radiação bem como o limiar permitido pela ANATEL. 

Palavras-Chave—Radiação a ionizante; realidade virtual; 

simulador tridimensional; níveis de exposição. 

I.  INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, no Brasil, devido ao avanço tecnológico e 
ao constante aumento da demanda de usuários em busca de 
qualidade de serviço (Internet, voz, vídeo, etc), observa-se um 
aumento na quantidade de estações rádio base (ERB) em zonas 
urbanas das cidades com o intuito de atender essa crescente 
demanda, aumentando assim, a exposição humana a campos 
eletromagnéticos emitidos pelas antenas instaladas nas mesmas.  

Os possíveis problemas de saúde causados pela exposição à 
radiação não ionizante contida nos campos eletromagnéticos das 
antenas, é uma das maiores preocupações das agências 
reguladores dos serviços que utilizam a tecnologia de 
radiofrequência, e desde 1974 tem-se realizado estudos a cerca 
deste assunto [1], estes que foram base para as diretrizes da 
Comissão Internacional para Proteção Contra Radiações Não 
Ionizantes – ICNIRP (International Commission On Non-
Ionizing Radiation Protection) que são ratificadas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

No Brasil as estações de rádio e televisão transmitem em 
várias faixas de frequências, dependendo do canal, variando de 
cerca de 530 kHz para rádio AM, 470 a 698 MHz para TV digital 
até cerca de 806 MHz para tecnologia 4G/LTE, e o órgão 
responsável por regular o espectro de radiofrequência e definir a 
os limites de radiação emitidos pelas estações de 
radiocomunicação é a Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) com base na Resolução nº 303, lançada em 2 de 

julho de 2002 [2], que aderiu aos padrões da ICNIRP anunciados 
em 1994. 

Em 2013 foi desenvolvido um Simulador para Planejamento 
de Redes de Comunicação Móveis – SIMPLARCOM [3], para 
auxiliar no estudo de redes de comunicações móveis e 
propagação do sinal de antenas. Através do código original desta 
ferramenta e com base nas diretrizes da ANATEL, foi 
desenvolvida uma extensão/módulo para analisar os níveis de 
Radiação Não Ionizante (RNI) que a população que mora nas 
adjacências da antena de transmissão está sendo submetida, 
através da coleta de dados na simulação em um ambiente de 
realidade virtual. O módulo permite a visualização da potência 
recebida pela população em geral, em um cenário configurável, 
e provê a análise da intensidade de campo elétrico distante para 
a identificação dos níveis de exposição à RNI conforme o limiar 
que foi determinado pela Resolução nº 303. 

No modulo é possível ver o nível de sinal recebido, a antena 
que está sendo analisada, a intensidade de campo, frequência de 
operação bem como se a área em questão está recebendo ou não 
radiação, sendo que, caso este último seja verdadeiro é mostrado 
o limite permitido pela ANATEL 

O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma: na 
sessão II são descritos os trabalhos correlatos na área de 
avaliação a radiação não ionizante e no estudo de 
radiopropagação usando realidade virtual. Na sessão III está 
descrito de forma resumida sobre o SIMPLARCOM. A sessão 
IV mostra as etapas de desenvolvimento do módulo de radiação 
não ionizante. Na sessão V contém os resultados obtidos no 
projeto e na sessão VI mostra as conclusões e propostas de 
trabalhos futuros. 

II. TRABALHOS CORRELATOS 

Apesar de pesquisas cientificas ainda não comprovarem, de 
maneira conclusiva, quais os danos à saúde estão ligados a 
exposição à radiação não ionizante, sabe-se que os danos 
dependem do tempo de exposição, frequência de operação, 
distância e da potência de transmissão. Com base nesse conceito 
muitos estudos já foram desenvolvidos tanto no sentido de 
auxiliar na criação das diretrizes de limitação existentes, como 
fiscalizar se estas últimas estão sendo cumprida por partes das 
operadoras. 

Em [4] é feita uma análise das fontes de radiações não 
ionizantes ativas no meio corporativo de provedores de Internet, 
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através de um estudo de caso em antenas atuantes no sudoeste 
do Paraná, Curitiba-Brasil, no qual foram medidos campo 
elétrico (V/m), campo magnético (A/m), densidade de potência 
equivalente (W/m²) e distância no local (m). Como resultado 
constataram que as distâncias mínimas para o trabalho ideal são 
boas de conseguir e três das quatro estações analisadas os 
campos elétricos e magnéticos estavam em conformidade com a 
resolução da ANATEL, enquanto que a última se mostrou 2/3 
acima dos limites determinados. 

Em [5] foi apresentado o projeto e a implementação de um 
sistema para medir a radiação não ionizante em antenas de 
telefonia celular no Peru, a fim de verificar a conformidade com 
os limites máximos permitidos uma vez que, há informalidade 
por parte de algumas empresas de telefonia móvel que não 
respeitam os limites determinados. O projeto foi feito para as 
bandas de downlink nas faixas de 850 MHz e 1900 MHz, no qual 
sua principal característica é detectar a maior variedade de 
radiação não ionizante. Os testes de medição consistiram em 
duas etapas: no nível do solo e através de um UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) voando em torno de uma antena de telefonia 
celular. Os resultados obtidos mostraram que os níveis de 
densidade de potência estão bem abaixo do MPL (Maximum 
Permissible Limits) onde, o nível máximo de densidade de 
potência no nível do solo é de 1,75x10-3 W/m2, que representa 
0,362% do MPL, e um máximo de 164,69x10-3 W/m2, que 
representa 3,41% do MPL para os testes de vôo com o drone. 
Ambos são para a banda downlink de 1900 MHz. 

Em [6] foi proposto uma melhoria quanto a questão da 
visualização dos dados para aferição dos níveis de radiação não 
ionizante, através da representação das informações destes no 
espaço. Os dados analisados foram obtidos na cidade de Porto 
Alegre – Brasil, utilizando o equipamento Saltec modelo URCA, 
e a técnica utilizada para representação dos valores foi a 
pseudocoloração, no qual foi utilizado o amarelo para valores 
mais baixos até o vermelho para o limite de exposição máxima 
e para implementação da solução foi utilizada a ferramenta 
Tableau (http://www.tableau.com). A ferramenta finalizada foi 
disponibilizada em https://public.tableau.com/profile/publish/ 
RNI/Painel1#!/publish-confirm, para testes com o público e 
como resultado obteve acertos superiores a 93%,   e quanto se o 
usuário seria capaz de distinguir entre o níveis mínimo e máximo 
o índice de acerto de 75%. 

Analisando pesquisas envolvendo rádio propagação e 
ambiente 3D foi desenvolvido o trabalho SwImax [7], com o 
propósito de auxiliar o ensino do padrão de comunicação se fio 
WiMax. O simulador é uma aplicação web desenvolvida no 
UNITY3D [8]. Nele o aluno é capaz de navegar pelo ambiente 
para descobrir como funcionam determinadas características do 
WiMAX. Como resultado, após a avaliação com alunos de 
graduação do curso de Engenharia da Computação e da pós-
graduação em Engenharia Elétrica, o simulador foi avaliado de 
maneira positiva quanto ao que se propôs. 

O módulo proposto a ser descrito neste trabalho é uma 
extensão do SIMPLARCOM sendo assim, é possível customizar 
tanto as configurações das antenas como o ambiente em análise, 
tornando possível no só a análise quanto a exposição à radiação 
não ionizante, mas também, o ajuste para tornar seguro a 
utilização da antena sem comprometer o serviço oferecido pela 

operadora que a instalou. A coleta e análise de dados é em tempo 
real, assim enquanto o usuário navega no ambiente é possível 
verificar se está ou não acima dos limites de radiação não 
ionizante permitidos pela Agência Nacional de 
Telecomunicações. 

III. SIMULADOR PARA PLANEJAMENTO DE REDES DE 

COMUNICAÇÃO MÓVEIS. 

O Simulador para Planejamento de Redes de Comunicação 
Móveis (SIMPLARCOM), utiliza técnicas de Realidade Virtual 
que proporcionam a análise do rádio enlace em sistemas de 
comunicações móveis em um cenário pré-definido ou criado 
pelo usuário [9]. 

O simulador apresenta dois modos de operação, o modo 
criação no qual o usuário pode criar o ambiente virtual para 
análise e coleta de dados inserindo neste, árvores, prédios, casas, 
carros, asfalto, grama, antenas de diferentes alturas; e o modo 
simulação onde é possível a configuração dos parâmetros da 
antena de transmissão como, potência (em W), frequência (em 
MHz), ganhos (em dBi) e polarização;  da antena receptora 
como potência mínima de recepção (em W), potência máxima 
de recepção (em W) e ganho do receptor (em dBi) e também 
selecionar o modelo de propagação que será utilizado durante a 
simulação. 

Os modelos de propagação implementados na ferramenta 
são Okumura-Hata para ambientes urbanos, suburbanos e aberto 
e o modelo Lyra-Castro-UFPA [10], desenvolvido para a 
frequência de 5.8 GHz em ambientes amazônicos caracterizados 
por serem densamente arborizados. 

Após a seleção do modelo de propagação e ajustes dos 
parâmetros de acordo com o mesmo, a ferramenta permite que o 
usuário execute a simulação da propagação do sinal no ambiente 
considerado. Como resultado é mostrado a intensidade do sinal 
recebido em determinado ponto do cenário, notificações de 
handoff quando estes ocorrerem e também a plotagem de 
gráficos de Potência x Distância e Perda x Distância 
considerando uma Estação Rádio Base de referência. 

IV. MÓDULO DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE 

O Módulo de Radiação Não Ionizante é uma extensão 
desenvolvida para ser adicionada ao SIMPLARCOM. Como o 
início da implementação do simulador foi concebida com pouco 
conhecimento de padrões de projeto de desenvolvimento, 
qualquer mudança de requisito solicitada ou identificada era 
custosa para ser realizada. Então, para que esta adição do 
módulo fosse possível o SIMPLARCOM teve que passar por 
ajustes e adaptações que serão descritos ao longo deste item. 

Após a análise do estado da arte e do código original da 
ferramenta foi determinado que este projeto precisaria passar 
pelas seguintes etapas mostradas na Fig. 1. 
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Figura 1. Fluxograma de desenvolvimento do Módulo de Radiação Não 

Ionizante 

A. Atualização 

O SIMPLARCOM foi desenvolvido em 2013, na linguagem 
de programação C++, utilizando a versões de código aberto do 
framework Qt para o gerenciamento da interface gráfica com o 
usuário, e da engine gráfica Ogre3D para o gerenciamento do 
ambiente virtual [11]. 

Em 2017, ano de início do desenvolvimento deste projeto, 
foi necessário atualizar as plataformas para que a ferramenta 
funcionasse de maneira mais otimizada, uma vez que a 
descontinuação das versões anteriores não possibilitava a 
implementação de novas estruturas. 

B. Desativação 

O funcionamento do Simulador se dá através da 
comunicação entre o QT e o Ogre3D, porém, esta é ajustada 
conforme a versão utilizada no desenvolvimento. Desta forma, 
após a primeira etapa foi necessário desativar o funcionamento 
da ferramenta para corrigir comunicação entre as plataformas. 
Esta desativação também se fez necessário para realização da 
etapa de reestruturação do processo de desenvolvimento do 
módulo.  

C. Reestruturação 

O projeto SIMPLARCOM foi concebido para prototipar a 
viabilidade da realização de simulação da propagação de sinal 
de antenas, em tempo real, dentro de um ambiente de Realidade 
Virtual, emulando assim o que seria num cenário real. 

Após as etapas de atualização e desativação foi iniciado a 
restruturação no qual consistiu em uma refatoração de todo o 
código, onde passou-se a implementar padrões de projetos para 
estabilizar toda a arquitetura do simulador. Alguns dos padrões 
utilizados são: 

• Singleton: Padrão de projeto que caracteriza a 
necessidade de apenas uma instância de determinada 
entidade em todo o projeto.  

• Factory: Estrutura que deixa “mascarado” a criação de 
um objeto, ou seja, não especifica os detalhes no 
momento de instanciar. 

• Template: são utilizados para reaproveitamento de 
estruturas. Caso exista uma sequência de código que se 
repita em mais de uma situação, mudando, por exemplo, 

o tipo de dado em que a opção ocorre, é possível o uso de 
template. 

Visando a possível criação de novos módulos para o 
SIMPLARCOM bem como a possibilidade da expansão para 
outras plataformas, ao longo da reestruturação foi introduzida 
alterações que permitirão tais modificações como: 

• Multiplataforma: Desde o início do projeto, todas as 
ferramentas usadas têm a característica de serem 
multiplataforma, contudo, o código que integrava a 
ferramenta não suportava este requisito. Logo, 
alterações foram implementadas. 

• Especializações de classes: Classes especializadas e que 
utilizam técnicas de Polimorfismo (técnicas de 
programação orientada a objetos) são boas práticas para 
manutenção de projetos e redução de código. 

• Estrutura de módulos: é a estrutura de módulo, onde o 
usuário poderá “extender” o núcleo do projeto e 
adicionar suas funcionalidades, seus cálculos para serem 
simulados no ambiente virtual. 

• Separação em código de configuração e código de 
projeto: Uma das etapas que é constantemente avaliada e 
que implica diretamente na manutenção e escalabilidade 
do projeto é a separação de código fonte de configuração 
e código fonte de projeto. Em outras palavras, foi 
dividido o que é código genérico do que o 
SIMPLARCOM deve fazer de maneira direta. 

D. Criação 

 A última etapa de desenvolvimento deste trabalho consiste 
na criação do módulo propriamente dito no qual foram 
adicionadas novas antenas, modelo de propagação, bem como a 
conversão de algumas unidades para que a análise da exposição 
fosse possível. 

Como o SIMPLARCOM dispunha apenas de antenas 
setoriais foi necessário a modelagem de novas para serem 
adicionadas ao ambiente virtual, e neste caso duas antenas 
dipolo, uma em uma torre estaiada e outra com modelo acoplado 
a um prédio de controle; ambas com 127m de altura. Na Fig. 2 
podemos ver as novas antenas modeladas. 

 
Figura 2. Antenas dipolo adicionadas ao cenário virtual 

Quanto a interface gráfica com o usuário foi adicionada ao 
menu de navegação a opção de acessar de maneira direta o 
módulo de radiação. Na Fig. 3 é possível visualizar o acesso 
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direto ao módulo. 

 
Figura 3. Acesso ao módulo através do menu de navegação 

Para identificar se uma determinada área está ou não 
recebendo radiação, primeiramente foi realizada a conversão de 
potência para intensidade de campo através de (1) e (2). 

 
E�dBμ� � Pr�dBm� � 20logf�MHz� � 77,2 � G��� 

 
(1)             

 

�/� � 10�
dBμ�120

20 � 

 
(2) 

 
Onde Pr é a potência recebida, f a frequência de operação e 

G o ganho da antena. 

Tendo conhecimento da frequência e da intensidade de 
campo é o momento de avaliar o nível de exposição segundo as 
normas da ANATEL disposta na resolução nº 303. Para tal foi 
implementado um filtro que teve como base a Tabela I, que 
contém os limites de exposição a CEMRF (Campo 
Eletromagnético de Radiofrequência), que a população em geral 
pode ser submetida. 

Tabela 1. Limites para população em geral a CEMRF na faixa de 
radiofrequência entre 9 KHz e 300 GHz (valores eficazes e não perturbados 

[2] 
 

Faixa de 
Radiofrequência 

Intensidade 
de Campo 

E 
(V/m) 

Intensidade 
de Campo 

H 
(A/m) 

Densidade de 
Potência da 
onda plana 
equivalente, 

Seq 
(W/m2) 

9 kHz a 65 kHz 87 5 — 

0,065MHz a 
1MHz  

87 0,73/ f — 

  .1MHz a 10 
MHz  

87/ f 1/2  0,73/ f  — 

10 MHz a 400 
MHz  

28  0,073  2 

400 MHz a 
2000 MHz  

1,375 f 1/2  0,0037 f 1/2  f /200 

2 GHz a 300 
GHz  

61  0,16  10 

 
A última implementação necessária para um bom 

funcionamento do módulo refere-se ao modelo de propagação. 
Como os modelos até então existentes na ferramenta possuíam 
limitações quanto a altura máxima do receptor, ou seja, ao 
alcançar este limite o SIMPLARCOM faz a coleta de dados, 
porém não filtra nem avalia os mesmos; foi adicionado ao 
simulador o modelo de propagação no espaço livre como segue 
em (3). 

 !"#$% � 32,44 � 20 log()"*+%, � 20log �./01� (3) 

 
Onde d é a distância entre o transmissor e o receptor e f a 

frequência de operação. 

V. RESULTADOS 

Para teste foi criado dois cenários no qual um continha vários 
prédios, casas e árvores e uma distribuição de antenas, tanto 
setoriais quanto dipolo e outro contendo apenas árvores. A faixa 
de frequência utilizada foi de 0,65MHz a 1MHz, e uma potência 
de transmissão de 6kW. 

Na Fig. 4 e na Fig. 5 é mostrado o cenário urbano e rural 
respectivamente. 

 
Figura 4. Cenário urbano para a simulação. 

 
Figura 5. Cenário rural para a simulação. 

Durante a navegação no ambiente o módulo conseguiu 
identificar áreas livre de radiação bem como aquelas que 
estavam expostas a mesma.  

No cenário é possível ver a potência em dBm, dBμv/m e 
V/m, a altura do receptor, a antena que está sendo analisada e a 
mensagem informando se o usuário está recebendo ou não 
radiação. Caso haja exposição é informado o limite permitido 
pela ANATEL de acordo com a resolução nº303, como 
mostrado nas Fig. 6 e Fig. 7. 

 
Figura 6. Área livre de radiação 
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Figura 7. Área recebendo radiação 

VI. CONCLUSÃO 

Para ser possível a criação do módulo apresentado neste 
trabalho foi necessário realizar vários ajustes no código original 
do Simulador para Planejamento de Redes de Comunicação, este 
que também irão possibilitar a criação de novas extensões bem 
como a expansão da ferramenta para outras plataformas. 

O módulo apresentou um resultado satisfatório sendo capaz 
de utilizar os benefícios já implementados no SIMPLARCOM 
para a coleta de dados e avalição à exposição à radiação não 
ionizante seguindo as normas determinadas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações. 

Como trabalho futuro será expandido o módulo de radiação 
para análise internas em prédios e casas, assim será possível 
saber quais cômodos ou andares, em caso de edifícios e prédios, 
estão recebendo radiação. 

Outra implementação que pode ser futuramente realizada é a 
criação de novos módulos como por exemplo, para a avaliação 
da transmissão de sinal nos ambientes indoor.  
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Resumo — Neste trabalho foi investigado o efeito da inserção 

de uma estrutura Eletromagnetic Bandgap (EBG) 2D com simetria 

translacional discreta no substrato de antenas de microfita. No 

estudo, foram avaliados a perda de retorno, o ganho, a largura de 

banda (BW – Bandwidth) e a densidade de corrente dentro da faixa 

de frequências Industrial, Científica e Médica (ISM – Industrial, 

Scientific and Medical) de 2,4 GHz (2,400 – 2,4835 GHz). O 

substrato utilizado é composto por dois materiais diferentes: fibra 

de vidro (FR4 Epoxy) e um compósito de politetrafluoretileno 

reforçado com fibra de vidro (RT DUROID). Os resultados 

obtidos demonstraram melhorias na perda de retorno e ganho 

das antenas com as estruturas EBG 2D propostas.    

Palavras Chave—Antenas de Microfita; EBG; Simetria 

Translacional. 

I.  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de dispositivos menores e com menor 
custo de produção é uma tendência nos sistemas de micro-ondas. 
Um importante impulsionador dessa evolução é a portabilidade 
exigida pelos sistemas embarcados. Neste tipo de aplicação, as 
antenas de microfita surgem como uma alternativa proeminente, 
uma vez que atendem aos pré-requisitos de baixo peso e volume. 
Além disso, esse tipo de antena também apresenta fácil 
instalação e adaptação de seus perfis aerodinâmicos, o que as 
tornam atrativas também para aplicações nas bandas ISM. 

As primeiras publicações a respeito das antenas de microfita 
foram feitas por Deschamps em 1953, nos Estados Unidos da 
América, e por Gutton e Baissinot, em 1955, na França. A partir 
daí, foram criados diversos métodos, técnicas e análises para a 
fabricação de antenas de microfita [1]. 

As antenas de microfita, na sua forma básica (Fig. 1), são 
caracterizadas pela baixa eficiência de radiação, inadequação 
para aplicações em alta potência e largura de banda estreita, 
sendo o último o principal fator limitador de suas aplicações, e 
objeto de estudo de pesquisas de técnicas de aumento de largura 
de banda [2].  

Com o desenvolvimento da tecnologia EBG, melhorias 
significativas na eficiência e largura de banda das antenas de 
microfita puderam ser alcançadas. Essa tecnologia, que se baseia 
na manipulação do substrato através de estruturas periódicas de 
material metálico, dielétrico ou composto, permite ainda a 

redução de lóbulos laterais e dos níveis de interferência 
eletromagnética [3].  

 

Fig. 1: Estrutura básica de uma antena de microfita. 

Recentes investigações sobre a influência da aplicação de 
estruturas EBG nos parâmetros de radiação de antenas de 
microfita demonstraram melhorias no ganho total, na largura de 
banda e redução nas perdas por condução, a partir da inserção de 
estruturas EBG cilíndricas transversais ao patch [4]. 

Neste trabalho, serão investigados os efeitos da aplicação de 
estruturas EBG 2D com simetria translacional discreta no 
substrato de antenas de microfita. No estudo, são avaliadas a 
perda de retorno, o ganho, a largura de banda e a densidade de 
corrente na faixa de frequências ISM para diferentes posições de 
patch e dimensões da estrutura EBG aplicada. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente, foi projetado, utilizando-se do Modelo da 

Linha de Transmissão proposto por [5], uma antena de 

microfita com patch retangular, sem EBG e substrato do 

material 1, apresentado na Tabela 1. No projeto, foi empregado 

ainda uma alimentação por linha de microfita com impedância 

de entrada igual a 50 Ω, e utilizada a técnica de casamento de 

impedância (inset feed) para melhorar o desempenho das 

antenas.  

 
TABELA 1: CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DO SUBSTRATO 

Material 1 (FR4) Material 2 (RT DUROID) 

εr 4,4 εr 2,33 

tg δ 0,02 tg δ 0,0012 

espessura 1,54 mm espessura 1,575 mm 
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As dimensões (em milímetros) da antena sem EBG, 

nomeada Configuração 1, foram calculadas para uma 

frequência de ressonância de 2,45 GHz. A Fig. 2 apresenta as 

dimensões utilizadas para a Configuração1.  

 

 
Fig. 2: Antena de microfita sem estrutura EBG (Configuração 1). 

A partir da Configuração 1, foram criadas 8 novas 

configurações de antenas através da modificação do substrato 

por meio da aplicação de estruturas EBG 2D com simetria 

translacional discreta, proposta por [6], composta pelos 

materiais 1 e 2, apresentados na Tabela 1. A Fig. 4 ilustra um 

exemplo de estrutura EBG 2D com simetria translacional 

discreta. Todas as configurações propostas, incluindo a 

Configuração 1, apresentam plano de terra totalmente 

preenchido. 

 

 
Fig. 3: Estrutura com simetria translacional discreta. Fonte: [5]. 

Nos substratos das novas configurações foram utilizadas 

duas formas construtivas distintas. Na primeira (Tipo 1), o 

material 2 é aplicado sobre o plano de terra e, acima desse, é 

depositado o material 1 na forma da estrutura EBG 2D utilizada. 

No segundo tipo de forma construtiva (Tipo 2), a posição dos 

materiais é invertida. A Fig. 4 ilustra as duas formas 

construtivas testadas. 

 

 
Fig. 4: Estruturas aplicadas no substrato: (a) Tipo 1 e (b) Tipo 2. 

O sentido do patch em relação a estrutura EBG das novas 

configurações também foi alterado. Foram testadas as 

orientações paralela e perpendicular, conforme ilustrado na Fig. 

5. 

 

 
Fig. 5: Sentidos do patch: (a) paralelo e (b) perpendicular. 

A Tabela 2 resume as características construtivas das 8 

configurações com estrutura EBG 2D avaliadas. 
 

TABELA 2: CARACTERÍSTICAS DAS CONFIGURAÇÕES COM 
ESTRUTURA EBG 2D 

Configuração Tipo e (mm) p (mm) Sentido do patch 

2 1 2 0,8 Paralelo 

3 1 2 0,8 Perpendicular 

4 2 2 0,8 Paralelo 

5 2 2 0,8 Perpendicular 

6 1 4 0,8 Paralelo 

7 1 4 0,8 Perpendicular 

8 2 4 0,8 Paralelo 

9 2 4 0,8 Perpendicular 

 

Para compensar o deslocamento da frequência em relação à 

frequência de projeto – causado pela modificação da 

permissividade do substrato nas novas configurações – utilizou-

se o fator de correção (FC) dimensional proposto por [7] em 2 

configurações das 8 avaliadas. Foram escolhidas para correção 

as duas configurações, uma de cada tipo, com menor perda de 

retorno e maior largura de banda. O FC em questão é dado por 

(1). 

 𝐹𝐶 = 
𝑓𝑠

𝑓𝑟
 x  () 

Em que 𝑓𝑠 é a frequência de ressonância obtida na 

simulação e 𝑓𝑟 é a frequência de ressonância desejada. 

Na Fig. 6 estão resumidas as atividades realizadas na 

metodologia adotada nesse trabalho. 

 
Fig. 6: Fluxograma de atividades desenvolvidas na metodologia. 

linha da 

estrutura 

orientação 

do patch 
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Todas as simulações indicadas na Fig. 6 foram realizadas 

adotando-se para as partes condutoras (patch e plano de terra) 

cobre com espessura 0,05mm, e um intervalo de frequências de 

2 a 3,5 GHz com passo 0,01 GHz no software ANSYS HFSS®. 

A etapa de cálculo das dimensões das antenas foi realizada com 

auxílio de implementação computacional. 

III. RESULTADOS  E  DISCUSSÕES 

Nas Fig. 7 e 8 são apresentadas as perdas de retorno (S1,1) em 
função da frequência para as configurações com substratos dos 
tipos 1 e 2, respectivamente. Para efeito de comparação, a perda 
de retorno da Configuração 1 também foi adicionada. 

 

Fig. 7: S1,1 (dB) x Frequência (GHz) para Configuração 1 e configurações 

Tipo 1 

 

Fig. 8: S1,1 (dB) x Frequência (GHz) para Configuração 1 e configurações 

Tipo 2 

Observa-se nas Fig. 7 e 8 que as configurações com 

substratos dos tipos 1 e 2 não ressoaram na frequência de 

projeto, como esperado. Além disso, observa-se que, para cada 

tipo de substrato, as variações nas dimensões e, p e na 

orientação do patch possuem pouca influência na frequência de 

ressonância das antenas, uma vez que as configurações com 

substrato do Tipo 1 apresentaram frequência de ressonância em 

torno de 2,9 GHz, e as configurações com substrato do Tipo 2 

apresentaram frequência de ressonância em torno 3 GHz. Na 

Tabela 3 são apresentadas a frequência de ressonância, a perda 

de retorno e a largura de banda das configurações ensaiadas. 

Conforme apresentado na Tabela 3, verifica-se que a 

Configuração 1 obteve a maior largura de banda dentre todas as 

antenas simuladas. Dentre as configurações com substrato do 

Tipo 1, as Configurações 6 e 7 apresentam o maior 

deslocamento de frequência, alcançando 2,9 GHz e 2,91 GHz, 

respectivamente.  

 
TABELA 3: COMPORTAMENTO DAS ANTENAS SIMULADAS 

Configuração Tipo Freq. (GHz) S1,1 (dB) BW (MHz) 

 1 - 2,4500 -17,0229 102,8 

 2 1 2,8903 -18,2284 87,2 

 3 1 2,8903 -15,5211 82,5 

 4 2 3,0501 -15,3462 86,4 

 5 2 2,9501 -15,3709 84,8 

 6 1 2,9000 -18,4476 87,6 

 7 1 2,9100 -16,5360 84,8 

 8 2 3,0466 -15,4921 87,3 

 9 2 2,9714 -14,4284 82,8 

 

Verifica-se também na Tabela 3 que, dentre as antenas com 

EBG, a Configuração 6 obteve a maior largura de banda e 

menor perda de retorno. No entanto, quando comparada com a 

Configuração 1, constata-se uma redução de cerca de 14,78% 

na largura de banda e um aumento de aproximadamente 7,72% 

na perda de retorno. 

Nas configurações com substrato do Tipo 2 verificou-se 

menores variações nos valores de perda de retorno quando 

comparadas as configurações com substrato do Tipo 1. O valor 

médio verificado para essas configurações foi de -15,23 dB. 

Dentre as configurações com substrato do Tipo 2, verificou-se 

ainda que a Configuração 9 apresenta a maior perda de retorno, 

enquanto que a Configuração 8 apresenta a menor perda de 

retorno para esse tipo de substrato.  
 Os diagramas de radiação de todas as configurações 
apresentaram formas semelhantes e característica broadside, 
conforme ilustrado na Fig. 9. Apesar da similaridade dos 
diagramas, os ganhos máximos variaram entre cada 
configuração, conforme pode ser observado na Tabela 4. 

 

Fig. 9: Forma do diagrama de radiação para as antenas simuladas 

TABELA 4: GANHO MÁXIMO PARA CADA CONFIGURAÇÃO  

Configuração Tipo Ganho máximo(dB) 

 1 - 4,6641 

 2 1 4,7077 

 3 1 4,8754 

 4 2 5,1792 

 5 2 5,1693 

 6 1 4,7302 

 7 1 4,8976 

 8 2 5,0707 

 9 2 5,2709 

 
 As configurações com substrato do Tipo 1 apresentaram 
ganhos em torno dos 4 dB, ganho máximo de 4,8976 dB, 
verificado na Configuração 7, e ganho mínimo de 4,7077 dB, 
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verificado na Configuração 2. Já nas configurações com 
substrato do Tipo 2, foram verificados ganhos em torno dos 5 
dB, ganho máximo de 5,2709 dB , verificado na Configuração 
9, e ganho mínimo de 5,0707 dB, verificado na Configuração 8.  

 Na Tabela 5 são apresentadas as densidades de corrente 
superficial (J) obtidas para a frequência de ressonância de cada 
uma das configurações analisadas. 

TABELA 5: DENSIDADE DE CORRENTE SUPERFICIAL PARA CADA 
CONFIGURAÇÃO 

Configuração Tipo 
J (A/m) 

Máxima Mínima 

1 - 51,190 0,1635 

2 1 70,405 0,0452 

3 1 96,029 0,0714 

4 2 72,900 0,0568 

5 2 77,342 0,0289 

6 1 80,810 0,0237 

7 1 98,135 0,0925 

8 2 72,536 0,0226 

9 2 63,439 0,0283 

  

Verificou-se que a Configuração 1 apresenta maior 
concentração de corrente superficial em razão do efeito de 
franjamento (ou efeito de borda), acarretando em maiores perdas 
por condução e redução no valor do seu ganho, cujo valor obtido 
foi o menor dentre todas as configurações analisadas. Nas 
demais configurações verificou-se uma melhor distribuição de 
corrente superficial em relação à Configuração 1 com 
consequentes melhorias nos ganhos, conforme apresentado na 
Tabela 5.  

As configurações com e igual a 2 mm apresentaram uma 
média de densidade de corrente superficial máxima de 79,169 
A/m, o que representa um aumento em torno de 34,44% em 
relação à configuração sem estrutura EBG 2D. Já as 
configurações com e = 4 mm apresentaram uma média de 
densidade superficial máxima de 78,73 A/m, o que representa 
um aumento em torno de 34,08% em relação à Configuração 1.  

Comparando-se as configurações com substratos dos tipos 1 
e 2 que possuem o mesmo valor para e com relação ao sentido 
do patch, verificou-se que todas as configurações com o patch 
no sentido perpendicular apresentaram um maior valor de 
densidade máxima de corrente superficial, com exceção da 
Configuração 8 que possui o patch com sentido paralelo e 
apresentou um valor de densidade máxima de corrente 
superficial aproximadamente 12,54% maior que a Configuração 
9, que possui o patch com sentido perpendicular. 

 De acordo com o critério explanado na Seção II, foram 
escolhidas para aplicação do fator de correção as Configurações 
6 e 8. Devido à aplicação do fator de correção, foi necessário 
alterar a largura e o comprimento do substrato para que sejam 
obedecidas as dimensões mínimas [8].  Na Tabela 7 são 
apresentadas as novas dimensões obtidas para essas 
configurações e os respectivos fatores de correção utilizados.  

 Na Fig. 10 são apresentados os resultados obtidos para a 
perda de retorna das novas configurações 6 e 8. 

 

 

TABELA 6: DIMENSÕES CORRIGIDAS DAS CONFIGURAÇÕES 6 E 8 

Dimensão (mm) 
Configuração 

6 8 

Ws 65,100 65,100 

Ls 65,100 65,100 

W 44,105 46,333 

L 33,380 35,067 

Wm 6,042 6,347 

Lm 18,338 19,264 

xo 2,412 2,534 

yo 8,594 9,028 

FC (%) 18,370 24,350 

 

 

Fig. 10: Perda de retorno (dB) em função da frequência (GHz) para a 

Configuração 1 e as antenas com fator de correão aplicado 

 Com a aplicação do fator de correção, as antenas com 
configurações 6 e 8 apresentaram uma frequência de ressonância 
de 2,46 GHz e, portanto, dentro da faixa ISM 2,4 GHz (2,400 a 
2,4835 GHz). Por outro lado, as configurações 6 e 8 
apresentaram uma redução na largura de banda, alcançando na 
nova simulação os valores de 70,4 MHz e 73,9 MHz, 
respectivamente.  

 Quanto à perda de retorno, as novas configurações 
apresentaram significantes melhorias. No caso da nova 
Configuração 8, constatou-se uma redução de aproximadamente 
de 16% em relação à mesma configuração original, e de 5,45 % 
em relação à Configuração 1. Já no caso da nova Configuração 
6, constatou-se uma diminuição de aproximadamente 29,88% 
em relação à configuração original, e de 40,75% em relação à 
Configuração 1. Na Tabela 6 são apresentados os resultados 
obtidos para a frequência de ressonância, perda de retorno e 
largura de banda para as novas configurações. 

TABELA 7: COMPORTAMENTO DAS NOVAS ANTENAS SIMULADAS 

Configuração Freq. (GHz) S1,1 (dB) BW (MHz) 

1 2,450 -17,023 102,800 

6 2,460 -23,961 73,900 

8 2,460 -17,951 70,400 

 

 Os diagramas de radiação das novas configurações 
apresentaram novamente a característica broadside e formas 
semelhantes, conforme ilustrado na Fig. 11. 
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Fig. 11: Forma do diagrama de radiação para as novas antenas 6 e 8. 

 Os ganhos obtidos para as novas configurações estão 
apresentados na Tabela 8. A partir dessa, verifica-se que a nova 
Configuração 6 apresenta um ganho máximo de 5,9926 dB, que 
corresponde a um aumento de aproximadamente 26,69% em 
relação ao valor obtido para configuração original, e aumento de 
aproximadamente 27,93% em relação à Configuração 1. Para a 
nova Configuração 8, verificou-se um ganho máximo de 
6,2851dB, que corresponde a um aumento de aproximadamente 
23,95% em relação ao valor obtido para configuração original, e 
aumento de aproximadamente 34,18% em relação à 
Configuração 1. 

TABELA 8: GANHO DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES 

Configuração Ganho Máx (dB) 

 Sem FC Com FC 

1 4,684 - 

6 4,730 5,992 

8 5,070 6,285 

 

 As densidades máximas de corrente superficial Jmáx, obtidas 
para a frequência de ressonância em cada uma das novas 
configurações são apresentadas na Tabela 9. 

TABELA 9: DENSIDADE MÁXIMA DE CORRENTE SUPERFICIAL DAS 
NOVAS CONFIGURAÇÕES 

Configuração 
Jmáx (A/m) 

Sem FC Com FC 

1 51,9 - 

6 80,8 46,6 

8 72,5 58,6 

 

 A nova Configuração 6 apresentou redução de 
aproximadamente 42,28% no valor de sua máxima densidade de 
corrente em relação à configuração original, e redução de 
aproximadamente 10,12% em relação à Configuração 1. Já nova 
Configuração 8 apresentou redução de aproximadamente 
19,21% no valor de sua máxima densidade de corrente em 
relação à configuração original, e um aumento de 
aproximadamente 12,91% em relação à Configuração 1. Essas 
variações nos valores das densidades de corrente superficiais 

ocorreram em razão da mudança nas dimensões do patch das 
antenas após a aplicação dos fatores de correção. 

IV. CONCLUSÃO  

Neste trabalho buscou-se investigar os efeitos que a 

aplicação de estruturas EBG 2D com simetria translacional 

discreta no substrato de antenas de microfita apresenta sobre a 

perda de retorno, o ganho, a largura de banda e a densidade de 

corrente na faixa de frequências ISM para diferentes posições 

de patch e dimensões da estrutura EBG aplicada.  

Nas simulações, após a aplicação do fator de correção nas 

antenas propostas, foi constatado melhorias na perda de retorno 

e ganho em relação a configuração sem estrutura EBG 2D. 

Além disso, verificou-se que, para cada tipo de substrato 

analisado, as variações nas dimensões e, p e na orientação do 

patch possuem pouca influência na frequência de ressonância 

das antenas. Em contrapartida, as configurações propostas 

apresentaram uma pequena redução na largura de banda. 
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Resumo — Neste artigo são apresentados dois protótipos de 

filtros passivos em linhas de microfita acopladas, desenvolvidos 

conforme técnicas de prototipagem para a composição de dois 

osciladores. O primeiro oscilador possui uma única frequência de 

oscilação em 2,23 GHz com fator de qualidade (Q) igual a 1540 e 
utiliza um filtro passa-banda no substrato RO3035. O segundo,  

apresenta duas frequências de oscilação (dual band oscillator), 

sendo elas em f1 = 2,14 GHz e f2 = 2,64 GHz com Q1 = 587,99 e 

Q2=339,62 respectivamente, e utiliza um filtro rejeita-banda 

realizado no substrato FR-4. Os resultados obtidos constituem 

respostas satisfatórias entre a caracterização experimental e a 

simulação dos osciladores. 

Palavras-Chave— circuitos impressos; filtro passivo; microfita; 

oscilador; oscilador de banda dupla. 

Abstract – In this paper, two prototypes of filters are 

presented in coupled microstrip lines, developed according to the 

prototyping techniques composing two oscillators. The first 

oscillator has a single oscillation frequency at 2.23 GHz with 

quality factor (Q) equals to 1540 and uses a band-pass filter on 

the RO3035 substrate. The second presents two oscillation 

frequencies, which are f1=2.14 GHz and f2=2.64 GHz, with Q1 = 

587.99 and Q2 = 339.62 respectively, and using a band-rejected 

filter performed with FR-4 substrate. The obtained results are 

satisfactory in relation to an experimental characterization and a 

simulation of the oscillators. 
 
Keywords - dual band oscillator; microstrip; passive filter; 

oscillator. 

I. INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual do LTE (Long Term Evolution), os 

dispositivos móveis, como smartphones e tablets, lidam com 

diversas aplicações que reúnem características como acesso à 

Internet de banda larga, download de arquivos, serviços de 

localização, jogos em tempo real e multimídia em geral. 

Assim, tendo em vista a previsão de crescimento do volume de 

dados e dispositivos conectados, existe uma tendência a se 

buscar um aumento nas taxas de transmissão, uma redução na 

latência e uma melhor utilização dos recursos disponíveis [1]. 

Desta forma, é importante o estudo de componentes, 

dispositivos e ferramentas que proporcionam uma perspectiva 

para este cenário próximo e também no sistema atual do LTE. 

Com o aumento das taxas de transmissão e recepção dos 

circuitos digitais nos dispositivos móveis, as conversões de 

sinais A/D (Analógico-para-Digital) e D/A (Digital-para- 

 

Analógico) tornam-se um desafio. Diferentes técnicas de 

conversão podem ser aplicadas, dentre elas, aquelas que 

utilizam osciladores em altas frequências e geram sinais de 

clock de períodos curtos. Estas, por sua vez, são as mais 

empregadas por utilizar aproximações sucessivas, o que 

proporciona uma rápida velocidade de conversão e alta 

precisão [2]. Para este fim, o presente trabalho propõe a 

pesquisa e o desenvolvimento de osciladores que utilizam 

filtros passivos do tipo passa-banda ou rejeita-banda na 

configuração de amplificação com ganho em malha de 

realimentação [3], como pode ser observado na Fig.1. Estes 

osciladores apresentam um alto fator de qualidade e pouca 

variação de frequência, o que permite a aplicação em circuitos 

de sincronismo e de conversão A/D, D/A, por gerarem sinais 

precisos na frequência de clock [4].   

 

Fig. 1. Circuito Oscilador proposto [5].  

    A seção II apresenta os principais aspectos teóricos das 

linhas de transmissão utilizadas para o desenvolvimento do 

divisor e dos filtros passa-banda de 2,12 GHz a 2,51 GHz, 

apresentado na seção III e o rejeita-banda em 2,38 GHz, na 

seção V, compreendendo assim a aplicação no espectro do 

LTE.  Os osciladores são apresentados nas seções IV e VI, por 

meio de dimensionamento das linhas, simulação nos softwares 

HFSS e designer com modelo de circuito e simulação 

eletromagnética com modelo 3D. A caracterização 

experimental é realizada para comparação de resultados 

simulados e medidos de forma a validar os protótipos 

propostos e desenvolvidos. 

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Inicialmente, foi estudado, simulado e fabricado um filtro 

passa-banda de três seções em linhas de microfita (microstrip) 

acopladas [5]. Um filtro passa-banda é um dispositivo que 

permite a passagem apenas de uma determinada faixa de 

frequências. Por sua vez, um filtro rejeita-banda é 

caracterizado por impedir a passagem de frequências situadas 

em um intervalo específico [6]. Filtros rejeita-banda de banda 

dupla são ideais em projetos que exijam uma separação entre 
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as bandas, como osciladores, podendo gerar pequenas faixas 

passantes [7]. Várias técnicas podem ser empregadas para a 

síntese do mesmo, como proposto nos trabalhos [8 - 11]. 

Geralmente, este filtro é obtido através da utilização em série 

de dois diferentes tipos de filtros rejeita-faixa, entretanto, essa 

técnica pode contribuir para um aumento físico do circuito 

[12]. Para este fim, é proposto um filtro rejeita-faixas de banda 

dupla de três seções em linhas de microfita acopladas. As 

linhas de microfita são linhas impressas de dimensões 

reduzidas, comumente usadas em circuitos integrados de 

microondas. A utilização desta tecnologia é justificada, 

principalmente, por seu baixo custo, perfil planar, tamanho 

reduzido, facilidade de interação com os dispositivos ativos e 

baixas perdas. São constituídas de uma tira (strip) condutora e 

um plano de terra, separados por uma camada de um dielétrico 
(substrato) que possui características específicas de largura, 

espessura e constante dielétrica relativa r. As linhas acopladas 

consistem em duas linhas de transmissão de microfita 

paralelas, dispostas sobre o mesmo substrato, e próximas o 

suficiente para que ocorra um acoplamento contínuo entre os 

campos eletromagnéticos. São frequentemente utilizadas 

como dispositivos básicos de filtros, acopladores direcionais e 

casadores de impedância [13]. 

  O fator de Qualidade Q é uma medida de grau de 

seletividade, importante para a definição de desempenho de 

um circuito elétrico. É comumente representado por Q = 
  

  
, 

onde fo é a frequência de ressonância e BW é a faixa passante, 

compreendida entre os pontos de 3 dB [14]. 

 

I. FILTRO PASSA-BANDA 

 

Para o projeto e confecção do filtro, foi utilizado o 

software ANSYS Designer, onde foram gerados o modelo de 

circuito do esquemático do filtro passa-banda, ilustrado na 

Fig.2, cujas medidas estão na Tabela I e o layout (Fig.3.a). 

Desta forma, é possível realizar a simulação do modelo 

proposto, obtendo a resposta em frequência. Utilizou-se o 

substrato RO3035 da Rogers Corporation que apresenta as 

características de constante dielétrica (r) igual a 3,5, tangente 

de perdas (tan δ) igual a 0,0005 e thickness (t) igual a 17,5 μm.  

  

Fig. 1. Modelo de circuitos para o esquemático do filtro passa-banda em 

RO3035. 

TABELA I.       VALORES CORRESPONDENTES AO MODELO DE CIRCUITOS DO 

FILTRO PASSA-BANDA 

 
Número 

Parâmetros (mm) 

P 

(Comprimento 

físico) 

L 

(Comprimento físico das 

linhas de microfita acopladas) 

G 

(gap) 

W 

(Largura) 

1 7,25   1,1326 
2 4,8674   1,1326 
3 1,33   1,1326 
4   3,8522  1,1326 
5 2,98   1,1326 
6 1,266   1,1326 
7   1 1,1326 
8 15,7326   1,1326 
9 3,8522   1,1326 
10  7,3663  1,1326 
11 6,3   1,1326 
12 9,3   1,1326 

    

     

                  (a)                                                              (b) 

Fig. 2. (a) Layout do filtro passa-banda em RO3035; (b) Protótipo do filtro 

em RO3035 após a conectorização.  

A Fig. 4 apresenta o resultado de simulação, da análise de 

circuitos do software, para a função de transferência do filtro, 

de acordo com a resposta em frequência da perda de 

transmissão (S21) e perda de retorno (S11), conforme o modelo 

de circuito do layout proposto. É observado que o filtro 

apresenta uma largura de banda aproximada de 390 MHz, 

considerando a frequência de corte de 3 dB, e opera na faixa 

compreendida entre as frequências de 2,12 GHz e 2,51 GHz, 

condizente com o esperado para um filtro passa-banda de três 

seções em linhas acopladas de microfita [15]. 

 

Fig. 3. Resultado da simulação do filtro passa faixa em RO3035, sendo a 

linha cheia (S21) e em pontilhado, (S11). 

Para a confecção do layout simulado foi utilizada a 

máquina prototipadora LPKF ProtoMat S103, que trabalha em 

conjunto com o software CircuitPro 2.1. Esse equipamento 

realiza fresagem, perfuração e cortes em placas de circuito 

impresso adequadas para altas frequências e de microondas. O 
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protótipo do filtro conectorizado, pode ser visualizado na Fig. 

3.b. A Fig. 5 apresenta o resultado da medição do parâmetro 

S21, obtido através da utilização do analisador vetorial de redes 

MS2034A da Anritsu. O dispositivo apresenta uma largura de 

banda real aproximada de 200 MHz, com frequência central 

2,46 GHz, considerando a frequência de corte de 3 dB, o que 

representa uma banda de operação suficiente para o projeto 

proposto de acordo com a simulação. 

 
Fig. 4. Resposta em frequência do filtro passa-banda em RO3035.  

 

II. OSCILADOR UTILIZANDO FILTRO PASSA-BANDA 

 

O desenvolvimento do oscilador envolve a conexão dos 

dispositivos para a obtenção do circuito de oscilação, em uma 

malha de amplificação seletiva em frequência, conectada a um 

ponto de realimentação positiva em ganho de malha fechada. 

O protótipo do módulo de oscilação proposto pode ser 

visualizado na Fig. 6, que apresenta os componentes 

necessários para gerar o sinal de clock. 

 

Fig. 5.  Módulo de oscilação proposto. 

     O divisor (ou combinador) em Y em microfita é um tipo de 

dispositivo utilizado para dividir ou combinar sinais de 

potência [16]. A Fig. 7.b apresenta o protótipo do divisor de 

potência e o esquemático de simulação de circuitos (Fig. 7.c), 

assim como o respectivo layout (Fig. 7.a). O material 

empregado no projeto foi o FR-4, em função de suas baixas 

perdas, baixo custo e robustez. Sua constante dielétrica (r) é 

igual a 4,3, tangente de perdas (tan δ) igual a 0,019 e thickness 

(t) igual a 35 μm.   

O amplificador utilizado é o ERA-5+ [17], integrado em 

uma placa de circuito impresso no material RO5880 da Rogers 

Corporation, e trabalha em frequências de até 4 GHz com 

ganho real de 5 dB. Para a operação adequada deste 

dispositivo e a alimentação com a fonte de tensão, é necessária 

a utilização de um módulo de Bias Tee integrado neste circuito 

[18]. A Fig. 8 apresenta a montagem do módulo de oscilação 

proposto pela Fig. 6, sendo realizado no Laboratório de 

Antenas e Propagação (LAPROP) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). O analisador de espectro utilizado é o 

MS2034A da Anritsu.  

 

        

                   (a)                                                           (b) 

 

                                                    (c) 

Fig. 6.  Projeto do divisor de potência; (a) Layout de simulação no ANSYS 

Designer; (b) Protótipo; (c) Esquemático do modelo de circuitos. 

Na Fig. 9 verifica-se que a frequência de oscilação obtida 

para este módulo realizado, experimentalmente, é igual a 2,23 

GHz com fator de qualidade Q = 1,54.103, indicando boa 

eficiência de oscilação. Esta frequência central está 

compreendida na banda simulada do filtro projetado, porém 

apresenta uma perda de inserção de 10 dB no protótipo do 

filtro medido e não é a frequência central de melhor valor de 

perda de transmissão na banda passante experimental do filtro. 

Assim, faz-se necessário um ajuste do comprimento físico das 

linhas de transmissão da malha fechada, para correção da 

oscilação da frequência projetada de 2,23 GHz para 2,46 GHz, 

que é a frequência central do filtro passa-banda simulado e 

medido, em função do comprimento elétrico da malha de 

realimentação. Este problema poderá ser solucionado 

integrando todos os componentes em um único circuito 

impresso de forma a reduzir o efeito do comprimento dos 

cabos coaxiais.  

 
Fig. 7. Montagem do módulo de oscilação. 

 

Fig. 8. Densidade espectral de potência medida com oscilação apresentada 

em 2.23 GHz. 
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III. FILTRO REJEITA-BANDA 

 

A fim de compactarmos o módulo oscilador, o presente 

trabalho propõe a integração do amplificador com um filtro 

passivo em uma única placa de circuito impresso no material 

FR-4. Desta forma, é proposto o desenvolvimento de um 

oscilador integrado com duas frequências de oscilação. Por 

este motivo, é necessário o projeto de um filtro rejeita-banda, 

na frequência central de 2,38 GHz, com duas pequenas faixas 

passantes candidatas para a oscilação e centradas em 2,14 GHz 

e 2,68 GHz, correspondente à segunda faixa do LTE. Para este 

fim, o filtro proposto é dimensionado no substrato FR-4.  

O software utilizado para o cálculo das dimensões das 

linhas de microfita foi o TX Line. Cada linha foi projetada 

isoladamente e foi gerado um modelo de circuitos esquemático 

inicial. A Fig. 10.a ilustra o layout final do projeto e a Fig. 

10.b apresenta o dispositivo após a confecção. A Fig. 11 e a 

Tabela II representam as dimensões do esquemático de 

circuitos do mesmo.  

  
                      (a)                                                   (b) 

Fig. 9. (a) Layout do filtro rejeita-banda em FR-4; (b) Filtro rejeita-banda 

em FR-4 após soldagem dos conectores. 

 

 

Fig. 10. Modelo de circuitos para o esquemático do filtro rejeita-

banda em FR-4. 

TABELA II.       VALORES CORRESPONDENTES AO CIRCUITO ESQUEMÁTICO DO 

FILTRO REJEITA-BANDA. 

 
Número 

Parâmetros (mm) 

P 

(Comprimento 

físico) 

L 

(Comprimento físico das linhas de 

microfita acopladas) 

G 

(gap) 

W 

(Largura) 

1 8.2369   3.0262 

2 4.4378   3.0256 

3 1.1554   3.348 

4   3.481  3.348 

5   6 3.0262 

6 7.16   3.348 

7 14.9279   3.0256 

8  6.624  3.425 

9   1.52 3.425 

10 3.5097   3.0256 

11 5.7498   3.0256 

12 8.4879   3.0256 

13 3.4522   3.0256 

 

Para a simulação do filtro rejeita-banda foi, também, 

utilizada a versão 3D do software da ANSYS para a obtenção 

de resultados mais precisos e próximos de um ambiente 

experimental. A Fig. 12 apresenta a versão 3D do filtro 

pretendido incluindo uma caixa de ar, necessária para a 

definição das condições de contorno. 

 

Fig. 11. Modelo tridimensional para o filtro rejeita-banda em 

FR-4. 

O resultado dessa simulação pode ser visto na Fig. 13. Os 

parâmetros medidos são S11 (linha pontilhada) e o S21 (linha 

cheia), sendo possível verificar que o filtro possui duas 

frequências candidatas para a oscilação: a primeira está 

centrada em 2,14 GHz e a outra, em 2,68 GHz, além de uma 

faixa de rejeição em 2,38 GHz.  

 

Fig. 12. Função de transferência do filtro FR4 simulado em 3D.  

A Fig. 14 mostra a comparação dos resultados obtidos em 

fase de simulação para o modelo 3D e em fase de 

experimentos, ambos para as funções de transferência do filtro 

rejeita-banda. Observa-se que há concordância entre os 

resultados simulados e experimentais, com um leve 

deslocamento nas frequências devido, possivelmente, à 

conectorização. A banda de rejeição continuou atendendo à 

frequência de 2,38 GHz. Já as frequências de pico 

apresentaram os seguintes valores: a primeira em 2,14 GHz 

(simulada) e 2,19 GHz (medido) e a segunda, em 2,68 GHz 

(simulada) e 2,64 GHz (medido). 

 

Fig. 13. Comparação das funções de transferência do filtro 

simulado (curva tracejada) e experimental (curva cheia). 
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IV. OSCILADOR UTILIZANDO FILTRO REJEITA-BANDA 

 

O protótipo do módulo do oscilador que utiliza o filtro 

rejeita-faixa e o divisor em Y, ambos no substrato FR-4, é 

realizado experimentalmente na Fig. 15, utilizando o mesmo 

circuito integrado do amplificador ERA5+ da seção IV. O 

sinal oscilatório obtido é satisfatório e opera nas frequências 

f1= 2,19 GHz e f2 = 2,64 GHz, caracterizando-o como oscilador 

de banda dupla com Q1 = 587,99 e Q2 = 339,62, indicando boa 

eficiência de oscilação nas duas frequências, respectivamente.  

Estes resultados podem ser vistos na Fig. 16.   

 
Fig. 14. Montagem do módulo de oscilação com o filtro rejeita-

banda em FR-4. 
 

 
Fig. 15. Densidade espectral de frequências do filtro. Oscilação 

observada em 2,19 GHz e 2,64 GHz. 

V. CONCLUSÃO 

 

Foram desenvolvidos dois filtros passivos, sendo um 

passa-banda no substrato RO3035 da Rogers Corporation e 

um rejeita-banda no substrato FR-4 em linhas de microfita e 

microfita acopladas. Com estes dispositivos, foram montados 

dois módulos de oscilação, respectivamente, ambos utilizando 

divisor de potência no substrato FR-4 e o mesmo circuito 

integrado de amplificador. Verificou-se que o circuito de 

oscilação projetado com o filtro rejeita-banda opera de 

maneira eficiente e apresenta duas frequências de oscilação, 

com alto fator de qualidade, para ser aplicado em um circuito 

de conversão A/D ou D/A que necessite de um clock em 2,19 

GHz e 2,64 GHz, por exemplo, podendo ser utilizado para 

outras bandas de interesse se redimensionado com esta 

metodologia de projeto. O protótipo do circuito de oscilação 

realizado com o filtro passa-banda apresentou uma frequência 

de oscilação com alto fator de qualidade e boa eficiência na 

frequência de clock de 2,23 GHz. Assim, para projetos futuros, 

deve ser realizada a integração de todos os componentes do 

módulo de oscilação em numa única placa de circuito 

impresso, obtendo dois osciladores diferentes. O primeiro 

realizado com filtro passa-banda com uma frequência de 

oscilação e o outro, com um filtro rejeita-banda com duas 

frequências de oscilação. 
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Resumo— Este trabalho apresenta o projeto e a simulação de 

um Filtro Passa-Bandas baseado em Ressoadores de Anel 
Complementar (Complementary Split Ring Resonator -CSRR). 
Aqui são realizadas análises comparativas da variação de alguns 
parâmetros do filtro com diferentes números de anéis do CSRR.  
O projeto dos filtros foi realizado através de simulações 
utilizando o software CST Studio. A partir dessas simulações foi 
possível  realizar a caracterização do filtro com o aumento do 
número de anéis. Posteriormente, foi fabricado um dos protótipos 
utilizando células de CSRR com dois anéis concêntricos e os 
resultados experimentais se mostraram concordantes com os 
simulados.   

Palavras chaves: complemetary split-ring resonator (CSRR), 
filtro passa-bandas, metamaterial, largura de banda 

I. INTRODUÇÃO 

 O estudo de anéis ressoadores (Split RingResonator-SRR) 
tem ganhado grande atenção dos pesquisadores nos últimos 
tempos.  Esses  ressoadores estão sendo utilizado em várias 
áreas para suprimir, selecionar e miniaturizar características de 
dispositivos de RF/Micro-ondas devido às suas propriedades 
eletromagnéticas geralmente não encontradas na natureza. 
 Projetos de filtros utilizando o SRR foram descritas em [1-
5]. Um tipo diferente de estrutura do SRR foi apresentada em 
2004  por [6], a essa nova estrutura foi dada o nome de Anel 
Ressoador Complementar (CSRR- Complementary Split Ring 

Resonators). Neste trabalho foi projetada uma linha de 
microfita do tipo rejeita faixa baseada no CSRR. Estudos 
mostraram que a largura de banda de dispositivos que 
utilizaram o SRR é mais estreita que a utilizaram o CSRR [7]. 
Deste modo, o CSRR tem sido escolhido na maioria dos 
projetos de filtros [8-10]. 
 Um modelo de filtro passa-banda baseado no CSRR é 
apresentado em [8].  Neste artigo estruturas do CSRR são 
cascateados na parte inferior da placa, e na parte superior duas 
trilhas paralelas realizam o acoplamento. Inspiradora nessa 
metodologia um projeto de um filtro passa banda baseado em 
CSRR será apresentado.   
 Aqui será investigado alguns parâmetros  do filtro variando-
se a quantidade de anéis.  Os protótipos dos filtros foram 
projetados no software CST Studio e suas propriedades 
ressonantes foram estudadas, dando-se uma especial atenção a 
largura de banda.  
 

II. PROPRIEDADES RESSONANTES DO CSRR 

 Os dois tipos mais comuns de estruturas do CSRR são 
apresentados na Fig. 1. Além disso, existe aprimoramento da 
estrutura com a inclusão de anéis concêntricos. Comparada 
com a estrutura circular, à quadrada é amplamente utilizada 
devido a sua facilidade em ajustar a  freqüência de ressonância 
e realizar o acoplamento interno.  A frequência de ressonância 
do ressoador é determinada pelas dimensões do mesmo. 
 

Figura. 1 Tipos de CSRR (a) Quadrada (b) Circular 

 
 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

A estrutura do filtro a ser projetado é apresentada na 
Fig. 2. Na parte superior a estrutura é composta por  um par de 
linhas de microfita paralelas, conforme descrito em  [8]. As 
dimensões são L1= 60 mm, L2=18,6mm, w=1mm, h=14,5mm 
e d=9,5 mm. 

 
Figura 2 - Parâmetros da face superior do filtro. 
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Na parte inferior foi escolhido um CSRR com 

dimensões apropriadas, em que a=16mm, t=1,5mm e g = 
2,5mm. Os protótipos foram simulados no CST Studio 
variando-se a quantidade de anéis, a fim de identificar o 
impacto na operação dos filtros. Para todas essas variações a 
face superior se manteve idêntica. Todos os protótipos 
mantiveram a freqüência de ressonância dos anéis próxima a 
2,58 GHz, mantendo o acoplamento entre a linha e o CSRR 
constantes. Foram analisados estruturas de três a cinco anéis. 
As vistas inferiores das placas modeladas e simuladas podem 
ser vistas nas figuras 3. 

 
Figura 3 - Filtros Passa Banda baseado em CSRRvista inferior 

 
 

 
 

Posteriormente, foi realizada uma análise da largura 
de banda para três células do CSRR com dois anéis 
concêntricos, conforme Fig.4. 

 
Figura 4 - Face inferior do filtro com três anéis com duas células 

 

 
 

 A última estrutura foi fabricada, conforme mostrada 
na Fig. 5. Foi utilizado como substrato o FR-4 com constante 
dielétrica 4,2 e espessura de 1,5mm. A análise experimental 
desse filtro foi realizada utilizando o Analisador de Rede da 
Keysight N5235A. 

 
 
 
 
 

Figura 5- Filtro Passa-Banda baseado em CSRR (a) vista superior (b) vista 
inferior 

 

 
                     (a)                                  (b) 

IV. RESULTADOS 

Os resultados simulados dos anéis para diferentes números 
de anéis são apresentados na Fig. 6. Observa-se que houve um 
estreitamento da largura de banda com a variação da 
quantidade de anéis.  

 
Figura 6– Análise do parâmetro S21 do filtro passa-banda com diferentes 

números de anéis 
 

 

Posteriormente, se realizou um aprimoramento na 
estrutura contendo três anéis. Deste modo, a célula do CSRR 
ficou com dois anéis concêntricos. O resultado desta 
simulação é apresentado na Fig. 7. Os resultados mostram que 
o filtro possui uma freqüência central de 2,55 GHz  e faixa de 
passagem de 2,36GHz à 2,79GHz. 

 
Figura 7– Análise do parâmetro S simulados do filtro passa-banda para três 

células do CSRR com anéis concêntricos 

 
 

 
Essa estrutura foi fabricada e os resultados simulados 

e medidos são apresentados na Fig. 8. Os resultados medidos 
apresentaram uma boa concordância com os resultados 
simulados. 
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Figura 8-Comparação dos resultados medidos e simulados do filtro Passa 
Banda baseado em duas células do CSRR. 

 

 
 

V. CONCLUSÃO 

 
Este artigo apresenta um filtro passa- banda baseado 

em CSRR, no qual é analisada a variação da largura de banda 
do filtro para diferentes números de anéis. Os protótipos foram 
simulados utilizando o software CST Studio. Nas simulações  
observou-se que a quantidade de números de anéis tem uma 
influencia considerável na largura de banda do filtro. 
Posteriormente, foi simulado e fabricado um dos protótipos 
que continham dois anéis concêntricos do CSRR. Nesta ultima 
análise apresentou uma boa concordância entre os resultados 
medidos e simulados. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

filtro passa faixa na banda de frequência X. O filtro possui 

função de transferência denominada quase-elíptica e é baseado 

em um método que utiliza acoplamento cruzado entre os 

ressonadores, que possuem a forma de anel cortado. É 

apresentado todos os passos para determinar os valores dos 

fatores de acoplamento e fator de qualidade externo do modelo 

analítico, e também uma maneira de manipular tais valores por 

meio de simulações eletromagnéticas. Para exemplificar, é 

desenvolvido um protótipo de quarta ordem com frequência 

central de 8,8GHz e largura de banda fracionária de 4,5%. 

Palavras Chave—acoplamento cruzado; quase-elíptico; filtro 

passa faixa; ressonador anel cortado; banda X. 

I.  INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento de filtros sempre foi objeto de estudos 

entre diversos pesquisadores, aprimorando e desenvolvendo 
novas técnicas de análise e síntese de filtros para diversas 
faixas de frequências. Uma das técnicas utilizadas neste 
trabalho foi desenvolvida em [1], que faz uso de ressonadores 
com acoplamento cruzado para desenvolvimento de filtros 
planares em micro-ondas com uma função de transferência 
denominada quase-elíptica ou semielíptica. Esse tipo de função 
de transferência tem como principal característica apenas um 
par de polos de atenuação na banda de rejeição. Um ponto forte 
dessa técnica é a possibilidade de ser aplicada utilizando 
tecnologia de circuito impresso com ressonadores planares o 
que aumenta sua praticidade e diminui o custo da 
implementação. A técnica é de alta performance e por isso tem 
sido largamente explorada em desenvolvimentos de filtros [2] 
[3] [4], diplexadores e multiplexadores [5] altamente seletivos 
para sistemas de comunicação móvel.  

O par de polos de atenuação é realizado pelos acoplamentos 
cruzados produzidos por pares de ressonadores em formato de 
anel cortado. O acoplamento entre os ressonadores é 
classificado como cruzado pois, enquanto um dos pares de 
ressonadores apresenta um acoplamento elétrico o outro par é 
acoplado magneticamente. Este trabalho aplica o método do 
acoplamento cruzado para desenvolver um filtro passa faixa 
operando na banda X. Na seção II determina-se os valores para 
os fatores de acoplamento e de qualidade externo. A seção III 
estabelece uma maneira de manipular esses valores utilizando o 
software de simulação eletromagnética HFSS (High Frequency 
Structure Simulator). Nessa mesma seção um protótipo é 

desenvolvido, simulado e medido. Na seção IV são discutidas 
as conclusões do trabalho. 

II. PROJETO DO FILTRO  

A. Teoria de Acoplamento 

Neste trabalho foi utilizado uma estrutura de ressonadores 
em formato de anéis cortados (Fig. 1). Dependendo de como 
eles são arranjados e utilizando-se o software HFSS é possível 
encontrar a natureza do acoplamento existente entre os 
ressonadores, assim como seus respectivos valores. O 
coeficiente de acoplamento k é determinado através de duas 
frequências de ressonância fe e fm denominadas frequências de 
ressonância elétrica e magnética, respectivamente, que são 
aplicadas na equação (1) [6], 

                            k = ± ( fe
2 -  fm2 ) / ( fe

2 +  fm
2 )                     (1) 

 A Fig. 2 ilustra o gráfico do parâmetro S12 e sua resposta 
em fase para as estruturas de ressonadores arranjadas conforme 
apresentado na Fig. 1. É possível perceber os dois picos de 
frequências que representam as frequências de ressonâncias fe e 
fm. Comparando as respostas em fase de S12 da Fig. 2, é 
possível notar que eles estão fora de fase, indicando que os 
fatores de acoplamento das estruturas terão sinais opostos, ou 
seja, natureza diferente. Em um acoplamento elétrico fe<fm, 
enquanto que em um acoplamento magnético fe>fm [1]. 

 Para determinar qual dos picos representa a frequência fe e 
qual representa a frequência fm pode-se fazer uma análise da 
densidade superficial de corrente nos ressonadores operando 
nas frequências de ressonância [7]. Dessa forma, se na região 
de acoplamento dos ressonadores os sentidos das densidades de 
corrente forem opostos na frequência de ressonância inferior e 
na frequência de ressonância superior os sentidos forem os 
mesmos, isso implicará em um acoplamento elétrico. Em 
contrapartida, o acoplamento magnético é dado quando a 
densidade de corrente apresenta o mesmo sentido na frequência 
de ressonância inferior e sentidos opostos na frequência de 
ressonância superior [8]. 

 As Fig. 3 e 4 ilustram o comportamento das densidades 
superficiais de correntes nos picos de frequências observados 
na Fig. 2. Com base no que foi dito anteriormente é possível 
montar a Tabela 1, definir fe e fm para cada arranjo, e 
determinar o tipo de acoplamento. A Fig. 1(a) apresenta um 
acoplamento elétrico e a Fig. 1(b) um acoplamento magnético. 
Pode-se dizer também que o arranjo da Fig. 1(a) é de natureza 
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elétrica pelo fato da região de acoplamento apresentar uma 
maior intensidade de campo elétrico (denominado campo 
elétrico de franja), onde se encontra o gap. E na Fig. 1(b) é dito 
que o acoplamento é de natureza magnética, pois a região de 
acoplamento apresenta maior concentração de campo 
magnético (denominado campo magnético de franja) [1], [10].  

Tabela 1: Coeficientes de acoplamento. 

 fe [GHz] fm [GHz] k 

Fig. 1(a) 8,3650 8,9550 -0,0714 

Fig. 1(b) 8,9850 8,4400 0,0586 

L

g

dw

 

                     (a)                      (b)  
Fig. 1: Estrutura para acoplamento (a) elétrico e (b) magnético. L = 4, g = w = 

0,5 e d = 0,7 onde todas as dimensões estão em milímetros. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2: Gráficos da perda por inserção e resposta em fase de S12. (a) 
Acoplamento elétrico e (b) acoplamento magnético. 

 

  
                     (a)                      (b)  

Fig. 3: Distribuição da densidade superficial de corrente na Fig. 1(a) nas 
frequências de ressonância (a) fe=8,3650GHz e (b) fm=8,9550GHz 

. 

  
                     (a)                              (b) 

Fig. 4: Distribuição da densidade superficial de corrente na Fig. 1(b) nas 
frequências de ressonância (a) fm=8,4400GHz e (b) fe=8, 9850GHz. 

B. Síntese do Protótipo Passa baixa 

A estrutura geral do filtro em termos de acoplamento, fator 
de qualidade externo (Qe) e ressonadores é exibida na Fig. 5, 
onde os nós representam os ressonadores e os ligamentos 
representam os acoplamentos entre eles [9]. O acoplamento 
cruzado é representado pelas linhas vermelhas contínua e 
tracejada sendo que o acoplamento Mm-1,m+2 deve ter o sinal 
oposto ao sinal do acoplamento Mm,m+1, realizando assim o par 
de polos de atenuação. A constante m=n/2, onde n representa a 
ordem do filtro. Os valores de cada acoplamento e o fator de 
qualidade são determinados pelas equações (2)-(5) com base na 
síntese desenvolvida por Ralph Levy em [10]. 

                       𝑄𝑒𝑖 = 𝑄𝑒𝑜 =
g1

𝐹𝐵𝑊
             (2) 

       𝑀𝑠,𝑠+1 = 𝑀𝑛−𝑠,𝑛−𝑠+1 =
𝐹𝐵𝑊

√g𝑠g𝑠+1
     para s=1 até m-1       (3) 

        𝑀𝑚,𝑚+1 =
𝐹𝐵𝑊∙𝐽𝑚

g𝑚
             (4)  

                            𝑀𝑚−1,𝑚+2 =
𝐹𝐵𝑊∙𝐽𝑚−1

g𝑚−1
            (5) 

A síntese é baseada em um protótipo passa baixa ilustrado 
na Fig. 6, onde as caixas retangulares representam inversores 
de admitâncias com admitância característica J e capacitores g, 
que são obtidos através de equações e tabelas otimizadas [10], 
onde basta saber a posição das frequências do par de polos de 
atenuação desejados ±Ω𝑎 e a ordem do filtro.  

O valor de Ω𝑎 é encontrado na Fig. 7, que representa a 
função de transferência de um filtro quase-elíptico [9] de quarta 
ordem para diferentes pares de polos Ω𝑎. A frequência foi 
normalizada para Ω. Pode-se notar que quanto mais os polos se 
distanciam da frequência de corte (Ω=1), maior é a atenuação 
na banda de rejeição.   
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Fig. 5: Esquema da estrutura de acoplamentos para um par de polos de 
atenuação. 

 

Fig 6: Esquema do protótipo passa baixa para acoplamento cruzado. 

 
Fig. 7: Função de transferência otimizada de um filtro quase-elíptico de quarta 

ordem. 

III. DESENVOLVIMENTO DO FILTRO 

 
O filtro de ordem n=4, ilustrado na Fig. 8, foi projetado 

para uma frequência central f0=8,8GHz, largura de banda 
fracionária FBW=4,5% (Fractional Bandwidth), com 
atenuação na banda de rejeição de -30dB e perda por retorno na 
banda passante de -20dB. 

Dadas as especificações do filtro, determina-se por meio da 
Fig. 7, Ω𝑎=1,9 e por meio de tabelas e equações desenvolvidas 
em [10], os valores que estão listados na Tabela 2. A aplicação 
desses valores nas equações (2)-(5) fornece os valores dos 
coeficientes de acoplamento e do fator de qualidade, conforme 
Tabela 3. 

Uma maneira de alterar o valor do fator de acoplamento é 
variar a distância entre os ressonadores. Neste contexto foi 
utilizado o software HFSS na função eigenmode para calcular 
as frequências de ressonância da estrutura, aplicar essas 
frequências na equação (1) e dessa forma construir o gráfico do 
fator de acoplamento versus a distância entre os ressonadores. 
Os resultados são apresentados nas Fig. 9, 10 e 11. Pode-se 
notar que quanto maior é a distância entre os ressonadores 
menor é o fator de acoplamento, já que as duas frequências de 
ressonância tendem a se aproximarem. Em todas as simulações 
foram utilizados substrato Rogers RT/Duroit 5880 com 
permissividade elétrica ϵr=2,2, tangente de perdas tanδ=0,0009, 

espessura h=0,762mm. Os parâmetros dos ressonadores 
utilizados foram w=g=0,5mm e L=4,0mm. 

1 4

2 3

t

s1

s2

s3

 
Fig. 8: Estrutura do filtro de quarta ordem. 

Tabela 2: Elementos do protótipo passa-baixa, n=4 e Ω𝑎=1,9. 

g1 g2 J1 J2 

0,9569 1,3993 -0,1843 1,0855 

 

 

Tabela 3: Valores calculados para o fator de qualidade e os coeficientes de 

acoplamentos, para FBW=4,5%. 

Qei=Qeo M1,2=M3,4 M2,3 M1,4 

21,2646 0,0389 0,0349 -0,0087 

 

 
Fig. 9: Simulação do fator de acoplamento magnético. 

 
Fig. 10: Simulação do fator de acoplamento elétrico. 
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Fig. 11: Simulação do fator de acoplamento misto. 

Para extrair o fator de qualidade externo dos ressonadores, 
conectou-se uma linha de largura t1=0,7mm no ressonador (ver 
Fig. 12), onde o parâmetro t foi variado movendo a linha ao 
longo do ressonador e gerando diferentes valores para o atraso 

de grupo τS11(ω0) na frequência ω0 (frequência onde τS11 é 

máximo). Os valores obtidos são substituídos na equação (6) 
para calcular o fator de qualidade Qe [1]. 

                                   Qe = ω0 
. τS11(ω0) / 4                              (6) 

 A Fig. 13 apresenta a perda por inserção e perda de retorno 
do filtro obtido após o ajuste das distâncias entre os 
ressonadores referentes a cada acoplamento ilustrado nas Fig. 
9, 10, 11 e 12. A estrutura foi simulada em dois softwares, 
HFSS e ADS (Advanced Design System), com diferentes 
métodos de simulação eletromagnética. 

 A Fig. 14, representa o resultado obtido no SPARQ 
Network Analyser, a frequência central é f0=8,745GHz com 
largura de banda de 340MHz e FBW=3,89%. A perda de 
inserção está próxima de -5dB. Esse valor é devido o fato da 
linha de alimentação utilizada não possuir impedância de 50 
ohms igual à do conector. Na frequência de 8,8GHz, para que a 
linha tenha 50 ohms a sua largura deve ser aproximadamente 
2,31mm, porém, essa largura limitaria a manipulação do fator 
de qualidade externo o que prejudicaria o projeto do filtro.  

 
Fig. 12: Simulação do fator de qualidade externo. 

 
Fig. 13: Simulação final após todos os ajustes. S1=2,030mm, S2=1,375mm, 

S3=1,23mm e t=1,41mm. 

 
Fig. 14: Resultado medido do filtro de quarta ordem. 

IV. CONCLUSÕES 

       Neste trabalho foi apresentado um filtro passa faixa na 

banda X desenvolvido com base na técnica de acoplamento 

cruzado utilizando ressonadores em microfita. Foi realizado 

uma análise da relação entre a densidade superficial de 

corrente e a natureza dos acoplamentos. A técnica, que utiliza 

apenas um par de polos de atenuação permite desenvolver 

filtros seletivos sem grandes perdas na banda passante. Para 

extrair os valores dos fatores de acoplamento e de qualidade 

externo utilizou-se softwares de simulações eletromagnéticas 

o que permitiu uma maior precisão e controle dos valores. O 

filtro foi desenvolvido, simulado e medido, apresentando um 

erro de 0,625% para frequência central e de 13,56% para 

FBW. Esse erro pode ser reduzido melhorando o processo de 

fabricação e introduzindo um taper para ajustar a impedância 

da linha de alimentação. 
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Resumo—A atividade agropecuária atual requer o 

monitoramento contínuo das condições do solo. O nível de 

umidade deste é um dos parâmetros mais relevantes para o 

gerenciamento desta atividade, especialmente em regiões áridas. 

Sensores de umidade de micro-ondas são uma opção segura para 

o fornecimento de valores precisos de umidade. Uma linha de 

transmissão coaxial para medição da permissividade elétrica 

relativa complexa do solo é então proposta. Esse dispositivo foi 

projetado com o auxílio da ferramenta para modelagem 

eletromagnética computacional CST Microwave Studio para 

obtenção da matriz de impedância do experimento. A partir dessa 

matriz, determina-se a permissividade das amostras de solos 

inseridas na linha de transmissão coaxial, a qual é associada a um 

nível de umidade. Os resultados obtidos das simulações são 

próximos àqueles conhecidos dos valores teóricos dos quatro solos 

analisados, validando o método apresentado. Os solos mais úmidos 

apresentaram maior discrepância entre valores simulados e 

teóricos.   

  

Keywords—linha de transmissão coaxial; matriz Z; 

permissividade complexa, sensor de umidade; caracterização de 

solos. 

I.  INTRODUÇÃO  

A produção agrícola é diretamente afetada por fatores 

ambientais, como o clima e a geografia local [1]. A umidade do 

solo, porém, pode ser controlada pelo produtor, por meio, por 

exemplo, de um sistema de irrigação [2]. O monitoramento de 

parâmetros como a umidade do solo pode auxiliar na garantia 

das condições ideais para a agricultura.  

Métodos de medição da umidade do solo incluem medidas 

da sua resistividade utilizando, por exemplo, reflectometria nos 

domínios do tempo e frequência, por meio de eletrodos ou 

antenas [3]. Sensores acompanhados de sistemas eletrônicos 

embarcados capazes de processar estas informações são 

desenvolvidos. Com uma rede de sensores, um agricultor é 

capaz de determinar a quantidade necessária de irrigação para 

manter a umidade do solo em bons níveis. 

A faixa de frequência de micro-ondas, entre 0,3 GHz e 300 

GHz, é adequada para a construção de sensores de umidade, 

pois nessa faixa a energia elétrica é fortemente absorvida pela 

água devido à sua característica dipolar [4]. A partir das 

propriedades dielétricas do material, é possível determinar 

algumas de suas propriedades físicas e químicas. Ao passo que, 

conhecendo-se as propriedades dielétricas dos constituintes do 

material composto, pode-se monitorar as propriedades 

dielétricas do composto durante seu processo de fabricação.  

Este trabalho propõe a simulação de uma linha de 

transmissão, num processo de medição por transmissão e 

reflexão, para caracterizar alguns tipos de solo. Neste projeto, 

uma linha de transmissão foi projetada para caracterizar 

amostras de solo através da determinação da permissividade 

elétrica relativa das amostras selecionadas. A permissividade 

pode ser associada à umidade para a construção de um sensor 

de umidade [5].   

 A obtenção da permissividade também pode ocorrer através 

de outros dispositivos e estruturas de micro-ondas como uma 

microfita. Através dos parâmetros de espalhamento e do uso do 

método não interativo Nicolson-Ross-Weir, a permissividade 

de uma amostra colocada sobre uma microfita pode ser 

determinada. As paredes laterais da microfita devem possuir 

permeabilidade relativa próxima a do espaço livre [6]. 

 A permissividade também pode ser determinada através da 

polarização da onda. Nesse caso, a equação que representa o 

coeficiente de reflexão complexo relaciona o ângulo de 

incidência, a frequência e o ganho pelo modelo de dois raios. A 

vantagem deste método é dispensar a utilização de antenas com 

padrão de feixe estreito [7]. 

 A permissividade de uma amostra no interior de uma linha 

de transmissão coaxial pode ser determinada por reconstrução 

analítica. Nesse caso, a linha é projetada para medições de 

permissividade precisas de amostras de solo e apresenta um erro 

máximo inferior a 1% para a permissividade. A nova 

reconstrução é baseada no método de matrizes de propagação e 

consiste em reescrever o modelo de linha de transmissão em 

notação matricial e relacionar os parâmetros de espalhamento 

da linha vista como uma rede de duas portas. A obtenção da 

permissividade, portanto, pode ser feita diretamente da 

obtenção dos parâmetros S da linha [8]. 

 Um sensor para caracterização de amostras de solo, quanto 

à umidade deste, utilizando uma linha de transmissão coaxial 

para a faixa de micro-ondas é projetado. 

 As próximas seções deste artigo estarão organizadas da 

seguinte maneira: na seção II está descrita a metodologia 

utilizada no trabalho incluindo a metodologia da simulação 

realizada. A seção III apresenta os resultados das simulações e 

a comparação com os valores teóricos dos solos analisados. Por 

fim, a seção IV traz afirmações conclusivas deste trabalho. 
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II. METODOLOGIA  

A. Caracterização do solo 

Uma linha de transmissão coaxial permite a inserção em seu 

interior de materiais dielétricos, conforme o esquema ilustrativo 

da Fig. 1.  

 
Figura 1. Esboço de linha de transmissão coaxial com amostras de solo. 

 

Inicialmente, o experimento consiste em obter, por meio de 

medições, a matriz dos parâmetros de impedância [Z] da linha 

de transmissão coaxial para cada frequência desejada. 

De posse das medições, a impedância característica do cabo 

em análise pode ser obtida. 

 

B. Parâmetros de Redes de Micro-ondas 

O circuito analisado é modelado por uma rede conforme o 

número N de portas, cujo comportamento é completamente 

descrito pelas tensões 𝑉𝑛 e as correntes 𝐼𝑛 em cada porta [9]. 

Para uma rede de N portas, onde 𝑉𝑛 é a amplitude da onda 

de tensão sobre a porta n e 𝐼𝑛 a amplitude da onda de corrente 

sobre a mesma porta n, a matriz de impedância ou a matriz [Z] 

é a matriz que guarda relações entre as tensões e correntes 

conforme (1) [10]. 

 

                      (
𝑉1
⋮

𝑉𝑛
) = (

𝑍11 … 𝑍1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑍𝑛1 … 𝑍𝑛𝑛
) (

𝐼1
⋮

𝐼𝑛
)                    (1) 

 

Os elementos da matriz [Z] são definidos conforme (2). 

 

               𝑍𝑖𝑗 =  
𝑉𝑖

𝐼𝑗
|𝐼𝑘 = 0                                        (2) 

               Para k ≠ j. 

 

O parâmetro 𝑍𝑖𝑗, portanto, é obtido da razão entre a tensão 

de circuito aberto 𝑉𝑖, medida na porta “i”, pela corrente 𝐼𝑗 

injetada na porta “j” quando todas as demais portas estão em 

circuito aberto. 

Para uma rede de duas portas é possível definir a matriz 

[ABCD] de acordo com (3), onde as tensões 𝑉1 e 𝑉2, bem como 

as correntes 𝐼1 e 𝐼2 estão relacionadas. 

 

                            [𝑉1
𝐼1

] =  [𝐴
𝐶

  𝐵
 𝐷

][𝑉2
𝐼2

]                             (3) 

 

Em uma linha coaxial dada por uma linha de transmissão 

monofásica, a matriz [ABCD] é dada em (4) [9]. 

 

              [
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

] =  [
cosh (𝑌𝐿) 𝑍0sinh (𝑌𝐿)

sinh(𝑦𝐿) /𝑍0 cosh (𝑦𝐿)
]             (4) 

 

Onde L é o comprimento da linha de transmissão e γ a 

constante de propagação. A impedância característica da linha 

de transmissão coaxial é dada em (5). 

 

                                       𝑍0 =  √
𝐵

𝐶
                                          (5) 

 

Os elementos B e C da matriz [ABCD] são fornecidos em 

(6) e (7) [10]. 

 

                                         𝐵 =  
|𝑍|

𝑍21
                                         (6) 

 

                                          𝐶 =  
1

𝑍21
                                         (7) 

 

Onde | Z | = 𝑍11 . 𝑍22 - 𝑍12 . 𝑍21. 

 

Depois da obtenção dos parâmetros de impedância, torna-se 

possível encontrar os elementos “B” e “C” da matriz [ABCD] 

através de (6) e (7). A partir de (5), a impedância característica 

do cabo coaxial é encontrada como consequência. O resultado 

desejado para a permissividade complexa relativa é obtido por 

meio de (8) [11]. 

 

                                 √𝜀𝑟 =  
𝜂0

2𝜋𝑍0
 ln(𝐷

𝑑
)                                  (8) 

 

Sendo que 𝜂0 corresponde à impedância intrínseca do vácuo 

e equivale a 120π Ω. D corresponde ao raio interno do condutor 

externo e d ao raio do condutor interno. 

 

C. Modelagem Eletromagnética 

O cálculo da permissividade de uma amostra colocada 

dentro do cabo coaxial descrito na Fig. 1, com D igual a 12,3 

mm e d igual a 1,7 mm, foi realizado utilizando as equações de 

(1) a (8) em um código do MATLAB. Essa linha de transmissão 

coaxial foi testada com a colocação de dois conectores N nas 

terminações, utilizando-se o software CST Microwave Studio e 

foi testado com diversas amostras. A representação desse cabo 

coaxial no CST e uma seção de sua parte interna podem ser 

vistas na Fig. 2. 

 
Fig. 2. Esboços da linha de transmissão coaxial (a) Esboço (b) seção de sua parte 
interna. 
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O intuito dessas simulações foi o de determinar o valor da 

permissividade complexa relativa das amostras através da 

matriz Z simulada e do uso de (1) a (8) e, por fim, comparar 

esses resultados com os valores teóricos de permissividade 

complexa relativa das amostras. Além do vácuo, quatro tipos de 

solos foram utilizados como amostras, Dry Sandy Soil, Wet 

Sandy Soil, Dry Loamy Soil e Wet Loamy Soil. Os dados desses 

solos foram extraídos da biblioteca de materiais do CST 

Microwave Studio. Vale ressaltar que o software disponibiliza 

apenas o valor real da permissividade relativa. 

Em trabalhos futuros, a linha coaxial deve ser fabricada e as 

medições podem ser feitas de duas maneiras. Na primeira delas, 

os parâmetros Z são obtidos diretamente por um analisador de 

espectro, enquanto que, no segundo método, os parâmetros S 

são medidos pelo analisador e a partir deles a matriz Z é 

calculada.  

III. RESULTADOS 

A primeira amostra testada na simulação do cabo coaxial da 

Fig. 2 foi o vácuo, cuja matriz de impedância para esse caso está 

disposta na Fig. 3. 

A matriz de impedância Z representada na Fig. 3 possui 𝑍11 

igual a 𝑍22 e 𝑍12 igual a 𝑍21. Essa situação se repetiu no 

levantamento das matrizes de impedância de todas as amostras. 

Por isso, apenas 𝑍11 e 𝑍12 são representados nos gráficos. 

Na Fig. 3, em 10 GHz, o valor de 𝑍11é igual a 0,936 + 

j110,821 e 𝑍12 é igual a -0,616 - j167,158. Aplicando esses 

valores no código do MATLAB, o resultado encontrado para a 

permissividade do vácuo é 0,999. Esse valor é próximo do valor 

teórico da permissividade do vácuo, 1,0. Nas Figs. 3a) e 3b) é 

possível visualizar um pico em aproximadamente 10,3 GHz  
A segunda amostra testada na linha de transmissão coaxial 

foi o solo Dry Sandy Soil cujos resultados podem ser vistos na 

Fig. 4. 𝑍11é igual a 3.232 - j24.134 e 𝑍12 é igual a 0.962 - 

j82.648. Se esses valores forem utilizados no código em 

MATLAB, o resultado encontrado para a permissividade 

relativa complexa do solo Dry Sandy Soil é 2.528 - j0.0013. 

Esse valor é muito próximo do valor teórico da permissividade 

desse solo, 2,53. Nas Figs. 4a) e no 4b) é possível visualizar um 

pico em aproximadamente 9,4 GHz. 

Quando a amostra for o solo Wet Sandy Soil, que é 

equivalente ao solo Dry Sandy Soil com 18,8% de umidade, os 

valores da matriz de impedância se comportam como os 

dispostos na Figura 5. Os resultados para o solo Dry Loamy Soil 

podem ser vistos na Fig. 6. Nas Figs. 6a) e no 6b) é possível 

visualizar um pico em aproximadamente 9,55 GHz.O resultado 

do solo Wet Loamy Soil, equivalente ao Dry Loamy Soil com 

13,77% de umidade, está representado na Fig. 7. Todos os 

resultados de permissividade das amostras estão agrupados na 

Tabela I, onde esses valores são comparados com os valores 

teóricos de permissividade relativa complexa, que apresentam 

teóricos apresentam apenas a parte real. 

Os valores encontrados para a permissividade, fazendo uso 

do dispositivo simulado e das equações apresentadas, foram 

muito próximos do valor teórico dos solos estudados. Além 

disso, os solos mais úmidos apresentaram uma discrepância 

maior entre os valores simulados e os teóricos. Os valores de 

permissividade relativa complexa foram maiores quanto maior 

foi a quantidade de água do material. Esse fato também foi 

observado em [12]. 

O processo de obtenção da permissividade complexa relativa 

para a frequência de 10 GHz também foi realizado para o 

intervalo de frequência de 5 a 11 GHz. Os valores da parte real 

dessa permissividade variam de acordo com a Fig. 8. Os solos 

mais secos, Dry Sandy Soil e Loamy Soil, apresentaram 

praticamente o mesmo valor de permissividade por toda a faixa 

de frequência analisada. Enquanto que os solos mais úmidos, 

Wet Sandy Soil e Wet Loamy Soil, apresentaram valores de 

permissividade que se reduziram com o aumento da frequência. 

Para o Dry Loamy Soil houve uma instabilidade no resultado 

com a aparição de alguns picos. Esses se devem provavelmente 

a incertezas do algoritmo usado pelo software de simulação para 

calcular a permissividade do solo. 

 

IV. CONCLUSÃO 

 A construção de um dispositivo classificador de solo é 
possível através da definição de permissividade complexa 
relativa dos diversos solos. Para as amostras inseridas no interior 
da linha de transmissão coaxial, os valores de permissividade 
obtidos a partir de simulações com o software para modelagem 
eletromagnética foram próximos do valor teórico dos solos 
estudados, validando a técnica proposta. Também foi constatado 
que os solos mais úmidos apresentaram maiores diferenças entre 
os valores simulados e os teóricos. 
 Para que o projeto de um sensor de umidade de solo seja 
concretizado são necessárias as etapas de implementação e 
associação entre a permissividade medida pelo método descrito 
neste trabalho e a umidade. 

O modelo de simulação desenvolvido pode realizar o projeto 
de compatibilidade eletromagnética de outros tipos de solo e 
seus respectivos níveis de umidade. Há uma correlação entre os 
valores das permissividades elétricas complexas, e os tipos de 
solo e suas características como a umidade. 

O sensor desenvolvido permitirá, quando implementado, a 
classificação de umidade e tipo de solo. 

 

Figura 3. Impedância Z da linha simulada com o vácuo como amostra 

a) Parte real. 
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b) Parte imaginária. 

 
 

Figura 4. Impedância da linha de transmissão coaxial simulada para o solo 
Dry Sandy Soil. 

a) Parte real. 

 
 

b) Parte imaginária da matriz Z. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 5. Impedância da linha de transmissão coaxial simulada para o solo 

Wet Sandy Soil. 
a) Parte real. 

 
 

b) Parte imaginária. 

 
 

Figura 6. Impedância da linha de transmissão coaxial simulada com o solo 

Dry Loamy Soil. 
a) Parte real. 
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b) Parte imaginária. 

 

 
Figura 7. Impedância da linha de transmissão coaxial simulada com o solo 

Wet Loamy Soil. 

a) Parte real. 

 
 

b) Parte imaginária. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 8. Permissividade Complexa Relativa do vácuo e dos solos analisados. 

 

TABELA I. PERMISSIVIDADE RELATIVA DOS SOLOS TESTADOS E DO VÁCUO 

EM 10 GHZ. 
 

Tipo de Solo  𝜀𝑟 teórico  𝜀𝑟 simulado 

Vácuo 1,0 0,9998 – 0,0000i 

Dry Sandy Soil 2,53 2,5282 – 0,0013i 

Wet Sandy Soil 13 11,7751 – 2,8341i 

Dry Loamy Soil 2,44 2,4391 + 0,0000i 

Wet Loamy Soil 13,8 12,9801 – 1,8965i 
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Resumo— Neste artigo, a terceira iteração do fractal de Hilbert 
é investigada para o projeto de um sensor de micro-ondas para 
caracterização de materiais.  O fractal de Hilbert é usado como 
ressoador devido à grande área capacitiva associada à estrutura. 
Um software de onda completa foi usado para simular as perdas 
de inserção do sensor com e sem amostra. Resultados de simulação 
mostram que esse sensor apresenta resposta multibanda com três 
polos na faixa de 0,1 GHz a 4,5 GHz. O primeiro polo f1 = 0.8 GHz 
apresenta uma sensibilidade de 21,6 MHz, o segundo polo f2 = 2.36 
GHz de 53,7 MHz e o terceiro polo f3 = 3.84 GHz de 94,5 MHz, 
para uma amostra em que a permissividade relativa varia de 1 a 
10. O primeiro polo também pode ser usado para medir amostras 
com permissividade relativa entre 10 e 80.  

Palavras chaves – Sensor; micro-ondas; linha de microfita; 

multibanda; geometria fractal. 

I.  INTRODUÇÃO  

O conceito de sensores planares de microfita foi 
desenvolvido no início de 1970, resultando nos primeiros 
sensores comerciais para processamento de alimentos, bem 
como para medição da maturação e teor de umidade de frutos 
[1]. Com a rápida evolução da tecnologia de sensores e a 
crescente importância na medição dielétrica, houve cada vez 
mais a necessidade de desenvolver sensores de baixo custo, 
tamanho compacto e com alto nível de sensibilidade. Esse 
desenvolvimento contínuo atendeu a demanda crescente tanto 
na indústria, quanto na área médica [2]. Para a concepção de 
sensores com estas características, pode-se utilizar sensores 
com anéis acoplados para detecção de materiais dielétricos [3], 
para a detecção de líquidos [4,5], detecção de falhas em 
oleodutos [6], entre outras finalidades. Para promover uma 
redução ainda maior nas dimensões dos sensores e, se possível, 
melhorar o nível de sensibilidade destas estruturas, a utilização 
da geometria fractal tende a ser uma solução devido as suas 
principais propriedades: autossemelhança, complexidade 
infinita e dimensões reduzidas. 

O termo fractal foi criado em 1975 para caracterizar objetos 
cujas partes se assemelham ao todo, ou seja, à medida que se 
aumenta ou se diminui a escala de visualização, a sua forma não 
é alterada, mantendo-se idêntica ou muito similar a original [3]. 
Das geometrias conhecidas, temos como exemplo o conjunto de 
Cantor, a curva de Peano, o fractal de Koch, o triângulo de 
Sierpinski, a esponja de Menger e a curva de Hilbert. 
Atualmente existem conjuntos de fractais para as mais variadas 
aplicações como, por exemplo, o desenvolvimento de 

interferômetros compactos baseado na geometria fractal de 
Hilbert para aplicações em sistemas instantâneos de medição de 
frequência [7] e como ressoadores para miniaturização de 
filtros [8].  

Este artigo investiga a geometria fractal de Hilbert para o 
projeto de um novo sensor planar com característica multibanda 
para a caracterização dielétrica de materiais. O sensor foi 
projetado em uma estrutura com um único ressoador com 
característica rejeita-banda, operando na faixa de frequência de 
100 MHz a 4,5 GHz. Resultados de simulação foram obtidos 
utilizando um software de onda completa. Eles indicam 
fortemente que o ressoador com a terceira iteração de Hilbert 
pode ser usado como um sensor multibanda com uma boa 
sensibilidade para materiais que tem uma vasta variedade de 
permissividade relativa. 

II. DESCRIÇÃO DO SENSOR 

A. Fractal de Hilbert 

O fractal de Hilbert foi apresentado em 1981 pelo 
matemático alemão David Hilbert e trata-se de uma curva 
contínua que preenche todo o plano sem se interceptar, ou seja, 
é uma curva de preenchimento de espaço com geometria auto 
similar e simples. As quatro iterações fractais da curva de 
Hilbert são mostradas na Fig. 1. É possível perceber que com o 
aumento da ordem de iteração do fractal, o comprimento total 
da linha aumenta, mas a área total ocupada pela estrutura é a 
mesma. Essa característica é bastante interessante para o 
desenvolvimento do sensor proposto, pois quanto maior a 
iteração, maior a capacitância gerada pelo acoplamento das 
linhas e consequentemente um maior nível de sensibilidade do 
dispositivo. 

B. O sensor fractal 

 A partir da geometria de Hilbert, um sensor multibanda 
utilizando a iteração 3 é apresentado na Fig. 2.  O ressoador 
fractal ocupa uma área de 400 mm2 (20 x 20 mm) e o seu 
comprimento efetivo é de 285 mm. O sensor foi projetado em 
microfita, com espessura de 1,27 mm e constante dielétrica 
relativa de 10.2. O ressoador fractal tem largura de linha de 0,4 
mm e é alimentado por duas linhas de transmissão com 
impedância característica de 50 Ohms. A dimensão total do 
sensor é 60 x 40 mm.  

 A geometria fractal de Hilbert usada para o projeto do 
ressoador   apresenta  características  interessantes  para  a  sua 
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sua utilização como sensor. O aumento do comprimento efetivo 
do ressoador produz frequências de ressonâncias menores e 
fornece comportamento multibanda. Como esse aumento do 
comprimento acontece em uma região finita, a miniaturização 
do dispositivo é alcançada. Além disso, como mencionado 
anteriormente, as capacitâncias criadas pela proximidade das 
linhas possibilitam o aumento da sensibilidade do sensor. 

 

 
Fig. 1 Quatro primeiras iterações da curva fractal de Hilbert. 

  

  
Fig. 2 Sensor fractal proposto. 

III. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO E DISCUSSÕES  

A. Ressoador fractal  

Nesta seção, resultados de simulação da perda de inserção 
do ressoador fractal serão apresentados e analisados. Um 
software de onda eletromagnética completa foi utilizado para 
realizar as simulações entre as frequências de 0,1 a 4,5 GHz.  

A Fig. 3 mostra o resultado da perda de inserção do sensor 
fractal sem amostra. O sensor apresenta três frequências de 
ressonâncias: 0,80 GHz, 2,36 GHz e 3,84 GHz. A Tabela 1 
apresenta o fator de qualidade e largura de banda (em relação a 
-10 dB) para cada frequência de ressonância. As frequências de 
ressonâncias têm características bem similares: alto fator de 

qualidade, banda de rejeição de aproximadamente 410 MHz e 
perda de retorno de -50 dB.  

TABLE I.  CARACTERÍSTICAS DAS FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIA DO 
SENSOR SEM AMOSTRA. 

Frequência de ressonância Fator de qualidade Banda (-10 dB) 

0,80 GHz 163,60 0,39 GHz 
2,36 GHz 605,26 0,37 GHz 
3,84 GHz 724,52 0,47 GHz 

B. Ressoador fractal como sensor 

O princípio básico de funcionamento de sensores de micro-
ondas em microfita consiste no fato de que todos os materiais 
existentes têm uma permissividade dielétrica específica nas 
frequências de RF e micro-ondas. Na microfita, o campo 
elétrico está mais concentrado no substrato, porém ainda existe 
um campo elétrico fraco acima do substrato. Os cálculos 
envolvendo estruturas de microfita usam a permissividade 
efetiva que está relacionada com a permissividade do substrato 
e do meio acima do substrato, que geralmente é o ar [4]. Assim, 
se algum material for colocado em cima do ressoador, a 
permissividade efetiva irá variar e consequentemente a 
frequência de ressonância. 

 
Fig. 3 Resultado de simulação da perda por inserção do sensor fractal proposto 
sem amostra. 

Para simular uma amostra de um material qualquer, um 
paralelepípedo de dimensões 20 x 20 x 3 mm foi colocado em 
cima da área do ressoador fractal, pois é nessa área onde tem 
uma maior concentração de campo elétrico, e a permissividade 
relativa foi variada entre 1 a 10. A Fig. 4 mostra os resultados 
de simulação da perda de inserção do sensor proposto, variando 
a permissividade da amostra. Nota-se que, como esperado, há 
um deslocamento das frequências de ressonância.  

A Fig. 5 mostra o gráfico da variação da permissividade 
dielétrica em função da frequência de ressonância para todas as 
três ressonâncias estudadas. As curvas apresentam alto grau de 
linearidade. As equações, obtidas com um ajuste linear das 
curvas, mostram que a sensibilidade para a primeira, segunda e 
terceira ressonância é 18 MHz, 51 MHz e 82 MHz, 
respectivamente. As equações inversas (Eqs. (1), (2) e (3)) 
daquelas descritas na Fig. 5 fornecem as expressões diretas para 
se descobrir a permissividade (er) do material sabendo-se a 
frequência de ressonância (frn) do sensor com a amostra.  

 
                         �� � �56,82
��  45,88                             (1) 
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                         �� � �19,56
��  46,78                             (2) 

                         �� � �12,22
��  47,50                             (3) 

Amostras com permissividades entre 10 e 80 também foram 
simuladas. Os resultados da perda de inserção para a primeira 
frequência de ressonância são mostrados na Fig. 6. A primeira 
frequência de ressonância foi escolhida porque, com o 
deslocamento das frequências, as curvas da segunda e terceira 
ressonância se superpõe e podem fornecer resultados ambíguos.  

A Fig. 6 mostra o gráfico da variação da permissividade 
dielétrica entre 10 e 80 em função da primeira frequência de 
ressonância. É possível obter uma linearização, se os dados 
forem divididos em duas seções: er entre 10 e 40, e er entre 40 
a 80. A sensibilidade para cada seção é pequena, 7 e 3 MHz. 
Porém, como o fator de qualidade é alto, é possível distinguir 
as permissividades. 

Exemplos de materiais que poderiam ser medidos com esse 
sensor são substratos dielétricos, certos tipos de grãos 
processados [9], ou até mesmo tecidos com células 
cancerígenas [10].  

 
Fig. 4 Resultado de simulação da perda de inserção do sensor para 
permissividade relativa (er) da amostra variando entre 1 e 10. 

 

 
Fig. 5 Sensibilidade das três frequências de ressonâncias do sensor fractal para 
permissividades variando entre 1 e 10. 

IV. CONCLUSÕES 

A curva fractal de Hilbert foi utilizada para o projeto de um 
sensor de micro-ondas que foi desenvolvido para caracterização 
de materiais cuja permissividade varia entre 1 a 80. Resultados 
de simulação mostraram que o fractal de Hilbert, usado como 
ressoador, apresentou resposta multibanda com alta 
sensibilidade.  Essa  sensibilidade   é   devido   à   grande   área 
capacitiva associada à estrutura.  Quando  a   permissividade da 

 
Fig. 6 Resultado de simulação da perda por inserção do sensor para 
permissividade relativa (er) da amostra entre 10 e 80. 

 

 
Fig. 7 Sensibilidade da primeira frequência de ressonância do sensor fractal 
para permissividades entre 10 e 80. 

amostra varia, a capacitância da estrutura varia e 
consequentemente a frequência de ressonância do sistema. O 
sensor apresentou três frequências de ressonância, uma em 0,8 
GHz, e as outras duas em 2,36 GHz e 3,84 GHz. Cada 
frequência de ressonância, com sua sensibilidade e fator de 
qualidade característicos, é adequada para medição de 
determinadas faixas de permissividade. A terceira ressonância 
do sensor foi adequada para caracterizar amostras na faixa de 1 
a 10, pois apresentou uma maior sensibilidade dentro da faixa 
de operação. Já a primeira ressonância foi adequada para 
caracterizar amostras na faixa de 10 a 80, pois as bandas 
associadas à segunda e terceira frequências de ressonâncias se 
sobrepõem com a variação da permissividade, podendo assim 
ocorrer ambiguidades. Assim, os resultados aqui apresentados 
indicam que o sensor proposto pode ser capaz de medir 
amostras que tenham uma grande variedade valores de 
permissividade. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o projeto e a simulação de 
um amplificador de radiofrequência em pequenos sinais, na 
condição de máximo ganho disponível. Será considerada a faixa 
de 2,4GHz em que operam roteadores de rede sem-fio IEEE 
802.11(Wi-Fi). São utilizadas células em L para realizar o 
casamento de impedâncias na entrada e na saída do amplificador. 
São abordados os parâmetros de espalhamento, o círculo de 
estabilidade na Carta de Smith e os critérios para máxima 
transferência de potência. A comprovação dos resultados obtidos 
analiticamente será por meio do programa computacional 
Genesys. Na frequência de operação de 2,4GHz, o amplificador 
ERA3+ apresenta perdas por retorno na entrada (S11) e na saída 
(S22) de –17dB e –15dB, respectivamente, e ganho (S21) de 17dB. 
Após o projeto das estruturas de casamento de impedâncias 
obteve-se S11 = –54,3dB, S22 = –54,9dB e S21 = 17,87dB. 

Palavras-chave—amplificador em pequenos sinais, máximo 
ganho disponível, radiofrequência, parâmetros de espalhamento. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os amplificadores de radiofrequência (RF) são amplamente 
utilizados em diversos sistemas de transmissão e de recepção 
para comunicações de dados. Um exemplo de aplicação é 
referente ao front-end de um RX/TX IEEE 802.11, tecnologia 
conhecida como Wi-Fi [1][2]. O padrão 802.11 possui diversos 
protocolos os quais se diferenciam, principalmente por 
frequência de operação, largura de banda e taxa de transmissão. 
Nesta aplicação é utilizado amplificador na transmissão de 
dados do sistema com o objetivo de melhorar a intensidade do 
sinal, para um maior alcance. Na recepção, o sinal é 
amplificado para que possa ser recuperado e apresentar a 
menor taxa de erro possível. 

Na abordagem de amplificadores de RF em pequenos sinais 
há alguns tipos de projetos que podem ser realizados como para 
o máximo ganho disponível, para um valor específico de figura 
de ruído ou de ganho, ou para atender uma determinada largura 
de faixa [3]. Há também a possibilidade de realizar o projeto 
das estruturas de casamento de impedâncias em faixa larga [4]. 

Este trabalho apresenta o projeto e a simulação de um 
amplificador de RF em pequenos sinais na faixa de 2,4GHz, na 
condição de máximo ganho disponível. Foi desenvolvido um 
código em Matlab [5] para o cálculo do projeto que utiliza os 
parâmetros de espalhamento (S) do dispositivo. Serão 
utilizadas, por simplicidade, células em L operando em faixa 
estreita para realizar o casamento de impedâncias na entrada e 
na saída do amplificador, atendendo a máxima transferência de 
potência entre o gerador e a carga. Será utilizado o programa 

computacional Genesys [6] para a simulação e a validação do 
projeto.  

O trabalho é dividido em outras quatro seções. Na Seção II 
são apresentados os procedimentos para o desenvolvimento do 
projeto, destacando os aspectos mais importantes para a 
condição de máximo ganho disponível. Também apresenta o 
programa computacional em Matlab para realizar os cálculos 
de projeto. Na Seção III são apresentados os resultados do 
projeto e as simulações utilizando a ferramenta computacional 
Genesys, que corroboram o projeto teórico. A Seção IV 
apresenta os comentários finais. 

II. PROJETO DO AMPLIFICADOR EM PEQUENOS SINAIS PARA A 

CONDIÇÃO DE MÁXIMO GANHO DISPONÍVEL 

Será apresentado o procedimento de projeto do 
amplificador de RF na condição de máximo ganho disponível, 
utilizando os parâmetros de espalhamento (S) [4][7]. 

Para determinar a estabilidade de um amplificador através 
de seus parâmetros de espalhamento (S), recorre-se ao fator de 
estabilidade de Rollet (K), definido como sendo 

 
1221

2
22

2
11

2

2

1

SS

SSD
K S −−+

=  (1) 

onde S11 é coeficiente de reflexão de entrada com a saída 
casada, S22 é coeficiente de reflexão de saída com a entrada 
casada, S21 é o coeficiente de transmissão direto com saída 
casada e S12 é o coeficiente de transmissão reverso com a 
entrada casada. Os valores de S11 e S22 devem apresentar um 
baixo valor na escala linear, idealmente próximos de zero, para 
que os sinais refletidos nestes acessos não retornem ao gerador 
e à carga, respectivamente. O parâmetro S21 representa o ganho 
do circuito, referente ao sinal aplicado no acesso 1 que é 
amplificado no acesso 2. O S12 é o processo inverso ao S21, que 
no caso de um amplificador deseja-se que este parâmetro 
apresente uma atenuação. O determinante da matriz de 
espalhamento (DS) é obtido por 

 
12212211 SSSSDS −=  (2) 

Se em (1) o resultado for maior que a unidade, diz-se que o 
transistor é incondicionalmente estável para quaisquer valores 
de impedâncias de entrada e de saída. Se for menor do que a 
unidade é potencialmente estável, devendo-se ter cuidado com 
as escolhas das impedâncias. Ressalta-se que os parâmetros de 
espalhamento de um transistor são especificados para uma 
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determinada frequência de operação, níveis de polarização e 
impedância de referência. 

Os círculos de estabilidade de entrada e de saída, obtidos 
com o auxílio da Carta de Smith, permitem as escolhas dos 
valores das impedâncias para atender um determinado tipo de 
projeto. Se K é maior do que a unidade, qualquer valor de 
impedância, a princípio, pode ser escolhido, pois os círculos 
estarão localizados fora da carta ou irão envolvê-la. Se K for 
menor do que a unidade, os círculos fazem interseção com a 
carta. Caso a interseção não envolva o centro da carta, os 
valores de impedâncias contidos na interseção são considerados 
instáveis. Se envolver o centro da carta, a interseção possuirá 
os valores estáveis de impedâncias. 

Os valores dos centros dos círculos de estabilidade de 
entrada (Γgc) e de saída (Γcc) são, respectivamente 

22
11

*
1

S

gc
DS

C

−
=Γ  (3) 22

11

*
1

S

gc
DS

C

−
=Γ  (4) 

onde 

*
22111 SDSC S−=  (5) *

11222 SDSC S−=  (6) 

O módulo determina a distância entre os centros da Carta 
de Smith e do círculo de estabilidade, sendo esse valor 
referenciado na escala do coeficiente de reflexão. O ângulo 
determina o deslocamento que deve ser feito na Carta, através 
da escala do ângulo do coeficiente de reflexão. Os raios destes 
círculos são obtidos por 
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−
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Para atender o projeto do máximo ganho disponível, na 
condição de casamento conjugado e simultâneo, determinam-se 
os valores das impedâncias ótimas vistas pelo transistor em sua 
entrada (Zgo) e em sua saída (Zco). Neste caso, utilizam-se os 
respectivos coeficientes de reflexão 
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onde 
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Para determinar os valores dos ângulos de Γgo e Γco 
utilizam-se os resultados obtidos em (5) e (6) 

 1Cgo −∠=Γ∠  (13)  
2Cco −∠=Γ∠  (14) 

Em (9), se B1 for positivo considera-se o sinal negativo da 
raiz e se for negativo utiliza-se o sinal positivo. A mesma regra 

é válida para (10) com relação à B2. Portanto, as impedâncias 
Zgo e Zco são determinadas por 
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Dentre os ganhos definidos para avaliação de um 
amplificador podem ser citados o máximo ganho disponível 
(MAG), o ganho de transdução (GT), o ganho disponível (GA) e 
o ganho de operação (GP) [8]. São utilizados de acordo com o 
tipo de projeto e com a análise a ser realizada no dispositivo. 
Para este trabalho será considerado o MAG que necessita do 
casamento conjugado e simultâneo na entrada e na saída do 
amplificador. Na escala logarítmica é determinado por 

 1log10log10 2

12

21 −±+= KK
S

S
MAG  (17) 

sendo que o sinal positivo da raiz é utilizado quando B1 for 
negativo e vice-versa. Os cálculos dos componentes das células 
responsáveis pelo casamento de impedâncias, são realizados a 
partir dos valores de reatância de cada componente e do fator 
de mérito do circuito (Q) [9]. 

Após a determinação dos valores ótimos das impedâncias 
de entrada e de saída vistas pelo transistor em (15) e em (16), 
respectivamente, é necessário o casamento de impedâncias. 
Para a condição de máximo ganho disponível realiza-se o 
casamento conjugado e simultâneo entre o gerador (Zg) e a 
entrada do transistor (Zgo

*) e entre a saída do transistor (Zco
*) e 

a carga (ZC). 

Neste trabalho será considerada, por simplicidade, uma 
rede de casamento de impedâncias na topologia em L, do tipo 
reativa e operando em faixa estreita. A Fig. 1 ilustra o diagrama 
em blocos deste sistema. 

O fator de mérito de uma estrutura de casamento de 
impedâncias em L pode ser obtido por  

 1−=
menor

maior

R

R
Q  (18) 

onde Rmaior e Rmenor são, respectivamente, as resistências com 
maior e menor valores entre as impedâncias a serem casadas. O 
componente transversal (XP) da célula L ficará do lado da 
impedância com maior parte resistiva e o componente 
longitudinal (XS) da impedância com menor parte resistiva 
[4][7]. As reatâncias dos componentes da estrutura são 
determinadas por 

 

Q

R
X maior

p =  (19) 
 

menorS QRX =  (20) 

Se XP for escolhido como sendo um capacitor, XS deve ser 
um indutor e vice-versa. Para a determinação dos componentes, 
recorre-se às reatâncias indutiva e capacitiva da seguinte forma 

 

o

LX
L

ω
=  (21) 

 

Co X
C

ω
1=  (22) 

onde ωo = 2πf e f a frequência de operação. 
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Fig. 1. Diagrama em blocos do projeto com as redes de casamento M1 e M2. 

Desenvolveu-se um programa computacional em Matlab 
[5] para a realização dos cálculos do projeto. Foi criada uma 
interface para a entrada e a saída de dados e também para 
facilitar a interação com o usuário (Fig. 2) [10].  Os resultados 
são apresentados na forma retangular.  

Os dados de entrada são os parâmetros S e a impedância de 
característica ZO, na forma retangular. Os dados de saída são os 
resultados das equações de projeto de (1) a (17), que foram 
implementadas no programa de cálculo. 

III.  RESULTADOS NUMÉRICOS E SIMULAÇÕES 

Para o desenvolvimento do projeto foi escolhido o 
amplificador ERA3+ da Minicircuits [11] na frequência de 
operação de 2,4GHz, sendo especificado para a faixa de DC a 
3GHz. Suas aplicações típicas são em sistemas de televisão a 
cabo, redes sem-fio e equipamentos de rádio. Para as 
simulações do projeto utilizou-se o programa computacional 
Genesys da Keysight, específico para circuitos e dispositivos 
na faixa de RF [6]. 

Antes de iniciar o desenvolvimento do projeto será 
realizada uma avaliação do dispositivo na frequência de 
operação escolhida, por meio dos parâmetros de espalhamento 
fornecidos pelo fabricante. Com o auxílio do programa 
Genesys foi possível simular os parâmetros S do transistor. Na 
especificação são utilizadas impedâncias de 50Ω na entrada e 
na saída, tensão e corrente de polarização iguais a 3,22V e 
28mA e temperatura ambiente (25ºC). Nestas condições têm-se 
S11 = 0,131∟–176,14º, S12 = 0,0644∟–152,53º, S21 = 7,56∟–
73,063º e S22 = 0,1679∟–123,05º. A Fig. 3 mostra o bloco 
genérico do simulador o qual é utilizado para carregar estas 
informações e a Fig. 4 apresenta os resultados. As perdas por 
retorno na entrada e na saída são iguais a –17,655dB e –
15,498dB, respectivamente, o ganho de 17,571dB e isolação de 
–23,823dB. Ressalta-se que ainda não foram inseridas as 
estruturas de casamento de impedância para atender as 
especificações do projeto. 

Desenvolvendo o projeto na frequência de 2,4GHz, 
levando-se em conta a condição de máximo ganho disponível e 
casamento conjugado e simultâneo, obtém-se com o auxílio do 
programa desenvolvido em Matlab os resultados apresentados 
na Tabela I. Serão verificados os valores da estabilidade, do 
máximo ganho e das impedâncias ótimas para a viabilização do 
projeto. 

Como K é maior que a unidade o dispositivo é classificado 
como incondicionalmente estável. Neste caso, os círculos de 
estabilidade de entrada e de saída envolvem o centro da carta 
de Smith, significando que se pode escolher qualquer valor de 
impedância para a entrada e para a saída do transistor. 

Utilizando como referência a Fig. 1, são necessários os 
projetos das células para o casamento conjugado e simultâneo 
na entrada e na saída do amplificador. Utilizam-se os valores 
ótimos obtidos para Zgo e Zco e as impedâncias do gerador (Zg) e 
da carga (ZC) são consideradas iguais a 50Ω. 

 
Fig. 2. Interface do programa em Matlab para os cálculos do projeto. 

 
Fig. 3. Bloco genérico do Genesys para a simulação dos parâmetros S. 

 
Fig. 4. Parâmetros S do transistor fornecidos pelo fabricante. 

TABELA  I. RESULTADOS PARA A CONDIÇÃO MAG.  
Equação Resultado 

(2) DS = 0,4811∡–43,1° 
(1) K = 1,2181 
(11) B1 = 0,75751338 
(17) MAG = 17,87dB 
(12) B2 = 0,7795722 
(5) C1 = 0,16964 ∡–148,6° 
(6) C2 = 0,192263 ∡–103,74° 

(9) e (13) Γgo = 0,236465 ∡148,6° 
(10) e (14) Γco = 0,263787 ∡ 103,74° 

(15) Zgo = (32,34 + j8,437)Ω 
(16) Zco = (38,39 + j21,45)Ω 
(3) Γgc = 0,79145 ∡–31,4°  
(4) Γcc = 0,94952 ∡–75,43° 
(7) ρgc = 2,2718 
(8) ρcc = 2,3952 
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A estrutura M1 será responsável pelo casamento entre as 
impedâncias de gerador (Zg) e de entrada do transistor (Zgo

*). O 
componente transversal ficará do lado de Zg, pois Rg é maior do 
Rgo (50Ω > 32,34Ω), conforme ilustrado pela Fig. 5. Observa-
se que a parte imaginária de Zgo

* tem comportamento 
capacitivo. Seu efeito será minimizado através da ressonância 
série utilizando um componente de mesma reatância, porém 
indutivo (LR), como apresentado na Fig. 6. Os componentes 
transversal e longitudinal foram escolhidos como sendo um 
capacitor e um indutor, respectivamente. A Tabela II apresenta 
os resultados do projeto desta estrutura. A Fig. 7 mostra o 
esquema elétrico utilizado para a simulação no programa 
Genesys. A Fig. 8 apresenta os resultados das perdas por 
retorno (S11) e por inserção (S21), observando-se que há um 
bom casamento e uma baixa perda na frequência de operação 
(2,4GHz). 

A rede M2 será responsável pelo casamento entre as 
impedâncias de saída do transistor (Zco

*) e de carga (ZC). O 
componente transversal ficará do lado de ZL, pois RL é maior do 
Rco (50Ω > 38,39Ω), conforme ilustrado pela Fig. 9. Observa-se 
que a parte imaginária de Zco

* tem comportamento capacitivo. 
Seu efeito será minimizado através da ressonância série 
utilizando um componente de mesma reatância, porém indutivo 
(LR), como apresentado na Fig. 10. Os componentes transversal 
e longitudinal foram escolhidos como sendo um capacitor e um 
indutor, respectivamente. A Tabela III apresenta os resultados 
do projeto desta estrutura. A Fig. 11 mostra o esquema elétrico 
utilizado para a simulação no programa Genesys. A Fig. 12 
apresenta os resultados das perdas por retorno (S11) e por 
inserção (S21), observando-se que há um bom casamento e uma 
baixa perda na frequência de operação (2,4GHz). 

 
Fig. 5. Rede de casamento de entrada M1. 

 
Fig. 6. Ressonância série para minimizar o efeito da parte reativa de Zgo

*. 

TABELA  II.  VALORES OBTIDOS NO PROJETO DE M1. 
Equação Resultado 

(21) LR = 0,56nH 
(18) Q = 0,74 
(19) Xp = 67,57� 
(20) XS = 24� 
(21) LS = 1,6nH 
(22) CP = 0,98pF 

 
Fig. 7. Esquema elétrico utilizado na simulação do projeto de M1. 

 
Fig. 8. Resultados das perdas por retorno e por inserção de M1. 

 
Fig. 9. Rede de casamento de saída M2. 

 
Fig. 10. Ressonância série para minimizar o efeito da parte reativa de Zco

*. 

TABELA  III.  VALORES OBTIDOS NO PROJETO DE M2. 
Equação Resultado 

(21) LR = 1,42nH 
(18) Q = 0,55 
(19) XP = 91� 
(20) XS = 21,12� 
(21) LS = 1,4nH 
(22) CP = 0,73pF 

 
Fig. 11. Esquema elétrico utilizado na simulação do projeto de M2. 
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Fig. 12. Resultados das perdas por retorno e por inserção de M2. 

A Fig. 13 apresenta o circuito elétrico final do projeto 
incluindo o amplificador da Fig. 3 com as respectivas 
estruturas de casamento de entrada (M1) e de saída (M2), para 
atender o casamento conjugado e simultâneo. Esta técnica visa 
proporcionar a máxima transferência de potência entre gerador 
(Zg) e carga (ZC) na frequência de operação de 2,4GHz, 
resultando no máximo ganho disponível. A Fig. 14 mostra os 
resultados da simulação utilizando o programa Genesys. 

A partir do projeto das estruturas de casamento de 
impedâncias, obteve-se uma melhoria da perda por retorno na 
entrada (S11) em aproximadamente 36dB, ou seja, de –
17,655dB chegou-se a –54,301dB, implicando em uma 
potência refletida de 0,0003% da incidente, que anteriormente 
era de 1,71%. Na saída (S22), obteve-se aproximadamente 
39dB, passando de –15,498dB para –54,917dB, resultando em 
0,0003% de potência refletida, com valor prévio de 2,82%. O 
ganho do amplificador (S21) se aproximou do valor ideal 
calculado e igual a 17,87dB, atendendo a condição do projeto 
para o máximo ganho disponível. 

A Tabela IV mostra as melhorias obtidas no sistema após a 
inserção das estruturas de casamento de impedâncias. 

 
Fig. 13. Circuito elétrico final do projeto incluindo o amplificador e as 
estruturas de casamento de entrada e de saída. 

 

Fig. 14. Resultado dos parâmetros de espalhamento para o circuito final que 
inclui o amplificador e as estruturas de casamento de entrada e de saída. 

TABELA  IV.  COMPARAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO ANTES E APÓS A INSERÇÃO DAS ESTRUTURAS CASAMENTO. 
Parâmetro Antes Depois Melhoria  

S11 –17,655dB –54,301dB 36dB 

S22 –15,498dB –54,917dB 39dB 
S21 17,571dB 17,87dB 0,3dB 

IV.  COMENTÁRIOS FINAIS 

Foi apresentado o procedimento de projeto de um 
amplificador de RF, utilizando os parâmetros de espalhamento, 
para atender a condição de máximo ganho disponível. Foi 
desenvolvido um programa computacional em Matlab para o 
cálculo do projeto. O casamento conjugado e simultâneo na 
entrada e na saída do amplificador foi obtido por meio da 
utilização de estruturas em L operando em faixa estreita. As 
simulações foram realizadas utilizando o programa Genesys. 
Na frequência de operação de 2,4GHz conseguiu-se melhorias 
nas perdas por retorno de entrada e de saída da ordem de 36dB 
e 39dB, respectivamente, e o ganho aproximou-se do ideal.  

O desenvolvimento do projeto foi realizado para a obtenção 
do máximo ganho disponível, porém, existem outros tipos de 
projeto visando uma determinada largura de faixa, um valor 
específico de figura de ruído ou ganho. Há também a 
possibilidade de se realizar o projeto das estruturas de 
casamento em faixa larga. Outra questão seria levar em 
consideração os parâmetros reais de construção do circuito na 
simulação, o que influenciaria nos resultados obtidos. São 
sugestões de assuntos a serem abordados em outros trabalhos. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o projeto e a simulação de 

um amplificador de radiofrequência (RF) em pequenos sinais na 
condição de máximo ganho disponível (MAG) para operação em 
faixa larga, utilizando a técnica geométrica. Para comparação do 
aumento da faixa de passagem foram realizadas simulações com 
uma e quatro seções para o casamento de impedâncias na 
entrada e na saída do amplificador. São utilizados trechos com 
comprimento de λ/4 e implementados com microlinha de fita. 
Para a validação do projeto foram utilizados os programas 
computacionais Matlab e Genesys. Observa-se que com o 
aumento do número de seções há também o aumento na faixa de 
passagem. Na situação sem otimização obteve-se um aumento de 
59,13% na faixa de passagem e com otimização 181,14%. 
Comparando o aumento da largura de faixa entre as situações 
sem e com otimização para um mesmo número de seções, tem-se 
para uma e quatro seções 6,08% e 87,43%, respectivamente. 

Palavras-chave—amplificador de RF, casamento de 
impedâncias em faixa larga, máximo ganho disponível, parâmetros 
de espalhamento. 

I. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é o projeto de um amplificador de 
radiofrequência (RF) em pequenos sinais para operação em 
faixa larga na condição de máximo ganho disponível (MAG). 
São amplamente utilizados nos equipamentos e sistemas de 
comunicação, tanto na transmissão quanto na recepção das 
informações. Citam-se as modernas tecnologias para 
comunicações móveis, sistemas de radiodifusão terrestre, 
sistemas de radioenlace, comunicações via satélite, etc. [1]. 

Existem algumas técnicas para projetos de amplificadores 
de RF, sendo para o máximo ganho disponível (MAG), para 
um ganho especificado, para uma figura de ruído especificada, 
etc. [2]-[5]. Neste trabalho será considerado o máximo ganho 
disponível. Para as estruturas de casamento de impedâncias em 
faixa larga podem ser citadas as técnicas binomial, Chebyshev 
e geométrica, sendo esta última a utilizada neste trabalho 
[2][5][6]. Para o projeto será desenvolvido um código no 
Matlab [7] visando a realização dos cálculos e o programa 
computacional Genesys [8] será utilizado para realizar as 
simulações dos circuitos e validar os resultados teóricos. 

Na Seção II é apresentada uma breve descrição do projeto 
do amplificador para o MAG. Na Seção III é descrito o 
casamento de impedâncias em faixa larga, utilizando linha de 
transmissão, por meio da técnica geométrica. A Seção IV 
apresenta as simulações e os resultados numéricos. Os 
comentários finais são realizados na Seção V. 

II. PROJETO DE AMPLIFICADOR DE RF EM PEQUENOS SINAIS NA 

CONDIÇÃO DE MÁXIMO GANHO DISPONÍVEL 

Pode-se avaliar a estabilidade de um transistor quanto às 
suas impedâncias de entrada e de saída (ou pelos seus 
respectivos coeficientes de reflexão) [2]. Para que não ocorra 
oscilação indesejada os módulos dos coeficientes de reflexão 
de entrada e de saída deverão ser menores que a unidade [2][4] 
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Fazendo (1) e (2) iguais à unidade, os coeficientes de 
reflexão que satisfizerem a igualdade estabelecerão o limite tal 
qual o amplificador torna-se instável. Como os coeficientes são 
números complexos, infinitos valores podem satisfazer esta 
condição. Com o auxílio da carta de Smith pode-se traçar 
círculos de estabilidade, sendo que se o coeficiente no interior 
do círculo atender a (1) ou (2) seu interior será uma região de 
estabilidade logo seu exterior será uma região de instabilidade, 
ou vice-versa. Para o desenho do círculo de estabilidade na 
carta de Smith, utilizam-se as equações que determinam o 
centro e o raio do círculo para o gerador (Ccg e Rcg) e para a 
carga (Ccc e Rcc), respectivamente, 
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Utiliza-se o fator de estabilidade de Rollet que é um método 
para avaliar a estabilidade de um transistor a partir de [4] 
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Quando K > 1 todos os coeficientes de reflexão da carta de 
Smith levam a uma estabilidade inerente do transistor. Caso a 
situação anterior não seja atendida, deve-se utilizar dos 
recursos dos círculos de estabilidade para se determinar quais 
coeficientes de reflexão o transistor será estável. 

Ao se projetar um amplificador na condição de máximo 
ganho disponível (MAG) é necessário estabelecer a condição 
de casamento conjugado e simultâneo do transistor com o 
gerador e a carga. Desta forma, tem-se que a máxima potência 
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que a fonte possa fornecer seja entregue ao amplificador e que 
a máxima potência que o transistor possa fornecer seja entregue 
à carga. Para atender esta condição os coeficientes de reflexão 
ótimos vistos pelo o amplificador em sua entrada e em sua 
saída são determinados, respectivamente, por [4] 
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Se Bi (i = 1, 2) for negativo deve-se adotar o sinal positivo 
da raiz em (8) e (9), e vice-versa. Se Bi < 2|Ci| o resultado da 
raiz quadrada será imaginário e o módulo do coeficiente de 
reflexão resultará em valor unitário, indicando impedâncias 
nulas, infinitas ou puramente reativas. Assim, Bi ≥ 2|Ci| é 
condição essencial para casamento conjugado simultâneo [4]. 
As respectivas impedâncias Zgo e Zco são determinadas por 
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onde Z0 é a impedância de referência. Outro parâmetro 
relevante em um amplificador é o ganho de potência como o de 
operação, o de transdução, o disponível e o MAG que será 
considerado neste trabalho. É determinado, em decibel, por 
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O sinal antes da raiz deve ser o oposto do sinal de B1, ou 
seja, se B1 for positivo utiliza-se o sinal negativo e vice-versa. 

III.   CASAMENTO DE IMPEDÂNCIA EM FAIXA LARGA COM LINHA 

DE TRANSMISSÃO 

A associação de vários trechos de linha de transmissão 
visando um casamento de impedâncias em faixa larga provoca 
pequenas múltiplas reflexões entre as conexões, conforme 
ilustrado pela Fig. 1, onde ZL é a impedância de carga, Z0 é a 
impedância de entrada da primeira seção e Z1, Z2, ..., ZN são as 
impedâncias características de cada seção [5]. Têm-se que 
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O coeficiente de reflexão total do sistema é obtido por [5] 
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onde N é o número de seções de transformador, β é o fator de 
fase da linha dado em radianos por metro (rad/m), l é o 
comprimento da linha dado em metros (m) e βl é o 
comprimento elétrico dado em radianos (rad). Para realizar o 
casamento de impedâncias de entrada e de saída em faixa larga 
serão utilizados trechos de linhas de transmissão com 
comprimento igual ao quarto de onda (λ/4). O casamento em 

faixa larga requer a utilização de várias seções com valores de 
impedâncias características diferentes, obtidos através de 
alguma técnica. A quantidade de trechos utilizados depende da 
faixa de frequências de operação desejada. Para o cálculo deve-
se estabelecer impedâncias intermediárias entre os valores das 
terminações que se deseja realizar o casamento. Existem 
algumas técnicas para o cálculo desses valores de impedâncias 
características intermediárias como a binomial, Chebyshev ou 
geométrica [2][5][6]. Neste trabalho será empregada a 
geométrica (Fig. 2) [6]. 

 
Fig. 1. Ilustração das múltiplas reflexões entre as seções do transformador. 

 
Fig. 2. Esquema de um transformador de impedâncias com N seções para a 
técnica geométrica, sendo na figura Zg < ZL. 

Geralmente, deve-se compensar as reatâncias das 
impedâncias para torná-las puramente reais. Assim, a 
impedância característica para um único trecho de linha com 

quarto de onda é LgZZZ =0 , onde Z0 é a impedância 

característica do trecho de linha, Zg e ZL são as impedâncias do 
gerador e da carga, respectivamente [4]. Os valores das 
impedâncias ao final de cada trecho são obtidos através de [6] 
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na qual α (1, 2, 3,...N) é a posição da impedância intermediária 
das N seções de transformação, r é a razão de crescimento 
geométrica das impedâncias intermediárias. O valor da 
impedância característica de cada trecho (Fig. 2), para N 
seções, é [6] 

 ( )122
_0

−β
β = rZZ g  (23) 

sendo β a posição das impedâncias características de cada 
seção do transformador (1 ≤ β ≤ N). 

O fator de fase para linhas com pequenos valores de 
resistência e de condutância (baixas perdas) é obtido por 

LCω≅β , sendo L e C os parâmetros primários da linha e ω 
a frequência angular de operação. A velocidade de propagação 
na linha por βω=pV  [4]. Realizando a substituição obtém-se 

LCVp 1= . Nestas condições, a velocidade de propagação 

independe da frequência. Considerando que o trecho de linha 
utilizado tem um comprimento de 4ol λ=  e que o 
comprimento de onda é a distância correspondente entre 
variação de 2π radianos, tem-se fVp=βπ=λ 2 . Então o 

comprimento elétrico fica dado por offl 2π=β , onde fo é a 
frequência de operação do sistema. Para um sistema com N 
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seções obtém-se através de (17) o coeficiente de reflexão do 
gerador para o primeiro trecho de linha, para a impedância do 
gerador e da carga puramente reais. Da mesma forma, obtém-
se os coeficientes de reflexão entre dois trechos de linha e entre 
o último trecho e a carga [9]. Assim, o coeficiente de reflexão 
total para uma frequência f é [5] 
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T
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 A equação (20) é uma aproximação do cálculo exato do 
coeficiente de reflexão. Observa-se que se |Γn| = 0,2 o erro não 
excede 4%. Ou seja, nas proximidades da frequência de 
casamento o módulo do coeficiente é pequeno não provocando 
alteração significativa. Com o auxílio do Genesys foi gerada a 
Fig. 3 que mostra a relação entre o número de seções (N) e o 
aumento da banda. São mostradas as perdas por retorno para N 
= 2, 3 e 4, considerando Zg = 50Ω e ZL = 100Ω. A Fig. 4 mostra 
a simulação de (24) no Matlab, validando o resultado da Fig. 3. 
A Tabela I apresenta os valores normalizados das impedâncias 
de cada trecho para diferentes relações entre Zg e ZL, 
considerando duas, três e quatro seções, respectivamente. 

IV.  RESULTADOS NUMÉRICOS E SIMULAÇÕES 

Foi desenvolvido um programa no Matlab [7] para os 
cálculos do projeto [9]. Os dados de entrada são os parâmetros 
S na frequência de operação, as impedâncias do gerador e da 
carga e o número de seções do transformador. Para as 
simulações dos circuitos foi utilizado o programa Genesys [8]. 
Para o projeto do amplificador foi adotado o modelo BGA2711 
[10] na frequência central de operação igual a 2GHz, sendo 
especificado para a faixa de 100MHz a 3GHz. As aplicações 
típicas são em comunicações móveis, estações rádio base, 
sistemas de televisão a cabo, etc. Optou-se por utilizar a 
condição de polarização de 5V e 12,6mA e 25ºC. 

A Fig. 5 mostra o bloco genérico para a simulação do 
transistor no Genesys sem as estruturas de casamento de 
impedâncias. O seu comportamento, por meio dos seus 
parâmetros de espalhamento fornecidos pelo fabricante, é 
apresentado na Fig. 6. Na frequência de 2GHz o transistor 
possui perdas por retorno de entrada e de saída iguais a –
10,43dB e –13,11dB, respectivamente, ganho de 13,97dB e 
isolação de –32,41dB. A Fig. 7 ilustra o diagrama em blocos do 
sistema considerando as estruturas de casamento de 
impedâncias na entrada (M1) e na saída (M2) do amplificador. 
Os valores utilizados na simulação e encontrados para o projeto 
em 2GHz são apresentados na Tabela II. 

Em função do fator K ser maior do que a unidade, o 
transistor é incondicionalmente estável. O MAG é 14,57dB. 
São necessários os elementos de compensação (Xin ou Bin e Xout 
ou Bout) das partes imaginárias das impedâncias de entrada (Zin) 
e de saída (Zout) para que sejam puramente reais. Considerando 
os circuitos equivalentes paralelos das impedâncias de entrada 
e de saída do transistor, realizou-se a compensação das partes 
imaginárias na frequência central, com componentes discretos, 
com os seguintes valores L = 20,45nH e C = 0,18pF. As partes 
reais ficam Rin = 86,95Ω e Rout = 74,73Ω. Para as simulações 
considerou-se L e C ideais.  

 
Fig. 3. Perda por retorno no Genesys para N = 2 (vermelho), N = 3 (azul) e N 
= 4 (verde), utilizando a técnica geométrica, para Zg de 50Ω e ZL de 100Ω. 

 
Fig. 4. Perda por retorno no Matlab para N = 2 (vermelho), N = 3 (azul) e N 
= 4 (verde), utilizando a técnica geométrica, para Zg de 50Ω e ZL de 100Ω. 

TABELA  I. IMPEDÂNCIAS NORMALIZADAS DOS TRECHOS PARA N = 2, 3 E 4. 
 

ZL/Zg 
N = 2 

Z0_1/Zg Z0_2/Zg 
1,2 1,04664 1,14653 
1,6 1,12468 1,42262 
2 1,18921 1,68179 
 

ZL/Zg 
N = 3 

Z0_1/Zg Z0_2/Zg Z0_3/Zg 
1,2 1,03085 1,09545 1,16408 
1,6 1,08148 1,26491 1,47945 
2 1,12246 1,41421 1,78180 
 

ZL/Zg 
N = 4 

Z0_1/Zg Z0_2/Zg Z0_3/Zg Z0_4/Zg 
1,2 1,02305 1,07076 1,12070 1,17296 
1,6 1,06051 1,19274 1,34145 1,50871 
2 1,09051 1,29684 1,54221 1,83401 

 
Fig. 5. Esquema elétrico do amplificador sem as células de casamento de 
entrada e de saída e os componentes de compensação. 

 
Fig. 6. Parâmetros S do transistor, fornecidos pelo fabricante. 

 
Fig. 7. Diagrama em blocos do sistema com as estruturas de casamento de 
impedâncias de entrada (M1) e de saída (M2). 

M1 M2

Zs ZLZgo ZcoZin Zout
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TABELA  II.  RESULTADOS DO PROJETO DO AMPLIFICADOR EM 2GHZ. 
Parâmetros Valores 

S11 0,30085∟–26,75º 
S12 0,023956∟–26,62º 
S21 4,99734∟–83,08º 
S22 0,22092∟33,706º 
Z0 50Ω 
DS 0,16∟48,63º  
K 3,70 

MAG 14,57dB 
Γgo = Γs 0,29∟31,67º 
Γco = ΓL 0,21∟–23,82º 
Zin = Zgo

* (77,99 – 26,41i)Ω 
Yin (11,50 + 3,89i)mS 

Zout = Zco
* (72,43 + 12,85i)Ω 

Yout (13,38 – 2,37i)mS 
Xin +26,41Ω 
Bin –3,89mS 
Xout –12,85Ω 
Bout +2,37mS 

Para realizar o casamento de impedâncias entre o gerador 
(ZS = 50Ω) e a entrada do amplificador (86,95Ω) e entre a saída 
do amplificador (74,73Ω) e a carga (ZL = 50Ω) serão utilizadas 
uma e quatro seções com comprimento elétrico de 90° (λ/4) na 
frequência de operação. Os resultados teóricos dos valores das 
impedâncias características (Z0) são apresentados nas Tabelas 
III e IV, tendo como referência as Fig. 8 e 9. As linhas foram 
implementadas utilizando a microlinha de fita [4]. O substrato 
usado foi o modelo RT/duroid 5880 e alguns de seus 
parâmetros são: εr = 2,2, tanδ = 0,0009, espessuras do laminado 
(t) e do dielétrico (h) iguais 70μm e 3,175mm [11]. Os 
respectivos valores das larguras (w) das microlinhas, também 
são apresentados nas Tabelas III e IV. Nas simulações foram 
consideradas linhas de 50Ω na entrada (Z0_50in) e na saída 
(Z0_50out) para as conexões com o gerador e a carga, indicadas 
nas Fig. 8 e 9, com comprimentos de 10mm. Também, entre as 
conexões das seções dos transformadores foram consideradas 
as descontinuidades representadas por STP. Os valores do fator 
de propagação e da permissividade elétrica relativa efetiva são 
iguais a 0,73 e 1,83, respectivamente. Desta forma o 
comprimento de onda na estrutura é de 110mm, que 
corresponde ao comprimento de cada seção do transformador 
igual a 27,5mm (λ/4). Os resultados das simulações com o 
Genesys podem ser observados nas Fig. 10 e 11, para os 
circuitos das Fig. 8 e 9, respectivamente. A Tabela V apresenta 
os resultados das perdas por retorno de entrada (S11) e de saída 
(S22) e a largura de faixa (BW), para o transistor com uma e 
quatro seções de casamento de impedâncias (Fig. 10 e 11). 
Considerou-se como critério para a definição da BW o valor de 
–23dB. Para especificação da BW escolheu-se o menor valor 
entre S11 e S22, sendo mais rigoroso. Para uma seção obteve-se 
333,5MHz e para quatro seções 530,7MHz, resultando em um 
aumento de 59,13%. Na frequência central, em ambos os casos, 
o ganho (S21) e a isolação (S12) são 14,5dB e –31,8dB, sendo o 
ganho próximo do MAG. 

TABELA  III.  RESULTADOS DAS IMPEDÂNCIAS CARACTERÍSTICAS DE CADA 

TRECHO PARA UMA SEÇÃO, SEM E COM OTIMIZAÇÃO. 
Parâmetros Z0 [Ω] w [mm] Z0ot [Ω] wot [mm]  

Z0_1 65,93 6,23 68,52 5,83 
Z0_2 61,12 7,08 62,41 6,84 

Z0_50in 50,00 9,72 56,83 7,97 
Z0_50out 50,00 9,72 53,80 8,69 

TABELA  IV.  RESULTADOS DAS IMPEDÂNCIAS CARACTERÍSTICAS DE CADA 

TRECHO PARA QUATRO SEÇÕES, SEM E COM OTIMIZAÇÃO. 
Parâmetros Z0 [Ω] w [mm]  Z0ot [Ω] wot [mm]  

Z0_1 53,58 8,74 51,85 9,20 
Z0_2 61,52 7,00 57,79 7,76 
Z0_3 70,65 5,52 72,73 5,24 
Z0_4 81,13 4,26 80,41 4,34 
Z0_5 71,06 5,46 69,54 5,68 
Z0_6 64,27 6,51 65,46 6,31 
Z0_7 58,13 7,68 57,24 7,88 
Z0_8 52,57 9,00 53,25 8,83 

Z0_50in 50,00 9,72 50,36 9,62 
Z0_50out 50,00 9,72 50,32 9,63 

 
Fig. 8. Esquema elétrico com uma seção de casamento impedâncias na 
entrada e na saída do transistor, e com os componentes de compensação. 

 
Fig. 9. Esquema elétrico com quatro seções de casamento de impedâncias na 
entrada e na saída do transistor, e com os componentes de compensação. 

 
Fig. 10. Resultado da simulação no Genesys com uma seção de casamento de 
impedâncias: S11 (vermelho), S12 (azul), S21 (preto) e S22 (verde). 

 
Fig. 11. Resultado da simulação no Genesys com quatro seções de casamento 
de impedâncias: S11 (vermelho), S12 (azul), S21 (preto) e S22 (verde). 

Com o objetivo de melhorar ainda mais a resposta do 
circuito, realizou-se a otimização da estrutura para operação 
com uma largura de faixa maior, de 1500MHz a 2500MHz 
resultando em BW = 1GHz. Foram consideradas as perdas por 
retorno na entrada (S11) e na saída (S22) iguais ou melhores a 
23dB. Os parâmetros utilizados na otimização foram as 
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larguras das linhas (w), que influenciam diretamente no valor 
da impedância característica, os comprimentos das linhas e os 
valores dos componentes de compensação (L e C). As Fig. 12 e 
13 mostram os resultados da otimização dos circuitos das Fig. 8 
e 9, respectivamente. Os novos valores otimizados para as 
impedâncias características (Z0ot) das seções e suas respectivas 
larguras (wot) são apresentados nas Tabelas III e IV para 
comparação. Para uma seção, os componentes de compensação 
assumiram valores iguais a L = 20,98nH e C = 0,16pF. O 
comprimento da linha de 50Ω passou para 16mm e das seções 
do transformador para 26,12mm (que corresponde a um 
comprimento elétrico de 85º). Para quatro seções os 
componentes de compensação ficaram iguais a L = 21,60nH e 
C = 0,22pF. O comprimento da linha de 50Ω ficou igual a 
18,97mm e das seções do transformador 26,12mm. A Tabela V 
também apresenta os resultados otimizados das perdas por 
retorno de entrada (S11) e de saída (S22) e a largura de faixa 
(BW), para o transistor com uma e quatro seções. Considerou-
se o mesmo critério para a definição da BW com –23dB e para 
especificação da BW escolheu-se o menor valor entre S11 e S22. 
Para uma seção obteve-se 353,8MHz e para quatro seções 
994,7MHz, próximo do esperado 1GHz, resultando em um 
aumento de 181,14%. Na frequência central, em ambos os 
casos, o ganho (S21) e a isolação (S12) são aproximadamente 
14,5dB (próximo do MAG) e –31,9dB. 

TABELA  V. RESULTADOS DAS PERDAS POR RETORNO NA ENTRADA E NA 

SAÍDA DO TRANSISTOR COM 1 E 4 SEÇÕES, SEM E COM OTIMIZAÇÃO. 
 F1 [MHz] F 2 [MHz] BW [MHz] 

Sem otimização 

1 seção 
S11 [dB] 1837,1 2170,6 333,5 
S22 [dB] 1715,3 2315,6 600,3 

4 seções 
S11 [dB] 1712,4 2243,1 530,7 
S22 [dB] 1529,7 2646,2 1116,5 

Com otimização 

1 seção 
S11 [dB]  1697,9 2051,7 353,8 
S22 [dB]  1608,0 2324,3 716,3 

4 seções 
S11 [dB]  1506,5 2501,2 994,7 
S22 [dB]  1320,9 2730,3 1409,4 

 
Fig. 12. Resultado otimizado da simulação no Genesys com uma seção de 
casamento de impedâncias: S11 (vermelho), S12 (azul), S21 (preto) e S22 (verde). 

 
Fig. 13. Resultado otimizado da simulação no Genesys com quatro seções de 
casamento de impedâncias: S11 (vermelho), S12 (azul), S21 (preto) e S22 (verde). 

V. COMENTÁRIOS FINAIS 

Foi apresentado o procedimento de projeto de um 
amplificador de RF em pequenos sinais na condição de MAG 
operando em faixa larga, utilizando os parâmetros S. Foi 
desenvolvido um programa em Matlab para auxílio aos 
cálculos do projeto. Para o casamento de impedâncias foram 
utilizadas microlinhas de fita com comprimento de λ/4. Para o 
aumento da faixa de passagem utilizou-se a técnica geométrica. 
Por meio do programa Genesys foram obtidos resultados para a 
validação da previsão teórica. Tentou-se realizar a simulação 
com a estrutura, os elementos, as informações e os parâmetros 
reais mais próximos de uma implementação prática. 

Nas situações sem e com otimização, com o aumento do 
número de seções aumenta-se a faixa de passagem, obtendo-se 
59,13% e 181,14%, respectivamente. Comparando o aumento 
da BW entre as situações sem e com otimização, para uma 
seção e quatro seções têm-se 6,08% e 87,43%, 
respectivamente. Ou seja, o processo de otimização pode ser 
utilizado para melhorar o desempenho do sistema em função da 
alteração das características do circuito (por exemplo, 
impedâncias do transistor) com a frequência. Porém, deve-se 
ter o cuidado em observar os valores obtidos para os 
parâmetros ajustados para que sejam fisicamente realizáveis. 

O desenvolvimento do projeto foi realizado na condição de 
MAG. Porém, há outros tipos de projeto como para um ganho e 
uma figura de ruído especificados. Há também a possibilidade 
de se realizar o projeto das estruturas de casamento de 
impedâncias em faixa larga com outras técnicas como a 
binomial ou Chebyshev. Também, implementar com 
microlinha os componentes de compensação (L e C) das partes 
imaginárias das impedâncias de entrada e saída do transistor.  
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Resumo—Este trabalho apresenta algumas técnicas de 
transformação de impedâncias para operação em faixa larga e 
suas respectivas modelagens, sendo a Binomial, Chebyshev e 
Geométrica. São verificadas as influências dos valores de 
impedâncias e do número de seções na resposta em frequência do 
circuito. Para a comparação dos resultados são utilizados os 
programas computacionais Matlab e Genesys. 

Palavras-chave—casamento de impedâncias, Binomial, 
Chebyshev, Geométrica, radiofrequência. 

I. INTRODUÇÃO 

Com a evolução da eletrônica e das telecomunicações, 
observa-se um notável aumento na necessidade de integração 
de circuitos que operam em diferentes faixas de 
radiofrequência (RF) e micro-ondas. Os circuitos 
transformadores de impedância em faixa larga com linhas de 
transmissão possibilitam a utilização de um mesmo 
equipamento operando em diferentes faixas de frequências. São 
amplamente encontrados nos modernos sistemas de 
comunicação como em enlaces de micro-ondas, transmissão 
via satélite e comunicações móveis, os quais utilizam um 
amplo espectro de frequências para a transmissão [1]. Este 
trabalho visa estudar as técnicas Binomial [2]-[4], Chebyshev 
[2][3] e Geométrica [5][6] para transformar impedâncias em 
sistemas de RF em faixa larga utilizando linhas de transmissão. 
Por meio de cálculos e simulações utilizando os programas 
Matlab e Genesys [7][8] será possível apresentar os resultados 
obtidos e comparar o desempenho entre as técnicas. 

Na Seção II são apresentados o transformador de quarto de 
onda, as pequenas reflexões e o transformador com múltiplas 
seções. A Seção III apresenta as técnicas de casamento de 
impedância em faixa larga Binomial, Chebyshev e Geométrica. 
A Seção IV faz uma análise comparativa entre as técnicas 
levando-se em consideração diferentes números de seções. Os 
comentários finais são realizados na Seção V. 

II. TRANSFORMADOR DE QUARTO DE ONDA  

Com a necessidade de transformar impedâncias em RF para 
operação em faixa larga, notou-se que seria preciso utilizar 
alguma técnica adequada para essa transformação. Para tal, 
tem-se o transformador de quarto de onda (λ/4) que é capaz de 
transformar impedâncias por meio de uma linha de transmissão 
com valor adequado de impedância característica. Quando 
colocado em cascata, com apenas dois ou três estágios, por 
exemplo, pode apresentar um aumento significativo na banda. 

Possui melhor desempenho quando as suas terminações 
apresentam impedâncias reais, caso contrário, são utilizados 
tocos ou circuitos ressonadores para a eliminação da parte 
imaginária das impedâncias. A Fig. 1 apresenta um 
transformador de λ/4, onde RL é a resistência de carga, Zo é a 
impedância característica da linha, Z1 é a impedância 
característica da seção de λ/4, Zin é a impedância de entrada da 
seção, Г é o coeficiente de reflexão na entrada da seção. [3]. 
Para que uma linha seja considerada idealmente casada é 
necessário fazer com que seu coeficiente de reflexão seja nulo 
(Γ = 0), ou seja, Zin = Zo, sendo esse coeficiente dado por 
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e a impedância característica da seção é LRZZ 01 = . 

Observa-se que ao utilizar um único trecho de seção de λ/4 a 
impedância Z1 corresponderá à média geométrica das 
impedâncias de carga e da fonte. Deve-se assumir que RL e Zo 
são valores conhecidos e reais e que são interligados por um 
trecho de linha sem perdas, ou seja, um modelo ideal. O 
objetivo é transformar a impedância característica da linha de 
transmissão na impedância de carga através de uma seção λ/4, 
para obter um coeficiente de reflexão nulo (Γ = 0). A 
impedância de entrada Zin de uma linha sem perdas é 
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onde β [rad/s] é o fator de fase e ℓ [m] é o comprimento da 
seção. Sabendo que β = 2π/λ e considerando ℓ = λ/4, tem-se 
que 2π=βl . Dividindo o numerador e o denominador em (2) 

por tan(βℓ) e tendendo a π/2, obtém-se Lin RZZ 2
1= . 

Algumas aplicações exigem uma largura de banda maior do 
que é possível obter com uma única seção do transformador 
λ/4, podendo ser solucionado associando-se múltiplas seções 
desse transformador. Porém, além de proporcionar esse 
aumento da banda, essa topologia gera pequenas múltiplas 
reflexões entre cada uma das seções como ilustrado na Fig. 2, 
onde ZL é a impedância de carga, Z1 é a impedância de entrada 
da seção e Z2 é a impedância da seção [2]. Têm-se que 
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Fig. 1. Transformador de λ/4 com uma única seção. 

 
Fig. 2. Ilustração das múltiplas reflexões em uma descontinuidade genérica. 

O coeficiente de reflexão total é obtido através da soma de 
todas as múltiplas reflexões presentes no sistema, sendo N o 
número de seções, é representado por 

 
( ) ∑

=

θ−Γ=θΓ
N

n

nj
ne

0

2  (6) 

Quando as impedâncias a serem casadas possuírem valores 
muito diferentes entre si, a largura de faixa tende a ficar 
estreita, caso seja utilizada uma única seção. Para se obter uma 
largura de faixa mais ampla é necessário um arranjo de 
transformadores de λ/4 dispostos em cascata, conforme 
ilustrado pela Fig. 3 que representa um modelo de N seções de 
λ/4 [3]. Outro parâmetro que deve ser observado é o fator de 
mérito do circuito, que é inversamente proporcional à largura 
de faixa para uma determinada frequência de operação [4]. 
Utilizando (6) calcula-se o coeficiente de reflexão total, tendo 
em vista que as múltiplas seções provocam um atraso na fase 
das ondas refletidas por e-2jNθ, dado por 

 ( ) θ−θ−θ− Γ++Γ+Γ+Γ=θΓ jN
N

jj eee 24
2

2
10 ...  (7) 

III.  TRANSFORMAÇÃO DE IMPEDÂNCIAS EM FAIXA LARGA 

No modelo de múltiplas seções podem ser aplicadas 
diversas técnicas de transformação de impedâncias em faixa 
larga. Neste trabalho serão consideradas a Binomial [2]-[4], 
Chebyshev [2][3] e Geométrica [5][6]. 

A. Transformador Binomial 

Uma das configurações mais aplicadas com apoio do 
modelo de múltiplas seções para a transformação de 
impedâncias é a Binomial. Sua característica é apresentar uma 
faixa de resposta plana em torno frequência de operação do 
sistema (maximally flat). Porém, só é alcançada se o módulo do 
coeficiente de reflexão for nulo na frequência de operação. 
Para isso é utilizada a seguinte expressão 

 NN A θ=Γ cos2  (8) 

Considerando θ = θm e isolando o parâmetro θm, obtém-se 
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onde N é o número de seções e Γm é o máximo coeficiente de 
reflexão. Portanto, para θ = 0 tem-se que 
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O número de seções interfere diretamente na largura de 
banda (Δf) casada, o que pode ser ilustrado pela Fig. 4 com três 
e dez seções. A Fig. 5 apresenta o efeito da variação da 
impedância de carga para um mesmo número de seções. 
Quanto maior a razão entre as impedâncias a serem 
transformadas, mais estreita a faixa de passagem. Também 
pode ser comprovado por 
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onde f0 é uma frequência de normalização e fm a frequência em 
análise. A impedância de cada seção é dada por 
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onde 0ZZR LA = . Os coeficientes binomiais são obtidos por 
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Com auxílio do Matlab foi obtida a Tabela I [9], que 
relacionam as impedâncias de entrada, de saída, intermediárias 
e o número de seções, concordando com [3]. 

 
Fig. 3. Transformador de λ/4 com múltiplas seções. 

 
Fig. 4. Simulação do coeficiente de reflexão no Matlab para a técnica 
Binomial com 3 e 10 seções, Zo = 50Ω, ZL = 100Ω. 

 
Fig. 5. Simulação do coeficiente de reflexão no Matlab para técnica 
Binomial com impedâncias de cargas diferentes, 3 seções e Zo = 50Ω. 
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TABELA  I. IMPEDÂNCIAS PARA 3 E 4 SEÇÕES, PARA A TÉCNICA BINOMIAL . 
 

ZL/Z0 
N = 3 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 
2 1,0907 1,4142 1,8337 
3 1,1479 1,7321 2,6135 
4 1,1907 2,0000 3,3594 
 

ZL/Z0 
N = 4 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 Z4/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
2 1,0444 1,2421 1,6102 1,9150 
3 1,0718 1,4105 2,1269 2,7990 
4 1,0919 1,5442 2,5903 3,6633 

B. Transformador Chebyshev 

Possui uma largura de faixa maior que a técnica Binomial, 
porém apresenta oscilação na faixa de passagem (ripple). Este 
efeito é obtido fazendo com que o módulo do coeficiente de 
reflexão se comporte segundo o polinômio de Chebyshev, 
permitindo ainda que o coeficiente de reflexão seja anulado no 
mesmo número de frequências que o número de seções do 
transformador, na banda passante. Considerando o polinômio 
de Chebyshev, representado por Tn(x), como sendo [3] 

 ( ) 212 −− −= nnn TxTxT  (15) 

onde n é o grau do polinômio e sua região de ondulação 
descrita em -1 ≤ x ≤ 1, |Tn(x)| ≤ 1. Substituindo x por cos(θ) em 
(15), fazendo θ variar de 0 à π e sabendo que a ondulação 
ocorre somente no intervalo θm a π – θm, tem-se 
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no qual θm é o ângulo máximo, fm é a frequência máxima e f0 é 
a frequência central. Sabendo que 

 ( ) )cos(sec θθ=θΓ θ−
mn

jN TAe  (17) 

pode-se concluir que para θ = 0 tem-se 
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onde ZL é a impedância da carga, Z0 é a impedância 
característica da linha e Γ é o coeficiente de reflexão. Logo, a 
constante A (máximo coeficiente de reflexão permitido na faixa 
de passagem) a ser determinada é dada por 
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Realizando a análise de outra forma, utilizando (16) e (17), 
têm-se fora da região de ondulação e na região de ondulação 

 ( ) ))cos/(coscoscos( 1
m

jN NAe θθ=θΓ −θ−  (20) 

 ( ) ))cos/(coscoshcosh( 1
m

jN NAe θθ=θΓ −θ−  (21) 

Para θ = 0 obtém-se 

 ))cos/1(cosh(cosh)0( 1
mNA θ=Γ −  (22) 

onde A = Γm corresponde ao máximo coeficiente de reflexão 
permitido na faixa de passagem.  Por meio de simulações 
realizadas no Matlab foi obtida a Tabela II [9], que relacionam 
as impedâncias de entrada, de saída, intermediárias, o número 
de seções e o coeficiente de reflexão máximo permitido no 
projeto, concordando com [3]. A variação do número de seções 
interfere na banda de casamento o que pode ser comprovado 
através de simulações feitas no Matlab. O número de seções 
interfere diretamente na largura de banda casada, o que pode 
ser ilustrado pela Fig. 6 com três e cinco seções. A Fig. 7 
apresenta o efeito da variação da impedância de carga para um 
mesmo número de seções. Quanto maior a razão entre as 
impedâncias a serem transformadas, mais estreita a faixa de 
passagem. A Fig. 8 apresenta a variação do coeficiente de 
reflexão máximo na faixa de passagem para um mesmo 
número de seções. Com um valor menor a faixa é mais estreita. 

TABELA  II.  IMPEDÂNCIAS PARA 3 E 4 SEÇÕES E COEFICIENTES DE REFLEXÃO 

MÁXIMOS DE 0,05 E 0,2, PARA A TÉCNICA CHEBYSHEV. 
 

ZL/Z0 
N = 3 e Гm = 0,05 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 
2 1,1475 1,4142 1,7429 
3 1,2171 1,7321 2,4649 
4 1,2662 2,0000 3,1591 
 

ZL/Z0 
N = 3 e Гm = 0,2 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 
2 1,2855 1,4142 1,5558 
3 1,3743 1,7321 2,1829 
4 1,4333 2,0000 2,7908 
 

ZL/Z0 
N = 4 e Гm = 0,05 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 Z4/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
2 1,1201 1,2979 1,5409 1,7855 
3 1,1586 1,4876 2,0167 2,5893 
4 1,1906 1,6414 2,4369 3,3597 
 

ZL/Z0 
N = 4 e Гm = 0,2 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 Z4/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
2 1,2727 1,3634 1,4669 1,5715 
3 1,4879 1,5819 1,8965 2,0163 
4 1,3692 1,7490 2,2870 2,9214 

 
Fig. 6. Coeficiente de reflexão no Matlab, técnica Chebyshev com 3 (azul) e 
5 (vermelho) seções, Zo = 50Ω, ZL = 100Ω. 

 
Fig. 7. Coeficiente de reflexão no Matlab, técnica Chebyshev, impedâncias 
de carga (ZL) diferentes (azul: 100Ω, vermelho: 200Ω), 3 seções e Zo = 50Ω. 
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Fig. 8. Coeficiente de reflexão no Matlab, técnica Chebyshev, diferentes 
coeficientes de reflexão máximos (azul: 0,05 e vermelho: 0,1), 3 seções, Zo = 
50Ω, ZL = 100Ω. 

C. Transformador Geométrico 

Com o mesmo princípio do modelo de múltiplas seções é 
possível utilizar a técnica Geométrica (Fig. 9). Esta 
configuração tem como característica a facilidade de projeto e 
o desempenho intermediário, se comparada às outras duas 
anteriores, tendo como referência o casamento em determinada 
largura de faixa. Cada ponto terá a impedância vista por 

α
α = rZZ g  (23) 

 
N

g

L

Z

Z
r =  (24) 

onde α (1, 2, ..., N) representa a posição de cada impedância 
intermediária de cada junção das N seções de transformador, r 
é a razão de crescimento da impedância intermediária calculada 
em (24), Zg e ZL são as impedâncias do gerador e da carga. A 
impedância característica de cada seção λ/4 é determinada por 
 )12(2

_0
−β

β = rZZ g  (25) 

sendo β a posição da impedância característica para cada seção 
(1 < β < N). Através de simulações realizadas no Matlab foi 
obtida a Tabela III [9], que relacionam impedâncias de entrada, 
de saída, intermediárias e o número de seções. A largura de 
faixa pode ser determinada por meio das perdas por retorno e 
por inserção do sistema, utilizando no caso o Genesys. A Fig. 
10 mostra o aumento na largura de faixa com o aumento do 
número de seções. 

IV.  SIMULAÇÕES E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com o objetivo de comparar o comportamento entre as 
técnicas de transformação de impedâncias Binomial, 
Chebyshev e Geométrica, foram realizadas simulações das 
perdas por retorno com o Genesys, utilizando os mesmos 
parâmetros de projeto. Para a frequência central de operação 
considerou-se 900MHz, faixa reservada para comunicação 
celular no Brasil, com impedâncias de carga e de entrada de 
100Ω e 50Ω, respectivamente. Definiu-se um valor de 
coeficiente de reflexão máximo na faixa de passagem igual a 
0,05, que corresponde a uma perda por retorno de –26,02dB. 
As técnicas se comportam de maneiras distintas para diferentes 
números de seções e para que se chegasse a essa conclusão 
foram atribuídas 3 e 4 seções. A Tabela IV apresenta os 
resultados das impedâncias das seções para as três técnicas, 
considerando as condições iniciais do projeto (ZL/Z0 = 2, Γm = 
0,05), com N = 3 e N = 4. 

A Fig. 11 mostra que as três técnicas foram casadas em 
uma mesma frequência central para um número de seções igual 
a 3. Na Fig. 12 são apresentados os comportamentos para um 
número de seções igual a 4. Todas foram simuladas no 
Genesys. Observa-se que a Fig. 11 (escala logarítmica) 

comprova os resultados obtidos na Figs. 4 e 6 (escala linear) 
para três seções. Para comparação no que diz respeito à largura 
de faixa, observam-se os resultados das Fig. 13 e 14 para 3 e 4 
seções, respectivamente. Para as três técnicas, com o aumento 
do número de seções aumenta-se a largura de faixa, 
considerando um mesmo valor de perda por retorno. Para um 
mesmo número de seções, considerando o mesmo critério de 
coeficiente de reflexão máximo na banda passante, tem-se que 
a técnica de Chebyshev possui a faixa mais ampla, seguida pela 
Geométrica. A Binomial possui a faixa mais estreita entre elas, 
porém sua resposta é mais plana na faixa de passagem. A 
Tabela V apresenta os resultados das larguras de faixa (BW) 
referentes às Fig. 13 e 14. 

 
Fig. 9. Modelo de um transformador de N seções para a técnica Geométrica. 

TABELA III.  IMPEDÂNCIAS PARA 3 E 4 SEÇÕES, COM A TÉCNICA GEOMÉTRICA. 
 

ZL/Z0 
N = 3 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 

1,5 1,0699 1,2247 1,4019 
2 1,1224 1,4142 1,7818 

2,5 1,1650 1,5811 2,1459 
3 1,2010 1,7320 2,4980 
 

ZL/Z0 
N = 4 

Z1/Z0 Z2/Z0 Z3/Z0 Z4/Z0 
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

1,5 1,0519 1,1642 1,2884 1,4258 
2 1,0905 1,2968 1,5422 1,8340 

2,5 1,1213 1,4100 1,7730 2,2294 
3 1,1472 1,5098 1,9870 2,6150 

 
Fig. 10. Perda por retorno no Genesys para a técnica Geométrica com 3 (azul) 
e 4 (amarelo) seções. 

TABELA  IV.  IMPEDÂNCIAS DAS SEÇÕES PARA AS TRÊS TÉCNICAS, N = 3 E 4. 
N Técnica Z1 [Ω] Z2 [Ω] Z3 [Ω] Z4 [Ω] 

3 
Binomial 54,535 70,710 91,685 - 

Chebyshev 57,375 70,710 87,145 - 
Geométrica 56,120 70,710 89,090 - 

4 
Binomial 52,220 62,105 80,510 95,750 

Chebyshev 56,005 64,895 77,045 89,275 
Geométrica 54,525 64,840 77,110 91,700 

TABELA  V. LARGURAS DE FAIXA PARA A TRÊS TÉCNICAS COM N = 3 E 4. 
N Técnica F1 [MHz] F2 [MHz] BW [MHz] 

3 
Binomial 583,8 1213,2 629,4 

Chebyshev 453,6 1346,4 892,8 
Geométrica 500,4 1299,6 799,2 

4 
Binomial 522,0 1278,0 756,0 

Chebyshev 352,8 1447,2 1094,4 
Geométrica 385,2 1414,8 1029,6 
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Fig. 11. Perda por retorno no Genesys para as técnicas Binomial, Chebyshev e 
Geométrica, respectivamente, com 3 seções. 

 

 

 
Fig. 12. Perda por retorno no Genesys para as técnicas Binomial, Chebyshev e 
Geométrica, respectivamente, com 4 seções. 

 
Fig. 13. Simulação da perda por retorno no Genesys para as três técnicas com 
3 seções (azul: Binomial, amarelo: Chebyshev, vermelho: Geométrica). 

 
Fig. 14. Simulação da perda por retorno no Genesys para as três técnicas com 
4 seções (azul: Binomial, amarelo: Chebyshev, vermelho: Geométrica). 

V. COMENTÁRIOS FINAIS 

Foram apresentadas algumas técnicas de transformação de 
impedâncias em faixa larga utilizadas em RF, sendo a 
Binomial, Chebyshev e Geométrica, sendo discutidas suas 
modelagens. Para a comparação dos resultados foram 
utilizados os programas computacionais Matlab e Genesys. Os 
modelos podem ser utilizados para aumentar a faixa de 
operação de circuitos dos modernos sistemas de comunicação 
que operam na faixa de RF como, por exemplo, em circuitos 
amplificadores, acopladores de sinais, filtros, etc. 

Comparando as técnicas, para um mesmo número de 
seções, a Geométrica é mais simples para projeto. Para a 
transformação de impedância em faixa de passagem maior 
deve-se optar pela técnica de Chebyshev, que apresenta 
ondulação. Na Binomial, a faixa é mais estreita e não há a 
ondulação. A técnica Geométrica possui comportamento 
intermediário entre as outras duas. Para três seções e com 
referência a largura de faixa da Binomial, têm-se que a de 
Chebyshev e a Geométrica são 41,85% e 26,98% maiores, 
respectivamente. Para quatro seções, as técnicas de Chebyshev 
e Geométrica possuem, respectivamente, a banda 44,76% e 
36,19% maior do que a Binomial. A largura de faixa para 
Chebyshev é 11,71% e 6,29% maior do que a Geométrica para 
três e quatro seções, respectivamente. 
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Resumo—Projeto de híbrida em quadratura a partir de 

materiais e técnicas de fabricação de baixo custo, através dos 

softwares ADS e CST, tendo como banda de operação a 

amplamente utilizada faixa de TV digital UHF no Brasil 

(470MHz a 806MHz). A estrutura se baseia em microfitas 

acopladas por sobreposição, além de adaptações nas 

extremidades para se atingir melhor casamento em 50Ω. São 

elaborados modelos com diferentes espessuras de substrato, 

composto por camadas de FR-4 de 1,6mm. Os modelos simulados 

são então testados experimentalmente e evidenciam a 

possibilidade de se obter tal elemento de circuito através de 

materiais muito acessíveis.  

Palavras-chave—Acoplador Direcional; Baixo Custo; FR-4; 

Híbrida em Quadratura; Microfita; TV digital. 

I. INTRODUÇÃO 

Acopladores direcionais que trabalham em bandas largas 
têm se tornado um foco cada vez maior na pesquisa e 
desenvolvimento em estruturas planares de micro-ondas, dada 
a demanda por sistemas banda larga nas comunicações 
modernas. Dentre elas, as híbridas em quadratura são 
particularmente úteis para redes de micro-ondas, por sua 
capacidade de dividir de forma simétrica a potência do sinal de 
entrada em duas outras saídas, provendo uma diferença de 90 
graus entre elas. Tais estruturas podem ser utilizadas em 
mixers, moduladores, atenuadores, amplificadores, entre outros 
elementos [1]. 

Encontram-se na literatura diversas estratégias para a 
confecção de híbridas em quadratura (3dB/90 graus) que 
possuam bandas largas de operação. Entre as mais populares, é 
possível citar os acopladores Branch-Line, acopladores 
Tandem, acopladores Lange; e seus recursos para aumentar a 
banda e proporcionar acoplamentos estreitos e eficientes, e.g. 
cascateamento de estruturas, transformadores de λ/2, estruturas 
multicamadas, crossover e capacitores interdigitais [2]. No 
entanto, parte dessas estratégias que alcançam largas bandas de 
operação em relação à sua frequência central faz uso de 
substratos especiais, além de empregarem técnicas de 
fabricação complexas [3]. Consequentemente, o custo de 
produção dessas estruturas se torna mais elevado. Outro 
aspecto negativo é a utilização de air-bridges para os 
acopladores Lange e Tandem, por exemplo [4]. Tais formações 
não são adequadas para suportar potências altas no contexto 
das micro-ondas. Vale destacar também a opção por não 
utilizar o modelo tradicional Branch-Line. Tal modelo possui 
uma faixa bastante estreita para operação e se torna obrigatório 
o cascateamento de novos ramos condutores para se conseguir 
maior banda. Com isso, são necessárias trilhas com 
impedâncias muito altas (e.g. > 120Ω) logo nos primeiros 

ramos adicionados, o que requer técnicas mais complexas para 
fabricação ou são, de fato, trilhas com valores impraticáveis de 
impedância [5]. 

Em particular, a faixa de frequências da televisão UHF 
(470MHz a 806MHz) ganhou destaque recente no contexto 
brasileiro, pela expansão do uso das tecnologias de sinais 
digitais para TV aberta por todo o país. Com isso, a elaboração 
de técnicas e elementos para circuitos que trabalham nessa 
faixa do espectro se torna ainda mais imperiosa. 

Dessa forma, esse trabalho propõe o projeto de uma 
estrutura híbrida em quadratura que utiliza substrato e técnicas 
de fabricação de baixo custo, para a operação na faixa de 
frequências supracitada. Na seção II será feita uma análise 
teórica de temas relacionados às redes de micro-ondas, como o 
estudo dos modos par e ímpar, o equacionamento das 
respectivas impedâncias e outras grandezas importantes nesse 
contexto, bem como o acoplamento magnético das linhas de 
microfita sobrepostas e suas linhas de campo. A seção III 
aborda o processo de simulações de modelos, medidas 
realizadas nos protótipos produzidos e resultados, e finalmente 
as conclusões. 

II. ABORDAGEM TEÓRICA 

Para compreender o comportamento das híbridas, faz-se 
necessário o entendimento das estruturas empregadas no 
projeto, bem como suas características eletromagnéticas. O 
projeto proposto se baseou em acoplar duas linhas de microfita 
através de sobreposição, separadas por um substrato de baixo 
custo. Essa trilha tem o papel de realizar o acoplamento em 
aproximadamente 3dB. Suas dimensões, no entanto, podem 
diferir daquelas apropriadas para se realizar um casamento 
adequado em 50Ω, o qual garante a interconectividade com 
outros elementos das redes de micro-ondas. Por isso, linhas de 
microfita são adaptadas nas suas extremidades, com tal 
propósito. Todas elas são, portanto, estruturas simples de serem 
fabricadas sobre placas de circuito impresso, com baixo custo, 
uma das metas desse trabalho. 

Já as características eletromagnéticas podem ser avaliadas a 
partir do estudo em modos par e ímpar, técnica que consiste em 
analisar o circuito a partir da inserção de sinais iguais em suas 
portas de entrada e obter simplificações a partir das suas 
simetrias. Para cada modo, tem-se uma impedância 
característica correspondente, resultado das modificações 
causadas nos circuitos ao se inserir, no modo par, sinais de 
mesmo módulo e fase; e no modo ímpar, sinais em oposição de 
fase [6].  É possível determinar as impedâncias de cada modo 
através de (1) e (2), baseado na impedância do circuito e no 
acoplamento ‘c’ em unidades lineares. Normalmente, o 
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acoplamento é expresso em dB, de tal forma que é útil a 
expressão (3). Sendo assim, a impedância característica do 
circuito pode ser descrita, em função das impedâncias de cada 
modo, como (4). 

0 0
1

1
, par

c
Z Z

c





 (1) 

0 0
1

1
, ímpar

c
Z Z

c





 (2) 

1010
c

C


  (3) 

0 0 0, par , ímparZ Z Z   (4) 

Outras grandezas que são relevantes no processo de 
formulação de acopladores direcionais são o fator de 
acoplamento (5), o fator de isolamento (6), a perda de inserção 
(7), a perda de retorno (8) e a diretividade (9), as quais 
caracterizam os acopladores. Costuma-se representar os 
acopladores direcionais, dentre os quais se incluem as híbridas, 
como na Fig. 1. A porta 1 é denominada entrada. As portas 2 e 
3 são as portas direta e acoplada, respectivamente. Elas devem 
receber, no caso das híbridas em quadratura, metade do sinal de 
entrada cada uma, idealmente. Tais sinais devem estar, ainda, 
com uma diferença de fase de 90 graus. Por fim, a porta 4 é 
dita isolada, assim denominada pois, sobre ela, não deve incidir 
nenhuma potência caso as portas 2 e 3 estejam perfeitamente 
casadas [7]. No caso, ela deverá ser terminada em um resistor 
de 50Ω para garantir o devido casamento com o circuito. 

 10 3 110C( dB ) log P P   (5) 

 10 4 110I( dB ) log P P   (6) 

 10 2 110inserçãoL log P P   (7) 

1020retornoL log    (8) 

 10 3 410D( dB ) log P P   (9) 

Onde PN é a potência incidente na enésima porta e Γ é o 
coeficiente de reflexão. 

Através da Fig. 2 pode-se visualizar o comportamento das 
linhas de campo para os campos elétrico e magnético, tanto 
para o modo par quanto para o modo ímpar, ilustrando o 
acoplamento que ocorre entre as linhas de microfita. Nota-se 
que, para o campo magnético no modo par e para o campo 
elétrico no modo ímpar, ocorre forte interação entre as 
microfitas, proporcionando maior acoplamento. 

 

Fig. 1. Representação de um acoplador direcional 

 

 

Fig. 2. Linhas dos campos magnético (superior) e elétrico (inferior), nos 

modos par (esquerda) e ímpar (direita) 

III. DESENVOLVIMENTO PROPOSTO 

O substrato desempenha um papel crucial no desempenho 
das estruturas. As dificuldades de se obter acoplamento ótimo, 
dadas as perdas consequentes do uso de um substrato com 
maior tangente de perdas aumentam, não obstante as outras 
tarefas árduas do projeto de uma híbrida em quadratura, como 
manter casamento em nível aceitável, manter a diferença de 
fase entre os sinais de saída, ao longo de largas faixas das altas 
frequências, por exemplo. A altura do substrato é também um 
fator essencial no projeto, e foram investigadas duas espessuras 
de substrato neste trabalho. 

Foi confeccionado inicialmente um modelo da estrutura 
proposta, composta de dois trechos de microfita nas 
extremidades, garantindo o casamento; e um trecho de 
microfitas acopladas por sobreposição, utilizando-se o software 
Keysight Advanced Design Systems (ADS). Nele, procurou-se 
otimizar os parâmetros disponíveis para se obter o melhor 
acoplamento possível (evidenciados pelos parâmetros de 
espalhamento S21 e S31), mantendo bom coeficiente de reflexão 
nas portas (analisados através dos parâmetros S11, S22 e S33) e 
sem divergir do casamento em 50Ω. Tais parâmetros 
representam as dimensões das trilhas centrais, que estarão 
sobrepostas, e as trilhas de microfita que integram o design. 
Essa técnica propicia uma maior convergência do acoplamento 
em aproximadamente 3dB, além de ser adequada ao projeto por 
sua simplicidade de fabricação e baixo custo, mantendo 
coerência com o objetivo inicial. 

Sabendo-se que o objetivo do trabalho é empregar substrato 
de baixo custo (camadas de substrato FR-4 com espessura 
1,6mm e εr = 4,3), foram investigados dois modelos de híbrida. 
O primeiro modelo proposto tinha uma folha de 1,6 mm de 
espessura e εr = 4,3, enquanto o segundo modelo tinha um 
substrato com 3 folhas sobrepostas de espessura, ou 4,8 mm, 
pois foi constatado que este segundo modelo mostra maior 
possibilidade de atingir resultados satisfatórios de acoplamento 
e isolação de portas. O modelo ideal feito em ADS para 3 
folhas sobrepostas, que utiliza técnicas de simulação 2D, pode 
ser verificado nas Fig. 3 e Fig. 4. 

Dessa forma, foi feita uma comparação através da 
simulação em um software de simulação eletromagnética 3D, o 
Computer Simulation Technology (CST) dos modelos 3D 
elaborados, com substratos de espessuras h = 1.6mm e h = 
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4.8mm, juntamente com os testes em laboratório dos protótipos 
produzidos. 

Primeiramente, será analisado o modelo com espessura h = 
1,6mm. O desempenho obtido com simulações não foi capaz 
de atingir valores considerados bons para a aplicação da 
híbrida, pois o acoplamento diverge do valor desejado de -3dB, 
além dos parâmetros S11, S22 e S33 não apresentarem níveis 
aceitáveis ao longo da banda desejada (e.g. < -15dB), como 
podemos ver em Fig. 5 e Fig. 6. A diferença de fase entre sinais 
de saída se mostra razoável (Fig. 7). No entanto, pode-se 
destacar positivamente o fato de as curvas apresentarem certa 
coerência com o modelo idealizado no pacote Linecalc, e 
posteriormente simulado no ADS, indicando uma possibilidade 
de sucesso ao se utilizar maior espessura do substrato. O 
desempenho do protótipo produzido está mostrado em Fig. 8, 
Fig. 9 e Fig. 10 e apresenta boa correspondência com o 
comportamento obtido através de simulação em CST. A 
reflexão exibida é mais satisfatória, pois no protótipo 
conseguiu-se melhor casamento em 50Ω. 

 

Fig. 3. Modelo ideal produzido em ADS para simulação das híbridas 

 

Fig. 4. Parâmetros S obtidos para o modelo ideal simulado em ADS 

 

 

Fig. 5. Acoplamento obtido para modelo 3D com h = 1.6mm 

 

Fig. 6. Reflexão das portas obtido para modelo 3D com h = 1.6mm 

 

Fig. 7. Diferença de fase entre sinais de saída para modelo 3D com h = 1.6mm 

Por sua vez, o modelo composto por 3 camadas FR-4 (h = 
4,8mm) foi capaz de apresentar melhores resultados teóricos, 
como pode-se comprovar em Fig. 11, Fig. 12 e Fig. 13. O 
acoplamento se torna mais estreito e próximo do alvo -3dB, o 
que indica uma divisão mais simétrica da potência de entrada 
entre as portas de saída. Além disso, bons níveis de reflexão 
foram obtidos, visto que os parâmetros S11, S22 e S33 são 
mantidos em patamares considerados bons ao longo de toda a 
banda (e.g. < -15dB). Somente S22 escapa de forma sutil para 
valores maiores que -15dB nas frequências superiores da 
banda, o que não foi considerado tão grave. A diferença de fase 
dos sinais de saída está em níveis aceitáveis, próximo dos 90º 
desejados. As Fig. 14, Fig. 15 e Fig. 16, mostram as medidas 
do protótipo produzido com h = 4,8mm. É possível afirmar que 
o acoplamento em 3dB melhorou significativamente, o que é 
evidenciado pelo cruzamento estreito das linhas de S21 e S31, 
principalmente na faixa de 470MHz a 710MHz, destacado 
pelos marcadores 1 e 2. Na banda superior, ocorre uma 
degradação no desempenho, como mostrado no 
comportamento simulado, o que é passível de futuras 
melhorias. Podemos atribuir tal queda ao aumento das perdas 
no substrato com frequências mais elevadas. A reflexão 
também teve comportamento próximo ao simulado, porém com 
um pouco mais de perdas, o que não compromete a qualidade 
das comparações entre simulações e práticas. A diferença de 
fase entre as portas de saída se mostrou coerente, chegando 
próximo de 90º ao longo da banda. 
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Fig. 8. Medida do acoplamento obtido com protótipo de h = 1.6mm 

 

Fig. 9. Medidas para reflexão das portas 1, 2 e 3, respectivamente, para 
protótipo de h = 1.6mm 

 

Fig. 10. Medida da diferença de fases entre sinais de saída para protótipo de 

h = 1.6mm 

 

 

Fig. 11. Acoplamento obtido com modelo 3D para h = 4.8mm 

 

Fig. 12. Reflexão das portas obtido para modelo 3D com h = 4.8mm 

 

Fig. 13. Diferença de fase entre sinais de saída para modelo 3D de h = 4.8mm 

 

Fig. 14. Medida do acoplamento obtido com protótipo de h = 4.8mm 
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Fig. 15. Medida de reflexão das portas 1, 2 e 3, respectivamente para protótipo 

de h = 4.8mm 

 

Fig. 16. Medida da diferença de fases entre sinais de saída para protótipo de h 

= 4.8mm 

 

Fig. 17. Protótipos produzidos para o projeto 

 

IV. CONCLUSÕES 

O trabalho propõe a elaboração de uma híbrida em 
quadratura utilizando substrato e técnicas de fabricação de 
baixo custo (camadas de FR-4, com εr = 4,3) para operação na 
faixa de televisão digital aberta UHF do Brasil (470MHz a 
806MHz). O projeto se baseia em microfitas sobrepostas, com 
a função de realizar o acoplamento eletromagnético necessário, 
com extremidades adaptadas por trilhas de microfitas, 
responsáveis pelo casamento em 50Ω. Além disso, capacitores 
interdigitais colaboram com o estreitamento do acoplamento. 
Como a espessura do substrato é determinante para as 
dimensões das trilhas requeridas, foram desenvolvidos dois 
modelos para comparação, o primeiro com uma camada de 
substrato FR-4 (h = 1,6mm) e outro com 3 camadas (h = 
4,8mm). Baseado em simulações 3D em CST, confeccionou-se 
os protótipos e as medidas evidenciam a possibilidade de se 
obter bom acoplamento (próximo a 3dB) para essa estrutura 
simples e barata empregando-se 3 camadas sobrepostas de 
substrato. No entanto, os coeficientes de reflexão ainda são 
passíveis de melhorias, pois em certas faixas da banda de 
operação não se atingiu valores satisfatórios (e.g. < -15dB). Já 
o desempenho da estrutura com h = 1.6mm não foi considerado 
suficiente para a operação. O acoplamento não atingiu valores 
próximos ao desejado, apesar da reflexão se manter em padrões 
aceitáveis. Tem-se, portanto, validada a possibilidade de se 
obter esse elemento de circuito para redes de micro-ondas com 
desempenho satisfatório, a partir de materiais bastante 
acessíveis, com técnicas de fabricação aceitáveis. 
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Abstract— Neste artigo são apresentados filtros passa-baixa 

em microfita semiconcentrados que tiveram seus planos de terra 
modificados pela inserção de ressoadores de anéis fendidos 
complementares (CSRR – Complementary Split-ring Resonators). 
Filtros possuindo ordens 3 e 5 foram projetados e fabricados. A 
inserção dos ressoadores CSRR resulta na melhoria de 
parâmetros de desempenho como seletividade e largura de banda 
de rejeição. Também são apresentadas curvas de atraso de grupo 
que reforçam a eficácia do procedimento usado. Os projetos 
baseados em ressoadores CSRR apresentaram valores de 
seletividade de até 39 dB/GHz, com largura de banda de rejeição 
de aproximadamente 4,5 GHz. A inserção dos ressoadores CSRR 
aos filtros passa-baixa não resultaram em alterações 
significativas na resposta em frequência da banda de passagem. 
Os filtros resultantes apresentaram banda de passagem de até 2 
GHz, o que possibilita a aplicação em dispositivos que operem 
nas bandas de VHF, UHF e na banda L. Os filtros passa-baixa 
apresentam-se eficientes na rejeição das bandas S e na primeira 
metade da banda C.  

Keywords— filtro passa-baixa, microfita, micro-ondas, 
ressoadores de anéis fendidos complementares. 

I.  INTRODUÇÃO 

Graças ao desenvolvimento dos ressoadores de anéis 
fendidos (SRR – Split-ring resonator), inicialmente propostos 
por Pendry et al. [1], é possível criar regiões de rejeição de 
frequência similares aos obtidos em filtros rejeita-faixa. Este 
comportamento é obtido devido à criação de uma região de 
valores negativos de permeabilidade magnética μ nas 
vizinhanças da frequência de ressonância do SRR. Alguns anos 
depois, Falcone et al. [2] apresentaram a imagem negativa do 
ressoador SRR, nomeado então como SRR complementar, ou 
simplesmente CSRR (Complementary Split-ring Resonator). 
Tal célula, quando adequadamente polarizada, também cria 
regiões de rejeição em frequência, desta vez originadas pela 
criação de uma região de valores negativos de permissividade ε 
nas vizinhanças da frequência de ressonância do CSRR. 

Os ressoadores SRR e CSRR podem ser usados para 
projetar estruturas rejeita-faixa e passa faixa [3]-[5]. Estas 
partículas também podem melhorar o desempenho de filtros 
passa-baixa [6]-[7]. Nesta direção, este artigo propõe o uso dos 
ressoadores CSRR para aperfeiçoar a resposta de filtros passa-
baixa em microfita usando elementos semiconcentrados. 

A seção seguinte mostra o procedimento de projeto que 
pode ser usado para obter as dimensões das seções de microfita 
que compõem um filtro passa-baixa usando elementos 
semiconcentrados. Na seção 3 há a descrição de como projetar 
as dimensões dos ressoadores CSRR com vistas à melhoria do 
desempenho dos filtros passa-baixa projetados. A seção 4 
analisa os resultados das respostas dos filtros, obtidos por meio 
de simulação e etapa experimental. Esta seção também 
contempla uma análise comparativa entre os filtros 
modificados pelos ressoadores CSRR e as suas respectivas 
estruturas referenciais sem os ressoadores. Considerações finais 
são feitas na seção 5. 

II. FILTROS PASSA-BAIXA EM MICROFITA USANDO ELEMENTOS 

SEMICONCENTRADOS 

A. Procedimento de projeto 

A Fig. 1 mostra os protótipos passa-baixa usados para 
projetar as estruturas desejadas. Seguindo o procedimento 
delineado por Hong [8], é possível, a partir do protótipo 
mostrado na Fig. 1, chegar aos elementos reativos L e C que 
irão constituir o filtro que possua frequência de corte fc e 
impedância de entrada/saída Z0. Neste trabalho, foram 
considerados os valores de fc = 2 GHz e Z0 = 50 Ω. 

 

Fig. 1. Protótipos passa-baixa: (a) ordem n = 3, (b) ordem n = 5. 

A Fig. 2 ilustra os filtros passa-baixa em microfita. Na Fig. 
2(a) também consta a localização das dimensões físicas W e l 
para as linhas de microfita de entrada. Conforme mostrado, os 
indutores L em cada filtro são aproximados por linhas de 
microfita de alta impedância (Z0L = 93 Ω), enquanto que os 
capacitores C são aproximados por linhas de microfita de baixa 
impedância (Z0C = 24 Ω, para n = 3, e Z0C = 14 Ω, para n = 5). 
Linhas de microfita possuindo impedância característica 
intermediária Z0 = 50 Ω foram usadas nas extremidades da 
estrutura, para realizar a transição com os conectores usados na 
fase experimental. As partes em cinza na Fig. 2 representam os 
planos de terra dos filtros. As partes em preto representam as 

    
            (a)       (b) 
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seções de microfita que compõem os elementos reativos LC e 
as impedâncias de entrada/saída Z0. Entre essas camadas, há o 
substrato dielétrico usado, FR-4 (εr = 4,4), com espessura h = 
0,8 mm.  

A Fig. 3 traz os protótipos fabricados para os filtros 
mostrados na Fig. 2. Foi utilizada uma técnica de fabricação 
usando filme sensível a luz (dryfilm). Às extremidades de 
entrada e saída dos filtros foram soldados conectores SMA do 
tipo fêmea possuindo 50 Ω de impedância característica. 

 

 

Fig. 2. Filtros passa-baixa em microfita: (a) ordem n = 3, (b) ordem n = 5. 

 

Fig. 3. Fotografias dos filtros passa-baixa fabricados. 

As Tabelas I e II trazem, respectivamente, as dimensões 
físicas (W e l) das linhas de microfita que compõem os filtros 
passa-baixa de ordens n = 3 e n = 5, presentes nas Figs. 2 e 3. 
As linhas de microfita com impedância de 50 Ω possuem 
comprimento proporcional a λg/4, em que λg representa o 
comprimento de onda guiado na frequência de corte fc [8]. 

TABELA I. DIMENSÕES DAS LINHAS DE MICROFITA PARA O FILTRO PASSA-
BAIXA DE ORDEM N = 3 

Elemento W (mm) l (mm) 
Z0 = 50 Ω 1,53 20,55 
L1 = L3 = 2,95 nH 0,43 5,60 
L2 = 2,15 nH 0,43 4,02 
C2 = 1,13 pF 4,41 4,34 

TABELA II. DIMENSÕES DAS LINHAS DE MICROFITA PARA O FILTRO PASSA-
BAIXA DE ORDEM N = 5 

Elemento W (mm) l (mm) 
Z0 = 50 Ω 1,53 20,55 
L1 = 3,64 nH 0,43 7,00 
L2 = 1,26 nH 0,43 2,33 
C2 = 1,69 pF 8,52 3,68 
L3 = 5,50 nH 0,43 11,42 
L4 = 4,35 nH 0,43 8,56 
C4 = 0,96 pF 8,52 2,05 
L5 = 2,10 nH 0,43 3,94 

B. Análise preliminar 

 Os filtros caracterizados na subseção anterior foram 
modelados no ambiente de simulação eletromagnética 
computacional Ansoft HFSS 13. Após as simulações, os filtros 
foram fabricados, conforme já mostrado na Fig. 3. A Fig. 4 
apresenta uma fotografia mostrando como foi realizada a 
medição dos filtros simulados e fabricados. Foi utilizado um 
analisador de rede vetorial EN5071C. 

 

Fig. 4. Medição dos protótipos fabricados. 

A Fig. 5 traz os resultados obtidos por meio de simulação e 
medição para os parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros 
passa-baixa caracterizados anteriormente. 

 

 

Fig. 5. Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa usando 
elementos semiconcentrados: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 

 
(b) 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 
(a) 
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Os filtros possuindo ordens n = 3 e n = 5 apresentam, 
respectivamente, frequências de corte iguais a 2,13 e 1,87 GHz. 
O filtro de ordem n = 3 apresenta uma região de rejeição 
estreita entre 2,96 e 3,79 GHz (considerando o ponto de 
atenuação de 20 dB). No centro desta região de rejeição temos 
um ponto de transmissão zero, originado pelo ramo L2C2, 
presente na configuração mostrada na Fig. 2(a). A região de 
rejeição é mais larga, entre 2,39 e 5,38 GHz, no filtro de ordem 
n = 5. Dentro desta região temos dois pontos de transmissão 
zero, nas frequências de 2,72 e 4,13 GHz, originados, 
respectivamente, pelos ramos L2C2 e L4C4, presentes na Fig. 
2(b). 

O aumento da ordem n do filtro passa-baixa em questão 
resultou na melhoria da eficiência de corte e da largura de 
banda de rejeição. Apesar desta melhoria, os filtros 
apresentaram uma transição lenta entre a frequência de corte de 
3 dB e a frequência de rejeição de 20 dB. A rapidez desta 
transição é frequentemente nomeada como seletividade, 
representada por ξ. Além da limitação em seletividade, os 
filtros possuem espúrios de transmissão indesejados dentro da 
banda de frequência em estudo (até 10 GHz). A próxima seção 
mostrará como a inserção dos ressoadores CSRR resultou na 
melhoria das respostas dos filtros. 

III. FILTROS PASSA-BAIXA COM RESSOADORES CSRR  

Um ressoador CSRR possui a característica principal de 
apresentar intensa rejeição nas vizinhanças da frequência de 
ressonância. Níveis de rejeição atingindo 60 dB podem ser 
obtidos [2], [6], [7]. Desta forma, projetando adequadamente as 
dimensões dos ressoadores, pode-se usar este comportamento 
para remodelar as respostas dos filtros mostrados na seção 
anterior. A Fig. 6 mostra a configuração de um ressoador 
CSRR circular e suas principais dimensões: c representa a 
espessura dos anéis, d representa o espaçamento entre os anéis, 
g representa o comprimento das fendas usadas e rext representa 
o raio do anel externo.  

 

Fig. 6. Configuração e principais dimensões de um ressoador CSRR 
circular. A parte metálica é representada em cinza. 

A Fig. 7, por sua vez, traz as configurações dos filtros 
passa-baixa modificados pela inserção de ressoadores CSRR 
criteriosamente projetados. Estes ressoadores foram projetados 
visando frequências de corte que melhorassem os parâmetros 
de seletividade e largura de banda de rejeição dos filtros passa-
baixa em estudo. 

Na Fig. 7, os ressoadores CSRR1 e CSRR2 estão distantes 7 
mm das extremidades horizontais da estrutura. Entre os 
ressoadores foi usada uma separação de 0,3 mm. Os 
ressoadores foram centralizados em relação às microfitas que 

constituem os elementos reativos LC e as linhas de microfita de 
entrada, que possuem impedância característica Z0. A Fig. 8 
mostra os planos de terra dos filtros passa-baixa modificados 
pela inserção dos ressoadores CSRR, conforme ilustrados na 
Fig. 7. 

 

Fig. 7. Fitros passa-baixa usando elementos semiconcentrados modificados 
pela inserção dos ressoadores CSRR: (a) ordem n = 3, ou (b) ordem n = 5. 

 

Fig. 8. Fotografia dos planos de terra dos filtros passa-baixa em microfita 
modificados pela inserção dos ressoadores CSRR (Fig. 7). 

A Tabela III traz as dimensões dos ressoadores CSRR 
usados para melhorar o desempenho dos filtros passa-baixa 
mostrados na seção II. A Tabela III também contém os valores 
de frequência de ressonância f0 para cada ressoador CSRR, em 
conformidade com a Fig. 7.  O cálculo dos valores de f0 
obedeceu à formulação presente em [9]. 

TABELA III DIMENSÕES DOS RESSOADORES CSRR INSERIDOS NOS FILTROS 

PASSA-BAIXA ILUSTRADOS NA FIG. 7. 

n Ressoador 
rext 

(mm) 
c 

(mm) 
d 

(mm) 
g 

(mm) 
f0 

(GHz) 

3 

CSRR1 4,3 0,5 0,5 0,3 2,90 
CSRR2 3,9 0,5 0,5 0,3 3,29 
CSRR3 3,5 0,5 0,5 0,3 3,79 
CSRR4 
CSRR5 

2,4 0,5 0,5 0,3 6,40 

5 
CSRR1 

CSRR2 
4,5 0,5 0,5 0,3 2,73 

IV. RESULTADOS 

A Fig. 9 traz os resultados dos parâmetros S11 e S21, em dB, 
para os filtros mostrados na Fig. 7.  Há uma ótima 
concordância entre as curvas obtidas por meio de simulação e 
medição.  

 

 
(b) 

 
(a) 
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Fig. 9. Parâmetros S11 e S21, em dB, para os filtros passa-baixa em microfita 
modificados pela inserção de ressoadores CSRR (ver Fig. 7). 

O filtro de ordem n = 3 apresenta valores de frequência de 
corte e rejeição de aproximadamente 1,76 e 2,21 GHz, 
respectivamente. A inserção dos ressoadores significou uma 
melhoria na seletividade, implicando, além disso, no 
surgimento de pontos de transmissão zero em 3,23 e 3,33 GHz. 
O filtro apresenta, ainda, nível satisfatório de rejeição entre 
2,21 e 6,23 GHz. Para o filtro de ordem n = 5 temos os valores 
de frequência de corte e rejeição em torno de 1,73 e 2,16 GHz. 
Pontos de transmissão zero são observados em 2,28 e 2,93 
GHz. Entre aproximadamente 2,2 e 4 GHz níveis de rejeição 
iguais ou superiores a 30 dB são observados. O filtro apresenta 
rejeição satisfatória entre 2,16 e 6,6 GHz. Desta forma, neste 
segundo projeto observa-se uma melhoria no parâmetro de 
seletividade e eficiência da região de rejeição. 

Ambos os filtros passa-baixa em microfita apresentados são 
candidatos a aplicações em que se torna necessária a passagem 
de frequência nas bandas VHF (50-500 MHz), UHF (500-1000 
MHz) e L (1-2 GHz), assim como a rejeição da banda S (2-4 
GHz) e a primeira metade da banda C (4-8 GHz). A 
nomenclatura destas bandas obedece às referências expostas 
por Hong [8]. 

Conforme observamos na Fig. 10, a inserção dos 
ressoadores CSRR aos filtros passa-baixa resulta na melhoria 

dos parâmetros de seletividade e largura de banda de rejeição. 
Em relação à seletividade, a inserção dos ressoadores CSRR no 
filtro de ordem n = 3 resulta num aumento da seletividade de 
21,5 para 38 dB/GHz. Para o filtro de ordem n = 5 a 
seletividade aumenta de 32,3 para 39,8 dB/GHz.  

 

Fig. 10. Comparação entre as curvas experimentais de S21, em dB, para os 
filtros passa-baixa projetados: (a) ordem n = 3 e (b) ordem n = 5. 

Ainda em relação à Fig. 10, no caso do parâmetro de 
largura de banda de rejeição, o filtro de ordem n = 3 
convencional possui rejeição entre 2,95 e 3,77 GHz. A inserção 
dos ressoadores CSRR nesta configuração estende a banda de 
rejeição para os limites entre 2,22 a 6,31 GHz. O filtro de 
ordem n = 5 convencional possui rejeição entre 2,43 e 5,40 
GHz. Com a inserção dos ressoadores CSRR ao filtro de ordem 
n = 5 a rejeição do filtro é aumentada para os limites de 2,14 e 
6,60 GHz. É possível perceber também pela Fig. 10 que a 
inserção dos ressoadores CSRR não altera significativamente o 
comportamento da banda de passagem dos filtros. 

A Fig. 11(a) ilustra as curvas de atraso de grupo obtidas por 
meio de simulação e medição para o filtro passa-baixa de 
ordem n = 3 convencional. A Fig. 11(b), por sua vez, traz as 
curvas de atraso de grupo para os filtros após a inserção dos 
ressoadores CSRR. As curvas de atraso de grupo para os filtros 
passa-baixa de ordem n = 5 são ilustradas na Fig. 12. A Fig. 
12(a) traz os resultados obtidos por simulação e medição para a 
configuração passa-baixa convencional. As curvas de atraso de 
grupo para a configuração modificada pela inserção dos 
ressoadores CSRR são mostradas na Fig. 12(b). 

 
(b) 

 
(a) 

 
(b) 

 
(a) 
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Fig. 11. Atraso de grupo (em ns) para os filtros passa-baixa de ordem n = 
3: (a) convencional e (b) com a inserção dos ressoadores CSRR. 

 

Fig. 12. Atraso de grupo (em ns) para os filtros passa-baixa de ordem n = 
5: (a) convencional e (b) com a inserção dos ressoadores CSRR. 

A inserção dos ressoadores resulta no surgimento de 
perturbações no comportamento do atraso de grupo. Estas 
perturbações ocorrem nas vizinhanças das ressonâncias dos 
ressoadores CSRR. Os valores experimentais de atraso de 
grupo nas Fig. 11 e 12 se mantém quase que totalmente abaixo 
de 5 ms. Portanto, os resultados das curvas de atraso de grupo 

confirmam a eficiência do procedimento usado, pois a inserção 
dos ressoadores CSRR não interfere de maneira drástica no 
comportamento deste parâmetro na banda de passagem dos 
filtros passa-baixa em análise. É possível que as diferenças 
observadas entre as curvas obtidas por meio de simulação e 
medição tenham surgido em razão das perdas resultantes das 
soldas usadas, presentes apenas nos protótipos fabricados. 

V. CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou filtros passa-baixa em microfita que 
tiveram seus parâmetros de desempenho melhorados por meio 
da inserção de ressoadores CSRR. Foi utilizada a configuração 
em microfita que usa elementos semiconcentrados. As 
dimensões dos ressoadores CSRR foram projetadas a partir da 
intenção de melhorar os parâmetros de seletividade e banda de 
rejeição. Foram trabalhados filtros de ordens 3 e 5, com 
frequência de corte na ordem de 2 GHz. A inserção dos 
ressoadores CSRR resultou em valores de seletividade acima 
de 38 dB/GHz, quase o dobro do valor obtido pelo filtro 
comum, que apresentou valor de seletividade em torno de 21 
dB/GHz. A inserção dos ressoadores contribuiu para o aumento 
da largura de banda de rejeição dos filtros de aproximadamente 
0,82 GHz até aproximadamente 4,5 GHz. Não foram 
observadas alterações significativas no comportamento da 
banda de passagem e do atraso de grupo dos filtros em 
microfita modificados pela inserção dos ressoadores CSRR 
projetados. 
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Resumo—A explosão causada por partículas de poeiras é um 

fenômeno comumente encontrado nas indústrias de processo, 

sendo iniciado pela rápida combustão de partículas suspensas no 

ar. Consequentemente, causando sérios prejuízos financeiros em 

relação a instalações e ao tempo de inatividade, além de acidentes 

de trabalho. Portanto, é necessário ter mecanismos para evitar e 

mitigar esses tipos de problemas. Este artigo apresenta o 

desenvolvimento de um sensor RFID inovador, de alta 

aplicabilidade e sem chip para a detecção de partículas a partir de 

um filtro de rejeita-faixa de microfita. Assim, o monitoramento 

dentro da indústria pode ser realizado e os perigos de explosões em 

vários setores identificados. 

Palavras-Chave— Explosão de Particulas, Sensores de Micro-

ondas, Filtros Rejeita-Faixa, RFID. 

Abstract—The explosion caused by dust particles is a 

phenomenon commonly encountered in the process industries, 

being initiated by the rapid combustion of particles suspended in 

the air. Consequently, causing serious financial losses in relation 

to installations and downtime, in addition to accidents at work. 

Therefore, it is necessary to have mechanisms to avoid and 

mitigate these types of problems. This paper presents the 

development of an innovative, high-applicability and chipless 

RFID sensor for particle detection from a microstrip stop-band 

filter. Thus, monitoring within the industry can be carried out and 

the dangers of explosions in various sectors can also be identified. 

Keywords—Particle Explosion, Sensors, RFID, Band-Stop 

Filters. 

I.  INTRODUÇÃO 

Qualquer atividade por mais eficiente que seja em seu 
processo de transformação, pode produzir resíduos, sejam eles: 
gasosos, líquidos ou sólidos, devido as perdas e ineficiência do 
processo. Por sua vez, esses resíduos podem ter inúmeras 
características, podendo ser infláveis e explosivos, prejudicando 
estruturas físicas da indústria, assim como a comunidade vizinha 
e o meio ambiente, por meio de emissões do processo para o 
exterior ou na área interna da indústria. 

Nas indústrias de processamento de produtos que, em 
alguma de suas fases, se apresentam na forma de pó, são 
instalações que apontam riscos eminentes quanto a explosões e 
incêndios [1]. Isto ocorre em pontos das instalações que haja 
moagem, descarga, movimentação, transporte, entre outros, 
onde se produz uma enorme nuvem de poeira, em condições e 
concentrações propicias para explosões [4]. Se na condição de 

nuvem em suspensão, já há grande risco de explosão, quanto 
menor o tamanho das partículas, mais rápida e explosiva será a 
queima [2]. Logo, se o ambiente onde a explosão se encontra é 
confinado, o calor gerado na combustão pode resultar em um 
rápido aumento de pressão, com a propagação das chamas e 
calor, podendo vir a causar danos nos equipamentos adjacentes 
à nuvem de poeira, riscos ao trabalhadores e a descontinuidade 
do serviço. Além da alta temperatura e pressão geradas pela 
explosão, uma nuvem de gases tóxicos também é formada pelas 
reações químicas [3]. 

As condições necessárias para uma nuvem de poeira são 

(ECKHOFF, 2003): poeira combustível (geralmente partículas 

encontradas em indústrias de material com alto coeficiente 

energéticos, como carvão e serragem de madeira) em 

suspensão; níveis elevados da concentração de poeira; fonte de 

ignição. O confinamento é uma causa frequente, porém não 

essencial para a iniciação de explosões. Com as condições 

listadas anteriormente, é possível classificar as poeiras 

combustíveis causadores de explosões mais frequentes no 

mundo em indústrias de processo, de acordo com Yuan et al. 

(2015): alimentos (40%), madeira (17%), carvão (9%), 

plástico/borracha (7%), metal (4%), inorgânicos (3%), 

desconhecidos (10%), outros (10%). Logo, foi realizado um 

levantamento das indústrias que sofrem mais frequentemente de 

explosões neste meio. As indústrias de processos que mais se 

destacam nos critérios supracitados são: a indústria de carvão 

mineral, a indústria de processamento de madeira e as indústrias 

alimentícias [5]. 

Contudo, existem métodos que se destacam como melhores 

práticas para atenuar os efeitos das explosões, são elas: técnicas 

de ventilação, para liberação do excesso de pressão do 

ambiente; sistemas de isolamento de instalação de explosão, 

como válvulas, fechaduras e corta-chamas para evitar a 

propagação da explosão primária [6]. 
Apesar das explosões causadas por partículas de poeira em 

suspensão serem fenômenos de pouca frequência, quando as 
mesmas ocorrem, suas consequências são desastrosas [7]. Em 
razão disso, a busca por métodos, dispositivos e sistemas de 
prevenção desse tipo explosões se torna imprescindível para a 
indústria. Logo, será abordado neste artigo o projeto de sensores 
de micro-ondas sem chip para a detecção de partículas, 
demonstrando por meio de simulações, a eficiência a e 
aplicabilidade de diferentes tipos de filtros que serão utilizados 
em sistemas RFID sem chip para sensoriamento do acúmulo de 
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partículas suspensas no ar como método preventivo contra 
explosões em indústrias. 

Este documento está organizado da seguinte forma: 
procedimentos realizados para o projeto e simulação 
computacional dos filtros ressoadores que irão ser impressos na 
etiqueta na seção II. Projeto dos filtros, indicando sua operação 
a partir da variação dos espalhamento causada pela deposição de 
partículas em sua estrutura na seção III. Na seção IV, os 
resultados obtidos e contribuições do trabalho, enquanto as 
principais conclusões são resumidas na Seção V. 

II. TEORIA E MODELAGEM DOS FILTROS 

A concepção da ideia de um sensor RFID sem chip para a 

detecção de partículas se inicia ao ser necessário um 

monitoramento dentro da indústria de processos do nível de 

concentração dessas partículas, assim, foi realizado um estudo 

comparativo de filtros de micro-ondas em substratos flexíveis, 

além da obtenção de suas arquiteturas para verificar qual 

apresenta melhor desempenho entre eles. 

Neste trabalho, o ponto de interesse são os filtros rejeita- 

faixa, sendo projetados diferentes modelos de filtros e 

analisando os principais parâmetros que devem ser levados em 

conta para a obtenção de uma performance satisfatória aos 

critérios determinados pela aplicação. 

A. Projeto de Filtro Rejeita-Faixa Otimizado de 4° ordem 

O projeto de filtro rejeita-faixa, impresso na etiqueta, foi 

baseado nas diretrizes de [8], para um filtro rejeita-faixa de 

microfita otimizado de banda estreita. As especificações de 

projeto para o filtro são: filtro rejeita-faixa de quarta ordem, 

com FBW igual a 1, com ressoadores de microfita de um quarto 

de onda guiado. A frequência central de projeto é 2,45 GHz, e 

uma perda de retorno de – 20dB na banda passante (𝜖 = 0,1005) 

é escolhida. 

Além disso, outro fator relevante é quanto ao tipo de 

substrato a ser usado, neste caso, o substrato utilizado para a 

implementação foi o papel, com diferentes propriedades 

eletromagnéticas. Vantagens como flexibilidade, baixo custo e 

facilidade de impressão estão presentes neste substrato. A 

estrutura projetada passará por simulações em diferentes tipos 

de papel para que seja possível a realização de um estudo 

paramétrico para a identificação da melhor performance obtida. 

Os valores para a permissividade relativa, tangente de perdas e 

espessura de diferentes substratos de papel, retirados de [9], 

estão descritos na Tabela I a seguir. 

TABELA I.  OS SUBSTRATOS FLEXÍVEIS DE PAPEL E PROPRIEDADES DE 

RELEVÂNCIA 

Substrato Espessura 

(mm) 
𝜖r Tangente de 

perdas  

( ) 

Papel 

Fotográfico 

Kodak 

0,28 3,2 0,077 

(1GHz@25°C) 

Papel 

Fotográfico 

HP 

0,28 3,2 0,04 

(1GHz@25°C) 

Papel 0,25 3,2 0,077 

(1GHz@25°C) 

PET 

revestido de 

metal 

0,05 3,3 0,003 

(1GHz@25°C) 

 

Afim de esclarecer o método que foi utilizado para 

dimensionar e projetar o filtro, o terceiro substrato da Tabela I 

foi escolhido para fins de detalhamento do trabalho, com 𝜖r= 3,2, 

espessura= 0,25mm e tangente de perdas= 0,077. Para os 

substratros restantes, o procedimento realizado foi análogo, 

com os parâmetros da Tabela I. 

As dimensões para as larguras de linhas de microfita foram 

calculadas através de (1): 

 1/,
4

8
ln

60.
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Os comprimentos de um quarto de onda guiados 

correspondentes podem ser encontrados na Tabela II.  

TABELA II.  OS COMPRIMENTOS FÍSICOS DE UM QUARTO DE ONDA GUIADA 

- PAPEL 

Impedância da 

Linha 

 

W(mm) λg/4(mm) 

ZA,ZB 0,603  

Z1,Z4 0,5979 19,176 

Z2,Z3 1,4347 18,5421 

Z1,2,Z3,4 0,1945 19,88 

Z2,3 0,1614 19,9753 

 

Encontradas as dimensões físicas da estrutura, um leiaute do 
filtro foi elaborado, para que se haja maior facilidade ao 
desenhar o dispositivo no programa CST MWS. Cada trecho está 
separado de λg/4, e as larguras da linha variam de acordo com o 
trecho, garantindo o casamento de impedância com a linha de 
referência de 50Ω e, por conseguinte, sendo possível a máxima 
transferência de potência. Na Fig. 1 é apresentado o leiaute 
elaborado para a simulação.  

 

Fig. 1.  Leiaute de um filtro rejeita-faixa de 4ª ordem otimizado (Unidades 

em mm). 

Com o leiaute elaborado, foi possível ter-se uma dimensão 
da estrutura final do filtro, e utilizando o simulador CST MWS 
de onda completa, conforme Fig. 2. 
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Fig. 2.  Leiaute de um filtro rejeita-faixa de 4ª ordem otimizado utilizando 

o CST MWS. 

A interface de configuração de simulação foi ajustada a fim 
de se obter maior precisão dos resultados. Após o término da 
simulação, a resposta em frequência foi obtida, conforme pode 
ser visto na Fig. 3. 

 

Fig. 3.  Parâmetros de espelhamento para filtro de papel. 

Pode-se observar na Fig. 3, que a atenuação máxima do sinal 

se dá aproximadamente na frequência 2,43GHz, demonstrando 

assim uma performance satisfatória como filtro rejeita-faixa na 

banda de frequência ISM 2,45GHz. O coeficiente de reflexão 

também apresentou bons resultados, tendo valores elevados na 

frequência de ressonância desejada.  

B. Papel Fotográfico Kodak 

A metodologia para determinar as dimensões físicas para o 

substrato de papel fotográfico Kodak foi análoga à utilizada 

para o substrato de papel. A partir dos resultados simulados, 

observou-se uma atenuação, em torno de -110dB, da 

transmissão do sinal na faixa de frequência de 

aproximadamente 2,5GHz, comprovando a performance 

satisfatória da estrutura como filtro rejeita-faixa na banda de 

frequência esperada. 

C. Papel Fotográfico HP 

Para este material, foram encontradas suas dimensões da 

mesma forma que o do papel, a partir dessas dimensões, foi 

construída a estrutura no CST MWS e obtida a resposta em 

frequência. Para este material, foi observada uma atenuação de 

aproximadamente -120dB em 2,46GHz. Isso demonstra a 

operação adequada na banda de frequência ISM 2,45 GHz e boa 

performance como filtro rejeita-faixa. 

D. PET Revestido em Metal 

Para o material PET revestido em metal, novamente foi 

utilizado os valores encontrados de acordo com a tabela 

referente a cada tipo de material, sendo possível simular e 

observar os parâmetros desejados. Para este material, a maior 

atenuação foi observada, com S21 próximo de -136dB na 

frequência de aproximadamente 2,36GHz. Assim, sem a 

decomposição de partículas, a performance deste substrato 

apresentou um melhor desempenho. Uma maior atenuação na 

resposta em frequência do filtro utilizado na etiqueta RFID sem 

chip implica numa maior sensibilidade e melhor detecção pelo 

leitor do sinal modificado pela presença das partículas de poeira 

sobre o filtro, causando um alarme. 

III. RESULTADOS SIMULADOS 

Dado o design e otimização adequados para o filtro, foi feita 

uma análise no CST® Microwave Studio. Com base no 

desempenho da estrutura simulada, através da análise de 

parâmetros de espalhamento, foi possível analisar o 

comportamento do filtro antes e depois da deposição do 

material no substrato. 

Os parâmetros de espalhamento são medidos para avaliar o 

desempenho do sensor devido a uma mudança significativa 

nesses dados, relatando diferentes comportamentos antes e 

depois de uma deposição de tipos de materiais industriais cuja 

poeira combustível seja mais suscetível à explosão. Sendo 

assim, para a simulação de uma fina camada de deposição 

destes materiais no CST MWS, é necessária a posse de dados 

como constante dielétrica (ϵr) e a tangente de perda (tg δ). 

Foram encontrados os seguintes valores em [10][11][12]: 

TABELA III.  OS COMPRIMENTOS FÍSICOS E UM QUARTO DE COMPRIMENTO 

DE ONDA GUIADO – PET REVESTIDO EM METAL. 

Material  

 

ϵr Tangente de perdas (δ) 

Carvão  2,87 0,0644 

(2,2166GHz@25°C) 

Madeira 2,1 0,03 (3GHz@25°C) 

Farinha de trigo 5,14 0,124 (4,7GHz@25°C) 

 

Uma deposição de poeira com valor igual à 0,001 mm foi 

escolhida, para fins de demonstração de que há suspensão de 

partículas no ar. Portanto, as respostas em frequência para um 

ambiente com estes materiais em suspensão são de 

aproximação satisfatória. 

A. Carvão 

Realizaram-se então, em software de simulação 

eletromagnética, situações de filtros de rejeita-faixa, estando 

esse com e sem deposição de partículas de carvão sobre todos 

os substratos. Os parâmetros de espalhamento para esse 

protótipo foram então medidos como pode ser visto na Fig. 4. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Fig. 4.  Parâmetros de espelhamento para filtro com decomposição de 

carvão (a) papel fotográfico Kodak (b) papel fotográfico HP (c) papel (d) PET 

Revestido de metal. 

Analisando os parâmetros de espalhamento de cada material, 

observa-se uma maior variação destes para o caso (b) e (d). Pelo 

fato de haver uma diminuição da atenuação em 

aproximadamente 50% com relação ao filtro sem deposição de 

partículas, além da alteração visível nas curvas, tanto para o S11 

como para S21. 

No entanto, nos substratos (a) e (c), há também a atenuação 

e um deslocamento da frequência da ressonância, porém estes 

efeitos não são substanciais ao alterar a resposta em frequência, 

visto que a atenuação diminuiu 27,3% para o papel fotográfico 

Kodak e 15,25% para o papel, além de um desvio pequeno na 

frequência de ressonância.     

B. Madeira 

O mesmo procedimento foi feito para este a serragem de 

madeira, as seguintes respostas em frequência foram 

computadas, comparando os resultados com o filtro sem a 

deposição, como mostra a Fig.5.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 5.  Parâmetros de espelhamento para filtro com deposição de madeira: 

(a) papel fotográfico Kodak (b) papel fotográfico HP (c) papel (d) PET 
Revestido de metal. 

A partir das figuras acima, podem ser notadas variações mais 

acentuadas entre os substratos de papel fotográfico Kodak e 

PET revestido em metal. Isso se dá pelo deslocamento 

considerável da frequência de ressonância e da diminuição da 

atenuação do sinal, de aproximadamente -110 dB para -76 dB, 

causando uma variação percentual de 31,8% para o papel 

fotográfico Kodak, e de -140 dB para -85 dB para o PET 

revestido em metal, representando uma variação percentual de 

39,2%. Observa-se também que uma variação substancial da 

banda de passagem do filtro, demostrando boa sensibilidade e 

alterações do ambiente. 

C. Farinha de trigo 

Da mesma forma, a farinha de trigo foi depositada sobre o 

filtro na simulação, a fim de verificar o comportamento nas 

diferentes situações, conforme pode ser visto na Fig. 6. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 6.  Parâmetros de espelhamento para filtro com deposição de Madeira 

(a) papel fotográfico Kodak (b) papel fotográfico HP (c) papel (d) PET 
Revestido de metal. 

Para a farinha de trigo, todos os substratos apresentam bom 

funcionamento para sensoriamento. Isso se justifica pela 

elevada diminuição da atenuação de sinal, além do 

deslocamento de frequência. 

Especificamente para o papel fotográfico Kodak, há uma 

diminuição do módulo S21 de valores de -110 dB para -60 dB, 

representando uma variação percentual de 45,4%. Ocorre 

também um deslocamento de aproximadamente 500 MHz da 

frequência de ressonância, constituindo uma divergência 

satisfatória para sensoriamento da deposição desta partícula. 

Para o papel fotográfico HP, houve uma diminuição do 

módulo do coeficiente de transmissão, de -120 dB para -60dB 

aproximadamente, porém com uma frequência de ressonância 

praticamente mantida na mesma faixa. 

Para o PET, observa-se uma vasta atenuação de sinal 

transmitido, de -140 dB para -80 dB, mostrando uma variação 

percentual de 42,8%, além de um considerável deslocamento da 

frequência de ressonância de 2,43 GHz para 1,75 GHz 

aproximadamente. Este material apresentou os melhores 

resultados como sensor de deposição de farinha de trigo. 

IV. CONCLUSÕES 

O uso de filtros rejeita-faixa de micro-ondas integrados a 
etiquetas RFID sem chip como sensor de partículas, por serem 
impressos em matérias flexíveis, apresentam alta aplicabilidade 
e baixo custo. Desta forma, o sensoriamento destas partículas é 
rápido e pode reduzir o risco de explosões de poeira a um nível 
mínimo, se utiliza como outras redes de sensores. Isto porque a 
explosão causada por partículas não possui uma causa exclusiva, 
e sim um conjunto de fatores que podem vir a elevar o risco 
destes eventos acorrerem. Para a detecção de partículas, a 
estrutura que apresentou maiores alterações com deposição de 
diferentes tipos de materiais, foi a com substrato PET revestido 
em metal, pois a resposta em frequência apresenta variações 
mais significativas, seja na frequência ressonante ou na 
magnitude do coeficiente de transmissão, ou em ambos. 
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Resumo—Neste trabalho, as diferentes propriedades de super-
fícies seletivas em frequência são analisadas. Para tanto, o meca-
nismo de trabalho dessas estruturas foi extensivamente estudado,
e um método próprio, baseado no modelo de circuito equivalente
em conjunto com simulações de onda completa foi proposto.
A ferramenta desenvolvida é útil para uma análise preliminar
rápida de FSS, a qual foi utilizada para criar uma base de dados
de elementos conhecidos na literatura. Diferente dos modelos
de análise clássicos, a modelagem analítica proposta usa um
algoritmo para aproximar a resposta de superfícies seletivas em
frequência com geometrias arbitrárias, para incidências normal
e oblíqua e para substratos com quaisquer espessuras. Nesse
sentido, após a simulação eletromagnética da estrutura, é possível
computar a resposta de uma FSS com diferentes parâmetros sem
o consumo de tempo das simulações de onda completa.

Index Terms—Superfícies seletivas em frequência, filtros espa-
ciais, micro-ondas.

I. INTRODUÇÃO

O contínuo e acelerado crescimento da tecnologia digi-
tal/integrada tem propiciado a produção de novos dispositivos
para atender à crescente demanda por novas tecnologias.
O uso dos diversos sistemas de comunicações móveis já
existentes, como o sistema móvel celular, o serviço móvel
pessoal, Bluetooth, Zigbee e também as WLANs, entre outros;
e o surgimento de novas tecnologias, como a recém-criada
NFC (Near Field Communication - comunicação de campo
próximo), levantaram importantes questões, como a necessi-
dade de se ter um ambiente com perturbação eletromagnética
controlada. Desde a publicação dos primeiros estudos, tem
havido um aumento no interesse sobre superfícies seletivas
em frequência (Frequency Selective Surfaces – FSS) voltadas
à análise e projeto de dispositivos de micro-ondas, visando
melhoria de desempenho [1,2].

Superfícies seletivas em frequência são filtros espaciais,
normalmente constituídos de arranjos periódicos formados de
elementos condutores ou elementos do tipo abertura, as quais
são separadas ainda em capacitivas e indutivas, respectiva-
mente. O uso destas estruturas tem crescido na área de micro-
ondas devido, principalmente, às suas diversas aplicações,
como no projeto de absorvedores eletromagnéticos ultrafinos
[3-5], antenas de baixo perfil [6], antenas Fabry-Perot [7], para
atenuar o ruído de comutação simultânea em PCB [8], entre

outros. Contudo, o projeto destas estruturas, requer análises
precisas devido aos parâmetros envolvidos no projeto.

Diversas técnicas numéricas têm sido usadas em análises de
FSS. Dentre as técnicas encontradas na literatura, há sempre
um equilíbrio entre precisão nos resultados, análise do tipo
de elemento e tempo computacional; não havendo, portanto,
uma técnica que se destaque por apresentar, simultaneamente,
precisão dos resultados, baixo tempo computacional e que
possa ser aplicada a quaisquer estruturas. Um dos métodos
mais difundidos é o modelo do circuito equivalente, que é
uma extensão das equações que modelam o circuito de fitas
paralelas desenvolvidas por Marcuvitz [9] e Wait [10]. Esta
técnica usa uma aproximação quase-estática para calcular as
componentes do circuito e permite uma análise computacional
rápida. Entretanto, por ser uma técnica escalar, a análise é
limitada a polarizações lineares e geometrias simples dos
elementos da FSS.

O Método dos Momentos é a técnica mais comum utilizada
na análise de FSS. Algumas variações utilizando este método
têm sido desenvolvidas [11, 12], mas o trabalho mais antigo
referido na literatura é a abordagem apresentada por Chen em
[13, 14], conhecida como o método da expansão modal. O
método permite um bom entendimento dentro dos princípios
físicos da estrutura, além de realizar uma análise que fornece
detalhes das repostas em frequência e da polarização.

Outros métodos numéricos clássicos são: a técnica das
diferenças finitas no domínio do tempo (FDTD) e o método
dos elementos finitos (FEM). Ambas as metodologias podem
ser aplicadas a estruturas com quaisquer geometrias, mas essas
técnicas são tipicamente muito lentas e demandam grande
esforço computacional [15, 16]. Embora o método do circuito
equivalente seja mais recomendado para a análise de elementos
FSS mais simples, este foi escolhido como método de análise
neste trabalho, o qual é aplicado em conjunto com modelo
de linha de transmissão. A escolha se deve em virtude do
baixo recurso computacional exigido, enquanto oferece uma
análise rápida e com bom nível de precisão. Nesta pesquisa,
entretanto, é proposto um modelo para aproximar a resposta
de superfícies seletivas em frequência com geometrias ar-
bitrárias, para ângulos com incidência normal e oblíqua e
que considera a influência de outros parâmetros, como será
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mostrado na próxima seção. De fato, uma vez obtidos os
parâmetros de circuito, como sejam, capacitância e indutância,
de certo elemento para periodicidade fixa, para incidência
normal e na configuração freestanding, é possível obter a
resposta da FSS com diferentes parâmetros e sem o esforço
computacional dos métodos de onda completa. Portanto, o
objetivo deste trabalho é propor um método alternativo que
oferece tanto uma análise rápida de FSS, e que pode ser usado
no projeto de dispositivos de micro-ondas, como absorvedores
eletromagnéticos ultrafinos [17], o que justifica sua aplicação
voltada ao projeto de estruturas mais leves e compactas.

II. MÉTODO DE ANÁLISE PROPOSTO

Este trabalho propõe um modelo que aproxima a resposta
de superfícies seletivas em frequência. Dessa forma, é possível
analisar elementos FSS com qualquer geometria, o que oferece
uma vantagem em relação a diversos métodos de circuito
existentes, devido às limitações mencionadas na seção anterior.
Para tanto, a forma da FSS a ser analisada é simulada com
periodicidade fixa, sob incidência de onda normal e para um
elemento perfeitamente condutor (configuração freestanding).
Uma vez obtidos os valores de indutância e capacitância, e
com um modelo de circuito associado ao elemento, é possível
computar a resposta da FSS com diferentes parâmetros. Isso é
feito obtendo a nova impedância da FSS, válida para diferentes
parâmetros como periodicidades, ângulos de incidência ou na
presença de substratos dielétricos. A nova impedância pode
ser então adicionada na linha de transmissão equivalente.
Uma das vantagens do modelo é que, uma vez caracterizado
um elemento FSS, o procedimento proposto resulta em uma
ferramenta de rápida análise. A desvantagem é que o modelo
é válido apenas até a primeira ressonância, onde os lóbulos
de grade ocorrem (p = λg para incidência normal e p = λg/2
para incidência oblíqua, sendo p a periodicidade das células).

Para o modelo dual, um LC paralelo é o circuito que
melhor representa a FSS capacitiva. Partindo, portanto, da
configuração freestanding, o modelo de linha de transmissão
mostrado na Fig. 1 representa adequadamente resposta da
FSS, na qual Z0 representa a impedância do espaço livre
e ZFSS a impedância da FSS. A impedância de entrada é
obtida através da conexão paralela entre a impedância da FSS
e a impedância do espaço livre. Os parâmetros concentrados

Figura 1. Arranjo FSS na configuração freestanding e modelo de circuito
equivalente.

Figura 2. Modelo de circuito equivalente concentrado para análise de FSS
entre camadas dielétricas.

podem ser extraídos após as simulações de onda completa da
geometria e obter a impedância para a FSS, que é dada por
[18]:

ZFSS = −Z
2
0 (1 + Γ)

2Z0Γ
(1)

em que Γ o coeficiente de reflexão da estrutura e Z0 a im-
pedância do espaço livre. Para inserir perdas, uma resistência
série pode ser inserida no circuito.

Para obter os parâmetros concentrados, considera-se o cál-
culo da frequência em que a impedância da FSS tem um nulo.
Nesse ponto, a capacitância e a indutância estão relacionadas
através da relação (C = 1/ω0

2L)). Um procedimento iterativo
é usado para encontrar o valor de indutância que diminui
a máxima distância entre as curvas de impedância de onda
completa e do circuito LC série. Nesse ponto, um valor de
capacitância correspondente é extraído.

Habitualmente, superfícies seletivas em frequência são dis-
postas em substratos dielétricos. Logo, linhas de transmissão
adicionais representando as camadas dielétricas são conside-
radas na extração dos parâmetros L e C. Considerando a FSS
entre camadas dielétricas, como no modelo mostrado na Fig.
2, a nova impedância da FSS é encontrada por:

Zent = Z1
1 + Γent
1 − Γent

(2)

e o coeficiente de reflexão da estrutura representado por:

Γent =
Z0 (1 + Γd) − Z1 (1 − Γd)

Z0 (1 + Γd) + Z1 (1 − Γd)
(3)

em que Z1 é a impedância da primeira camada dielétrica e Γd é
o coeficiente de reflexão da nova estrutura. A nova impedância
de carga, ZL, pode ser obtida por meio de equações clássicas
de linhas de transmissão. Assim, com a impedância de carga
encontrada, a impedância da FSS é obtida ao se resolver o
circuito paralelo.

Neste trabalho todas as simulações eletromagnéticas foram
realizadas através do Ansoft DesignTM e os parâmetros de
circuito, L e C foram obtidos através de rotinas no Matlab.
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(a)

(b)

Figura 3. Comparação entre simulação eletromagnética e modelo de circuito
para impedância (a) e coeficientes de reflexão (b) do patch quadrado.

A. Análise de geometrias com ressonância simples

Com o intuito de analisar o comportamento das FSS na
configuração freestanding, diversas geometrias foram estuda-
das. Por questões de brevidade, apenas algumas geometrias
serão apresentadas. A primeira geometria analisada foi o patch
quadrado. A geometria possui periodicidade de 10 mm e gap
entre os elementos de 2,5 mm (ver inserção da Fig. 3(a)), o que
fornece uma frequência de ressonância de aproximadamente
30 GHz, sob incidência normal. Para essa geometria os valores
obtidos pelo algoritmo de extração foram C = 44,47 fF e L =
0,677 nH.

A Fig. 3(a) mostra os resultados de impedância obtidos
através da simulação de onda completa e modelo proposto.
Como observado, o modelo proposto está em boa concordância
com a simulação eletromagnética até a propagação dos lóbulos
de grade. Na Fig. 3(b) são apresentados os coeficientes de
reflexão.

O modelo também permite analisar geometrias mais com-
plexas. Embora apresentem geometrias complexas, alguns
elementos FSS são ainda regidos pela rede LC série, como
a espira quadrada e o dipolo cruzado.

Para o arranjo de espiras quadradas, a primeira ressonância
ocorre em função da frequência onde o comprimento da

(a)

(b)

Figura 4. Comparação entre simulação eletromagnética e modelo de circuito
para impedância (a) e coeficiente de reflexão (b) do arranjo de espiras.

espira é igual a λ. Para essa geometria, a segunda ressonância
ocorre em correspondência da frequência onde a periodicidade
da célula é igual a λ. Os parâmetros da espira quadrada,
mostrados na inserção da Fig. 4(a) são p = 10 mm, l = 8,75
mm, g = 1,25 mm e w = 0,625 mm, para os quais os parâmetros
concentrados obtidos foram C = 71,961 fF e L = 3,52 nH. Os
resultados de impedância e coeficiente de reflexão obtidos pelo
modelo são comparados com a simulação de onde completa
e apresentados nas Figs. 4 (a) e (b), respectivamente. A partir
da comparação das curvas, nota-se que o modelo concentrado
se ajusta precisamente até a primeira ressonância.

III. GEOMETRIAS COM DUPLA RESSONÂNCIA

Como exemplo de elementos com dupla ressonância, um
arranjo de cruz de Jerusalém é considerado. A geometria
consiste de dois dipolos cruzados, com as extremidades ter-
minadas com pequenas seções ortogonais. Essa modificação
provoca a redução na frequência de ressonância de uma cruz
simples, criando assim, um filtro banda estreita. O modelo
de circuito equivalente da cruz de Jerusalém foi proposto
por Leonard e Cofer [17], o qual é aplicado às próximas
geometrias com ressonância dupla, que são analisadas nesta
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(a)

(b)

Figura 5. Comparação entre diferentes métodos para impedância (a) e
coeficientes de reflexão (b) para um arranjo de Cruz de Jerusalém.

seção. A impedância do novo circuito com dupla ressonância
aplicado à cruz de Jerusalém é dada por:

ZFSS = j

(
1 − ω2LSCS

) (
1 − ω2LPCP

)
ω [CP + CS − ω2CSCP (LS + LP )]

(4)

em que Ls e Cs são a indutância e capacitância do primeiro
circuito série ressonante e Lp e Cp, a indutância e capacitância
do segundo circuito série ressonante, paralelo ao primeiro.

Nas Figs. 5 (a) e (b) são apresentadas comparações da
impedância e do coeficiente de reflexão entre os resultados
obtidos com o modelo de onda completa e o modelo proposto.
Para essa estrutura foram usados p = 10 mm; w1 = 1,25 mm;
d = 3,75 mm; w2 = 0,625 mm e g = 1,25 mm. Para tais
dimensões, os valores ótimos obtidos foram Ls = 5,14 nH,
Cs = 31,54 fF, Cp = 5,33 fF e Lp = 4,1 nH. Para a cruz
de Jerusalém com as dimensões apresentadas, as ressonâncias
ocorrem em ωz1 = 12,5 GHz e ωz2 = 34 GHz; O primeiro pólo
(ωp1) aparece em ω = 0 e o segundo pólo em ωp1 = 24,5 GHz.
Se comparada à cruz simples, a cruz de Jerusalém apresenta
uma capacitância série levemente maior. Isso se deve às seções
ortogonais, que nesse modelo, causa um maior acoplamento
capacitivo. As seções ortogonais podem também explicar o
leve aumento na indutância série, uma vez que, sendo a

estrutura iluminada por uma onda, e tendo o campo elétrico
alinhado com um dos dipolos da cruz, haverá acoplamento nas
duas outras seções laterais paralelas ao dipolo.

A. Efeito do dielétrico

A presença de um meio dielétrico em torno de uma FSS
modifica a impedância de forma proporcional à permissividade
e espessura do substrato. Portanto, é necessário que, ao modelo
de linha de transmissão, sejam incorporadas linhas adicionais
representando as camadas dielétricas, como apresentado na
Fig. 2. Dessa forma, os parâmetros ótimos podem ser adequa-
damente obtidos. A impedância de entrada da estrutura é igual
à conexão paralela entre a impedância da FSS e a impedância
da carga, e é dada por:

Zent = Z1
1+Γent

1−Γent

Γent = Z0(1+Γd)−Z1(1−Γd)
Z0(1+Γd)+Z1(1−Γd)e

j2β1d

(5)

Com o propósito de analisar o comportamento da capaci-
tância em função da espessura e permissividade do substrato
dielétrico, simulações foram realizadas. Para tanto, o mesmo
método utilizado para extrair os parâmetros na configuração
freestanding é usado, contudo, com o valor da impedância
corrigido para a FSS entre dielétricos. Dessa forma, os valores
ótimos de capacitância e indutância são obtidos variando a
espessura do dielétrico. A geometria escolhida no estudo foi
o patch quadrado com as mesmas dimensões adotadas como
apresentado na subseção A. Desse modo, as capacitâncias
ótimas são computadas e normalizadas ao valor freestanding
a fim de destacar o efeito do dielétrico. Esta quantidade repre-
senta uma permissividade efetiva que depende da espessura do
substrato. A capacitância normalizada aproxima-se do valor da
permissividade dielétrica à medida que o valor da espessura
do substrato aproxima-se de p/2, como mostra a Fig. 6. A
capacitância da FSS entre os dielétricos é, portanto, obtida
multiplicando o valor freestanding pela permissividade efetiva.
Para o caso com dielétrico, pode-se ajustar a dependência
da permissividade efetiva com a espessura através seguinte
expressão [19]:

εef = εr + (εr − 1)

[
−1

expN (x)

]
(6)

B. Validação do modelo

De forma a validar o modelo proposto, uma estrutura
mais completa deve ser considerada. A análise conjunta dos
parâmetros mostra a viabilidade de aplicação do modelo a
estruturas mais complexas onde, em um mesmo modelo,
quaisquer geometrias podem ser consideradas, incluindo ainda
substratos dielétricos, bem como diferentes ângulos de in-
cidência de onda. Nesse sentido, esta seção apresenta os
resultados obtidos, de modo a validar o método proposto.
Para tanto, a superfície seletiva em frequência é embutida
entre dois substratos dielétricos com diferentes espessuras e
constantes dielétricas, e sob incidência tanto de onda normal,
como oblíqua.
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Figura 6. Variação de εref em função da espessura do dielétrico para a FSS
entre camadas dielétricas.

Figura 7. Comparação entre resultados de simulação eletromagnética e
modelo de circuito. Substratos com εr1 = 2, εr2 = 3, espessuras das camadas
iguais a d1 = 1 mm e d2 = 0,5 mm, respectivamente, foram usados.

A fim de investigar o comportamento sob incidência oblí-
qua, manteve-se o arranjo de espiras embutido entre placas
dielétricas com diferentes espessuras e permissividades, e
uma onda com ângulo fora da normal foi considerada. Os
parâmetros geométricos da estrutura são p = 8 mm, g = 1
mm e w = 0,5 mm (ver inserção da Fig. 7). Os parâmetros
elétricos da estrutura são mostrados na legenda da figura. A
Fig. 7 ilustra uma comparação entre os resultados obtidos
com a simulação eletromagnética e com o modelo de circuito
para as polarizações TE e TM. Uma onda incidindo a 60◦

foi considerada. Observa-se novamente boa concordância do
modelo até a primeira ressonância da estrutura. Como obser-
vado, o modelo está em boa concordância com os resultados
de simulação de onda completa.

IV. CONCLUSÕES

O trabalho propôs um método alternativo para a modelagem
analítica de FSS com qualquer geometria e que pode ser
usado também para auxiliar no projeto de dispositivos de
micro-ondas, como absorvedores eletromagnéticos ultrafinos,
os quais são baseados na análise proposta. Foram estudados

os principais fatores que influenciam as respostas de estruturas
FSS. A representação de circuito equivalente referente a cada
geometria, assim como o comportamento quando as estruturas
estão na presença de substratos dielétricos ou sob incidência
oblíqua foram também avaliados. A análise final considera a
junção de todos os parâmetros que foram analisados de forma
independe, sendo essa considerada a validação do método
proposto.

REFERÊNCIAS

[1] B. A. Munk, Frequency–selective surfaces: Theory and design, John
Wiley Sons, 2000.

[2] A. L. P. de S. Campos, Superfícies Seletivas em Frequência – Análise
e Projeto, IFRN Editora, 2009.

[3] H.-B. Zhang, P.-H. Zhou, H.-P. Lu, Y.-Q. Xu, D.-F. Liang, and L.-J.
Deng, “Resistance selection of high impedance surface absorbers for
perfect and broadband absorption,” IEEE Transactions on Antennas and
Propagation, vol. 61, no. 2, pp. 976–979, 2013.

[4] Xu, W., Y. He, P. Kong, et al., “An ultra-thin broadband active frequency
selective surface absorber for ultrahigh-frequency applications,” Journal
of Applied Physics, vol. 118, no. 18, 184903, 2015.

[5] A. H. Panaretos, D. E. Brocker and D. H. Werner, “Ultra-Thin Absor-
bers Comprised by Cascaded High-Impedance and Frequency Selective
Surfaces,” in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 14,
pp. 1089–1092, Dec. 2015.

[6] F. Costa, A. Monorchio, S. Talarico, F. M. Valeri, “An Active High
Impedance Surface for Low Profile Tunable and Steerable Antennas,”
in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 7, pp. 676–680,
2008.

[7] C. Lee, R. Sainati and R. R. Franklin, “Frequency Selective Surface
Effects on a Coplanar Waveguide Feedline in Fabry–Perot Cavity
Antenna Systems,” in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,
vol. 17, no. 5, pp. 768–771, May 2018.

[8] T. Kamgaing and O. M. Ramahi, “A novel power plane with integrated
simultaneous switching noise mitigation capability using high impe-
dance surface,” IEEE Microwave and Wireless Component Letters, vol.
13, no. 1, pp. 21–23, Jan. 2003.

[9] N. Marcuvitz, Waveguide Handbook, New York: Peter Peregrinus Ltd,
1986.

[10] J. R. Wait, “Reflection at arbitrary incidence from a parallel wire grid,”
Applied Sci. Res., vol. 4, pp. 393–400, Jan. 1954.

[11] R. Mittra, C. H. Chan, and T. Cwik, “Techniques for analyzing frequency
selective surfaces – a review,” IEEE Proceedings, vol. 76, no. 12, pp.
1593–1615, 1988.

[12] T. K. Wu, Frequency selective surface and grid array, John Wiley Sons,
1995.

[13] C. C. Chen, “Transmission through a conducting screen perforated
periodically with apertures,” IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol.
18, no. 9, pp. 627–632, 1970.

[14] D. S.Weile and E. Michielssen, “Analysis of frequency selective surfaces
through the blazing onset using rational Krylov model–order reduction
and Woodbury singularity extraction,” IEEE Transactions on Antennas
and Propagation, vol. 49, no. 10, pp. 1470–1478, 2001.

[15] J. D’Angelo and I. D. Mayergoyz, “Three dimensional RF scattering by
the finite element method,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 27,
no. 5, pp. 3827–3832, Sept. 1991.

[16] M. Hara, T. Wada, T. Fukasawa and F. Kikuchi, “A three dimensional
analysis of RF electromagnetic fields by the finite element method,” in
IEEE Transactions on Magnetics, vol. 19, no. 6, pp. 2417–2420, Nov.
1983.

[17] Silva, M. W., Campos, A. L. and Kretly, L. C., “Design of thin
microwave absorbers using lossy frequency selective surfaces,” Microw.
Opt. Technol. Lett., vol. 57, pp. 928–933, 2015.

[18] F. Costa, A. Monorchio and G. Manara, “An Equivalent-Circuit Mode-
ling of High Impedance Surfaces Employing Arbitrarily Shaped FSS,”
International Conference on Electromagnetics in Advanced Applicati-
ons, ICEEA, Turin, pp. 852–855, Sept. 14–18, 2009.

[19] F. Costa, A. Monorchio, and G. Manara, “Efficient analysis of frequency-
selective surfaces by a simple equivalent–circuit model,” IEEE Antennas
and Propagation Magazine, vol. 54, no. 4, pp. 35–48, 2012.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

490



[IC] Circuito de Colheita de Energia de RF para
Aplicações de Comunicação entre Dispositivos
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Abstract—Com o advento da Internet das Coisas, milhares de
objetos serão capazes de se comunicar fazendo uso de sistemas
de comunicação de alta eficiência energética e grande alcance
de transmissão. Uma das formas de garantir energia a estes
dispositivos é através da colheita de energia de RF, na qual
a energia é obtida a partir dos sinais de RF existente no
ambiente ou gerados pelo próprio sistema. Este trabalho propõe
um circuito de colheita de RF baseado em um dobrador de tensão.
O circuito é analisado através de simulação, implementado
e testado, mostrando adequação entre resultados simulados e
práticos. O circuito proposto também é testado em um exemplo
de aplicação em que ele é capaz de obter energia tanto dos sinais
de RF presentes quanto de sinais gerados.

Index Terms—Colheita de energia de RF, comunicação M2M,
dobrador de tensão, rádio-frequência

I. INTRODUÇÃO

Em virtude da aumento da conexão de dispositivos à In-
ternet, o conceito de Internet das Coisas (Internet of Things
- IoT) é um tema de grande relevância em pesquisa e de-
senvolvimento de tecnologias atualmente. O conceito de IoT
só é possı́vel devido às tecnologias de comunicação entre
dispositivos (Machine to Machine - M2M). A previsão é
que em 2021 tenhamos 3,3 bilhões de dispositivos M2M
conectados à Internet, o que corresponde a 29% de todos os
dispositivos conectados à Internet [1]. Destes dispositivos, 929
bilhões serão dispositivos vestı́veis (wearables).

Várias soluções comerciais, tais como LoRa [2] e Sig-
fox [3], têm surgido visando atender a este mercado
em constante crescimento. Órgãos de padronização das
telecomunicações tais como o 3GPP (3rd Generation Part-
nership Project) e a ITU (International Telecommunications
Union) também têm buscado definir tecnologias e normas
para as comunicações M2M, tais como os padrões NB-IoT
Narrowband IoT do 3GPP [4] e a caso de uso da 5G mMTC
- (5th Generation massive Machine Type Communications) da
recomendação da ITU [5]. Os requisitos presentes na norma
5G mMTC incluem vários desafios para as tecnologias que
buscam a chancela de tecnologia de Quinta Geração. Entre
elas está o requisito de alta duração da bateria (15 anos) e o
de grande extensão de cobertura (15 km).

A alimentação dos dispositivos é um grande desafio em
virtude das inúmeras aplicações vislumbradas pela IoT. Há
um esforço no sentido de encontrar materiais adequados para
a construção de baterias que possibilitem a uma duração tão
alta [6] . Outra forma de solucionar este problema é buscar

novas formas de alimentação dos dispositivos. Existem várias
alternativas de conversão de energia para alimentação desses
dispositivos, dentre elas se destaca a energia coletada de fontes
eletromagnéticas do meio, tais como sinais de TV e rádio
(Very High Frequency - VHF e Ultra High Frequency - UHF),
estação base de comunicação móvel (900 – 950 MHz), ou
rede sem fio local (2,4 GHz/5,8 GHz) [7]. Por tal motivo, o
interesse em um dispositivo de colheita de energia de Radio
Frequência (RF) com uma alta eficiência de conversão tem
sido o assunto de pesquisas que tentam achar a arquitetura
que proporciona o melhor desempenho [7].

Além disso, a aplicação de colheita de energia para im-
plantes de dispositivos de rede sem fio corpóreas (Wireless
Body Area Networks - WBAN) [8] tem-se demonstrado uma
solução eficiente, já que as baterias convencionais estão su-
jeitas a danos e à corrosão, o que inviabiliza seu uso em
dispositivos que precisam ser implantados em alguma área do
corpo. Estudos mostram que o sistema de colheita de energia
pode ser aplicado para estas situações [9] por se tratar de um
método de conversão limpo, que aproveita os sinais de RF
presentes no ambiente em que o portador do dispositivo se
encontra, sem que haja algum risco à saúde do portador. Al-
guns padrões de WBAN, como o IEEE 802.15.6 [10], operam
na faixa de 400 MHz, além das faixas citadas anteriormente.

A colheita de energia de RF para comunicações M2M tem
sido investigada sob diversos aspectos, tais como ocupação do
espectro de frequência disponı́vel para colheita de energia [11]
e projeto de antenas para esta aplicação [12], dentre outros.
Em [13], um circuito para colheita de energia na faixa de
frequência celular (GSM900) é proposto de forma a alimentar
um sensor de temperatura. Contudo, no que se refere a
comunicações M2M, é importante propor e avaliar dispositivos
para colheita de energia de RF nas faixas de frequência de
operação dos padrões existentes, isto é abaixo de 1 GHz. Há
também a possibilidade de obter energia de sistemas em VHF
e UHF, tais como TV e rádio, que operam com maior potência
de transmissão e propiciam uma colheita mais eficiente do que
sistemas de potência mais baixa, tais como celular e redes
locais [14].

Este trabalho tem o objetivo de analisar um circuito de
colheita de energia de RF através de simulações e de sua
implementação fı́sica. Para esta análise, verifica-se a eficiência
do circuito para aplicação em ambiente real para as faixas de
VHF e UHF a fim de definir o circuito que melhor atende a
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Fig. 1. Circuito dobrador de tensão Dickson de 5 estágios para simulação.

estas faixas. A partir da melhor configuração obtida através
da simulação, o circuito é montado e testado em bancada. Um
exemplo de aplicação mostra o desempenho do circuito em
campo, obtendo energia de sinal de TV presente no ambiente
e de sinal gerado por dispositivos de baixa potência em
433 MHz.

II. CIRCUITO DOBRADOR DE TENSÃO

Para a aplicação em comunicações M2M, é desejável um
nı́vel de tensão contı́nuo na saı́da. Dentre as diferentes formas
de se alcançar este objetivo, os circuitos dobradores de tensão
são os mais indicados para aplicações em radio frequência
(RF), devido a sua simplicidade do projeto e sua alta eficiência
[15]. A topologia do circuito dobrador de tensão escolhida é a
configuração Dickson, apresentada na Figura 1. Esta topologia
foi escolhida devido a maior eficiência de multiplicação de
tensão, mesmo com capacitância parasita mais elevada, o que
faz com que o aumento do número de estágios não ocasione
elevada perda de eficiência [16].

Para o projeto do circuito dobrador de tensão apresen-
tado na Figura 1, utilizou-se como ferramenta o software
Advanced Design System (AD S) [17]. Foram utilizados diodos
Schottky da famı́lia HSMS-285X da Agilent Technologies,
sendo o HSMS-2850 o mais apropriado para potências mais
reduzidas, conforme os dados do fabricante [18]. Para sua
implementação nas simulações foram utilizados os parâmetros
SPICE, fornecidos pelo fabricante [19], que caracterizam o
componente em alta frequência. Os capacitores foram de 15 pF
para as simulações iniciais. Como figuras de mérito, foram
analisados o nı́vel de tensão na saı́da e a eficiência do circuito.

A. Potência disponı́vel

As simulações foram efetuadas tendo como referência os
nı́veis máximos de potência disponı́veis no ambiente em que

o circuito será inserido, a fim de caracterizar o circuito para
uma aplicação real.

Para a medição da potência disponı́vel no ambiente, foi
utilizado um RF power meter Keysight U2001A [20]. Foram
definidos dois objetivos principais:

• Investigar a potência disponı́vel em VHF e UHF, por
serem bandas onde se concentram os maiores nı́veis
de potência de RF (transmissões de vários canais de
televisão) [14]. Foi utilizada uma antena especı́fica
para canais de TV, a Aquarius DTV-3000 (54 MHz
a 806 MHz) [21] com ganho de 6 dBi, polarização
horizontal. Foi registrado um valor máximo de -19 dBm;

• Investigar a potência disponı́vel na frequência de
433 MHz a partir de um dispositivo dedicado para a trans-
missão nesta faixa (um rádio Baofeng UV-5R UHF/VHF
[22], posicionado a 10 metros da antena, com potência
de saı́da de 1 W, no modo CW (somente portadora). Foi
verificada uma potência de -15 dBm. A antena utilizada
foi um dipolo na polarização vertical.

Com base nestes valores, foi utilizado um valor máximo de
-15 dBm para as simulações.

B. Nı́vel de tensão na saı́da

Para está análise, utilizou-se como critério o valor máximo
de tensão de saı́da a uma baixa potência de entrada. De acordo
com [23], a saı́da de tensão Vo de um circuito dobrador
Dickson de N estágios sem carga é dada por

Vo = 2N(Vin − Vt), (1)

em que N é o número de estágios , Vin é a tensão de entrada
e Vt é a tensão de condução do diodo.

C. Eficiência do circuito

Nesta análise, avaliamos o circuito que tem uma maior
eficiência de conversão, de forma a escolher o número ad-
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equado de estágios, e para selecionar a carga RL que será
alimentada pelo mesmo. Estes valores são dados por

η =
Pdc

Prf
=

V 2
o

RL.Prf
, (2)

em que Pdc é a potência de saı́da DC, Prf é a potência de
entrada do circuito, Vo é a tensão DC de saı́da e RL é a carga.

III. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

Para a análise através da simulação foi utilizada a ferra-
menta Harmonic Balance do software ADS. Foi realizada
uma varredura de -50 dBm a -15 dBm a fim de analisar o
rendimento máximo do circuito em um ambiente real. O foco
destas análises é verificar o comportamento geral do circuito
para determinar o desempenho do mesmo e assim ter uma
visão geral de seus resultados. Foi utilizada uma carga de
100 kΩ nas análises.

A Figura 2 mostra o resultado da simulação para a
frequência de 433 MHz a fim de avaliar qual o número
de estágios ideal para que possa haver um valor de tensão
máximo. É possı́vel observar que o circuito de 8 estágios
apresenta valor de tensão na saı́da mais alto em comparação
com os de 1, 3 e 5 estágios. Contudo, o circuito de 5 estágios
apresenta um resultado muito próximo ao de 8 estágios, não
justificando um aumento da complexidade do circuito para 8
estágios.

Fig. 2. Resultados da simulação para a tensão de saı́da em função do número
de estágios para a frequência de 433 MHz.

Foi realizada também uma análise para constatar se o
número de estágios não irá prejudicar a eficiência do circuito.
Conforme o resultado apresentado na Figura 3, nota-se que
para a frequência de 433 MHz a eficiência para o circuito de 8
estágios é maior que o de 5 estágios, porém esta diferença só
fica evidenciada para valores maiores de potência, confirmando
a afirmação de que um aumento no número de estágios não
causou uma mudança significativa na eficiência.

Portanto, pelas análises anteriores, conclui-se que a melhor
opção é o circuito de 5 estágios, já que não há melhoras
significativas para o circuito de 8 estágios.

A partir da definição do número de estágios, foi investigado
o impacto do valor de carga (RL) na eficiência do circuito para

Fig. 3. Resultados da simulação para a eficiência do circuito conforme o
número de estágios em 433 MHz.

as frequências de 100, 433, 700 e 915 MHz, conforme a Fig. 4,
considerando a potência de entrada fixa em -15 dBm.

Fig. 4. Resultados da simulação para a eficiência do circuito conforme o
valor de carga RL para uma potência de entrada fixa de -15dBm.

É possı́vel observar que o valor de carga que proporciona
maior eficiência fica por volta de 30 kΩ.

Foi investigado ainda a influência do valor do capacitor na
eficiência em função da frequência. Foi fixado o valor de carga
RL em 30 kΩ e feita uma varredura de frequência de 40 MHz
a 810 MHz que é a faixa de trabalho da antena de UHF/VHF,
conforme mostra a Figura 5. Os resultados demonstram que o
valor do capacitor ideal situa-se na faixa de valores acima de
100 pF, pois a eficiência atingiu os valores máximos, tendo
pequena melhora acima deste valor.

Portanto, as simulações indicaram que o projeto do cir-
cuito dobrador Dickson que possui melhor eficiência possui
5 estágios, com capacitores de 100 pF para uma resistência de
carga RL de 30 kΩ, para a faixa de frequências analisada.

IV. RESULTADOS PRÁTICOS

A partir dos resultados da seção anterior, foi implementado
um circuito dobrador de tensão de 5 estágios. O substrato
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Fig. 5. Resultados da simulação para a eficiência do circuito conforme o
valor dos capacitores para uma potência de entrada fixa de -15dBm.

utilizado foi FR-4 dupla face com espessura de 1,6 mm. O
circuito confeccionado é apresentado na Figura 6.

Fig. 6. Circuito dobrador de tensão Dickson confeccionado.

Para a medição foi utilizado um resistor de 30 kΩ como
carga de saı́da RL. O circuito apresentado na Figura 6 foi
conectado ao gerador de RF da Agilent modelo N9310A [24]
operando nas frequências de 100, 433, 700 e 915 MHz. Por
fim, foi feita uma medição de tensão de saı́da, utilizando dois
multı́metros. A coleta dos dados foi feita variando a potência
do gerador de RF de -30 a -15 dBm em passos de 1 dB. Com
todos os resultados coletados efetuou-se o cálculo de eficiência
conforme (2).

A Figura 7 apresenta o resultado da medição da tensão
de saı́da DC, simulado e medido, em função do valor da
potência de entrada para RL de 30 kΩ e capacitores de
100 pF nas frequências de operação de 100, 433, 700 e
915 MHz. Verifica-se que os valores de tensão de saı́da de
100 MHz a 915 MHz medidos encontram-se muito próximos,
comprovando os resultados simulados de que o circuito é capaz
de operar em uma larga faixa de frequências. A diferença para
os valores simulados acontecem devido a um casamento de
impedância inadequado entre o circuito e o gerador de RF e
a outras perdas inerentes a este tipo de circuito.

Em [13], o circuito de colheita de energia de RF imple-
mentado para operação em 892 MHz usando uma malha
de casamento de impedância obteve, para uma potência de

Fig. 7. Comparação resultados simulados e medidos para a tensão de saı́da
em diferentes frequências.

entrada de 0 dBm, uma eficiência de aproximadamente 20 %
com uma tensão de saı́da de aproximadamente 2 V. A mesma
medida foi realizada para o circuito aqui implemetado e os
resultados são apresentados na Tabela I.

TABLE I
MEDIDAS DE EFICIÊNCIA E TENSÃO PARA POTÊNCIA DE ENTRADA DE

0 DBM

Frequência Eficiência (%) Tensão (V)
100 MHz 26,32 2,81
433 MHz 13,73 2,03
700 MHz 8,11 1,56
915 MHz 7,00 1,45

V. PROPOSTA DE APLICAÇÃO PRÁTICA

Uma utilização prática para colheita de energia de RF
é descrita na Figura 8, no qual o circuito de colheita de
RF é projetado para a faixa de UHF/VHF, onde existe uma
transmissão contı́nua no ambiente, e um outro projeto para
outra frequência que não possui uma transmissão contı́nua,
mas um nı́vel de potência elevado no ambiente que pode ser
usado para alimentar um circuito. Ambos circuitos são ligados
a um outro circuito que irá somar as potências e entregar à
carga. Quando houver uma transmissão em uma frequência
especı́fica como 433 MHz, o resultado da tensão disponı́vel
para o circuito será a saı́da das duas tensões somadas, caso
contrário o resultado será a tensão proporcionada pelo outro
circuito.

Baseado nesta aplicação foi feita uma medição do valor de
tensão usando o circuito projetado com RL de 30 kΩ usando
uma antena dipolo para 433 MHz e um transmissor Baofeng
UV-5R UHF/VHF posicionado a uma distância de 10 m. Foi
transmitida uma portadora na frequência de 433 MHz de 1 W
CW. Em um segundo cenário utilizou-se a antena DTV-3000
(54 MHz a 806 MHz) ligada ao circuito dobrador, em que
captou-se a potência emitida pelas emissoras de televisão da
cidade. Os resultados deste experimento são apresentados na
Tabela II.
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Fig. 8. Esquema de uma aplicação prática para circuito de colheita de energia
RF.

TABLE II
TENSÃO OBTIDA ATRAVÉS DE TESTE EM CAMPO

Receptor Transmissor Tensão (mV)
Antena dipolo 433 MHz Baofeng em 1 W 210

Antena DTV-3000 Transmissores ambiente 182

Tais resultados validam as observações teóricas e estão de
acordo com as simulações feitas. As correntes DC obtidas
para cada caso foram por volta de 6 µA, ou 12 µA somados.
Este valor, se aplicado a uma bateria por longos perı́odos de
tempo, é suficiente para alimentar um micro-transmissor de
baixa potência, como micro-controladores atuais. O resultado
demonstra que o circuito de colheita de energia RF tem sua
relevância em aplicações para as faixas de UHF/VHF.

VI. CONCLUSÃO

Com o advento da Internet das Coisas, haverá uma aumento
em larga escala de objetos conectados com a necessidade de
operação com baixo consumo de energia e grande alcance de
transmissão. Uma opção viável para carregamento de baterias
destes dispositivos é a colheita de energia de RF.

Este artigo apresentou uma solução para colheita de energia
de RF baseada em um circuito dobrador Dickson. Os resulta-
dos das simulações mostraram o número de estágios adequado
para o circuito dobrador e, que para o caso de 5 estágios,
uma carga por volta de 30 kΩ é o valor mais adequado. As
simulações também mostraram o valor mı́nimo do capacitor a
ser utilizado para que se obtenha uma boa eficiência, que no
caso do dobrador com 5 estágios foi de 100 pF.

De posse dos dados simulados, foi confeccionado um
circuito dobrador de 5 estágios. Este circuito foi analisado
em bancada e foram obtidas medidas compatı́veis com as
simulações. Em um exemplo de aplicação, o circuito foi
testado obtendo energia do sinal de TV presente no ambiente
e de um sinal CW em 433 MHz gerado por um rádio HT. Em
ambos os casos, os valores de tensão estão de acordo com os
valores obtidos nas medidas em bancada.

Em trabalhos futuros, pode ser alterada a arquitetura do
circuito a fim de aumentar a a eficiência do mesmo, utilizando

um circuito de casamento de impedâncias para que haja uma
máxima transferência de potência de entrada para o circuito.
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Resumo—Este artigo propõe o uso de um ressonador em anel,
construı́do sobre uma microfita para determinar, de forma não
invasiva, a concentração volumétrica em solução de álcool etı́lico
hidratado por meio da variação da permissividade do material. O
procedimento experimental consiste em mensurar o coeficiente de
transmissão do ressonador por intermédio de um sinal de entrada
com frequência fixa, uma vez que o mesmo está relacionado com
a constante dielétrica do material sob análise. Foi estudado o
comportamento da constante dielétrica do álcool hidratado para
diferentes concentrações.

Palavras-Chave—Caracterização de lı́quidos, medição, micro-
fita, oscilador, ressonador em anel.

I. INTRODUÇÃO

A exigência tecnológica das últimas décadas trouxe a
necessidade do desenvolvimento de novos materiais, bem
como o interesse em conhecer as propriedades constitutivas
eletromagnéticas daqueles já empregados nas Ciências e En-
genharias. Quando se procura medir as caracterı́sticas eletro-
magnéticas de determinados materiais, devem ser utilizados
métodos a partir dos quais se consiga extrair as informações
desejadas, em especı́fico neste trabalho, a permissividade
elétrica (ε) e a permeabilidade magnética (µ) que, indireta-
mente, podem fornecer informações sobre a concentração de
misturas em lı́quidos. A permissividade elétrica e a permea-
bilidade magnética são parâmetros utilizados para quantificar
a interação entre os materiais e as ondas eletromagnéticas,
podendo ser medidas por técnicas de ressonância, onde esses
parâmetros interagem em uma banda de frequência estreita
com grande precisão [1].

Os métodos baseados em ressoadores fechados possuem
uma das melhores precisões, mesmo para materiais de perda
dielétrica muito baixa, devido a sensibilidade [2] [3] [4]. No
entanto, ao utilizar uma técnica de perturbação de cavidade, a
preparação da amostra pode ser difı́cil para altas frequências,
onde nesses casos, o tamanho da cavidade ressonante deve ser
muito maior do que o tamanho da amostra do material [3].

Além disso, a amostra deve ser preparada com uma geometria
regular, de dimensões conhecidas com precisão [5]. Muitas
vezes, a aplicação de um método, em vez do outro é uma
função do tipo de informação requerida sobre o material, como
sua permissividade ou perda dielétrica [6].

Nas técnicas de ressonância, em geral, a permissividade
relativa e o fator de perda dielétrica da amostra é avaliada
a partir do deslocamento da frequência de ressonância, em
comparação com a da cavidade vazia [7]. Um grande número
de métodos de ressonância foi desenvolvido [5] e cada método
é limitado a gama de frequências especı́fica, tipo de materiais,
temperatura e forma da amostra, entre outros parâmetros.
Dentre os modelos disponı́veis, existe o modelo de multi-
camada [8] em que são consideradas as diversas interfaces
de separação de materiais multicamada, como é o caso dos
materiais usados na construção civil, e o método dos modos
da linha de transmissão, em que se considera uma estrutura
multicamada, onde cada camada é substituı́da por uma linha de
transmissão de impedância igual ao material da camada, assim
como sua dimensão. Depois disso, o problema se constitui
em uma sequência de linhas de transmissão, de forma que os
coeficientes de reflexão e de transmissão na entrada e na saı́da
da linha podem ser determinados [9].

Os métodos ressonantes são utilizados para se obter um
conhecimento preciso das propriedades dielétricas em uma
frequência única ou em algumas frequências especı́ficas. Exis-
tem diversas técnicas que utilizam princı́pios de ressonância
na medição dos materiais, por meio de ensaios (setups) com
ressonadores coaxiais, de circuito planar, de guia de onda,
dielétricos e abertos [6]. A escolha da aplicação de um
determinado método é realizada de acordo com o tipo de
informação requerida sobre o material [7], como sua permis-
sividade ou perda dielétrica, por exemplo.

Quando se determina o valor da concentração de forma
errônea, isso pode resultar em propagação de erros no am-
biente estudado. Logo, o ressonador em anel, que caracteriza
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também um filtro, se mostra mais preciso na determinação
da sua frequência de ressonância e, consequentemente, no
resultado obtido para a permissividade quando comparado a
outros métodos, geralmente invasivos.

O objetivo deste trabalho é determinar o teor de água em
soluções de álcool etı́lico hidratado 96% em uma frequência
predeterminada por meio de um ressonador em anel, que é
uma metodologia não invasiva de medição.

Este trabalho é dividido da seguinte maneira: na seção II
é abordada a fundamentação teórica; na seção III são apre-
sentados os materiais e a metodologia utilizada no presente
trabalho; na seção IV, os resultados obtidos são discutidos;
por fim, na seção V são realizadas as considerações finais do
trabalho e sugestões para sua continuidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados de forma resumida, os funda-
mentos teóricos que embasam este trabalho.

A. Osciladores Controlados por Tensão

Os osciladores controlados por tensão, referidos como
VCOs (Voltage-Controlled Oscillator), são uma classe de
osciladores cuja frequência de oscilação pode ser alterada
dentro de uma determinada faixa. Normalmente existem três
tipos de topologia para osciladores controlados por tensão,
utilizados em sistemas de comunicação por radiofrequência
[11]: osciladores em anel, osciladores de relaxação e oscilado-
res sintonizáveis. Por apresentar uma frequência de saı́da que
pode ser controlada a partir de uma tensão elétrica, o VCO é
frequentemente inserido dentro um PLL (Phase-Locked Loop)
que possui circuitos para medir a frequência de saı́da do VCO
e controlá-la a partir de uma tensão elétrica [11].

B. Ressonadores em Anel

Os circuitos ressonantes são utilizados em diversos equipa-
mentos eletrônicos, como elementos de sintonia, na construção
de filtros, em osciladores, entre outros [12], [13]. A antena de
microfita do tipo patch consiste, basicamente, de duas placas
condutoras, paralelas, separadas por um substrato dielétrico,
sendo uma das placas o elemento irradiante (patch) e, a outra,
o plano de terra, com essa geometria ilustrada na Figura 1.

Figura 1: Microfita com patch circular em anel.

O elemento irradiante (patch), em hipótese, pode assumir
qualquer forma geométrica. Contudo, para a simplificação
da análise e da previsão do desempenho, normalmente, são
utilizadas as formas geométricas convencionais, como as re-
tangulares e as circulares.

A estrutura em anel foi inicialmente proposta por Bergman
e Schulltz [12], em 1995, e utilizada como um ressonador
[13], e como um radiador em aplicações médicas [12] [14].
Em determinadas aplicações, pode operar em duas frequências,
seja como um único radiador [15] ou em conjunto com outros
elementos impressos, na forma de anéis concêntricos [11].

Uma das principais caracterı́sticas associadas a essas estru-
turas é o fato de que, para uma determinada frequência, o
tamanho do patch em anel é menor que o patch circular (sem
fenda, como um disco), quando os dois estão operando no
modo fundamental de propagação. Isso se deve ao fato que
na frequência de ressonância, no modo fundamental para o
ressonador em anel, este tem o comprimento de onda maior
que a de um ressonador circular.

C. Propriedades Dielétricas

As propriedades dielétricas dos materiais constituem uma
área de conhecimento com um importante potencial para o
desenvolvimento de novas metodologias de caracterização.
Tais propriedades são caracterı́sticas importantes para se deter-
minar como a energia eletromagnética, em faixas de frequência
de rádio ou micro-ondas, interage com a estrutura desses
materiais, além de estudar sua relação de dependência com o
comprimento de onda, frequência, temperatura, concentração
ou outro parâmetro analisado [16].

Esse tipo de estudo é denominado de espectroscopia
dielétrica, que se baseia na interação de um campo externo
aplicado com o momento dipolar elétrico de uma amostra do
material, sendo expressa, muitas vezes, como permissividade
[7].

III. METODOLOGIA

Com o intuito de comprovar a eficiência da metodologia,
utilizando elementos ressonantes, aplicada em amostras de
álcool etı́lico hidratado a 96%, foram utilizadas soluções de
mesmo volume (total de 50 ml), conforme Tabela I.

Tabela I: Amostras de álcool etı́lico hidratado a 96% para teste
da constante dielétrica.

Amostra Concentração
1 50 ml de álcool
2 45 ml de álcool e 5 ml de água
3 40 ml de álcool e 10 ml de água
4 35 ml de álcool e 15 ml de água
5 30 ml de álcool e 20 ml de água
6 25 ml de álcool e 25 ml de água
7 50 ml de água

A medição foi realizada com as amostras da solução em
um becker de baixa permissividade, para que as medições
não fossem afetadas pelo material, colocado diretamente na
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superfı́cie do material disposto sobre o ressoador em anel.
Nesse caso, a variação da concentração do lı́quido altera sua
permissividade e, consequentemente, a sua constante dielétrica
efetiva, mudando o comprimento elétrico do ressonador e sua
frequência de ressonância. O diagrama de blocos ilustrado na
Figura 2 representa o circuito de excitação da amostra e o
condicionamento do sinal de tensão elétrica resultante para as
concentrações estabelecidas na Tabela I.

Figura 2: Diagrama de blocos do circuito de excitação da
amostra e do condicionamento do sinal do setup experimental.

O sistema funciona por intermédio de um sinal de
frequência fixa na entrada, onde as variações na frequência do
ressonador produzem uma perturbação proporcional ao teor
de água na amostra que será detectado através da tensão de
saı́da [4]. Para que as medições sejam realizadas no setup
experimental desenvolvido, é necessário o conhecimento da
frequência do sistema em que se obtém a melhor resposta, ou
seja, uma frequência que possua a maior variação de tensão
na saı́da.

Figura 3: Ilustração da inserção do becker com a solução no
ressonador em anel.

O VCO utilizado neste trabalho, possui três entradas e uma
saı́da [17], que são descritas como:

• Entrada 1: tensão de alimentação (VDC) de 10 V a 15 V
com tensão contı́nua;

• Entrada 2: tensão variável (VT) que pode variar entre 0,5
V e 20 V, gerando a frequência de saı́da entre 1,8 GHz
e 3,5 GHz;

• Entrada 3: tensão de referência para as entradas 1 e 2;
• Saı́da: gera o sinal com a frequência de acordo com VT,

descrito em [17].

Após a realização de diversos testes para encontrar uma
frequência onde a tensão de saı́da para um recipiente com
água e um recipiente com álcool possuı́ssem a maior diferença
de tensão, a frequência encontrada para o sistema foi de,
aproximadamente, 3,2 GHz. A tensão responsável por gerar a
frequência para o VCO foi de +12 V, onde essa é injetada na
entrada de tensão variável (VT), com a tensão de alimentação
(VDC) do VCO sendo de +10 V.

Outra razão para utilização dessa configuração é para aten-
der aos requisitos de aquisição de sinais, pois dessa forma, na
frequência de 3,2 GHz, o sinal amplificado variou na faixa
aproximada entre 0 V e 5 V, dentro da faixa de entrada
do conversor AD do Arduino, podendo ser convertida em
tensão pelo detector de potência que atua melhor em altas
frequências.

Ainda no setup experimental, foram utilizados dois conec-
tores SMA Fêmea e um detector de radiofrequência coaxial
Herotek N-BNC DZM124NB com a faixa de frequência de
trabalho entre 0,01 e 12,4 GHz. As Figuras 4 e 5 ilustram o
setup experimental utilizado para a análise do teor de água nas
amostras por meio do ressonador em anel.

Figura 4: Foto do setup experimental (vista superior).

No condicionamento de sinal, o sinal de saı́da no ressonador
em anel é convertido em um sinal de tensão DC, pelo
detector de potência utilizado no circuito. Por ser um sinal
de pequeno valor de amplitude, foi projetado um amplificador
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Figura 5: Foto do setup experimental (vista lateral).

de instrumentação, baseado no CI INA 101, alimentado com
±10 V, no circuito de condicionamento do sinal para que o
sinal possa ser processado devidamente pelo Arduino.

Cada uma das sete amostras (Tabela I) foram colocadas no
ressonador em anel, sendo adquiridos 10 valores de tensões
elétricas em um intervalo de 300 ms. Esse procedimento foi
repetido por cinco vezes, o que totalizou um conjunto de
50 medições para cada amostra. Com os dados adquiridos, o
tratamento estatı́stico e a análise dos dados foram realizados,
obtendo-se uma equação caracterı́stica aproximada do com-
portamento estático que representa a relação do volume de
água na solução com álcool inserida no becker colocado sob
o ressonador em anel, e a tensão elétrica medida na saı́da da
etapa de amplificação.

IV. RESULTADOS

Nesta seção, os resultados obtidos para a curva de
caracterização estática das amostras de concentração em álcool
etı́lico hidratado inseridas em um becker sob o ressonador
em anel e a tensão de saı́da da etapa de amplificação no
condicionamento de sinal são apresentados. Na Figura 6, o
comportamento experimental dos valores médios e a incerteza
padrão da tensão elétrica na entrada do conversor AD em
função da variação volumétrica dos componentes presentes nas
amostras analisadas é ilustrado.

Os valores da análise estatı́stica das tensões elétricas são
ilustradas na Tabela II. Observa-se que a incerteza padrão em
torno da média é muito pequena, indicando que os valores
medidos não estão dispersos em torno da média dos valores
de tensão.

A partir dos ensaios realizados e o seu tratamento estatı́stico,
uma interpolação polinomial de terceira ordem foi aplicada, se
adequando a melhor curva desejada, com a indicação do valor
de R2 na Figura 7. Dessa forma, a Equação 1 foi utilizada para
calcular o percentual de água presente nas amostras em função

Figura 6: Relação entre a média da tensão de saı́da do
conversor AD e o teor de água presente nas amostras de álcool
hidratado analisadas.

Tabela II: Resultados estatı́sticos das tensões de saı́da do con-
versor AD em função do teor de água presente nas amostras.

Álcool
(ml)

Água
(ml)

Média
(V)

Incerteza
padrão (V)

50,0 0,0 0,807 0,0272
25,0 5,0 1,062 0,0107
20,0 10,0 1,568 0,0235
15,0 15,0 2,810 0,0219
10,0 20,0 2,983 0,0183
5,0 25,0 3,784 0,0171
0,0 50,0 4,800 0,0145

da tensão elétrica medida no conversor AD do Arduino, dada
por:

C = 1, 855V 3 − 13, 519V 2 + 37, 106V − 21, 864 (1)

onde: C é o volume de água na solução (limitada a 50 ml);
V é a tensão elétrica em um intervalo entre 0,8 V e 4,8 V.

Na Figura 7 é ilustrado o gráfico da variação de volume de
água em função da tensão elétrica no conversor AD.

Realizando uma análise dos possı́veis aprimoramentos nas
fontes de erros do sistema de caracterização, alguns deles
podem ser citados. Um deles são os ruı́dos que pioram a
imprecisão causados pela fonte de alimentação e pelo VCO
utilizados no setup experimental que são antigos, não havendo
acesso aos dados do fabricante para uma melhor especificação.

Outra fonte de erro percebida durante as medições foi a
grande sensibilidade mecânica, devido aos conectores utili-
zados, como na conexão entre o VCO e a microfita. Desse
modo, caso não haja uma boa conexão mecânica, a potência
transmitida para o sistema é afetada, onde o excesso de pressão
na placa afeta essa conexão e, consequentemente, a tensão de
saı́da.

Também foi verificado que o becker necessita ser colocado
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Figura 7: Curva caracterı́stica das medições de concentração
da solução em função da tensão medida.

exatamente na mesma posição em todas as medições, o que
pode ser obtido com um suporte mecânico. Dessa forma, o
erro de posição também afeta a saı́da do sistema, pois como
se pode observar na Figura 3, o becker precisa sobrepor todo
o patch do ressonador (anel e linhas) para uma ressonância
mais efetiva, gerando maiores valores de tensão na saı́da.

O conversor AD do Arduino, que possui uma resolução
de 10 bits, gera baixa precisão em pequenas amplitudes de
tensão. Assim, mesmo que filtros fossem utilizados na pré-
amplificação do sinal, as variações que ocorriam apenas em
microvolts (µV ) seriam dificilmente detectadas pelo conversor
A/D do Arduino e muitas vezes geradas pelo próprio sis-
tema de condicionamento de sinal. Como o detector avalia
a potência eletromagnética, um filtro não seria eficiente nesse
sistema, um sistema mais estável, seria mais eficiente.

É oportuno ressaltar que a volatilidade do álcool pode
influenciar os resultados, todavia foi realizado medições in-
termitentes das concentrações com o intuito de fidelizar o
procedimento

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal dessa pesquisa foi comprovado por
meio dos resultados estatı́sticos encontrados, que comprovam
a relação entre a permissividade dielétrica dos materiais e a
concentração em determinados soluções, o que é possı́vel de
concluir que a técnica estudada é plausı́vel de ser aplicada para
determinação de concentrações de componentes em soluções
fluı́das baseado no comportamento das propriedades dielétricas

Os resultados encontrados experimentalmente encorajam o
prosseguimento em novos estudos, analisando a variação da
constante dielétrica em detrimento das caracterı́stica reológicas
do material analisado, viabiliza a oportunidade de possı́veis
investimentos na pesquisa de novos sensores dielétricos mi-
nimamente invasivos para a medição de caracterı́sticas em
lı́quidos e suas possı́veis concentrações
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Resumo—Este estudo apresenta uma proposta de melhoria 

no processo de beneficiamento de minérios não ferrosos, como 

o caulim e bentonita, explorados no estado da Paraíba, mais 

especificamente a etapa de secagem. O processo de secagem 

adotado hoje nas mineradoras é extremamente prejudicial ao 

meio ambiente, tendo em vista que são utilizados fornos à 

lenha para redução de umidade. Os resultados mostram que 

não apenas é possível realizar a secagem, como também o uso 

de forno de micro-ondas no processo traz diversos benefícios 

tais como velocidade, eficiência, segurança, controle sobre o 

processo e redução dos impactos ambientais. O objetivo é 

subsidiar o projeto de um forno secador de minério assistido 

por micro-ondas. 

Palavras-chave— Caulim; Bentonita; Secagem; Secador; 

Aquecimento; Micro-ondas; 

I. INTRODUÇÃO 

No Nordeste brasileiro, desde a década de 40 ocorre a 
exploração de minerais. Na Paraíba, em especial, a 
exploração mineral tem destaque na região da Borborema e 
Agreste paraibano, tornando-se uma importante alternativa 
de desenvolvimento do estado. A estimativa do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em 
seu último relatório contemplando minerais não metálicos de 
2010, é de que a atividade de mineração deve movimentar 
em torno de R$ 200 milhões por ano no estado Erro! Fonte 
de referência não encontrada.. Apesar de a mineração 
paraibana ser de longa data, até hoje ainda são utilizadas 
técnicas rudimentares para a extração e beneficiamento do 
minério. Uma das etapas de beneficiamento é a secagem do 
material refinado, na qual se faz uso de fornos para retirada 
da umidade. 

O processo de secagem, adotado atualmente, é um 
incentivo ao desmatamento da mata nativa (como a caatinga, 
no cariri paraibano), tendo em vista que grande parte das 
instalações de secagem faz uso dos fornos à lenha, cujo 
combustível é a vegetação extraída da região. Segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em um 
estudo de 2016,  40% da caatinga está degradada e que 
entre os principais motivos está o desmatamento para 
fabricação de lenha e carvão vegetal para utilização nas 
indústrias de cerâmica, de gesso e na mineração [1]. 

A Fig. 1 mostra a fotografia do estoque de lenha da 
empresa Mineradora São João em Junco do Seridó - Pb, para 
ser utilizado em seus fornos, revelando o tamanho do 

impacto que é causado por apenas uma das mineradoras em 
todo o estado. 

 

Fig. 1. Lenha estocada para ser utilizada nos fornos da Mineradora São 
João em Junco do Seridó - PB. 

O desmatamento da caatinga é um sério problema 
ambiental na região Nordeste, causando impactos como o 
aumento da exposição do solo que perde suas qualidades, 
contribui para o assoreamento dos rios e processo de 
desertificação, perda da biodiversidade, além de contribuir 
para o aquecimento global por meio da emissão do CO2 
oriundos da queima do combustível. 

Apesar dos problemas, o processo de secagem é essencial 
para o beneficiamento do produto com objetivo de aumentar 
a rentabilidade da exploração. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Mineração (IBRAM) [3], o beneficiamento em alguns 
casos pode aumentar em mais de 50% o valor do minério 
comparado com o produto bruto. Porém se faz necessário 
uma solução mais eficiente, rápida, segura e com menor 
impacto ambiental com o uso de tecnologias alternativas 
disponíveis atualmente. 

Durante o beneficiamento do caulim e da bentonita, após 
a lavra, o material passa por várias etapas de britagem, 
peneiramento e moagem com objetivo de reduzir a 
granulação. O minério reduzido é misturado com água para 
que seja separado das demais impurezas agregadas, no qual 
passa por processos de filtragem (decantação, peneiramento, 
flotação) até chegar na concentração desejada. Por esse 
motivo há a necessidade da etapa de secagem, onde o 
produto é enviado para os fornos à lenha quando está com 
cerca de 40 a 30% de umidade, mostrado na Fig. 2.  
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Fig. 2. Utilização de fornos a lenha para secagem do caulim. 

Mineradora São João em Junco do Seridó - PB. 

O processo de secagem reduz a umidade para 14 a 10% 
de umidade para bentonita e 5 a 3% de umidade para o 
caulim. Com esse percentual de água, o produto está pronto 
para comercialização. 

A secagem utilizando forno a lenha necessita de 12h de 
pré-aquecimento (para um forno de dimensões 4x30m), com 
capacidade para secar 30t de caulim em 24h, totalizando 36h. 
Nesse processo são consumidos 40m³ de lenha para o pré-
aquecimento mais 1m³ para manter a alta temperatura em 
cada 1 tonelada de produto a ser secado, totalizando 70m³ 
para a secagem de 30t de material. 

O sistema estudado considera a secagem de dois tipos de 
minérios explorados no estado da Paraíba, a bentonita e o 
caulim, e as instalações situadas na região do cariri 
paraibano, onde se encontram instaladas a maioria das 
mineradoras. O estudo pretende subsidiar futuras pesquisas 
para projeto de um secador do minério não ferroso utilizando 
forno de micro-ondas. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o estudo da secagem foram utilizadas amostras de 
caulim e bentonita coletadas em três grandes mineradoras da 
Paraíba. 

 Mineradora São João em Junco do Seridó – PB. 

 Mineradora Incongel em Juazeirinho – PB. 

 Mineradora Ummio em Soledade – PB. 

Para realização do estudo foi utilizado um forno de 
micro-ondas doméstico marca Electrolux, modelo MEF41 e 
uma balança semi-analitica, marca Marte, modelo AD330. 

A. Curva e taxa de secagem 

O objetivo do procedimento é adquirir dados para a 
plotagem da curva de secagem que informa o percentual da 
umidade do produto em função do tempo.  

A partir da curva de secagem é possível obter taxa de 
secagem, que avalia a quantidade de umidade perdida em um 
intervalo de tempo e serve de parâmetro para determinar a 
eficiência do trabalho de secagem que está sendo realizado. 
Esse parâmetro nada mais é que a derivada da curva de 
secagem e é determinado pela Equação (1), no qual ‘hi’ é 
percentual de umidade da amostra no instante atual, ‘h(i-1)’ o 

percentual de umidade da amostra no instante anterior e ‘Δt’ 
é o tempo em minutos entre os dois instantes. No geral, 
quanto maior a taxa de secagem (TS) mais rápido o 
percentual de umidade é perdido. 

  

B. Secagem dos minérios 

Foram feitas modificações em um forno de micro-ondas 
convencional, marca Electrolux, modelo MEF41, cuja 
potência nominal é de 1500 W, de forma a verificar a perda 
de massa da amostra ao longo do processo de secagem, que 
corresponde à perda de água da amostra. Para realização dos 
ensaios de secagem, foi utilizado um leiaute como o ilustrado 
na Fig. 3. Para tanto, foi necessário retirar o pequeno motor 
que gira o prato do forno micro-ondas, deixando um orifício 
na parte inferior que dá acesso ao ambiente externo, 
localizado no centro, cujo diâmetro não foi alterado para não 
possibilitar a fuga de radiação.  

 

Fig. 3. Leiaute de montagem para medição de massa durante o 

processo de secagem. 

Para dispor as amostras foi confeccionado um suporte de 
teflon, cujo material foi escolhido por ser leve e também por 
possuir baixas perdas dielétricas na faixa de micro-ondas. O 
suporte é composto de um bastão com diâmetro capaz de ser 
inserido no orifício do forno, atravessando-o. Na 
extremidade superior do bastão, localizada no interior do 
forno, encaixou-se uma placa de área 10x10 cm também de 
teflon, que serve de apoio para um prato contendo as 
amostras. 

A extremidade inferior do bastão de teflon, que fica do 
lado externo do forno, é então encaixada em outra estrutura 
confeccionada em alumínio que está apoiado diretamente 
sobre uma balança semi-analitica, marca Marte Científica, 
modelo AD330, localizada abaixo do forno, interligada a um 
computador para registrar o peso do produto a cada 5 
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segundos. A Fig. 4 traz as imagens da estrutura real 
configurada para realização das medições. 

 

Fig. 4. Estrutura montada para medição de massa instantânea durante o 

processo de secagem. 

O objetivo foi calcular a perda de umidade do material 
processado em função do tempo e assim gerar a curva de 
secagem do material e taxa de secagem por tempo. O 
procedimento consistiu de adicionar água a uma amostra, 
misturando-a para deixar inteiramente uniforme, totalizando 
100% de umidade. Em seguida colocou-se a amostra para 
secagem no forno micro-ondas, no qual era observada a 
queda de massa até estabilizar em um valor mínimo, que 
corresponderia 0% de umidade. 

A Fig. 5 apresenta as amostras de caulim e bentonita 
antes e após o processo de secagem. 

 

Fig. 5. Amostras de caulim e bentonita a) antes do processo, b) 100% 
de umidade e c) após secagem com 0% de umidade. 

Esse procedimento foi repetido diversas vezes tanto para 
o caulim quanto para a bentonita, pesando em média 100g e 
103g, respectivamente, à mesma temperatura inicial. 

III. RESULTADOS 

A. Curva de secagem 

O experimento foi repetido por oito vezes para cada 
material, com boa reprodutibilidade. Os resultados da média 
das curvas de secagem e desvio padrão das medições são 
mostrados na Fig. 6 para o caulim e Fig. 7 para a bentonita. 
As curvas descrevem como o percentual de umidade das 
amostras é perdido no decorrer do processo de secagem, 
desde o início, quando o percentual era de aproximadamente 
100%, até atingir 0% de umidade. 

 

Fig. 6. Percentual de umidade de amostras de caulim em função do 

tempo de secagem em forno de micro-ondas. 

 

 

Fig. 7. Percentual de umidade de amostras de bentonita em função do 

tempo de secagem em forno de micro-ondas. 

A partir dos gráficos da Fig. 6 e Fig. 7 pode ser 
verificado que a bentonita apresenta uma secagem 
ligeiramente mais rápida que o caulim. As amostras de 
caulim levaram em média 75s para perder 80% de umidade e 
praticamente o mesmo tempo para secar o restante. As 
amostras de bentonita levaram em média 70s para perder 
80% de umidade e secaram completamente em mais 70s. 

B. Taxa de secagem 

Os gráficos Fig. 8 e Fig. 9, que correspondem a taxa de 
secagem de diversas amostras de caulim e bentonita 
respectivamente, foram gerados a partir da operação de 
derivação das curvas de secagem das mesmas amostras, 
sendo plotada a média entre elas. Em ambos os gráficos foi 
inserida uma linha vermelha mais larga que corresponde a 
média das curvas de secagem das amostras. É possível 
observar que, logo no início do processo, a taxa cresce muito 
rapidamente e atinge uma taxa de perda de umidade muito 
alta, entre 70 e 90 % umidade/min. A velocidade da secagem 
então é reduzida gradativamente até chegar a 0 quando não 
há mais umidade para ser perdida. 
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Fig. 8. Taxa de secagem de amostras de caulim em função do tempo de 

secagem. 

 
Fig. 9. Taxa de secagem de amostras de bentonita em função do tempo 

de secagem. 

Os gráficos da taxa de secagem para o caulim e 
bentonita, mostrados na Fig. 8 e Fig. 9, mostram as etapas de 
aquecimento de materiais dielétricos assistidos por micro-
ondas, podendo ser identificado quatro etapas: 

I) Nesta fase ocorre o aquecimento preliminar do 
sólido úmido, podendo a temperatura elevar até o 
ponto de ebulição do líquido. Neste período há 
pouca remoção de umidade e a pressão no interior 
do material é igual à do meio envolvente. Nos 
gráficos, essa fase corresponde aos instantes iniciais 
do tempo de exposição (tempo de secagem < 0,2 
min). 

II) Período de aumento de pressão, onde a pressão 
interna ao volume aumenta desde o valor inicial 
(pressão envolvente) até um valor máximo, 
determinado pela resistência do fluxo do vapor e 
pela potência de RF aplicada. Nos gráficos, essa 
fase corresponde aos instantes iniciais do tempo de 
exposição (0,2 min < tempo de secagem < 0,7 min). 

III) Período de velocidade de secagem constante (para 
uma potência de RF constante), a taxa de fluxo de 
vapor dentro do material é determinada pela 
potência absorvida e pela resistência interna do 
vapor. Nos gráficos corresponde aos instantes 
iniciais do tempo de exposição (0,7 min < tempo de 
secagem < 1,5 min).  

IV) Neste período ocorre o decréscimo do conteúdo da 
umidade, resultando na diminuição da potência 
absorvida e nas forças responsáveis pela 
movimentação da umidade. Pode haver um 
aumento na temperatura do material. Nos gráficos 
corresponde aos instantes iniciais do tempo de 
exposição (tempo de secagem > 1,5 min). 

IV. CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram uma rápida resposta da secagem 
utilizando ondas eletromagnéticas, mesmo o forno micro-
ondas utilizado não possuir sistema de extração de umidade 
do ambiente interno (o que tonaria o processo mais 
eficiente). É dispensando o pré-aquecimento de fornos 
convencionais, chegando ao pico de taxa de secagem em um 
curto espaço de tempo. Os dados também revelaram que a 
taxa de secagem tem uma redução significativa após as 
amostras atingirem 10% de umidade, e apresentou taxas 
muito baixas quando a umidade ficou abaixo de 5%. Isso se 
deveu à redução da capacidade de absorção das micro-ondas 
tendo em vista que há menor presença de água nas amostras 
ou ela se encontra na porção mais interna do volume. Porém, 
para aplicação real da tecnologia, considerando que a 
secagem convencional é feita em produtos com 40% de 
umidade, os experimentos demonstraram um ótimo 
resultado, tendo em vista que para umidade entre 40% a 10% 
a secagem das amostras apresentou altas taxas (em torno de 
70 % Umidade/min para o caulim e 80 % Umidade/min para 
bentonita). Os produtos são comercializados com cerca de 1 
a 3% de umidade para o caulim e 10 a 14% para bentonita. 

Nos fornos a lenha, até que se alcance uma temperatura 
alta suficiente para a secagem do material é demandado 
muito tempo, se tornando um dos grandes problemas no 
aquecimento convencional. Na utilização de micro-ondas, a 
inicialização se dá muito rapidamente, assim como também 
sua finalização. Uma vez iniciado o aquecimento nos fornos 
a lenha, ele só é finalizado quando o combustível é esgotado. 
Diferentemente, com utilização de micro-ondas o processo é 
finalizado a partir do momento em que o comando de 
desligamento é acionado. Isso traz total controle sobre o 
processo de secagem, podendo haver inclusive controle de 
temperatura do sistema evitando a queima do material, 
incidente esse totalmente indesejado, pois interfere 
diretamente na sua qualidade. Além da insegurança inerente 
a falta de controle do processo, os métodos convencionais de 
aquecimento aumentam a temperatura não só do objeto, mas 
também da estrutura do forno e consequentemente do 
ambiente externo por radiação do combustível utilizado, 
trazendo riscos operacionais para os trabalhadores e também 
de condições insalubres para o trabalho.  

Considerando que não há emissão de gases ou deposição 
de fuligem no material pela combustão da lenha, pode-se 
afirmar que a utilização de micro-ondas é um processo limpo 
e que não agride o meio ambiente. Somando isso à 
excepcional eficiência dos geradores de micro-ondas 
(aproximadamente 80% dependendo da frequência), torna os 
secadores a micro-ondas em um potencial substituto aos 
convencionais métodos de aquecimento 
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Abstract—A trade-off between performance and a flicker
mitigation technique based on the transmission of constant-
envelope orthogonal frequency division multiplexing (CE-
OFDM) signals in visible light communication (VLC) systems
is established. The performance of a ∼ 273 Mb/s CE-OFDM
system, with 64-quadrature amplitude modulation subcarrier
mapping in a bandwidth of 100 MHz, is compared with
the performance of a conventional OFDM system, after
propagation through a VLC channel. Besides the strong
dependence on the phase modulation index 2πh, the simu-
lation results show that, the peak-to-average power ratio
(PAPR = 3 dB) reduction technique combats flicker with
performance penalties.

Index Terms—Visible light communications, flicker,
constant-envelope signals, orthogonal frequency division
multiplexing, peak-to-average power ratio.

I. INTRODUCTION

Visible light communication (VLC) is an optical wireless
communication system that carries information by modu-
lating a visible light source [1]. The communication signals
can be encoded in the visible light spectrum range around
400–700 nm, using light emitting diodes (LEDs) normally
used for illumination [2]. Due to the growth of high power
LEDs, interest in VLC has increased quickly in order to
meet the “green” technology paradigm. Indeed, beyond the
availability of higher bandwidths and safety in the data
communication, save energy is a special motivation when
the illumination light is used to carry information, also due
to the already installed lighting infrastructure [1].

Beyond the aforementioned energy saving, higher data
rates and spectral efficiency should be provided by the fifth-
generation (5G) cellular systems. To allow gigabit per second
(Gb/s) data rates, the millimeter waveband (mmWave) with
abundant available bandwidth has become a promising te-
chnology in 5G networks. Although the mmWave spectrum is
typically used for short-range high data rate communications
in internal and external areas, 5G networks will tend to face
an explosion of capacity exceeding the mmWave spectrum.
VLC presents itself as a technology with the potential to
meet this capacity demand, since a large amount of traffic
can be unloaded from mmWave-based systems to VLC-based
systems [3]. As described in [4], the 5G cells can be reduced if
existing LED lighting infrastructures are combined with the
wireless networks. To achieve this goal, the IEEE 802.15.7
VLC standard is being revised to include Light-Fidelity in
order to ensure the Internet-of-Things [4].

However, the flicker, that represents the fluctuation of
the brightness caused by modulating the light intensity of
VLC optical sources, may be perceived by Human eyes, thus
inducing physiological changes in Human beings [2], [5],

[6]. According to [2], to avoid flicker, the changes in bright-
ness must fall within the maximum flickering time period
(MFTP), defined as the maximum period over which the light
intensity can change without the Human eye observes it.
Lacking a widely accepted flicker value, a frequency > 200 Hz
(MFTP < 5 ms) is considered as safe.

In order to mitigate the flicker drawback, various tech-
niques have been proposed in the literature. In [7], the
authors proposed a modulation scheme that employs dual
slope pulses to provide data transmission with less flicker.
Tradeoffs between flicker mitigation, code rate and coding
gain are established in [6] during the design of several codes.
In [8], based on polar codes, an efficient and flicker-free FEC
coding scheme for dimmable VLC is proposed to increase the
transmission efficiency and to simplify the coding structure.
In [9], the authors suggested a spectrally efficient method,
based on a hidden-pilot-aided precoding technique to reduce
the flicker provided by a conventional orthogonal frequency-
division multiplexing (OFDM) scheme. The simulation re-
sults show that the proposed method provides a 6.4 % gain
in the bandwidth efficiency with a 4 % reduction in flicker,
when compared to a conventional OFDM based system.

As described in [5] and [10], flicker mitigation techniques
are classified into intra-frame and inter-frame. Intra-frame
flicker mitigation aims to eliminate the flicker within the
transmission of a data frame. For on-off keying (OOK) and
variable pulse-position modulation modulations, it is imple-
mented by using the dimmed OOK mode and a run length
limited (RLL) line coding. Because long strings of 1’s and 0’s
could potentially cause flicker and clock recovery problems,
RLL line codes such as Manchester, 4B6B, and 8B10B are
used as described in [5], providing tradeoffs between coding
overhead and easy implementation. With scrambling and
high optical clock rates, color-shift keying is another scheme
recommended in [5] to ensure constant average power across
multiple light sources. In this scenario, inter-frame flicker
mitigation applies to both data and idles transmission peri-
ods. Idling, visibility or idle patterns may be used to ensure
the same average brightness over adjacent MFTPs.

In this paper, to achieve higher data rates and to combat
intersymbol interference (ISI), we focus on VLC systems
that employ OFDM as a modulation scheme. However, the
high peak-to-average power ratio (PAPR) produced by large
amplitude fluctuations of its modulated waveforms is one of
the major drawbacks of this technique [11]. Considering a
sum of a large amount of orthogonal subcarriers, PAPR is
a metric defined as a ratio between the maximum and the
average power of an OFDM signal. Further details of the
PAPR definition and distribution can be found in [12], [13]
and [14], in which nonlinearity is the major concern. Intra-

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

506



2

frame flicker is generated if the amplitude fluctuations of the
modulated waveform do not fall within the aforementioned
MFTP. Beyond LED nonlinearity mitigation, to reduce the
impact induced by flicker, we propose the transmission of
constant-envelope OFDM (CE-OFDM) signals [11]. Based on
electrical phase modulation, this transformation technique
reduces the PAPR to only 3 dB (see eq. (3)) as described in
[11], [15] and [12].

Fig. 1a shows ∼ 9 ms of a physical service data unit (PSDU)
with OFDM signals generated with the parameters defined
in the standard described in [5]. As shown in Fig.1a, at
1.2 ms the minimum amplitude of the waveform is around
1.1 a.u. against 1.76 a.u. at 8.0 ms (see the zoom in Fig.1c),
representing an amplitude fluctuation of around 73 % in
a time interval of ≈ 7.2 ms. To prove unsafe brightness
fluctuations the considered interval is taken greater than
the minimum period of aforementioned MFTP standard.
Therefore, unlike the CE-OFDM signals shown in Fig.1b,
conventional OFDM signals cause brightness fluctuations.
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Fig. 1: VLC PSDU signal.

Therefore, in this paper we evaluate the performance of a
VLC system in empty indoor environment with CE-OFDM
signals for 4-QAM (∼ 91 Mb/s), 16-QAM (∼ 182 Mb/s), 64-QAM
(∼ 273 Mb/s) and 256-QAM (∼ 364 Mb/s) subcarrier mapping.
Simulation results show that the flicker mitigation technique
is counterbalanced by performance penalties.

II. THEORETICAL BACKGROUND

A. OFDM Theory
OFDM is a spectrally efficient multicarrier modulation

format that transmits a high-speed bit stream into a large
quantity (Nsc) of orthogonal subchannels normally called
data subcarriers [14]. With a symbol duration Ts longer than
single-carrier system signals to combat ISI, each subcarrier
carries low data rates in an overlapped manner. Analog
OFDM signals can be represented as

x(t) =

+∞∑
i=−∞

Nsc∑
k=1

Xk,iΠ(t − iTs)e j2π(k∆ f )t, (1)

where Xk,i represents the complex data symbols on the ith
OFDM symbol, Π(t) a rectangular pulse-shaping in wich
Π(t) = 1 during the symbol duration Ts and 0 otherwise and
∆ f the subcarrier spacing. If we define Tc as the sample or
chip period, then ∆ f = 1/(NscTc) and Ts = (Nsc + NCP)Tc, for
NCP the samples of a periodic extension of an OFDM signal,
denoted as cyclic prefix (CP), used to virtually eliminate

the ISI [16]. Therefore, the sampled version of this kind of
multicarrier signals, with can be written as

x(nTc) =

+∞∑
i=−∞

Nsc∑
k=1

Xk,iΠ(nTc − iTs)e j 2πkn
Nsc , (2)

When Π(nTc − iTs) = 1, it can be seen from eq. (2) that, an
inverse discrete Fourier transform (IDFT) can be used to
modulate/multiplex the complex data symbols obtained after
subcarrier mapping in a multilevel signal constellation. The
bandwidth of the confined spectrum of an OFDM signal is
approximately given by Bw ≈ 2π(Nsc)−2(Nsc +1)(Nsc +NCP)R, for
R the system symbol rate [16].

B. Constant-Envelope OFDM

CE-OFDM is a modulation format where an electrical
carrier is phase modulated by OFDM signals, to reduce the
inherit large OFDM PAPR [11], [15]. A complex bandpass
CE-OFDM signal can be written as s(t) = Ae jφ(t) for A the
signal amplitude, φ(t) the phase signal during the nth signal
interval nT ≤ t < (n + 1)T and T the signaling interval
duration [11], [12]. A real coefficient CE-OFDM signal, with
PAPR = 3 dB, is generated if

y(t) = <(Ae jφ(t)e j2π fct) = A cos [2π fct + φ(t)]
= A cos [2π fct + θn + 2πhCNx(t)] (3)

where fc is the carrier frequency, θn is the phase memory
(when θn = 0 the modulation is memoryless), h is referred
to as the electrical phase modulation index, CN is a con-
stant used to normalize the variance of the message signal.
Therefore, the signal root-mean-square (RMS) bandwidth
becomes BRMS = max(2πh, 1)Bw Hz. Hence, it is clear that
the bandwidth increases with h. It can be seen from eq.
(3) that the flicker also increases. More details about this
transformation technique can be found in [11], [15].

It should be stressed that, as imposed in conventional
OFDM signals, in the intensity-modulated and direct detec-
tion VLC systems considered in this paper, the CE-OFDM
signals must be real and unipolar. To achieve this, Hermitian
symmetry is imposed in the information-bearing signals and
a DC bias is added in the CE-OFDM signals [17].

III. THE VLC CHANNEL MODEL

VLC systems are normally implemented in indoor envi-
ronments where the channel is not only affected by the room
dimensions but also by the light source, the reflector material
and photoreceiver position and its characteristics, receiver
position, room shape and reflectors [18]. Fig. 2 illustrates the
VLC indoor configuration topology considered in the design
of the proposed CE-OFDM system for line-of sight (LOS) and
non-line-of-sight (NLOS) communication. [19].

In the evaluated numerical simulations, the used VLC
channels are based on the models described in [19], [20].
Those models take into account the power spectral distribu-
tion (PSD) of the LEDs and the spectral reflectance of the
L×W ×H room reflectors, where L is its length, W its width
and H its height. Considering the sum of all multipath power
delays, the power delay profile (PDP) h(t), can be expressed
as

h(t) =

NLED∑
n=1

∞∑
k=1

h(k)(t,Φn), (4)
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Fig. 2: LOS and/or NLOS VLC communication.

where NLED is the total number of LEDs and Φn a PSD that
represents the radiant power per wavelength of each LED.
Describing the nth source impulse response, after k-bounces,

h(k)(t,Φn) =

∫
S

[
L1L2 . . . Lk+1 Γ(k)

n rect
(
θk+1

FOV

)
×

δ

(
t −

d1 + d2 + . . . + dk+1

c

)]
dAre f (5)

where S is the surface of all reflectors, Lk a path-loss term,
Γ(k)

n is the power of the reflected ray after k-bounces, rect is
the rectangular function, θk is the incidence angle, FOV is
field of view angle, δ is the Dirac delta function, c is the
speed of light, dk is the distance between a source (LED or a
reflector) and a destination (a reflector or the photodetector)
and Are f is the area of the reflecting element. According to
[19], the line-of-sight PDP (k = 0) is given as

h(0)(t,Φn) = L0 Pn rect
(
θ0

FOV

)
δ

(
t −

d0

c

)
(6)

where
L0 =

APD(m + 1) cosm φ0 cosθ0

2πd2
0

(7)

represents its path-loss, Pn is the n-th LED radiant power,
APD is the photodetector area, φ0 is the irradiance angle
and m = −1/ log2(cosφ1/2) a radiation lobe mode number that
represents a measure of the directivity of the light beam, in
which 2φ1/2 is the viewing angle of the n-th LED.

Fig. 3 show the normalized channel response for the sce-
nario in an empty room (5.0× 5.0× 3.0 m) with plaster walls.
Further details about this VLC model are shown in Table I.

It can be seen from Fig. 3 that, delay spread around 15 ns
should be considered in the design of the proposed CE-OFDM
system.

IV. SUITABLE CE-OFDM FOR VISIBLE LIGHT
COMMUNICATION SYSTEMS

Fig. 4 shows a block diagram of the proposed CE-OFDM
modulation format for VLC systems. An Hermitian sym-
metry is applied in the M-QAM symbols, obtained after
symbol mapping of the serialized binary data streams, in
order to induce real-coefficients at the output of the inverse
fast Fourier transform (IFFT) employed to multiplex the
subcarriers. After upsampling and low-pass filtering used to
remove aliasing, the analog signal modulates the amplitude
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Fig. 3: The channel impulse response for LOS/NLOS com-
munication in empty room with plaster walls.

Parameter [unit] Value

LED position [m] (2.5, 2.5, 3.0)
Chips per LED 100
PD position [m] (0.5, 0.5, 0.0)
Reflector 1 position [m] (0.0, 1.4, 2.5)
Reflector 2 position [m] (5.0, 2.0, 2.5)
Reflector 3 position [m] (4.0, 0.0, 1.5)
d0 [m], φ0 [◦], θ0 [◦] 3.91, 39.80, 39.80
d1 [m], φ1 [◦], θ1 [◦] 3.53, 50.20, 45.09
d2 [m], φ2 [◦], θ2 [◦] 2.54, 78.65, 51.15
d3 [m], φ3 [◦], θ3 [◦] 2.54, 78.39, 11.61
d4 [m], φ4 [◦], θ4 [◦] 4.92, 43.12, 59.16
d5 [m], φ5 [◦], θ5 [◦] 3.27, 63.00, 40.00
d6 [m], φ6 [◦], θ6 [◦] 3.93, 75.00, 68.00
FOV [◦] 85
APD [cm2] 1
Are f [m2] 15
2φ1/2 [◦] 120

TABLE I: Parameters of the VLC channel model.

(OFDM) or the phase (CE-OFDM) of an electrical carrier
centered at fc. A cyclic prefix (CP) is added to mitigate
impairments caused by inter-symbol interference [15].

Transmitter 

CE-OFM 

bandpass

Receiver 

CE-OFM 

bandpass

data input

M-QAM

Mapping

IFFT

Cyclic prefix

(CP)

data output

Decision

FFT

Equalization

EVM, BER

fc

LPF

fc

LPF

2πh 

AM PM

- fc

LPF

- fc

LPF

AM PM

Hermitian Hermitian 

Removal 

arg

Signal Processing in 

MATLAB

CP Removal

VLC channel

Signal spectrum

Fig. 4: Block diagram of the VLC systems. (I)FFT: (inverse)
fast Fourier transform, LPF: low-pass filter, AM: amplitude
modulation, PM: phase modulation, arg: argument.

After propagation through the VLC channels, CP removal
and phase unwrapping is used to minimize the effect of
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ambiguities, a phase demodulator that uses an arc-tangent
processor to calculate its argument is employed to recover
the baseband OFDM signal [15]. Channel linear distortion
compensation is performed on each subcarrier by a simple
one-tap equalizer, in a traditional OFDM demultiplexing.
The electrical parameters used to generated the OFDM and
CE-OFDM signals are summarized in Table II.

Description Parameter Value

Delay spread τ 15 ns
CP duration Tg = 10τ 150 ns
Useful duration Tu = 10Tg 1500 ns
Total duration Ts = Tu + Tg 1650 ns
Guard interval g = Tg/Ts 1/11
CP length CP 24 samples
Subcar. spacing ∆ f = (Tu)−1 0.67 MHz
Bandwidth Bw 100 MHz
Data subcarriers Nsc 64
Zeroed subcar. Nz 126
QAM Mapping M 4, 16, 64, 256
(I)FFT size NFFT = 2Nsc + 2 + Nz 256
Subcarriers N = (NFFT/2) − 1 127
Bit rate [Mb/s] Rb = Bw

N
Nsc log2 M

1+g ∼ 91, 182, 273, 364
Central freq. fc 1.5 GHz

TABLE II: OFDM and CE-OFDM main parameters.

V. SIMULATION RESULTS AND ANALYSIS

The influence of the electrical phase modulation index and
the performance of the proposed CE-OFDM format in VLC
systems are analyzed in this Section.

A. The Impact of the Phase Modulation Index 2πh
Fig. 5 shows the impact of 2πh in the system performance

after propagation through a VLC channel. The results were
obtained for 4, 16, 64 and 256-QAM subcarrier mappings, with
signal-to-noise ratio EbNo = 35 dB.

2πh
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Fig. 5: EVM versus 2πh for the considered VLC channel.

As expected, the performance strongly depends on the
phase modulation index. The results also show that three
different performance regions can be established. In Region
A, the performance is limited by noise while in Region C it is

limited by the inherit nonlinearities of the employed phase
modulation. The optimal values of 2πh (best performance)
are located in Region B, where the lowest values of error-
vector magnitude (EVM) were achieved.

It can be seen from Fig. 5 that, compared to the conven-
tional OFDM systems, the flicker mitigation induces perfor-
mance penalties for all the considered subcarrier mappings.

The results presented in Fig. 5 also show that the EVM
assumes the lowest values in the range 1.8 < 2πh ≤ 3.4.
Hence, for the performance evaluation in terms of bit-error-
rate (BER) against EbNo, we used 2πh = 2.8 as an optimal
phase index.

B. Performance Evaluation of the CE-OFDM System
Fig. 6 and Fig. 7 show a performance comparison in terms

of BER against EbNo in the VLC channel model, for 4, 16 and
64, 256-QAM mappings, respectively. The values 2πh = 1.5
and 2πh = 2.8 are used to show the difference in performance
between Region A an Region B of the CE-OFDM system.
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Fig. 6: BER versus EbNo for 4 and 16-QAM.

The simulation results clearly demonstrate that the con-
ventional OFDM outperforms the proposed format in all
the considered subcarrier mappings. In the forward error
correction (FEC) limit (BER = 1×10−3) of Fig. 6(a), the EbNo
requirements are ∼ 8.2 and ∼ 12.45 dB for OFDM and CE-
OFDM with 2πh = 2.8, respectively. The power penalties for
16, 64 and 256-QAM are ∼ 4.4, ∼ 5.0 and ∼ 3.9 dB respectively,
as shown in Figs. 6(b), 7(a) and 7(b). The scatterplot insets
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Fig. 7: BER versus EbNo for 64 and 256-QAM.

in the earlier mentioned figures were obtained at the FEC
limit with 2πh = 2.8 (optimal phase index).

Based on the executed simulations, we can conclude that
there exists a trade-off between performance and the flicker
mitigation technique based on the transmission of CE-
OFDM signals in the evaluated VLC channel model.

VI. CONCLUSIONS

A trade-off between performance and a flicker mitigation
technique based on the CE-OFDM signals in VLC systems is
established in this paper. The performance of a 273 Mb/s CE-
OFDM system, with 64−quadrature-amplitude modulation
subcarrier mapping in a bandwidth of 100 MHz, is compared
with the performance of a conventional OFDM system, after
propagation through a VLC channel in an empty room with
plaster walls.

Besides the strong dependence on the phase modulation
index 2πh, the simulation results show that, the peak-to-
average power ratio (PAPR = 3 dB) reduction technique
combats flicker with performance penalties.

Therefore, the results presented in this paper should be
taken into consideration in future VLC system designs, in
order to mitigate flicker and in consequence, to enhance
the behavior of a led lighting used for this purpose. An
experimental proof-of-concept of the proposed method is part
of our future works.
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Abstract—Este artigo realiza uma análise teórica e 

experimental sobre a amplificação paramétrica de sinais de RF 

decorrente do fenômeno instabilidade de modulação em enlace 

analógico a fibra óptica, com vistas à transmissão de sinais de 

radar contínuo com ganho de potência de RF. Este ganho é 

definido como a razão entre a potência de RF na extremidade do 

enlace e na entrada da fibra. O modelo se baseia nas equações 

acopladas da portadora óptica e das bandas laterais propagando-

se na fibra, cujo acoplamento é o conceito básico para 

transferência de energia da fonte laser para o sinal de RF.  Por 

meio de simulações com o software Optisystem©, verificou-se uma 

amplificação da potência de RF detectada para frequências entre 

4 e 8 GHz, quando os parâmetros não lineares são considerados. 

Demonstrou-se experimentalmente que para potências ópticas 

injetadas de +10 dBm e +15 dBm, foram observados, 

respectivamente, ganhos de potência de RF de 0,50 dB e 1,57 dB. 

Palavras chave—Amplificação paramétrica; auto modulação de 

fase; comunicação óptica; dispersão cromática; instabilidade de 

modulação. 

I. INTRODUÇÃO 

Em um ambiente de conflito, o radar é alvo de grande 
valor, uma vez que, se neutralizado, o sistema de controle das 
operações aéreas e alerta antecipado seriam degradados. 
Assim, é de interesse para a Defesa uma rede distribuída de 
radares, onde as antenas estariam localizadas remotamente e 
conectadas a uma central de processamento por meio de 
enlaces a fibra óptica [1].  

Os enlaces a fibra óptica apresentam fenômenos quando um 
sinal se propaga nesse canal, como, por exemplo, dispersão 
cromática, atenuação, não linearidade e ruído. A dispersão 
cromática provoca o desvanecimento cíclico da potência do 
sinal de RF detectado diretamente e os efeitos não lineares 
podem limitar a capacidade de transmissão de bits e a potência 
óptica transmitida [2],[3]. 

Quando se estuda a propagação na fibra considerando-se 
apenas os efeitos lineares, obtém-se simplificação matemática, 
porém excluem-se características de propagação que podem 
resultar em novas aplicações da fotônica. A instabilidade de 
modulação (IM) provém da ocorrência simultânea do 
fenômeno linear dispersão cromática e do fenômeno não linear 
auto modulação de fase ou SPM (Self-Phase Modulation), 
resultando na amplificação paramétrica das bandas laterais de 
modulação da portadora óptica, em situações específicas de 
acordo com a frequência de modulação e potência óptica. 

Originalmente, a IM foi observada no contexto da 
hidrodinâmica [4]. A partir de então, tem despertado interesse 

da comunidade científica com pesquisas em vários campos 
distintos [5]-[7]. Este fenômeno pode ser interpretado por meio 
de duas abordagens, modos acoplados e pequena perturbação 
[8]-[11]. Por se tratar de uma abordagem mais ampla, o 
acoplamento de ondas ópticas na fibra foi adotado neste 
trabalho e demonstra-se que a solução de pequena perturbação 
é um caso particular da abordagem geral, modos acoplados. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto da 
instabilidade de modulação em enlaces analógicos a fibra 
óptica monomodo padrão (SSMF), operando na condição de 
dispersão anômala e no regime não linear, com vistas à 
transmissão de sinais radar contínuos, com ganho de potência 
de RF. Este ganho é definido como a razão entre a potência de 
RF na extremidade do enlace e a potência de RF na entrada da 
fibra. Embora o fenômeno já tenha sido reportado por outros 
autores [12],[13], que obtiveram amplificação paramétrica do 
sinal de RF com base no efeito não linear FWM (Four-Wave 
Mixing), o trabalho foi realizado no Laboratório de Guerra 
Eletrônica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e constitui 
um indicador da consolidação das pesquisas do Grupo de 
Fotônica daquele laboratório, considerando o enlace analógico 
convencional ilustrado na Fig. 1. 

Para tanto, na Seção II é apresentado o modelo de 
acoplamento das ondas propagando-se na fibra óptica, com 
base na equação diferencial não linear de Schrödinger, no qual 
se postula a hipótese de envoltória lenta e fibra isotrópica. Em 
seguida, na Seção III, é demonstrado que as soluções das 
equações acopladas resultam na equação do ganho paramétrico.  
Na Seção IV são discutidos os resultados das simulações 
obtidos com o programa computacional OptiSystem©, cujos 
parâmetros foram os indicados no modelo analítico. Na Seção 
V demonstra-se experimentalmente a amplificação paramétrica 
do sinal de RF em um enlace analógico a fibra óptica e a Seção 
VI é dedicada aos comentários finais. 

II. ACOPLAMENTO DE ONDAS NA FIBRA ÓPTICA 

O diagrama em blocos simplificado de um enlace 

analógico a fibra óptica é apresentado na Fig. 1. 
 

 

Fig. 1. Representação esquemática de enlace a fibra óptica convencional com 
modulação externa e detecção direta. Conversor elétrico-óptico (E/O): 

modulador do tipo Mach-Zehnder (MZM). Fibra óptica monomodo padrão. 

Conversor óptico-elétrico (O/E): fotodetector com detecção direta. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

511



Na saída do fotodetector (conversor O/E) tem-se o sinal de 

RF modulante que pode alimentar uma antena de radar 

localizada remotamente. O campo óptico na saída do laser, na 

forma complexa, pode ser representado matematicamente por 

[14], 
 

�⃗� 0(𝑡) = √2𝜉𝑃0𝑒
𝑗[𝜔0𝑡+𝜃0]�̂� (1) 

 

onde 𝜔0 é a frequência angular, 𝜃0 é fase óptica inicial 

arbitrária, 𝑃0é a potência óptica, �̂� é o vetor unitário na direção 

de polarização, 𝜉 é uma constante que depende da seção 

transversal da fibra e da impedância da onda óptica. 

Utilizando as expansões de Jacobi-Anger, o campo óptico na 

saída do MZM balanceado e sem perdas por inserção é dado 

por: 
 

�⃗� 𝑜
𝑜𝑢𝑡(𝑡) =

�⃗� 𝑜
𝑖𝑛

2
𝑒𝑗𝜔0𝑡 ∑ 𝑎𝑛

+∞

𝑛=−∞

𝑒𝑗𝑛𝜔𝑅𝐹𝑡 

 

(2a) 

 

𝑎𝑛 = 𝑗𝑛[𝐽𝑛(𝑚1)𝑒
𝑗(𝑛𝜃1+𝜃2) + 𝐽𝑛(𝑚2)] (2b) 

 

onde 𝜔𝑅𝐹  é a frequência angular do sinal de RF, 𝜃1é a 

diferença de fase entre os sinais de RF aplicados ao MZM, 𝜃2é 

a diferença de fase entre os sinais de polarização, 𝐽𝑛(. )é a 

função de Bessel de primeira espécie e ordem 𝑛 e 𝑚1,2 os 

índices de modulação. 

Considerando apenas a portadora e as bandas laterais 

superiores, 𝑛 = 0,1, (2a) pode ser reescrita por: 
 

�⃗� 𝑜
𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐴 0𝑒

𝑗𝜔0𝑡 + 𝐴 +1𝑒
𝑗(𝜔0+𝜔𝑅𝐹)𝑡 + 𝐴 −1𝑒

𝑗(𝜔0−𝜔𝑅𝐹)𝑡 (3) 
 

onde  𝐴 𝑖 =
𝑎𝑖�⃗� 𝑖

𝑖𝑛

2
. 

Para entender como ocorre o acoplamento de ondas na fibra 

óptica, postula-se que no início do enlace o sinal óptico é 

constituído pelo sinal da portadora óptica, 𝜔0, pela banda 

lateral superior, 𝜔0 + 𝜔𝑅𝐹 , e pela banda lateral inferior, 𝜔0 −
𝜔𝑅𝐹 . A amplitude da envoltória do campo óptico é determinada 

pela seguinte expressão: 
 

𝐴(𝑍, 𝑇) = 𝐴0(𝑍) + 𝐴+1(𝑍)𝑒𝑗𝜔𝑅𝐹𝑇 + 𝐴−1(𝑍)𝑒−𝑗𝜔𝑅𝐹𝑇 (4) 
 

onde 𝐴0(𝑍), 𝐴+1(𝑍) e 𝐴−1(𝑍) são as amplitudes da portadora 

óptica, da banda lateral superior e da banda lateral inferior, 

respectivamente.  A distância de propagação (Z) e o tempo (T) 

foram modificados para um observador que se desloca com a 

envoltória do campo. 

A IM é um processo degenerado do fenômeno mistura de 

quatro ondas (FWM) [15].  Fisicamente significa que o forte 

bombeamento do laser gera duas bandas laterais simétricas no 

domínio espectral.  Se a portadora óptica, 𝜔0, e as bandas 

laterais, 𝜔0 ± 𝜔𝑅𝐹 , propagam-se ao mesmo tempo na fibra, 

haverá uma troca de energia [16].  A energia de dois fótons do 

laser é usada para criar dois fótons diferentes, um na frequência 

𝜔0 + 𝜔𝑅𝐹  e outro na frequência 𝜔0 − 𝜔𝑅𝐹 , satisfazendo o 

princípio de conservação de energia [16]. Como as 

componentes espectrais propagam-se na fibra óptica 

juntamente com o sinal proveniente do laser, o fenômeno é 

denominado de instabilidade de modulação induzida [15]. 

A variação da envoltória do pulso óptico, 𝐴(𝑍, 𝑇), à medida 

que se propaga na fibra óptica é descrita pela equação não 

linear de Schrödinger (NLSE) [13]. Por simplicidade e 

considerando que a atenuação na fibra possui um valor médio, 

adota-se 𝛼 = 0 e a NLSE pode ser expressa por: 
 

𝜕𝐴

𝜕𝑍
= 𝑗

𝛽2

2

𝜕2𝐴

𝜕𝑇2
− 𝑗𝛾|𝐴|2𝐴 

(5) 
 

A Equação (5) permite analisar o comportamento da 

amplitude da envoltória em função da posição, 𝑍, e do instante 

de tempo, 𝑇, levando em consideração a dispersão cromática, 

dada pelo parâmetro de dispersão de 2ª ordem 𝛽2 (ps²/km), e o 

efeito não linear Kerr, dado pelo parâmetro 𝛾 (= 2𝜋𝑛2/
𝜆0𝐴𝑒𝑓𝑓), onde 𝑛2 é o coeficiente do índice de refração não 

linear, 𝜆0 é o comprimento de onda da portadora óptica e 𝐴𝑒𝑓𝑓 

a área efetiva da fibra. 

Uma vez que o objetivo desta seção é de determinar as 

características da envoltória e como as três ondas 

eletromagnéticas que são lançadas na fibra óptica se acoplam e 

transferem energia entre si, substitui-se (4) em (5): 
 

𝑑𝐴0

𝑑𝑍
= −𝑗𝛾[𝐴0(|𝐴0|

2 + 2|𝐴+1|
2 + 2|𝐴−1|

2)

+ 2𝐴0
∗𝐴+1𝐴−1] 

 (6a) 
𝑑𝐴+1

𝑑𝑍
= −𝑗𝛾[𝐴+1(2|𝐴0|

2 + |𝐴+1|
2 + 2|𝐴−1|

2)

+ 𝐴0
2𝐴−1

∗ ] − 𝑗
𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 𝐴+1 

 (6b) 
𝑑𝐴−1

𝑑𝑍
= −𝑗𝛾[𝐴−1(2|𝐴0|

2 + |𝐴−1|
2 + 2|𝐴+1|

2)

+ 𝐴0
2𝐴+1

∗ ] − 𝑗
𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 𝐴−1 
(6c) 

 

onde os harmônicos de ordens superiores, ±2𝜔𝑅𝐹  e ±3𝜔𝑅𝐹, 

foram desprezados, os índices que indicam a dependência das 

amplitudes com a distância 𝑍 foram omitidos para simplificar a 

notação, os asteriscos são os complexos conjugados e |𝐴𝑖|
2 =

𝐴𝑖𝐴𝑖
∗ = 𝑃𝑖 são as potências.  Postulando que a potência da 

fonte laser é muito maior que as potências das bandas laterais, 

|𝐴0|
2 ≫ |𝐴+1|

2 e |𝐴0|
2 ≫ |𝐴−1|

2, a solução analítica de (6a) é 

dada por: 
 

𝐴0 = √𝑃0 exp[𝑗(𝜃0 − 𝛾𝑃0𝑍)] (7) 
 

onde 𝑃0 = |𝐴0|
2é a potência óptica da portadora e 𝜃0sua fase 

inicial.  Nesta condição, a potência da fonte laser permanece 

constante e sua variação é desprezível (undepleted). 

Substituindo (7) em (6b) e (6c) resulta em: 
 

𝑑𝐴±1

𝑑𝑍
= −𝑗𝛾 {𝐴±1 (2𝑃0 + |𝐴±1|

2
+ 2|𝐴∓1|

2)

+ 𝑃0 exp[2𝑗(𝜃0 − 𝛾𝑃0𝑍)] 𝐴∓1
∗ } − 𝑗

𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 𝐴±1 

 (8) 
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Considerando que 2𝑃0 + |𝐴±1|
2
+ 2|𝐴∓1|

2 ≈ 2𝑃0 e 

introduzindo a notação, 𝐴±1 = 𝐵±1 exp(−𝑗𝛾𝑃0𝑍), reescreve-se 

(8) por: 
 

𝑑𝐵±1

𝑑𝑍
= −𝑗𝐵±1 (𝛾𝑃0 +

𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 ) − 𝑗𝛾𝑃0𝑒
2𝑗𝜃0𝐵∓1

∗  
(9) 

 

As variações das amplitudes das bandas laterais em (9) 

estão acopladas e são funções da potência óptica. Tomando o 

complexo conjugado de(
𝑑𝐵−1

𝑑𝑍
) em (9), as equações acopladas 

podem ser expressas na forma matricial: 
 

𝑑

𝑑𝑍
[
𝐵+1

𝐵−1
∗ ] = 𝑀 [

𝐵+1

𝐵−1
∗ ]

= [
−𝑗 (𝛾𝑃0 +

𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 ) −𝑗𝛾𝑃0𝑒
−2𝑗𝜃0

𝑗𝛾𝑃0𝑒
−2𝑗𝜃0 𝑗 (𝛾𝑃0 +

𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 )

] [
𝐵+1

𝐵−1
∗ ] 

(10) 

III. GANHO PARAMÉTRICO 

A Equação (10) indica que as variações das amplitudes das 

bandas laterais são dadas pela matriz M, cujos autovalores são: 
 

𝜆′ = ±𝑔 = √−
𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 (2𝛾𝑃0 +
𝛽2

2
𝜔𝑅𝐹

2 ) 
(11) 

 

A Equação (11) também foi obtida por [15] através da 

abordagem perturbacional, na qual o sinal de modulação é 

considerado uma pequena perturbação da solução estável para 

a portadora óptica. 

Se as condições 𝛽2 < 0 e 2𝛾𝑃0 >
|𝛽2|

2
𝜔𝑅𝐹

2  forem satisfeitas, 

os autovalores são reais, um positivo e outro negativo. Com 

isso, as bandas laterais serão gradualmente amplificadas e 

parametrizadas pela frequência de modulação 𝜔𝑅𝐹 . A condição 

𝛽2 < 0 significa que a fibra opera na região de dispersão 

anômala. 

Recorrendo-se à álgebra de matrizes, os autovetores 

associados aos autovalores, ±𝑔, de M são determinados por 

meio dos sistemas lineares: 
 

[
𝑎 ∓ 𝑔 𝑏

𝑏∗ −𝑎 ∓ 𝑔
] [

𝑉1
±

𝑉2
±] = [

0
0
] 

(12) 
 

onde 𝑉1,2
± são os autovetores associados a cada autovalor de M. 

Para deduzir as soluções das equações acopladas que 

descrevem as variações das amplitudes das bandas laterais, 

substitui-se as soluções não triviais de (12) em (10). Após 

manipulações algébricas e recorrendo-se às identidades 

trigonométricas para cosh(𝑔𝑍) e senh(𝑔𝑍), tem-se que: 
 

𝐵+1(𝑍) = 𝐵+1(0) [cosh(𝑔𝑍)

−
1

𝑔
𝑗(𝛾𝑃0 − |𝛽2|𝜔𝑅𝐹

2 2⁄ ) senh(𝑔𝑍)] 
(13) 

 

𝐵−1
∗ (𝑍) = 𝐵−1

∗ (0) [
1

𝑔
𝑗(𝛾𝑃0𝑒

−2𝑗𝜃0) senh(𝑔𝑍)] 
(14) 

 

Em (13) e (14), os valores iniciais das amplitudes das 

bandas laterais são multiplicados por funções hiperbólicas de 

𝑔𝑍, que podem resultar em amplificação dados os parâmetros 

de 𝑔. 

O ganho de potência de RF na fibra óptica é definido como 

a razão entre a potência de RF na extremidade do enlace e a 

potência de RF na entrada da fibra.  Com relação ao ganho 

decorrente da indução da instabilidade de modulação, ele pode 

ser composto por duas parcelas. Considerando um fotodetector 

quadrático, tem-se que: 
 

𝐺𝐼𝑀 = 𝐺1 + 𝐺2 = |
𝐵+1(𝑍)

𝐵+1(0)
|

2

+ |
𝐵−1(𝑍)

𝐵−1(0)
|

2

 
(15) 

 

onde 𝐺𝐼𝑀é o ganho total, 𝐺1 é o ganho da banda lateral superior 

e 𝐺2é o ganho da banda lateral inferior. 

Substituindo (13) e (14) em (15), o ganho paramétrico 

decorrente da instabilidade de modulação é dado por [17]: 
 

𝐺𝐼𝑀 = 1 + 2 (
𝛾𝑃0

𝑔
)
2

senh²(𝑔𝑍) 
(16) 

 

A Fig. 2 mostra a curva do ganho em dB em função da 

frequência de RF e parametrizada pela potência óptica. Foi 

construída com base em (16).  

 

Fig. 2. Curvas do ganho em dB em função da frequência de RF e 

parametrizada pelas potências ópticas de 100 mW, 200 mW e 300 mW.  

Parâmetros utilizados:  𝛽2 = −22 ps²/km, 𝛾 = 1,32 W-1km-1 e 𝐿 = 10 km. 

 

Considerando-se a potência óptica de 100 mW, um sinal de 

RF com frequência de 20 GHz poderá ser amplificado, como 

indicado pelas setas na referida figura. 

IV. RESULTADOS NUMÉRICOS 

As simulações foram realizadas usando o software 
OptiSystem. Foi estabelecida uma configuração de enlace 
analógico a fibra óptica e analisou-se a amplificação 
paramétrica decorrente da instabilidade de modulação induzida 
em função do parâmetro não linear, comprimento do enlace e 
frequência de modulação. Considerou-se valores típicos de 
fibra monomodo padrão: 𝛽2 = −20 ps²/km, 𝛾 = 1,32 W-1km-1. 
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A. Amplificação Paramétrica com Variação do Parâmetro 

Não Linear 

A Fig. 3 mostra o resultado da simulação na qual se verifica 
a variação da potência de RF detectada em função da potência 
óptica do laser, mantendo-se fixos o comprimento do enlace 
(25 km) e a frequência de RF (10 GHz).   

 
Fig. 3. Variação da potência de RF detectada em função da potência óptica 

do laser e parametrizada pelo parâmetro não linear (𝛾). Comprimento do 

enlace: 25 km. Frequência de RF: 10 GHz. 

Da Fig. 3, verifica-se que a curva correspondente a 𝛾 =
1,32 W-1km-1 está acima e cresce mais rapidamente em relação 
à curva da condição de fibra dispersiva linear (𝛾 = 0).  Isto 
revela um aumento da potência de RF, resultante da inter-
relação entre o fenômeno auto modulação de fase e dispersão 
cromática.  Como exemplo, se a potência óptica for de +16 
dBm haverá um acréscimo na potência de RF de 3,4 dB. 

B. Amplificação Paramétrica com Variação do Comprimento 

do Enlace 

A Fig. 4 ilustra a variação da amplificação paramétrica com 
o comprimento do enlace para dois valores: 1 m e 10 km.   

 

Fig. 4. Sinal de RF na saída do fotodetector no domínio da frequência. 𝑃𝑜 =
+15dBm,𝛽2 = −20 ps²/km,𝛾 = 1,32 W-1km-1,𝛼 = 0, 𝜆𝑜 = 1550 nm e 𝑓𝑅𝐹 =

10GHz. (a) 1 m; e (b) 10 km. 

A potência do laser foi mantida fixa em +15 dBm e 

visando comparar o modelo teórico estabelecido em (11), a 

fibra foi considerada sem perdas (𝛼 = 0, onde 𝛼 é o 

coeficiente de atenuação). Verifica-se que houve aumento na 

potência de 0,75 dB, e este resultado está de acordo com a 

previsão teórica. 

C. Amplificação Paramétrica com Variação da Frequência 

de Modulação 

A Fig. 5 ilustra o comportamento da potência normalizada 
do sinal de RF fundamental detectado em função da frequência 
de modulação.  O comprimento do enlace foi mantido fixo em 
75 km e não foi considerada a atenuação da potência, visando 

analisar o comportamento da instabilidade de modulação 
induzida. 

 
Fig. 5. Potência de RF normalizada em função da frequência de modulação 

(GHz).  𝑃𝑜 = +10 dBm,𝛽2 = −20 ps²/km, 𝛾 = 1,32 W-1km-1, 𝛼 = 0, 𝜆𝑜 =
1550 nm e 𝐿 = 75 km. 

Na curva contínua, o efeito SPM não foi incluído (𝛾 = 0) e 
a fibra se comporta como dispersiva e linear, sendo que a 

potência de RF é proporcional ao fator cos² [
𝜋𝐿𝐷

𝑐
𝜆𝑜
2𝑓𝑅𝐹

2 ] [18]. 

Observa-se que há valores de 𝑓𝑅𝐹 para os quais não há potência 
de RF detectada. 

Os pontos marcados com losangos preenchidos na curva 
tracejada da Fig. 5 foram obtidos por meio de simulação, 
considerando uma fibra dispersiva e não linear.  Verifica-se um 
deslocamento dos pontos nulos e uma amplificação da potência 
de RF.  Esta última constatação fica evidente no intervalo de 
frequência entre 4 e 8 GHz. 

Como a potência normalizada é obtida por meio da razão 
entre as potências de RF no final e no início do enlace, é 
possível comparar o resultado da simulação com a previsão 
analítica (11). Verifica-se que a instabilidade de modulação não 
ocorre para 𝑓𝑅𝐹 >~8 GHz e, portanto, o sinal de RF não é 
amplificado.  Contudo, além do atraso de fase em função da 
dispersão cromática, existe o deslocamento não linear da fase 
decorrente do efeito SPM e, por isso, os pontos de nulos são 
deslocados. 

V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A Fig. 6 contém o diagrama do experimento para 

demonstrar a variação da potência do sinal de RF à medida que 

se propaga na fibra óptica, quando é induzida a instabilidade de 

modulação. Variou-se a potência óptica na entrada do enlace 

para três valores: 0 dBm, +10 dBm e +15 dBm.  Utilizou-se 

laser DFB CW (1550,0 nm), modulador de intensidade Mach-

Zehnder polarizado no ponto de quadratura, sinal de RF de 10 

GHz (0 dBm), 9,0 km de fibra óptica SMF-28® e fotodetector 

(PD) InGaAs/PIN. 

 
Fig. 6. Diagrama do experimento para demonstrar a instabilidade de 

modulação. PC: controlador de polarização. MZM: modulador Mach-Zehnder. 

EDFA: amplificador a fibra dopada com érbio. SSMF: fibra óptica monomodo 

padrão. PD: fotodetector. RFSA: analisador de espectro de RF. 
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Com o analisador de espectro de RF, foram tomadas 

medidas na saída do PD para cada valor de potência óptica. 

Para comparar e estimar se houve variação na amplitude do 

sinal de RF, a potência óptica na entrada do fotodetector foi 

atenuada e mantida a mesma, - 2,7 dBm, para cada valor de 

potência óptica lançada na fibra. 

As medidas foram efetuadas cinco vezes e a Fig. 7 

apresenta as imagens da tela do analisador de espectro elétrico 

correspondentes à potência de RF detectada de uma medição.  

Percebe-se que o valor da potência de RF aumentou a despeito 

de o sinal de RF ter sido recuperado com o mesmo valor de 

potência óptica. Ao final das repetições, o valor médio da 

amplificação para potência óptica de +10 dBm foi 0,50 dB e 

para potência óptica de +15 dBm foi de 1,57 dB. 

 

Fig. 7. Medidas#1: imagens da tela do analisador de espectro elétrico 

correspondentes ao sinal de RF detectado (10 GHz), após propagar-se por 9,0 
km e com potência óptica lançada na fibra de: (a) 0 dBm, (b) +10 dBm e (c) 

+15 dBm.  Potência óptica no fotodetector mantida em -2,7 dBm. 

Para avaliar a consistência das medidas realizadas, a Fig. 8 

mostra as curvas teóricas do ganho de potência de RF em 

função da frequência de modulação e parametrizada pela 

potência óptica, conforme (16).  

 

Fig. 8. Obtidas de (16), curvas do ganho em dB em função da frequência de 

RF e parametrizada pelas potências ópticas de 0 dBm, +10 dBm e +15 dBm.  

Parâmetros utilizados:  𝛽2 = −20 ps²/km, 𝛾 = 1,32 W-1km-1 e 𝐿 = 9 km. 

Foram construídas três curvas para potências ópticas de 0 

dBm, +10 dBm e +15 dBm.  Em conclusão, verifica-se que 

tendo como referência a potência de 0 dBm, houve aumento 

de 0,12 dB, para + 10 dBm, e 1,12 dB, para potência óptica de 

+15bdBm, que se mostram consistentes, respectivamente, com 

os valores experimentais de 0,50 dB e 1,57 dB. 

VI. COMENTÁRIOS FINAIS 

Neste trabalho demonstrou-se que a indução da 

instabilidade de modulação em enlaces analógicos a fibra 

óptica monomodo padrão, operando na condição de dispersão 

anômala e no regime não linear, pode resultar na amplificação 

paramétrica do sinal de RF. O modelo analítico do ganho foi 

desenvolvido a partir do acoplamento das ondas na fibra 

óptica. As previsões teóricas foram comprovadas pelos 

resultados das simulações numéricas com o programa 

OptiSystem© e a demonstração experimental proporcionou 

resultados em concordância com trabalhos previamente 

publicados. 
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Resumo—O risco associado ao crescente número de cirurgias 

no mundo tende a ser minimizado com o uso de técnicas de 

cirurgias minimamente invasivas, nas quais a videoendoscopia é 

predominantemente usada. Procedimentos como cirurgias 

neuroendoscópicas intraventriculares são realizados em meio 

líquido e a ocorrência de hemorragia obscurece a visão do 

cirurgião, podendo provocar a interrupção do procedimento e 

trazer riscos ao paciente. O presente trabalho propõe o uso de 

iluminação infravermelha com LEDs de alta potência e a captura 

da imagem nessa faixa do espectro para possibilitar a 

visualização, detecção e eliminação do fluxo hemorrágico a fim de 

evitar a interrupção de procedimentos endoscópicos delicados. 

Palavras Chave — iluminação; LED; videoendoscopia. 

I. INTRODUÇÃO 

No ano de 2012 estima-se que o número de cirurgias 
realizadas no mundo foi de 359,5 milhões, um aumento de 38% 
em relação ao número de cirurgias realizadas em 2004 [1]. 
Estima-se ainda que aproximadamente 48% das complicações 
em internamentos estão relacionados a cirurgias e anestesias, 
sendo que de 30% a 50% desses casos poderiam ser evitados 
[2]. Cirurgias com auxílio de endoscópios, aplicados 
predominantemente em técnicas de cirurgias minimamente 
invasivas, têm sido desenvolvidas e aprimoradas a fim de trazer 
benefícios como menor trauma e tempo de recuperação. 

Cirurgias neuro-endoscópicas intraventriculares são 
exemplos de procedimentos delicados e que requerem 
habilidade do cirurgião. São realizadas em meio líquido e um 
dos riscos envolvidos é a ocorrência de sangramento, que pode 
deixar a solução turva e obstruir a visão do cirurgião [3,4]. 
Nesses casos, mesmo contando com imagens pré-operatórias 
por ressonância magnética de alta definição e sistema de 
navegação acoplado ao sistema endoscópico, a hemorragia 
pode impedir a continuação do procedimento, o que aumenta o 
risco de morte do paciente bem como de outras complicações 
[4]. 

Uma técnica para lidar com hemorragias em cirurgias 
endoscópicas intraventriculares é a Small Chamber Irrigation 
Technique – SCIT [4]. Ela consiste em irrigar generosamente 
com uma solução transparente para criar uma pequena câmara 
dessa solução próxima à ponta do endoscópio, diluindo o 

sangue de forma a permitir boa visibilidade no raio dessa 
câmara. Esta técnica permite a visualização de uma região 
muito pequena em torno da ponta do endoscópio quando ele 
está próximo aos tecidos. Caso o cirurgião consiga identificar o 
ponto de origem do sangramento e o endoscópio for 
aproximado o suficiente do ponto exato é possível intervir de 
modo a conter o sangramento. Contudo, ela só será eficaz se 
for possível identificar o local exato do sangramento o que não 
é trivial. 

Desenvolvimentos recentes têm criado novas alternativas 
para aquisição de imagens médicas. Algumas aplicações 
utilizam imageamento com luz infravermelha em diagnósticos 
oftalmológicos, espectroscopia para medição de fluxo e 
oxigenação e cirurgias auxiliadas por imagem [5].  

O sangue apresenta características ópticas diferentes em 
cada estado de oxigenação: venoso e arterial. No entanto, 
apresentam menor absorbância para ambos os casos no 
comprimento de onda de 805 nm (ponto isosbéstico) [6,7]. Isso 
proporciona melhor visibilidade através do sangue em imagem 
capturada na região do infravermelho próximo que na faixa do 
espectro da luz visível. 

Este artigo apresenta a proposta de um sistema de 
iluminação com LEDs de alta potência, ajustável, com fontes 
de luz branca e infravermelha, acoplável e adaptável a um 
endoscópio convencional. Espera-se, com isso, melhorar a 
visibilidade do cirurgião em casos de procedimentos em meio 
líquido na ocorrência de hemorragias, a fim de que tais 
procedimentos não sejam interrompidos. 

II. ILUMINAÇÃO INFRAVERMELHA EM PROCEDIMENTOS 

MÉDICOS 

Os sensores da maioria das câmeras digitais atuais 
consistem em uma matriz de plano focal de sensores, do tipo 
CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) ou do tipo 
CCD (charge-coupled device) [5,8]. Em uma câmera a cores, 
cada pixel é normalmente formado por um conjunto de 
fotodetectores, microlentes, filtro de cores e filtro bloqueador 
de infravermelho. As câmeras disponíveis no mercado 
normalmente bloqueiam a luz infravermelha para que a 
imagem produzida seja similar à percebida pelo olho humano. 
A resposta da câmera à luz infravermelha depende, portanto, 
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das propriedades ópticas do filtro e dos elementos ópticos entre 
a lente e o sensor [5]. A sensibilidade dos sensores de imagem 
baseados em silício se estende até cerca de 1100 nm [5], dentro 
do infravermelho próximo [9]. 

Trabalhos realizados utilizaram o infravermelho próximo 
para auxiliar em procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, 
o imageamento por fluorescência no espectro do infravermelho 
próximo [11,12]. Nessa técnica de imageamento são usados 
agentes de contraste fluorescentes, como a Indocianina Verde 
(Indocyanine Green - ICG), que apresenta pico de excitação no 
comprimento de onda de 807 nm. A utilização de contraste 
permite combinar luz visível e infravermelha para detectar a 
fluorescência resultante do acúmulo de ICG em nódulos 
linfáticos sentinelas em pacientes com câncer de mama, por 
exemplo [12].  

Turhan e Ersahin [13] utilizaram duas câmeras 
endoscópicas e duas fontes de luz separadas, uma no espectro 
visível e outra no espectro do infravermelho próximo e 
compararam, em termos da duração da visibilidade do ponto de 
sangramento, o desempenho dos dois conjuntos, fonte de luz e 
câmera. Foi demonstrado, através das diferenças de brilhos, 
que o ponto de sangramento pôde ser visto por um período de 
tempo maior com a câmera infravermelha. Esta técnica 
precisaria, a priori, ser utilizada com dois endoscópios 
diferentes o que traria uma dificuldade adicional durante a 
cirurgia. 

III. PROPOSTA DE ILUMINADOR 

A proposta do iluminador pode ser visualizada na Fig. 1. 
Sua ideia central consiste em disponibilizar para o cirurgião as 
opções de iluminação com luz branca ou infravermelha. A 
escolha e o controle de suas intensidades poderá ser realizada 
por meio de pedais, evitando a ajuda de terceiros ou uma 
pausa, mesmo que mínima, na cirurgia mantendo o campo 
visual o mais estável possível. 

As fontes de luz serão implementadas com LEDs de alta 
potência no visível, luz branca, e no infravermelho. A luz 
emitida pelos LEDs será combinada para uma única saída e 
acoplada nos endoscópios comerciais, sem a necessidade de 
adaptação do equipamento cirúrgico. 

 

Fig. 1. Diagrama de blocos do sistema proposto de iluminação endoscópica. 

Para a obtenção preliminar das imagens foi utilizada uma 
câmera comercial, já disponível no Laboratório de Sistemas 
Embarcados da Escola Politécnica de Pernambuco (LSE-POLI) 

do modelo Hercules Optical Glass composta por um sensor 
CMOS VGA de resolução máxima de vídeo de 800 x 600 
pixels com capacidade para gravação de vídeo em até 30 
quadros por segundo (FPS - Frames per Second). A câmera 
conta com 4 diodos de iluminação, que foram bloqueados para 
não interferir no experimento. A lente removível com foco 
manual foi substituída por uma lente que não possui filtro 
bloqueador de infravermelho. 

Os experimentos preliminares foram realizados com uma 
fonte de sangramento simulada dentro de um recipiente 
transparente e uma câmera externa. O sangue humano 
apresenta transmitância relativamente alta para comprimentos 
de onda na faixa do infravermelho próximo. Conforme 
apresentado em [6,7], as curvas de absorbância para sangue 
oxigenado e não oxigenado apresentam um ponto isosbéstico 
em 805 nm. Nesse ponto a absorbância é baixa para ambos os 
casos. Experimentos com sangue humano requerem uma série 
de cuidados para evitar contaminação bem como a sua 
coagulação, contudo a transmitância do vinho tinto, a despeito 
de um fator de escala que pode ser, a princípio, compensado 
com a intensidade da luz, é extremamente semelhante à 
transmitância do sangue [5]. 

IV. RESULTADOS 

A. Escolha do vinho 

Uma das investigações iniciais foi no sentido da escolha do 
vinho a ser utilizado. Os resultados presentes na literatura não 
indicam qual tipo de vinho tinto possui a menor transmitância 
no espectro visível.  

Dois tipos diferentes de vinho tinto, seco e suave, foram 
adquiridos para determinar qual deles seria o mais adequado 
para, de maneira semelhante ao sangramento, impedir a 
visualização no espectro visível. A Fig. 2 apresenta a imagem 
captada com iluminação visível para os dois vinhos. Ambas as 
imagens das Figs. 2(a) e 2(b) apresentam mesmo nível de 
luminosidade. É perceptível que o vinho suave dificulta mais a 
visualização das estruturas imersas. 

B. Resultados preliminares 

Foi utilizado um recipiente de vidro de dimensões 146 mm 
(largura) x 130 mm (altura) x 103 mm (profundidade), 
contendo 1 litro de água e um equipo com uma extremidade 
imersa na água. Para simular o sangue foi usado vinho tinto 
suave sendo inserido em um fluxo contínuo por meio do 
equipo. O aparato experimental utilizado para os testes 
preliminares é mostrada na Fig. 3(a). Um circuito preliminar de 
potência e controle foi projetado e montado, com auxílio da 
plataforma Arduino, conforme mostrado na Fig. 3(b). 

 Foi observado que, ao ser expelido pela extremidade imersa 
do equipo, o vinho tinto formou um fluxo, rapidamente se 
diluiu e diminuiu a visibilidade a ponto de não poder ser visto 
pela imagem em cores. Iluminando a solução com o LED 
infravermelho e observando a imagem captada sem o filtro de 
bloqueio de infravermelho, a visibilidade da cena foi mantida. 
Embora a reprodução das cores tenha sido prejudicada, o fluxo 
pôde ser detectado, como destacado na Fig. 4. Com isso, é 
possível inferir que fenômeno semelhante poderá ser observado 
em situações reais de procedimentos endoscópicos em meio 
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líquido, permitindo, em princípio, que o procedimento 
cirúrgico não seja interrompido. 

 

 

Fig. 2. Iluminação com luz branca em (a) vinho tipo suave e (b) vinho 
tipo seco. 

 

Fig. 3. Aparato experimental (a) e visualização do circuito de iluminação (b). 

V.  CONCLUSÃO 

Resultados preliminares sugerem que o sistema de 
iluminação proposto será capaz de, ao permitir a escolha de 
emissão em qualquer combinação de luz branca e 
infravermelha, conservar a visibilidade do cirurgião na 
ocorrência de hemorragias em cirurgias com auxílio de 
endoscópio realizadas em meio líquido.  

A visualização e identificação das fontes de fluxo 
hemorrágico permitirá a interrupção da hemorragia e a 
restauração da visibilidade no espectro da luz visível e, 
consequentemente, a continuidade do procedimento cirúrgico. 
Com a não interrupção das cirurgias por conta de sangramentos 
espera-se diminuir o risco de morte do paciente e complicações 
durante e após o procedimento cirúrgico. 

 

 

Fig. 4. Visualização em infravermelho de solução irrigada com vinho 

tinto. A seringa, ao fundo da imagem, continua preenchida 100% com 
vinho tinto.  
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Abstract—In this paper, we propose an all-optical OR logic 

device structure based on a Michelson interferometer composed 

of semiconductor optical amplifier (SOA-MI) and symmetrically 

identical Fiber Bragg Grating (FBG) at the output of each of its 

arms. The numerical simulation of an OR logic gate was 

implemented in OptiSystem 15.0 software by OptiWave 

Corporation for high-speed optical processing and analysis of 

nonlinear properties induced by SOA. With some parameters, 

the high-speed OR gate based on SOA-MI is executed and the 

results can demonstrate a structure of high-performance optical 

logic devices. 

Keywords—All-Optical; Logic gate; Michelson Interferometer; 

Semiconductor Optical Amplifier 

I.  INTRODUCTION 

In order to obtain all-optical systems, it is necessary that all 
the components that are used in optical communication 
networks and signal processing are all-optical [1]. In this sense, 
optical gate have been considered as essential elements for the 
execution of functions, such as packet synchronization, add-
drop multiplexing, address recognition, regeneration and signal 
processing, data encryption and clock recovery, where the 
semiconductor optical amplifier (SOA) is an ideal component 
for such an implementation [2, 3]. Therefore, to make the 
digital gates on all-optical logic gates on the same platform, 

several basic designs need to be developed [1]. The execution 
of optical logic gate based on non-linear SOA elements is of 
great relevance in signal processing in high-speed optical 
communication networks, increasing its bandwidth, since SOA 
offers a non-linear effect and a fast processing of the optical 
signal, as well as the realization of low faceted reflectivity, thus 
reducing the coupling losses, because a strong change of the 
refractive index occurs and consequently a high gain of the 
signal [4]. The means comprised of optical nonlinearities can 
be implemented in all-optical logic gates, being an effective 
component with the principle of changing the transmission 
characteristics of the non-linear medium by means of optical 
control pulses [5]. With the advances in the field of optical 
semiconductor devices, SOAs have become very relevant for 
use in optical communication networks for line amplification 
and optical switching purposes [2]. Therefore, we present here 
an all-optical OR gate system based on SOA-MI with FBGs. 
The results were compared for different amounts of bits in their 
inputs, being 4, 6, 8, 16 and 32-bits. The analysis of the results 
was performed through the optical spectrum and the eye 
diagram together with the Maximum Quality Factor, for each 
case. The paper is organized as follows: in section II the design 
of the SOA-MI is presented, in section III the results and 
discussions of the simulations and finally in section IV the 
conclusions, acknowledgments and references. 
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II. PROJECT OF ALL-OPTICAL OR LOGIC GATE WITH SOA-MI  

A. Schematic of a Michelson interferometer in Optical Fiber 

The simulation configuration in the Optisystem software is 
shown in Fig. 1 to 3. In this all-optical OR logic gate 
simulation based on Michelson Interferometer fiber-optic [6], 
the transmitter (Fig. 1) consists of two input signals A and B 
generated from the bit sequence generator with the optical 
Gaussian pulse generator at wavelength 1556 nm with input 
power of 0.3 mW at a transmission bit rate of 10 Gb/s, coupled 
to the two gates and combined with a continuous wave laser 
(Pump CW laser) of 1550 nm with input power of 0.25 mW, 
through a Power Combiner 2x1.  

 

Fig. 1. Transmitter of All-optical OR logic gate. 

The principle of the Michelson interferometer is that a 
source falls on the beam splitter, dividing it into two equal 
paths, which in turn reflect and rejoin the same divisor to create 
fringes of interference. In optical fibers, the Michelson 
configuration can be obtain from the cascade association of 
two optical components: a directional coupler and 100% 
reflective linear FBGs, which act as nonlinear mirrors [6]. 
Thus, the Power Combiner output enters at the Traveling Wave 
SOA with injection current of 0.15 A, which in turn is 
connected to a Power Splitter 1x2 having both symmetrically 
identical FBGs with frequencies equal to those of the Pump 
Laser CW (Fig. 2). For this simulation, we use the concept of 
cross-gain modulation (XGM) [7, 8], where the output signals 
of the FBGs are again coupled through the Pump Coupler Co-
Propagating through another Traveling Wave SOA of the same 
configuration as the previous one. 

The optical signal is filtered through a Gaussian Optical 
Filter, with a frequency of 1556 nm and 20 GHz bandwidth, to 
reject interferences and noise components and then is optically 
converted to electrical form through the Optical Receiver, with 
a cut-off frequency of 0.75 * bit rate Hz, and is delivered to a 
NRZ Pulse Generator. The OR output signal is obtained from 
the Oscilloscope Visualizer viewer. The system performance is 
analyzed according to the Eye Diagram Analyzed or BER 

Analyzed (Fig. 3). For a good performance of the optical 
systems, these parameters have ideal values, being equal to 6 
for the Q-factor, corresponding to a BER of 10-9 [9]. 

Fig. 2. Channel of OR logic gate based on SOA-MI. 

 

Fig. 3. Receiver of OR logic gate using SOA-MI with two input signals.  

B. OR Logic Gate 

The OR logic gate is one of the main operations along with 
AND, XOR and NOT, and can generate new gates through 
their combinations, which are NAND, NOR, and XNOR. The 
truth table for the OR gate produces the bit “0” when all its 
inputs are bit “0”, otherwise the output is bit “1” [7, 10]. 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

For better visualization of the results, the images were 
organized according to the amount of bit sequence, in this case 
of 4, 6, 8, 16 and 32-bits. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

521



    
    (a)         (b) 

The table I shows the different bit numbers used for the two 
4, 6, 8, 16 and 32-bits input signals and the electrical and 
optical outputs of the OR logic gate. 

With the help of the Eye diagram, the Max. Q-factor, Min. 
BER, Eye Height, Threshold and Decision Inst. are also 
analyzed and listed in table II and Fig. 4 (a) and (b), in order to 

analyze the performance of the OR gate for different input 
signals on the A and B gates being 4, 6, 8, 16 and 32-bits.  

The output of the logic gate has a dependence on the input 
powers and the CW Laser, where you have a better Q-Factor 
with less power, so the 6-bit has a BER close to zero. The BER 
varies with the Q-Factor, since it improves when Q increases.  

TABLE I.  THE DIFFERENT NUMBER OF BIT  FOR OR OPERATION 

Signal 
Number of Bit 

4-bits 6-bits 8-bits 16-bits 32-bits 

Input A 0110 010010 01011010 0100001111000011 11011001011100100001011010010110 

Input B 1100 010011 00110000 0101110111011100 10100110101100110101010100110000 

OR 1110 010011 01111010 0101111111011111 11111111111100110101011110110110 

OR Gate Symbol 

 

TABLE II.  ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE OR LOGIC GATE OF 4, 6, 8, 16 AND 32-BITS 

Parameters 
Number of Bit 

4-bits 6-bits 8-bits 16-bits 32-bits 

Max. Q- Factor 3.2473 10.7982 3.18358 3.01455 3.42886 

Min. BER 5.1826e-004 1.7176e-027 5.5024e-004 1.1977e-003 2.6625e-004 

Eye Height 3.94556e-006 3.25928e-005 2.87809e-006 2.78238e-007 6.93835e-006 

Fig. 4. Results of (a) Max. Q-Factor and (b) Min. BER of 4, 6, 8, 16 and 32-bits. 

A. The result for 4-bits input signal 

The output of the OR gate when using 4-bits binary data 
input signals is shown in Fig. 5 (a). The sequence of bits (0110) 
corresponds to the input A and second sequence of bits (1100) 
corresponds to the input B, thus the result of the signal on the 
output S corresponding to the sequence of bits (1110) for the 
OR gate. The Eye Diagram and Q-Factor of the OR gate is also 
shown in Fig. 5 (b), it is worth noting that Max. Q-Factor equal 
to 3.2473, Min. BER equal to 5.1826e-004 and the Eye height 
of 3.94556e-006. 

B. The result for 6-bits input signal 

The output of the OR gate when using 6-bits binary data 
input signals is shown in Fig. 6 (a). The bit sequence (010010) 
corresponds to the input A and the second bit sequence 
(010011) corresponds to the input B, thus the result of the 
signal on the output S corresponding to the bit sequence 
(010011) for the OR gate. The Eye Diagram and Q-Factor of 
the OR gate is also shown in Fig. 6 (b), it is worth noting that 
the Max. Q-Factor equal to 10.7982, Min. BER equal to 
1.7176e-027 and Eye height of 3.25928e-005. 
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(a)                                                                             (b) 

 

(a)                                                                             (b) 

 

(a)                                                                             (b) 
 

Fig. 5. (a) First input sequence (0110) and second input sequence (1100), result of signal to OR gate (1110); (b) Diagram of Eye and Maximum Quality Factor of 

the OR gate with 4-bits input. 

Fig. 6. (a) First input sequence (010010) and second input sequence (010011), result of signal to OR gate (010011); (b) Diagram of Eye and Maximum Quality 

Factor of the OR gate with 6-bits input. 

C. The result for 8-bits input signal 

The output of the OR gate when using 8-bits binary data 
input signals is shown in Fig. 7 (a). The bit sequence 
(01011010) corresponds to the input A and the second bit 
sequence (00110000) corresponds to the input B, so the result 

of the signal on the output S corresponding to the bit sequence 
(01111010) for the OR gate. The Eye Diagram and Q-Factor of 
the OR gate is also shown in Fig. 7 (b), it is worth noting that 
the Max. Q-Factor equal to 3.18358, Min. BER equal 5.5024e-
004 and Eye height 2.87809e-006. 

Fig. 7. (a) First input sequence (01011010) and second input sequence (00110000), result of signal to OR gate (01111010); (b) Diagram of Eye and Maximum 

Quality Factor of the OR gate with 8-bits input. 

D. The result for 16-bits input signal 

The output of the OR gate using 16-bit input signals is 
shown in Fig. 8 (a) with sequence (0100001111000011) for the 
A input and the sequence (0101110111011100) for the B input, 
then the output S corresponding the sequence 
(0101111111011111) shown in Optical Time Domain. The Eye 

Diagram and the Q Factor of the OR gate are also shown in 
Fig. 8 (b). 

E. The result for 32-bits input signal 

The output of the OR gate using 32-bit input signals is 
shown in Fig. 9 (a), in Optical Time Domain. The Eye Diagram 
and the Q Factor of the OR gate are also shown in Fig. 9 (b). 
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(a)                                                                             (b) 
 

 

(a)                                                                             (b) 

Fig. 8. (a) First input sequence (0100001111000011) and second input sequence (0101110111011100), result of signal to OR gate (0101111111011111); (b) 

Diagram of Eye and Maximum Quality Factor of the OR gate with 16-bits input. 

Fig. 9.  (a) First input sequence (11011001011100100001011010010110) and second input sequence (10100110101100110101010100110000), result of signal to 

OR gate (11111111111100110101011110110110); (b) Diagram of Eye and Maximum Quality Factor of the OR gate with 32-bits input. 

IV. CONCLUSIONS 

The research in this work showed the effectiveness of the 
use of SOAs based MI for the performance of an all-optical 
system. The proposed model for the logic gate is simple and 
compact, it used different numbers of bits (4, 6, 8, 16 and 32) 
of the input signals A and B, in which it executed the OR 
Boolean function operation at a bit rate of 10 Gb/s. The results 
demonstrated that the device can be configured for the all-
optical OR logic gate as well as for other logic gates with 
SOA-MI implementation. It can be useful to obtain logic gates 
with more number of input bits, in the same way that we 
execute in this work. 
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Resumo — Este artigo de Iniciação Científica descreve a 
montagem e testes de um laser em onda contínua, sintonizável, 
formado por um anel de fibra óptica contendo um 
amplificador óptico semicondutor (SOA) como meio de ganho. 
Um filtro óptico passa-banda com < 1,2 nm @ 3 dB de largura 
inserido no anel e ajustável manualmente, foi usado para 
realizar a referida sintonização ao longo da banda espectral de 
45 nm de largura (1520-1565 nm). Obteve-se potências ópticas 
de saída em até 5 mW com largura espectral < 0,02 nm, abaixo 
do limite de resolução do analisador de espectro óptico 
utilizado. 

Palavas-chave — laser; amplificador óptico semicondutor; 
processamento óptico de sinais; circuitos ópticos; comunicações 
ópticas. 

I.  INTRODUÇÃO 
Os amplificadores ópticos mais utilizados em 

comunicações a fibra óptica são os EDFAs (amplificador à 
fibra dopada com érbio) [1] e a seguir os amplificadores 
Raman [2]. Em algumas situações específicas, os 
amplificadores ópticos a semicondutor (SOAs) também são 
utilizados [3]. Porém, além de amplificar a luz, esses 
amplificadores podem servir como meio de ganho óptico e 
serem utilizados na montagem de lasers [4-6]. 

O confinamento do sinal óptico providenciado pela fibra 
óptica permite que os lasers a fibra sejam extremamente 
eficientes. Estes lasers apresentam como principal 
desvantagem, a existência de uma cavidade óptica longa, o 
que pode resultar em uma instabilidade espectral de emissão. 
Entretanto, é relativamente fácil construir um laser a fibra, e 
suas aplicações são variadas na área industrial, comunicações 
ópticas, para a caracterização de dispositivos ópticos e em 
sensores a fibra [4,6].  

Os SOAs em particular possuem a característica de 
recuperação rápida do ganho de amplificação, permitindo 
assim que venham sido amplamente utilizados na construção 
de diversos circuitos ópticos para o processamento 
totalmente fotônico de sinais em Telecomunicações [7]. Ao 
serem inseridos em um laser em anel, os SOAs podem 
simultaneamente fazer o papel de meio de ganho e de 
modulador. SOAs também podem ser integrados 
ópticamente. 

 

 

Este artigo de Iniciação Científica (IC), descreve o 
desenvolvimento experimental de um laser a fibra óptica em 
configuração de anel operando em onda contínua (CW), 
onde utiliza-se um SOA como meio de ganho óptico e um 
filtro óptico passa-banda (FPB) com ajuste manual na faixa  
espectral de 1520-1565 nm e banda de < 1,2 nm @ 3dB que 
permite a sua sintonização. O SOA aqui utilizado não é 
usual, pois foi concebido para apresentar um alto grau de 
não-linearidade óptica com 25 ps de tempo de recuperação 
do ganho. Pode então, ser aplicado, por exemplo, em 
dispositivos de demultiplexação óptica operando em taxas de 
80 Gb/s [8]. Este artigo de IC, mostra então uma primeira 
etapa do desenvolvimento em curso de um laser em anel que 
numa etapa posterior irá operar no regime de mode-locked 
(este último não aqui apresentado). A principal motivação, é 
utilizar o laser em mode-locked como uma ferramenta 
experimental para diversas aplicações, por exemplo, em 
redes ópticas passivas (PON), dispor de um laser com baixo 
ruído de fase [6], para gerar pulsos ópticos de amostragem na 
digitalização fotônica, etc. Este trabalho, está então 
organizado de forma que na secção II está descrito a 
caracterização estática do SOA, na III a montagem 
experimental do laser, na IV os resultados obtidos e 
discussões pertinentes e finalmente em V as conclusões do 
artigo. 

II. CARACTERIZAÇÃO ESTÁTICA DO SOA 
 

Nesta secção, estão descritos os procedimentos e os 
resultados de caracterização estática do SOA, que adiante é 
usado na montagem do laser em configuração de anel em 
fibra óptica. 

O SOA aqui utilizado foi desenvolvido manufaturado 
pela Kamelian (UK), modelo 1550 nm Nonlinear SOA, na 
configuração de heteroestrutura enterrada o que garante um 
tempo de recuperação do ganho muito curto (25 ps), além de 
baixa sensibilidade à polarização [8]. 

A Fig. 1 mostra o espectro de ASE (Amplified 
Spontaneous Emisson) emitido pelo SOA quando alimentado 
por corrente elétrica DC. Deve-se notar que sua faixa 
espectral de 1420-1670 nm engloba o espectro na faixa de 
1520-1565 nm coberto com o uso do filtro óptico passa-
banda disponível. Adicionalmente, há um deslocamento do 
pico para menores comprimentos de onda (blue-shift) quando 
a corrente de polarização é aumentada. Este último efeito, 
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deve-se provavelmente ao enchimento da banda com o 
aumento da corrente de alimentação do SOA. 

 

Fig. 1. Espectro de ASE gerado pelo SOA utilizado, em função da 
corrente de polarização (bias) DC aplicada. 

A Fig. 2 mostra o resultado de medidas do ganho de 
amplificação do SOA na faixa espectral 1520-1630 nm 
considerando um baixo sinal de entrada (0,1 mW) nos 
valores de corrente de bias em 20 mA (abaixo da 
transparência), 150 mA e 280 mA. O sinal injetado e sua 
variação em comprimento de onda, foi realizado através do 
uso de um laser sintonizável e a potência de saída medida 
com um medidor de potência óptica. Pode-se claramente 
notar, que acima da corrente de transparência o pico de 
ganho relativamente plano está em torno de 1550 nm, 
conforme revelado pelo fabricante [8]. 

 

Fig. 2. Curva de ganho de amplificação do SOA em função do 
comprimento de onda entre 1520 nm e 1630 nm, considerando alguns 

valores de corrente de bias e potência óptica injetada de 0,1 mW. 

A Fig. 3, mostra a curva de ganho de amplificação do 
SOA em função da corrente de bias aplicada com uma 
potência óptica injetada de Pin = 1 mW em 1550 nm. Mostra 
em particular um ganho nulo em 29 mA, o que caracteriza a 
sua corrente de transparência. Esta última, refere-se ao valor 
a partir do qual o SOA passa amplificar o sinal óptico de 
entrada, até o seu ganho máximo em torno de 11,4 dB (valor 
saturado). O fabricante [8] garante um ganho de 
amplificação de no mínimo 10 dB para 0 dBm (1 mW) de 
potência óptica injetada, o que está confirmado pelo gráfico 
da Fig. 3. 

 

Fig. 3. Curva de ganho do SOA em função da corrente de polarização 
considerando a potência óptica injetada de 1,0 mW em 1550 nm. 

III. MONTAGEM EXPERIMENTAL DO LASER EM ANEL  

Nesta secção, é descrita a montagem experimental do 
laser em anel operando em onda contínua, conforme 
esquematizado pela Fig. 4. Além do SOA já caracterizado 
anteriormente, utilizou-se um filtro passa-banda (FPB) da  
Lightwaves 2020 (USA) com banda de < 1,2 nm @ 3dB na 
qual a sintonização é obtida girando-se manualmente um 
pafuso micrométrico integrado ao dispositivo até o 
comprimento de onda central desejado dentro da banda 
1520-1565 nm. Foram também utilizados diversos 
acopladores direcionais, com diferentes razões de 
acoplamento, fabricados pela Optolink (BRA), permitindo 
então que uma parte da luz seja extraída e a outra permaneça 
circulando no anel de fibra óptica. Uma das portas de um dos 
referidos acopladores, era então conectada à uma terminação 
óptica a fim de evitar possíveis reflexões espúrias de luz. Um 
controlador de polarização da Fiberlogix (UK) na 
configuração 242 [10] otimiza a potência óptica de saída do 
laser. No anel, está inserido um isolador a fibra óptica que 
permite a luz circular apenas em um sentido, anti-horário no 
presente caso, formando assim uma cavidade ressonante. 
Finalmente, a luz de saída do laser podia ser analisada com o 
uso de um medidor de potência óptica (OPM), analisador de 
espectro óptico (OSA) ou elétrico (ESA). 

 
Fig. 4. Esquema experimental do laser em onda contínua, sintonizável, em 

anel de fibra óptica com SOA como meio de ganho óptico. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta secção, são descritos os resultados experimentais 
de caracterização do laser em anel mostrado na Fig. 4 e 
algumas discussões pertinentes são também aqui 
apresentadas. 

A.  Corrente limiar (threshold current) 
 

A Fig. 5 mostra a dependência da potência óptica emitida 
pelo laser em função da corrente DC aplicada no SOA e 
parametrizada pela porcentagem de extração de luz do anel. 
Este último procedimento, pôde ser realizado simplesmente 
trocando o acoplador 2x2 mostrado na Fig. 4 de tal forma 
que apresente diferentes razões de acoplamento. Uma forma 
mais prática, seria o uso de um acoplador a fibra com razão 
ajustável manualmente [9], porém não dispomos do referido 
componente no nosso Laboratório. 

 

Fig. 5. Dependência do laser em anel emitindo em 1550 nm em função da 
corrente de polarização e parametrizado pela razão de acoplamento 

(extração de luz do anel) de 11/89 até 80/20. 

 Ao observar o gráfico da Fig. 5, é importante destacar 
que quanto maior a porcentagem de luz extraída (razão de 
acoplamento), maior será a corrente limiar (threshold 
current) necessária. No presente caso, a maior corrente 
limiar foi de 50 mA para um razão de acoplamento de 80%. 
A menor corrente limiar foi de 20 mA para uma razão de 
acoplamento de 11%. Nos casos em que as razões de 
acoplamento foram de 39% e 61%, obtivemos uma corrente 
limiar de 30 mA e 36,8 mA, respectivamente. A Fig. 6 
mostra o gráfico da corrente limiar em função da razão de 
acoplamento do dispositivo. Por fim, é importante ressaltar 
que para extrair o máximo de potência óptica do laser em 
anel, cerca de 4,8 mW, utilizou-se um acoplador direcional 
capaz de extrair 50% da luz do anel com uma corrente limiar 
de 30 mA. Sendo assim definimos a configuração utilizando 
uma razão de acoplamento de 50% como ótimo dado a maior 
potência laser alcançada dentre todas as configurações aqui 
apresentadas. 

 
Fig. 6. Dependência da corrente limiar do laser em anel como função da 

razão de acoplamento (extração de luz do anel). 

      Ao observar o gráfico da Fig. 6, é possível visualizar o 
aumento da corrente limiar em função da razão de 
acoplamento. Este comportamento é explicado pelo fato do 
anel óptico comportar-se como uma cavidade ressonante, ao 
retirar grande parte da luz desta cavidade, torna-se então 
necessário aplicar uma maior corrente de polarização para 
uma devida compensação da perda de uma fração da luz que 
fora retirada do anel, sendo assim se restabelece a inversão 
de população e, portanto o comportamento laser do 
dispositivo construído. 

B. Sintonização espectral 
 

A Fig. 7 mostra diversos espectros que evidenciam a 
sintonização espectral do laser em anel quando o filtro FPB é 
ajustado manualmente. 

 
Fig. 7. Sintonização espectral do laser em anel conforme pode ser coberto 

pelo ajuste do filtro FPB com Ibias = 50 mA. 

      Conforme mostrado na Fig. 7, é importante destacar que 
ao se extrair 80% da luz do anel para uma corrente de bias 
de 50 mA, verifica-se um aumento de ~ 40 dB da potência 
óptica emitida em todos os comprimentos de onda 
sintonizados em relação a potência da ASE, além de uma 
largura espectral menor que 0,02 nm, valor este abaixo da 
resolução do OSA utilizado. Este resultado também nos 
permitiu garantir o comportamento laser do dispositivo 
construído em toda a banda sintonizável através do ajuste do 
FPB (1520-1565 nm).  
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C. Modos longitudinais  
 

      A Equação (1) mostra a formula para o cálculo teórico do 
espaçamento entre frequências dos modos longitudinais de 
um laser de onda contínua em anel.  

 Δ𝑓 = !
!!"#$%!!"#í!"#$%

 (1) 

 Conforme mostrado em (1), c é a velocidade da luz no 
vácuo (3 x108 m/s), nfibra (1,46) é o índice de refração 
promediado que a luz experimenta ao se propagar ao longo 
da fibra e Lperímetro é o perímetro do anel de fibra óptica. 
Deve-se notar que a fórmula (1) é aproximada, pois não leva 
em conta no denominador, a contribuição do SOA com 
índice de refração 3,5 e comprimento físico de 1,5 mm 
(muito pequeno), conforme informa o fabricante [8]. Desta 
forma, mediu-se o comprimento físico do anel de fibra como 
sendo Lperímetro ~ 14 m, e de acordo com (1), obtivemos Δf ~ 
14 MHz como o espaçamento das frequências de oscilação 
dos modos longitudinais no anel. 

 A Fig. 8 mostra os resultados obtidos do espectro elétrico 
de saída do laser. Para a sua obtenção, foi utilizado um foto-
detector com banda de 1,2 GHz acoplado à um ESA com 4 
GHz de banda. Pode-se claramente verificar a detecção do 
modo longitudinal fundamental centrado em 13,98 MHz, 
assim como alguns de seus harmônicos por sua vez centrados 
em 28,06 MHz; 42,25 MHz; 56,34 MHz; 70,95 MHz; 84,92 
MHz e 99,01 MHz. Estes resultados obtidos 
experimentalmente, nos fornecem um espaçamento em 
frequências de ~14 MHz, em acordo com o cálculo teórico. 

 

Fig.8. Espectro elétrico do laser em anel mostrando o modo longitudinal 
fundamental e alguns de seus harmônicos (2o ao 7o) . 

V. CONCLUSÕES 

      Este artigo de IC, mostrou de forma simples o 
desenvolvimento de um laser a fibra sintonizável (1520-
1565 nm) em onda contínua, na configuração de anel, 
utilizando um SOA de recuperação rápida como meio de 
ganho óptico. O dispositivo mostrou-se capaz de emitir 

aproximadamente 5 mW de potência óptica para uma razão 
de 50 % de extração de luz do anel numa largura espectral 
menor do que 0,02 nm quando sintonizado em 1550 nm. 
Modos longitudinais de oscilação espaçados de ~ 14 MHz 
foram observados no domínio elétrico. Pode-se então 
concluir de forma geral, que esta 1a etapa de 
desenvolvimento em direção à um laser em anel operando 
no regime mode-locked ativo usando o SOA 
simultaneamente como meio de ganho e modulador óptico 
está terminada. 
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Resumo—Moduladores ópticos operando a altas taxas são 

dispositivos essenciais para as telecomunicações, o 

desenvolvimento de dispositivos integrados na fotônica do silício 

tem auxiliado a implementação e expansão de sistemas de 

comunicações ópticas mais eficientes, compactos e com menor 

consumo energético, contudo a fabricação de moduladores que 

atendam a essas especificações operando a altas taxas ainda é um 

dos desafios dessa plataforma. O grafeno, composto de uma 

camada de átomos de carbono, surge como um material 

promissor para fabricação de moduladores baseados na fotônica 

do silício que pode atender às demandas expostas e sua eficácia já 

foi demonstrada em trabalhos publicados na literatura. Neste 

trabalho avaliamos através de simulações numéricas a otimização 

da banda eletro-óptica de moduladores ópticos de fase com 

grafeno em guias de ondas de silício através da redução da 

capacitância do dispositivo e também propomos uma nova 

arquitetura baseada em um guia de onda slot que permite o 

maior confinamento da luz resultando em uma redução ainda 

maior na capacitância do dispositivo que nessas condições atinge 

uma banda eletro-óptica de ao menos 4,57 GHz, o que 

corresponde a um aumento de 57% na taxa de transmissão em 

relação aos melhores resultados em guias de silício retangulares 

apresentados na literatura. 

Palavras-chave—Fotônica Integrada; Fotônica do Silício; 

Grafeno; Moduladores Ópticos. 

I.  INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas tem se observado um crescimento 

exponencial no tráfego de dados devido à popularização da 

internet e serviços associados que requerem alta largura de 

banda, como por exemplo: os jogos em tempo real, vídeos sob 

demanda (vídeo on demand, VoD), a computação em nuvem 

(cloud computing) e a internet das coisas (Internet of Things, 

IoT), sendo que a expansão dessas tecnologias e a consequente 

demanda no fluxo de dados só tendem a aumentar no futuro 

próximo [1]. Para suportar esta demanda é necessário construir 

dispositivos que operem em elevadas taxas de transmissão, 

explorando as capacidades de transmissão das redes ópticas 

integradas com os dispositivos eletrônicos [2], a fotônica do 

silício é a tecnologia que busca superar os limites da eletrônica, 

conciliando as vantagens de alta largura de banda da fotônica 

com a capacidade de processamento da microeletrônica em um 

único chip. Circuitos fotônicos integrados (photonic integrated 

circuits, PIC) surgem como uma solução para fabricação 

dispositivos mais compactos, realizando a transmissão e 

recepção de sinais digitais com elevada largura de banda, baixo 

consumo de energia e alta capacidade de escalabilidade de 

fabricação através de consolidadas técnicas da indústria CMOS 

[2].  

Um dos principais dispositivos de um PIC é o modulador 

óptico, responsável pela transformação do sinal do domínio 

elétrico para o domínio óptico. Os principais moduladores 

podem ser categorizados em moduladores de amplitude e 

moduladores de fase, sendo que os moduladores de amplitude 

podem ser baseados em modulação por eletro-absorção e 

moduladores baseados em interferometria [3]. A modulação de 

fase mostra-se mais robusta aos efeitos não-lineares e aos 

efeitos dispersivos sobre o sinal, além disso, a modulação da 

fase pode ser usada para fabricação de moduladores de 

amplitude com menos efeitos de chirp e para formatos de 

modulação avançados em quadratura [4].  

Moduladores de fase convencionais são usualmente 

baseados em tecnologias como o niobato de lítio e tecnologias 

III-V, que dificultam a integração desses moduladores na 

plataforma CMOS além de necessitarem de comprimentos da 

ordem de milímetros desses materiais para operarem [3]. Já os 

moduladores baseados no silício enfrentam dificuldades de 

projeto devido ao baixo coeficiente eletro-óptico do silício e 

também apresentam comprimentos da ordem de milímetros [5], 

o que limita a fabricação de dispositivos mais compactos e com 

menor consumo de energia [6].  

Para contornar essas limitações estuda-se a utilização de 

novos materiais compatíveis com a tecnologia CMOS e o 

grafeno desponta como um material promissor para melhorar 

o desempenho dos moduladores baseados no silício [7-10]. O 

grafeno é um material constituído por uma camada atômica de 

grafite formada por uma estrutura hexagonal de átomos de 

carbono e possui excelentes propriedades mecânicas, térmicas 

e uma alta mobilidade eletrônica [11, 12]. O grafeno é 

classificado como um semimetal ou um semicondutor de gap 

nulo com estrutura de energia eletrônica linear e suas 

propriedades ópticas podem ser descritas através de sua 

condutividade que, por sua vez, é uma função da frequência da 

onda incidente, da temperatura e do nível de Fermi. O nível de 

Fermi no grafeno pode ser ajustado através da aplicação de um 

campo elétrico, o que altera sua condutividade e suas 

propriedades de absorção e de índice de refração, permitindo 

assim o controle sobre a luz quando o grafeno é depositado em 

um guia de onda [7-10]. 
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Os moduladores ópticos integrados com grafeno são 

normalmente baseados em guias de ondas de silício para onde 

o grafeno é transferido, de forma que a luz ao se propagar 

pode interagir com o grafeno acumulando os efeitos de 

absorção e fase. Moduladores baseados em grafeno podem 

operar tanto no regime de eletro-absorção [7] quanto por 

eletro-refração (fase) [8-10], essa resposta é dependente da 

faixa do nível de Fermi em que se opera, para níveis de Fermi 

menores que metade da energia do fóton o grafeno é um 

material absortivo, já para níveis de Fermi superiores a esse 

valor o grafeno se torna transparente e é observado uma maior 

resposta eletro-refrativa [8, 10].  

Sorianello et al. demostram um modulador de fase 

integrado em um guia de onda de silício com uma folha de 

grafeno, o controle de nível de Fermi é feita pela aplicação de 

uma tensão em uma estrutura capacitiva formada pelo silício 

do próprio guia de onda, por uma camada isolante de alumina 

e o grafeno, a tensão aplicada entre o guia de onda e o grafeno 

permite o controle do nível de Fermi, o modulador fabricado 

apresentou uma relação entre a tensão para uma variação de 

fase de π e o comprimento de guia de onda com grafeno, Vπ.L 

de aproximadamente 2.8 V.mm com largura de banda de 5 

GHz, para a qual foi demonstrada uma modulação binária de 

até 10 Gbps em um dispositivo com 400 µm de comprimento 

[9].  

Casallas e Oliveira apresentam um estudo de otimização de 

um modulador de fase integrado em um guia de silício 

utilizando uma estrutura capacitiva com duas camadas de 

grafeno separadas por uma camada de Al2O3, colocada sobre o 

guia de onda [10]. A otimização do dispositivo foi feita 

alterando-se as dimensões do guia de onda, o que altera a 

interação da luz com o grafeno [13] e o melhor resultado para 

um dielétrico com 10 nm de espessura foi para o modo quase-

TM atingindo um valor de Vπ.L de aproximadamente 0.5 

V.mm com uma largura de banda eletro-óptica de 2.85 GHz e 

com comprimento de grafeno de apenas 156.7 µm [10]. 

A banda eletro-óptica do dispositivo é relacionada à 

capacitância do mesmo, portanto, a fim de se trabalhar com 

maiores bandas é necessário reduzir a capacitância das 

estruturas de grafeno, neste trabalho é apresentada duas 

análises com esse fim. Na primeira análise o dispositivo 

apresentado por Casallas e Oliveira [10] teve sua banda 

aumentada através da redução da capacitância da estrutura de 

grafeno. E na segunda análise uma nova geometria de guia de 

onda baseada em um guia de onda slot [14] é analisada, nessa 

geometria o confinamento da luz guiada pode ser aumentado, 

o que permite uma redução ainda maior das dimensões da 

estrutura capacitiva de grafeno e um aumento ainda maior da 

banda eletro-óptica e das taxas de modulação.  

 

II. SIMULAÇÕES E ANÁLISES 

Os estudos foram realizados através de simulações 

numéricas no software COMSOL Multiphysics e consiste no 

cálculo do índice efetivo na seção transversal do dispositivo 

composto pelo guia de onda de silício sobre sílica. As folhas 

de grafeno são simuladas por condições de contorno para o 

campo magnético (𝑯𝟏 − 𝑯𝟐) × 𝒏 = 𝜎𝑔E, onde H 

corresponde ao vetor campo magnético da luz, E ao campo 

elétrico, n é o vetor normal entre as interfaces 1 e 2, e 𝜎𝑔 é a 

condutividade do grafeno dependente do nível de Fermi [11, 

13]. Os dispositivos foram todos projetados e analisados para 

operação no comprimento de onda de 1550 nm, a banda C 

utilizada em telecomunicações. A energia do fóton para esse 

comprimento de onda corresponde a 800 meV, portanto o 

nível de Fermi para se conseguir uma baixa absorção e uma 

grande variação de índice de refração deve estar acima de 400 

meV, para evitar ao máximo a absorção trabalhou-se na faixa 

de níveis de Fermi entre 500 meV e 700 meV, a partir da 

condutividade para esses valores de níveis de Fermi foram 

calculados os índices efetivo de propagação e a partir da 

diferença entre esses índices é calculado o comprimento 

necessário de grafeno para se atingir uma variação de fase de π 

de acordo com a equação 

 

                            L = 
𝜆

2Δ𝑛
,                                          (1) 

  

sendo λ o comprimento de onda da luz e ∆n a diferença entre 

os índices de refração simulados. 

Com o valor de comprimento de grafeno e a largura da 

estrutura capacitiva simulada é possível calcular a capacitância 

do dispositivo e a partir desse valor calcular a banda de 

frequência eletro-óptica 

 

                      Frequência (Hz) = 
1

2 𝜋 𝑅 𝐶
.                            (2) 

 

Nos estudos apresentados aqui foi adotada uma resistência 

R=100 Ω, de acordo com o valor utilizado em [8, 10], essa 

resistência é composta pela resistência de contato entre os 

eletrodos do dispositivo e o grafeno e a resistência do próprio 

grafeno. Apesar desse valor ter sido obtido a partir de 

resultados experimentais avanços têm sido obtidos nessa área 

e os valores de resistência podem ser drasticamente reduzidos 

elevando o potencial de frequência eletro-óptica em algumas 

vezes. Essa discussão não será o escopo das próximas análises 

que foca na redução da capacitância do dispositivo e o 

aumento da banda eletro-óptica será analisada de forma 

relativa à capacitância. 

A. Redução da capacitância em um guia de onda retangular 

O dispositivo proposto por Casallas e Oliveira [10] em sua 

seção transversal é mostrado na simulação da figura 1. O 

retângulo compõe o guia de onda de silício (índice de refração 

3,5) sobre um substrato de sílica (índice de refração 1,45), 

sobre o guia de onda é colocada a estrutura capacitiva de 

grafeno, que está destacado na figura e corresponde a uma 

condição de contorno na simulação, as duas folhas são 

separadas pelo dielétrico, não estão esquematizados nas figura 

os eletrodos para aplicação da tensão entre as folhas de 

grafeno e em volta do guia de onda o índice de refração é igual 

a 1. A intersecção entre as folhas de grafeno, descrito como w, 

determina a largura do capacitor, sendo que os resultados 
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descritos em [10] não analisaram esse parâmetro que foi 

mantido igual à largura do guia de onda, no caso 440 nm 

Aqui analisamos como a redução da capacitância pode 

afetar o desempenho do dispositivo em relação a banda de 

frequência eletro-óptica. A intersecção w foi variada entre 40 

nm e 440 nm (a largura do guia de onda).   

 

 

 
Fig. 1 – Modelo de simulação do guia de onda de silício com 300 nm 

de altura por 400 nm de largura com a estrutura capacitiva de grafeno com 
intersecção w; 

 

O modelo apresentado em [10] utiliza uma 

aproximação de placas paralelas para o cálculo de 

capacitância, o que acaba desprezando efeitos de borda que 

são significativos especialmente quando a área do capacitor é 

reduzida. Para eliminar esse problema foi utilizado o software 

COMSOL Multiphysics para o cálculo de capacitância, a 

figura 2 mostra a simulação contendo as duas folhas de 

grafeno separadas por 10 nm e a intersecção onde se concentra 

o campo elétrico (escala de cor).  

 

      

 
Fig. 2 -  Modelo para cálculo da capacitância nas estruturas de grafeno. As 
cores indicam a intensidade do campo elétrico para uma tensão aplicada. 

 

 

A figura 3 mostra os resultados para a banda de frequência 

eletro-óptica em função da intersecção entre as camadas de 

grafeno calculados a partir dos resultados simulados de índice 

efetivo e das equações 1 e 2. Fica evidente o erro de 

aproximação utilizando o modelo de placas paralelas, 

especialmente para valores menores de intersecção. Focando 

na curva utilizando o cálculo computacional para capacitância 

observa-se que é possível obter uma melhora de performance 

no dispositivo que operaria a 2,3 GHz para intersecção igual à 

largura do guia de onda (440 nm), para 2,7 GHz para uma 

intersecção de 225nm, um aumento de 17% na performance 

do modulador. 

Ao se reduzir a intersecção a capacitância é reduzida, 

porém a interação da luz com a região do grafeno que 

efetivamente alterará seu índice de refração também é 

reduzida, como o modo de propagação é mais concentrando 

no centro do guia de onda é possível reduzir um pouco a 

capacitância nesse modelo, porém além de um limite ótimo a 

interação diminui o que exige um aumento do comprimento do 

grafeno, isso acaba levando a um aumento da capacitância e 

redução da banda de frequência.  

Essa característica pode ser melhorada ao se confinar a luz 

em uma região menor do espaço de forma que ela interaja 

mais com o grafeno, para isso é necessário projetar o guia de 

onda novamente pois, devido ao limite de difração da luz, 

reduzir o guia de onda de silício não é uma opção, já que esses 

valores de largura já estão próximo do limite para o 

confinamento e guiamento apropriado da luz com perdas 

aceitáveis. Uma solução para aumentar o confinamento da luz 

são os guias slot [14]. 
 

 

      
 

Fig.3- Banda Óptica calculada para Modelo COMSOL e Fórmula de Placas 
Paralelas, pela intersecção das camadas de grafeno. 

 

 

B. Guia de onda slot 

O guia de onda slot é composto por dois guias de silício 

paralelos com um espaço de ar entre eles, com as dimensões 

apropriadas a luz passa a ser guiada no espaço de ar entre os 

guias de silício devido à descontinuidade do campo elétrico na 

interface entre o ar e o silício, assim é possível confinar a luz 

em regiões da ordem de 50 nm de largura [14]. A figura 4 

mostra a distribuição do modo óptico em um guia slot. 

 

 
Fig.4 - Simulação da distribuição do modo óptico no dispositivo proposto 

baseado em um guia slot. A escala de cor representa a potência óptica na 

direção de propagação e as setas a direção do campo elétrico. 
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A figura 5 mostra a seção transversal do modulador no 

guia de onda slot com as folhas de grafeno destacadas, nesse 

caso a estrutura capacitiva com as folhas de grafeno é 

colocada sob o guia de onda e protegida por uma camada extra 

de Al2O3, o guia de onda é feito então sobre essa estrutura, 

como no modelo anterior a espessura do dielétrico entre as 

folhas de grafeno é de 10 nm e a intersecção entre as folhas de 

grafeno agora é igual à largura do slot, onde a luz estará 

concentrada. As simulações foram realizadas variando a 

largura do slot entre 30 nm e 100 nm, como no modelo 

anterior a variação do índice efetivo foi calculada para 

variação do nível de Fermi entre 500 e 700 meV.  
 

 

       
Fig. 5 – Modelo da seção transversal do modulador baseado em guia de 

onda slot com as folhas de grafeno destacadas.  

 

      

Foi utilizada a mesma metodologia aplicada ao modelo 

anterior para cálculo dos índices efetivos, com esses valores o 

comprimento do grafeno foi calculado através da equação (1) 

e a capacitância calculada através de simulação numérica. Por 

fim a banda de frequência foi calculada com a equação (2). A 

figura 6 mostra a banda de frequência dos moduladores em 

função da largura do guia de onda slot, o alto confinamento da 

luz e a baixa capacitância resultaram em bandas de até 4,6 

GHz para uma largura de 60 nm. 

                    

 
Fig.6 - Banda de frequência eletro-óptica do modulador calculado em função 

da largura do guia de onda slot. 
 

A tensão de operação do dispositivo pode ser calculada em 

função do nível de Fermi Ef , 

 

                                 𝑉(𝐸𝑓) =  (
𝐸𝑓

ℏ 𝑣𝑓
)

2
1

𝜋
 

𝑞 𝐴 

𝐶
 ,                        (3) 

onde vf  é a velocidade de Fermi dos elétrons no grafeno, q a 

carga elementar, A a área da estrutura capacitiva do grafeno e 

C a capacitância do dispositivo. O dispositivo opera com uma 

tensão de bias para no nível de Fermi igual a 500 meV e uma 

tensão de drive para chavear o nível de fermi para 700 meV, 

tal que a tensão de drive será 
 

                  𝑉(𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒) =  𝑉(700 𝑚𝑒𝑉) −  𝑉(500 𝑚𝑒𝑉)        (4) 

                   

III. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No guia de onda retangular, foi possível aumentar em 17% 

a banda eletro-óptica reduzindo a intersecção de grafeno, a 

maior banda foi alcançada para a intersecção de 225 nm no 

guia de onda com 440 nm de largura, o comprimento de 

grafeno necessário nesse caso foi de 166 µm, o Vπ.L foi 0,52 

V.mm e a banda óptica de 2,7 GHz. 

Utilizando o guia de onda slot foi possível dobrar a banda 

óptica para 4,6 GHz, com um comprimento de grafeno de 426 

µm e 60 nm de largura do slot. A tensão de drive é de 2,06 V 

para esse caso e o Vπ.L 0,92 V.mm. Para o guia slot de 60 nm 

foi obtida a maior variação do índice efetivo em função do 

nível de Fermi o que permitiu comprimentos menores de 

grafeno e taxas maiores de operação. O maior Vπ.L necessário 

comparado ao guia retangular ocorre principalmente devido ao 

maior comprimento de grafeno necessário, contudo a maior 

concentração da luz no guia slot e a menor área do capacitor 

permitiram taxas de modulação até 2 vezes maiores 

comparado aos guias retangulares.                     

  

IV. CONCLUSÃO 

A fotônica do silício é uma das principais soluções para 

enfrentar a grande demanda no tráfego de informações 

atualmente e o grafeno é um material promissor para 

fabricação de dispositivos baseados nessa plataforma que 

sejam mais compactos e consumam menos energia. 

As análises executadas nesse trabalho permitem a 

otimização dos dispositivos baseados nessa plataforma e uma 

melhora de 17% na banda eletro-óptica foi atingida em 

geometrias baseadas em guias de silício retangulares 

reduzindo a intersecção das folhas de grafeno e um aumento 

de 100% foi obtido quando utilizado guias de ondas slot em 

comparação ao guia de onda retangular otimizado por Casallas 

e Oliveira [10]. 

Moduladores baseados na fotônica do silício com grafeno 

podem ser ainda mais eficientes considerando que o valor de 

resistência adotado nesse trabalho foi bastante conservador e 

experimentos demonstram que esses valores podem ser 

reduzidos em até 10 vezes, o que permitiria taxas de 

modulação até 10 vezes maiores que os valores considerados 

em nossos cálculos de otimização da banda eletro-óptica. 

Outro aspecto a ser notado é a relação entre a tensão de 

operação e a capacitância observada na equação 3, é possível 

reduzir a capacitância aumentando a espessura de dielétrico 

entre as folhas de grafeno, o que apesar de aumentar a tensão 
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de operação necessária irá aumentar a banda eletro-óptica 

ainda mais. 
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Resumo—Nesse trabalho foram produzidos e encapsulados 

diversos sensores de temperatura utilizando redes de Bragg em 

fibra ótica (FBG). As FBGs foram gravadas nas bandas do 

infravermelho utilizando fibra ótica monomodo padrão de 

telecomunicações (G-652). A fibra utilizada não sofre pré-

tratamento na produção da FBG padrão e passa por processo 

prévio de hidrogenação para produção da rede de Bragg 

regenerada (RFBG). Na processo de fabricação da RFBG foi 

utilizado tratamento térmico em 850ºC e as redes resultantes 

podem ser aplicadas em medições de longo prazo em 

temperaturas inferiores àquela da regeneração. As FBGs e as 

RFBGs foram encapsuladas utilizando dois material: cerâmica 

alumina (AlO3) e aço inox, visando facilitar a aplicação como 

sensor térmico, pois as FBG e RFBG ficam quebradiças após 

o tratamento térmico à alta temperatura e o encapsulamento 

ajuda o manuseio. Foram feitos estudos comparativos da 

sensibilidade térmica para as diferentes cápsulas tendo como 

referência a sensibilidade da fibra ótica não encapsulada. 

Palavras-chave—FBG; RFBG; Sensor ótico de temperatura; 

encapsulamento de sensor em  fibras óticas 

I.  INTRODUÇÃO 

 Sensores óticos baseados em redes de Bragg (FBG) [1] 

tem se mostrado úteis na monitoração estrutural, na indústria 

de petróleo e gás, instrumentação, monitoramento biomédico, 

entre outros. As medições são feitas através da temperatura, 

deformação, pressão, índice de refração em líquidos, vibração 

entre outros. O parâmetro físico mensurado é correlacionado 

com o deslocamento espectral da banda ressonante do espectro 

refletido pela rede de Bragg [2]. 

 As redes de Bragg possuem características inerentes que as 

tornam mais versáteis, quando comparadas aos sensores 

convencionais, como elevada imunidade à interferência 

eletromagnética, durabilidade em altas temperaturas [3], 

grande resistência a corrosão, além de pequenas dimensões e 

possibilidade da multiplexação de sensores em um segmento 

de fibra ótica para um sensoriamento quasi-distribuído. 

 A fibra ótica se torna muito quebradiça após um 

tratamento térmico à altas temperaturas, por isso a importância 

de um encapsulamento [4]. Um trabalho apresenta um 

transdutor mecânico com encapsulamento em cerâmica para 

medidas de alta temperatura [5]. 

II. GRAVAÇÃO DE FBG 

A. Gravação utilizando máscara de fase 

A rede de Bragg é um dispositivo passivo baseado na 

modulação do índice de refração no núcleo da fibra ótica. A 

modulação do índice de refração tem sido produzida 

normalmente expondo a fibra ótica à uma radiação ultravioleta 

de alta energia obtido de fonte laser [6], em um padrão de 

interferência obtido através de uma máscara de fase ou 

processo interferométrico. 

 A modulação do índice de refração do núcleo da fibra é 

semelhante a se estabelecer diversos planos de reflexão 

perpendiculares ao eixo longitudinal da fibra. Quando a rede de 

Bragg é iluminada com uma fonte ótica banda larga, uma 

parcela da radiação incidente é refletida pelos sucessivos 

planos, e o sinal remanescente é transmitido. Em aplicações de 

sensoriamento, a variação do parâmetro físico sob medição, 

provoca deslocamento proporcional no espectro ótico da FBG. 

B. Equação de Bragg 

O espectro refletido apresenta banda estreita (Δλ), com o 

comprimento de onda central definido por comprimento de 

onda de Bragg (λB) [2] e dado pela equação de Bragg (1):  

 

 𝜆𝐵 =  2𝜂𝑒𝑓𝑓  𝛬   (1) 

 

 Onde Λ é o período espacial da rede de Bragg, λB é o 

comprimento de onda central do espectro refletido da rede de 

Bragg e neff é o índice de refração efetivo no núcleo da fibra 

nas regiões no núcleo onde ocorrem alterações do índice de 

refração. 

C. Sensibilidade térmica 

 Duas características importantes nas redes de Bragg são as 

sensibilidades à deformação longitudinal e a temperatura. As 

alterações dos parâmetros externos da fibra, tais como, 

variações no período da rede - Δl (por deformação) ou 

variações de temperatura - ΔT, podem resultar em mudanças 

no índice de refração efetivo - ηeff e/ou no período da rede - Λ 

[7], resultando numa mudança no comprimento de onda de 

Bragg λB, escrito na equação (2): 
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𝛥𝜆𝐵 = 2 [
𝛬𝐵𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝐿
+

𝑛𝑒𝑓𝑓𝜕𝛬𝐵

𝜕𝐿
] 𝛥𝐿 + 2 [

𝛬𝐵𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇
+

𝑛𝑒𝑓𝑓𝜕𝛬𝐵

𝜕𝑇
] Δ𝑇      (2) 

 

As sensibilidades espectrais típicas da rede de Bragg 

padrão são da ordem de 13,7 pm/°C para mudanças de 

temperatura e 1,2 pm/µε de deformação. O µε corresponde a 

uma deformação relativa de 1µm/m. Aquelas sensibilidades 

ocorrem em comprimento de onda de Bragg próximo aos 

1550 nm [8]. 

III. REGENERAÇÃO DE REDES DE BRAGG EM FIBRA 

ÓTICA 

A regeneração das redes de Bragg é um processo obtido 

através de tratamento térmico. Tal técnica consiste em 

submeter a rede semente (rede saturada inicial) a temperatura 

na faixa de 800 - 1000 °C [10]. Naquela temperatura a 

resposta espectral da rede semente sofre degradação 

progressiva, podendo extinguir ou apresentar baixa 

refletividade da ordem de alguns poucos dB e na sequência 

ocorre um processo, ainda não adequadamente descrito [9], 

provocando o recrescimento de uma nova rede, denominada 

de rede regenerada - RFBG. A rede de Bragg saturada inicial 

apresenta maior largura espectral e pico central indefinido, 

porém após o tratamento térmico resulta em uma rede com 

banda espectral mais estreita, com melhores características 

espectrais (lóbulos laterais com baixa amplitude) [10] além de 

estabilidade a altas temperaturas até várias centenas de graus 

Celsius, provendo assim dispositivos óticos ou sensores de 

melhor qualidade. Alguns artigos mostram estabilidade 

térmica de redes de Bragg regeneradas na ordem de 8000 

horas. A regeneração pode ocorrer em temperaturas mais 

baixas (~ 650 °C) porém o processo torna-se muito mais lento 

do que a 900 °C [11].  

A figura 1 a) mostra os espectros da rede semente e da 

rede regenerada. A figura 1 b) mostra a variação da 

temperatura do forno e a evolução da amplitude do sinal 

refletido ao longo do tratamento térmico para o processo de 

regeneração. Próximo aos 92 minutos temos o valor mínimo 

da amplitude do sinal refletido (~0,2 dB) e transcorridos 

outros 118 minutos a rede regenerada apresenta amplitude 

próxima dos 10 dB.  

 
a) 

 
b) 

Figura 1. a) Rede de Bragg em fibra SMF hidrogenada, espectro inicial 

(traçado) e final pós regeneração. b) Variação da temperatura no forno 

(quadrados) e a variação resultante na amplitude do sinal refletido pela 

rede (círculos) durante o processo de regeneração. 

IV. METODOLOGIA 

A. Gravação das Redes de Bragg 

Para gravação das redes de Bragg foram utilizados três 
segmentos de fibras óticas padrão (SMF – Single Mode Fiber –
G-652). O método de gravação utilizado foi através da 
iluminação direta sob máscara de fase, utilizando energia de 
5mJ/pulso, taxa de repetição 250 Hz, exposição de 
aproximadamente 2 minutos, comprimento da rede de 3mm. O 
laser utilizado para a gravação foi o excímero Coherent Xantus 
Xs com comprimento de onda central de 193 nm e a máscara 
de fase (Ibsen Photonics, Pitch 1058,9 nm) utilizada resultou 
no comprimento de onda de Bragg λB= 1552 nm. As FBGs 
foram denominadas SSMF1, SSMF2 e SSMF3. 

Outras três fibras óticas hidrogenadas foram gravadas 

utilizando também a fibra padrão (SMF G-652). O processo de 

hidrogenação consiste em manter a fibra ótica em câmara de 

hidrogenação com pressão de 80 bar e temperatura ambiente 

por períodos superiores a 5 dias. A hidrogenação incrementa a 

fotossensibilidade da fibra, facilitando a gravação da rede 

saturada e sendo pré-tratamento de fibra necessário no 

processo da regeneração. As FBGs foram gravadas utilizando 

um outro laser excímero Coherent Xantus Xs com 

comprimento de onda central 248 nm e máscara de fase (Ibsen 

Photonics 1073,5 nm) resultando em um comprimento de onda 

de Bragg λB= 1539 nm, utilizando energia de 6 mJ/pulso, taxa 

de repetição 250 Hz e exposição de 5 minutos, denominadas 

SSMFH1, SSMFH2, SSMFH3. 

B. Encapsulamento 

Os ensaios para mensurar a sensibilidade térmica das 

FBGs foram realizados utilizando diferentes materiais de 

encapsulamentos e também com a fibra nua como referência. 

Os materiais para encapsulamentos foram: alumina (Al2O3 

FRIALIT 121-11100-0) com diâmetros externo 1 mm e 

interno 0,5 mm e o tubo capilar em aço inox (TSTW AISI 304 

1,55 mm de diâmetro externo e 0,30 mm interno). Na figura 2 
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são mostradas fotografias das redes encapsuladas. Figura 2 a) 

capsula em alumina e em b) tubo inox. Perceber também o 

cordão ótico com conector FC-PC. 

 

 
a) 

 
b) 

 Figura 2. a) FBG encapsulada com alumina, reforço na 

transição cordão ótico-alumina feito com material 

termoretrátil. b) FBG encapsulada com aço inox, reforço 

na transição cordão ótico-aço inox feito com material 

termoretrátil. 

C. Forno elétrico 

Os ensaios para regeneração e para obtenção de 

sensibilidade térmica foram feitos utilizando-se de um forno 

elétrico microtubular desenvolvido no próprio laboratório. O 

referido forno é formado por uma pequena câmara cilíndrica 

em alumina (Al2O3 FRIALIT F99.7) envolta de uma 

resistência elétrica em níquel cromo (30 mm de comprimento) 

e recobertas por camadas de lã de rocha e tijolos refratários. A 

faixa de operação varia da temperatura ambiente até 950 ºC, 

com erro em estado estacionário de +- 15 °C na temperatura 

máxima de setpoint - SP. O acionamento da resistência 

elétrica foi feito por um controlador (NOVUS N1200, 

resolução de 0,1 °C), que utilizava como sensor térmico um 

termopar tipo K.  

D. Tratamento térmico 

O tratamento térmico das diferentes redes de Bragg foi 

feito utilizando o forno elétrico já descrito. As FBGs foram 

inseridas nos encapsulamentos sem utilização de adesivo para 

evitar que a deformação proveniente dos mesmos afetasse a 

sensibilidade térmica (sensibilidade cruzada verificada na 

equação (2) onde  𝛥𝐿  contribuiria na variação do 𝛥𝜆𝐵) e 

assim apenas sensibilização proveniente da temperatura fosse 

mensurada. Os ensaios de aquecimento foram programados no 

controlador a partir da temperatura ambiente (22 °C) até a 

temperatura de 500 °C em rampas de aproximadamente 40 

minutos. As rampas de aquecimento foram repetidas 5 vezes 

para mensurar a sensibilidade térmica média em testes feitos 

na fibra nua e encapsulada na alumina e no aço inox. O 

resfriamento se dava pela troca de calor com o ambiente ao 

desligar do forno. 

No processo de aquisição espectral durante os ensaios, as 

fibras foram acopladas em um circulador ótico (banda C), um 

analisador de espectro ótico (OSA, Yokogawa 6345, resolução 

50 pm), e uma fonte ótica de banda larga LED (Thorlabs Fiber 

Coupled SLD Source). Os espectros foram adquiridos em 

arquivos (.CSV) e através de software ORIGIN pro 8, foram 

produzidos os referidos espectros e gráficos. 

V. RESULTADOS 

As figuras 3, 4 e 5 apresentam, respectivamente, as 
respostas às caracterizações para determinação da sensibilidade 
térmica das três FBGs gravadas em fibra não hidrogenada 
(SSMF1, SSMF2, SSMF3), e que foram submetidas a 
temperatura até 500 °C em diferentes condições: Sem 
encapsulamento (figura 3), em alumina (figura 4) e em aço 
inox (figura 5). As FBGs apresentaram diferentes inclinações 
da curva, onde a SSMF1(marcas quadradas) possui, em todos 
os casos, a menor sensibilidade térmica. A SSMF2 (círculos) e 
SSMF3 (triângulos) possuem sensibilidades térmicas 
razoavelmente próximas. Os comprimentos de onda de Bragg 
variaram de aproximadamente 1552 nm em 22ºC até próximo 
de 1558,5 nm para SSMF 2 e SSMF3 ao passo que a SSMF1 
atinge aproximadamente 1557,5 nm. 

 

Figura 3. FBGs não hidrogenadas, fibra nua. Desvio no 

comprimento de onda de Bragg em função da variação na 

temperatura.  

 

Figura 4. FBGs não hidrogenadas encapsuladas com 

alumina. Desvio no comprimento de onda de Bragg em 

função da variação na temperatura. 
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Figura 5. FBGs não hidrogenadas encapsuladas com aço 

inox. Desvio no comprimento de onda de Bragg em função 

da variação na temperatura. 

A Tabela 1 mostra os resultados das médias das 
sensibilidades térmicas das redes gravadas em fibras não 
hidrogenadas SSMF1, SSMF2 e SSMF3 para o caso da fibra 
nua e para os dois modos de encapsulamento. Para obtenção 
das sensibilidades térmicas foram utilizados os coeficientes de 
primeiro grau da aproximação polinomial de segunda ordem. 

TABELA 1 SENSIBILIDADES TÉRMICAS PARA FBGS, FIBRA NÃO 
HIDROGENADA (pm/ºC) 

FBG Fibra Nua Em Alumina Em Inox 

SSMF1 9,02 7,84 7,32 

SSMF2 10,48 7,69 7,89 

SSMF3 11,83 10,07 8,82 

Sensibilidade 
Média (pm/ºC) 

10,44 8,53 8,01 

 

A sensibilidade térmica para a rede em fibra encapsulada 

não regenerada em alumina e em aço inox, foram em média 

respectivamente 18% e 23% inferiores ao valor obtidos em 

fibra nua.    

As figuras 6, 7 e 8 apresentam as três RFBGs (SSMFH1, 

SSMFH2, SSMFH3), que foram ensaiadas no forno até 

500 °C, sem encapsulamento, em alumina e em aço inox 

respectivamente. As RFBGs apresentaram diferentes 

inclinações da curva, onde a SSMFH3 (triângulo) possuiu em 

todos os casos a menor sensibilidade térmica, já a SSMFH1 

(quadrados) e SSMFH2 (círculos) possuem sensibilidades 

térmicas mais próximas. Os comprimentos de onda de Bragg 

em 75 ºC eram próximos à 1539 nm e 1546 nm na temperatura 

de 500 ºC. 

 

Figura 6. RFBGs, fibra nua. Desvio no comprimento de 

onda de Bragg em função da variação na temperatura. 

 
Figura 7. RFBGs encapsuladas com alumina. Desvio no 

comprimento de onda de Bragg em função da variação na 

temperatura. 

 
Figura 8. RFBGs encapsuladas com aço inox. Desvio no 

comprimento de onda de Bragg em função da variação na 

temperatura. 
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A tabela 2 mostra as sensibilidades térmicas para as redes 

regeneradas RFBGs (SSMFH1, SSMFH2 e SSMFH3. As 

sensibilidades térmicas foram obtidas utilizando os 

coeficientes de primeiro grau da aproximação polinomial de 

segunda ordem. 
 

TABELA 2. SENSIBILIDADES TÉRMICAS PARA RFBGS (pm/ºC) 

RFBG Fibra Nua Em Alumina Em Inox 

SSMFH1 9,71 8,52 7,15 

SSMFH2 13,26 8,42 7,86 

SSMFH3 11,83 11,76 8,82 

Sensibilidade 
Média (pm/ºC) 

11,60 9,57 7,94 

 

A sensibilidade térmica para a fibra regenerada 

encapsulada em alumina e em aço inox, foram em média 

respectivamente 17,5% e 31% inferiores ao valor obtidos em 

fibra nua. 

Observando a tabela 2 percebe-se um incremento próximo 

de 11% da sensibilidade térmica média na fibra nua e na fibra 

encapsulada em alumina em comparação com os valores da 

tabela 1. Esse incremento da sensibilidade pode estar 

relacionado ao fato de tratar-se de rede de Bragg regenerada 

em fibra ótica. 

Os valores de sensibilidade térmica em aço inox 

mostraram-se inferiores as outras duas condições. Uma 

eventual justificativa seria a transferência de calor para as 

extremidades do tubo capilar metálico, o que não acontece nas 

outras duas condições de acomodação da fibra, reduzindo a 

temperatura no interior do ponto sob sensoriamento.   

 

CONCLUSÃO 

 

As técnicas de encapsulamento neste trabalho mostraram-

se mais simples de reproduzir do que as mostradas nos artigos 

[4][5], são similares as técnicas clássicas de encapsulamento 

do termopar e PT100. As redes de Bragg encapsuladas em 

alumina e em aço inox apresentaram menores sensibilidades 

térmicas médias em relação ao resultado em fibra nua. Para a 

capsula em alumina a redução foi próxima de 18% e para o 

aço inox em média a redução de sensibilidade foi de 

aproximadamente 27%. Tais reduções de sensibilidade não 

suplantam as vantagens de ter o sensor de temperatura 

encapsulado, o que estabelece um maior resistência ao sensor 

térmico de base FBG. Ainda o sensor encapsulado facilita o 

manuseio do sensor. Apresentado um dispositivo com 

características próximas as sondas termopares ou PT100, já de 

ampla utilização comercial e industrial. 
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Resumo — Este artigo de Iniciação Científica, descreve 
primeiramente a caracterização de alguns componentes 
optoeletrônicos de transmissão e recepção. Na sequência, tais 
componentes são utilizados para montar enlaces de sinais de 
áudio analógico sobre fibras ópticas plásticas de poli-metil-
metacrilato (PMMA). Com o intuito de aumentar a distância do 
enlace a fibra, foto-detectores do tipo foto-Darlington são 
caracterizados em banda, procurando substituir os foto-
transistores e em princípio dispensando o uso de amplificadores. 
A motivação geral deste trabalho, é o uso das fibras ópticas 
plásticas para compor as redes residenciais (home networks) de 
forma combinada ou não com outras tecnologias. 

Palavras-Chave—Fibra óptica plástica; redes residenciais; 
dispositivos optoeletrônicos; áudio; comunicações ópticas. 

I. INTRODUÇÃO 
A tecnologia de fibras ópticas remonta os anos 50 [1]. 

Porém, só a partir de meados dos anos 70 é que começou a ser 
utilizada comercialmente. As fibras ópticas plásticas (POFs) 
remontam de 1968, mas o seu uso generalizado para enlaces 
de comunicações só foi iniciado em meados dos anos 90 [2]. 
A partir de aproximadamente o final dos anos 90, foi iniciado 
o advento das redes residenciais cabeadas com POFs [2]. 

Fibras ópticas de sílica e toda a tecnologia correlata, são 
geralmente consideradas muito sofisticadas e caras para 
aplicações em pequenas redes, em especial as redes 
residenciais. Para esta últimas, é tradicional o uso de cabos 
metálicos que de fato tem resolvido o problema, mas 
apresentam limitações como: peso e volume que podem ser 
excessivos, não-isolação elétrica, susceptibilidade à EMI e 
limitação de banda. A tecnologia de POFs tem então sido 
considerada não só no ambiente acadêmico, como também na 
indústria como uma solução bastante interessante que pode 
também ser combinada com as tecnologias sem-fio [2]. 

Devido as melhorias que vem sendo obtidas nas 
propriedades químicas, térmicas, na transparência óptica e 
capacidade de transmissão das POFs ao longo dos anos, tais 
fibras vem se tornando cada vez mais relevantes em sistemas 
de comunicação em distâncias curtas (< 500 m para POFs de 
PMMA). Em especial, as POFs de PMMA são as mais 
fabricadas e utilizadas no mundo [2]. Operam na região do 
espectro visível, são de manipulação simples pois exibem 
núcleo de grande diâmetro (~ 1mm), facilitando os diversos 
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tipos de conexões ópticas e requerem geralmente o uso de 
ferramentas e componentes de custo relativamente baixo [2]. 

Este artigo de Iniciação Científica (IC), mostra o 
desenvolvimento de um enlace de sinais de áudio analógico 
com base no uso de POFs de PMMA e de dispositivos 
optoeletrônicos simples também aqui caracterizados em 
banda. Em particular, foto-detectores do tipo foto-transistor e 
foto-Darlington são caracterizados e comparados entre si, de 
forma que a utilização do último possa permitir obter um 
enlace mais longo de POF, sem que seja necessário incluir 
amplificadores no circuito de recepção. A motivação geral 
deste trabalho, consiste em desenvolver componentes e 
sistemas para redes residenciais baseados em POFs, pesquisa 
tal que já vem sendo conduzida no Laboratório de 
Comunicações Ópticas da UFF [3,4]. Mais especificamente, o 
presente artigo dá continuidade à e expande um outro trabalho 
no mesmo tema já realizado por parte dos presentes autores 
[5]. 

Desse modo, o texto adiante encontra-se organizado de 
forma que a secção: II descreve a metodologia do trabalho, III 
mostra a caracterização e resultados dos LEDs utilizados 
como fonte de luz modulada, IV mostra a caracterização e 
resultados dos foto-detectores utilizados na recepção da 
referida luz modulada, V mostra a caracterização e resultados 
de enlaces completos com POFs, VI mostra uma transmissão 
de áudio e na VII as conclusões do trabalho. 

II. METODOLOGIA 
O esquema mostrado na Fig. 1, ilustra a metodologia 

utilizada para as pesquisas que resultaram neste artigo de IC. 

O objetivo a ser atingido que deu origem à este trabalho de 
IC, foi o de realizar transmissões de sinais de áudio sobre 
fibras ópticas plásticas. A decisão foi a de demonstrar uma 
transmissão ponto-a-ponto unidirectional, portanto composta 
de um “bloco de transmissão”, um “bloco de recepção” e certo 
comprimento de fibra óptica. Por razões explicadas neste 
trabalho, escolheu-se uma fibra plástica de base PMMA. Com 
o intuito de aumentar o alcance do enlace de 1-2 m [5] para 50 
m, foi proposto:  i) Ao invés de um LED comum, utilizar um 
LED da Diemount, com melhor aproveitamento da luz gerada 
e ii) Utilizar um foto-Darlington (maior responsividade) ao 
invés de um foto-transistor [5]. Entretanto, a banda do 
primeiro é reconhecidamente menor que do segundo, então 
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procedeu-se a caracterização de banda de ambos os 
dispositivos. 

 
 
Fig.1.  Diagrama esquemático da metodologia adotada neste trabalho. 
 

III. CARACTERIZAÇÃO DOS LEDS 
Tipicamente, são usados dois tipos de fontes de luz nas 

comunicações a fibra óptica: LED e Laser (LD) 
semicondutores. Na tecnologia de POFs, os LEDs com 
resposta de modulação na faixa de dezenas de MHz ou mais e 
potência óptica de saída da ordem de mWs, são convenientes 
devido à sua robustez, simplicidade, custo e facilidade de 
conexão com as tais fibras. A escolha do LED hyper-red 
fabricado pela empresa alemã Diemount GmbH (ver Tab. 1) é 
vantajosa, primeiramente devido a sua configuração estrutural 
cujo chip semicondutor está posicionado no foco de um micro-
refletor parabólico, responsável pela alta eficiência de injeção 
de potência óptica na POF PMMA integrada [6,7]. O referido 
LED já vem de fábrica com um segmento de POF de perfil 
degrau (SI) integrado na configuração pigtail, facilitando a sua 
inserção no enlace utilizando o mesmo tipo de POF. Apesar 
dos tais LEDs terem sido concebidos para propósitos de 
iluminação, verificou-se que podem ser modulados na faixa de 
até poucas dezenas MHz, mais do que suficiente para 
transmissão de sinais de áudio, tornando-o útil também para 
diversas outras aplicações em redes de curtas distâncias 
[2,6,7]. A Fig. 2 mostra uma fotografia dos LEDs da 
Diemount [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          

 

 

TABELA I COMPRIMENTO DE ONDA E POTÊNCIA ÓPTICA DE SAÍDA DOS 
LEDS DA DIEMOUNT DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE [6]. 

LEDs Diemount λC (nm) Popt (mW) @ 20 mA 

Azul 460 4,0 

Verde 520 2,3 

Amarelo 590 1,4 

Laranja-
Vermelho 

615 2,5 

Vermelho 640 2,3 

Hiper-Vermelho 650 4,0 

 
O acoplamento óptico entre a POF-pigtail do LED e a POF 

do enlace, foi inicialmente realizado com as suas duas 
extremidades simplesmente clivadas e inseridas numa 
cavidade cilíndrica de alinhamento passivo, o que produzia um 
acoplamento face-a-face com atenuação de inserção em 1,4 dB 
[4]. Foi mostrado que ao realizar uma emenda entre POFs SI 
PMMA com adesivo adequado, era possível obter uma perda 
de 0,4 dB [4]. Então, o melhor que se podia conseguir era uma 
melhora de ~ 1 dB no aumento da margem de potência. 
Levando em conta uma atenuação de 150 dB/km em 650 nm, 
teremos uma distância em POF de ~ 6,5 m correspondente ao 
1 dB.  

Examinando a Tab. 1, pode-se verificar que o LED hiper-
vermelho (junto com o azul), é o que gera maior potência 
óptica  de 4 mW @ 20 mA em 650 nm onde a responsividade 
típica dos foto-detectores de Si tem os maiores valores dentro 
do espectro visível [8,9]. Devido a sua pronta disponibilidade 
no nosso Laboratório, os LEDs hiper-vermelhos (Tab. 1) 
foram escolhidos neste trabalho com o propósito de 
desenvolver os enlaces (de até 50 m) [2,6,7] observando-se 
que POFs SI de PMMA apresentam atenuação típica de 150 
dB/km @ 650 nm [2].  

A Fig. 3, mostra esquematicamente uma montagem 
experimental geral destinada a medir a resposta em frequência 
dos dispositivos optoeletrônicos e do enlace completo com 
POFs de PMMA. Com o auxílio de um gerador de funções 
arbitrárias (AFG) para gerar tons senoidais com amplitude Ain 
fixa e frequência f variável, foto-detector PDA10A (Thorlabs, 
USA), bias-T (200 kHz – 12 GHz) da Mini-Circuits (USA) e 
um osciloscópio, mediu-se a amplitude Aout do sinal de 
chegada em função de f. Foi então implementado, o “método 
da varredura de frequências”, no presente caso na faixa de 
MHz (Fig. 3) [2]. A conexão entre o LED e o foto-detector era 
realizada por um pequeno segmento (poucos cm) de POF. O 
foto-detector PDA10A utilizado (de Si) é integrado com um 
pré-amplificador de transimpedância (TIA) conferindo uma 
banda fixa de 150 MHz e ganho de TIA em 10 kΩ. Tendo 
disponível um sistema de detecção com banda de ~150 MHz, 
foi possível medir a banda dos LEDs onde é esperado algo da 
ordem de 20 MHz. Desta forma, foram obtidas curvas Aout x f 
para os LEDs hiper-vermelhos. 

Fig. 2. LEDs da Diemount. 
[6,7]. 
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Fig. 3 Montagem experimental geral destinada à caracterização dos 
dispositivos optoeletrônicos e do enlace completo com POFs de PMMA.  

Aplicou-se uma voltagem de bias de 2,4 V no LED, 
superposta com um sinal senoidal de frequência f na faixa de 
MHz com amplitude Ain de entrada fixa. O bias-T, é um 
dispositivo elétrico de três portas geralmente para altas 
frequências, capaz de superpor um sinal DC com outro de RF, 
independentes entre si, gerando na saída um sinal composto 
DC+RF. No sentido inverso, um sinal de entrada DC+RF será 
na saída separado em dois sinais independentes: DC e outro 
RF com grande isolação entre eles. A razão do uso deste 
último, é que permite variar o nível de sinal DC (bias) de 
forma independente do RF, pois a banda do LED é uma 
função do nível de bias DC aplicado. Deve-se notar que aqui 
não há interesse em maximizar a banda do LED pois apenas ~ 
duas dezenas de kHz são necessárias para uma transmissão de 
áudio.  

Mediu-se no osciloscópio a amplitude Aout de saída para 
cada variação de f. Com os dados obtidos, foi construída a 
curva Aout x f (Fig. 4), que mostrou que o LED hiper-vermelho 
possui uma banda analógica ou frequência de corte fC de ~ 7 
MHz. Este último valor, habilita os tais LEDs para utilização 
na caracterização de banda dos foto-detectores tipo foto-
transistor ou foto-Darlington, onde se espera uma banda de no 
máximo poucas dezenas de kHz. De forma natural, os LEDs 
hiper-vermelhos possuem banda analógica mais do que 
suficiente para compor os enlaces ópticos de sinais de áudio. 

 

 
Fig. 4. Curva Aout x f do LED hiper-vermelho com fC ~ 7 MHz.  
 

IV. CARACTERIZAÇÃO DOS FOTO-DETECTORES  
A Fig. 5, mostra esquematicamente a conexão de 

polarização elétrica dos foto-detectores (foto-transistor ou 
foto-Darlington) cujas caracterizações serão apresentadas 
nesta secção, e na próxima irão compor enlaces de áudio. A 
montagem de caracterização está mostrada na Fig. 3. 

 Um foto-transistor, consiste em um transistor sensível à 
luz que incide em sua base. Um foto-Darlington, consiste de 
duas partes: um foto-transistor onde o seu sinal elétrico de 
saída é aplicado em um transistor bipolar, ambas as partes 
encapsuladas em um único componente. Desta forma, pode-se 
inferir que um foto-Darlington é mais sensível que um foto-
transistor, porém apresenta uma banda menor (frequência de 
corte menor).  

Foto-transistores modelo IFD92 [8] e foto-Darlingtons 
modelo IFD93 [9], são vendidos pela Industrial Fiber Optics 
(USA). De acordo com os respectivos data-sheets: temos 
responsividade de 350 µA/µW @ 650 nm e banda analógica > 
15 kHz para o IFD92 [8], enquanto que o IFD93 [9] apresenta 
responsividade de 5300 µA/µW @ 650 nm e banda analógica 
em torno de 1 kHz. Os dois valores de banda analógica 
referem-se aos dois componentes polarizados com 5 VDC 
com carga de 1 kΩ. Pode-se notar que a banda especificada (> 
15 kHz) para o IFD92, atende ao necessário para um enlace de 
áudio, mas os ~ 1 kHz do IFD93 em princípio não atende. 
Entretanto, o IFD93 apresenta uma responsividade 
(sensibilidade) cerca de 15x maior que o IFD92, o que sugere 
o emprego do primeiro com a finalidade de estender um 
enlace com POF. Para verificar a viabilidade deste último 
objetivo, torna-se necessário caracterizar a banda real do 
IFD93, pois o fabricante apenas garante ~1 kHz. 
Adicionalmente, o conhecimento da frequência de corte real 
do IFD93, poderá ser útil para projetar um circuito eletrônico 
de equalização de sua resposta na faixa de ~ 1 kHz até a faixa 
de áudio. Um projeto de circuito de equalização não foi 
realizado no âmbito deste artigo. 

Os LEDs aqui utilizados são moduláveis em até ~ 7 MHz, 
enquanto que os foto-detectores operam com banda máxima 
de 1 ou 2 dezenas de kHz. Então temos uma fonte óptica 
centenas de vezes mais “rápida” que qualquer dos dois tipos 
de foto-detector. Isto valida o uso de tal fonte óptica na 
medida da banda dos referidos foto-detectores. 

A Fig. 6, mostra comparativamente os gráficos de resposta 
em frequências do IFD92 e do IFD93. Pode-se extrair as 
frequências de corte em 185 kHz para o IFD92 e 15 kHz para 
o IFD93.   

 
Fig. 5 Esquema de circuito de polarização dos foto-detectores IFD92 e IFD93. 
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Fig. 6. Resultado da caracterização de resposta em frequências do IFD92 e do 
IFD93 em escala logarítmica.  
 

V. CARACTERIZAÇÃO DO ENLACE 
A matriz polimérica de fabricação da POF aqui utilizada, é 

o acrílico ou poli-metil-metacrilato (PMMA). Usou-se uma 
POF da Toray Industries (Japão), modelo PFU-CD1001-22E 
com perfil de índice degrau (SI = Step-Index) apresentando 
tipicamente 1,49 e 1,41 como índices de refração do núcleo e 
casca, respectivamente [2]. Tais POFs, exibem abertura 
numérica na faixa 0,46-0,51, produto banda-distância de 5-10 
MHz.km e atenuação entre 140-160 dB/km em 650 nm [2]. 

Para caracterizar o enlace quanto a resposta em 
frequências, foram feitas medidas variando-se o comprimento 
de POF e o tipo de foto-detector implementado no receptor 
(ver a configuração experimental esquematizada na Fig. 3). 

A Fig. 7 mostra a resposta em frequência do enlace com 2 
m de POF (back-to-back) usando o IFD92 e o IFD93 no 
receptor. Os resultados fC = 175 kHz e fC = 16 kHz são 
praticamente os mesmos dos obtidos para o IFD92 e IFD93, 
respectivamente, obtidos na secção anterior.  

A Fig. 8 mostra o mesmo, porém com 50 m de POF. 
Obteve-se fC = 46 kHz e fC = 13 kHz para o IFD92 e IFD93, 
respectivamente. Isto qualifica o IFD93 para transmissão de 
áudio onde também verifica-se a obtenção de um sinal com 
potência óptica cerca de 10 dB maior quando se usa um foto-
Darlington ao invés de um foto-transistor. Valor este 
consistente com os 12 dB previstos quando se compara as 
responsividades em 650 nm listadas nos datasheets do IFD92 
e IFD93. 

 
Fig. 7. Resultado da caracterização de resposta em frequência do enlace com 2 
metros de POF utilizando o IFD92 (fC = 175 kHz) e o IFD93 (fC = 16 kHz) no 
receptor.  

 

 
 

Fig. 8. Resultado da caracterização de resposta em frequência do enlace com 
50 metros de POF utilizando o IFD92 (fC = 46 kHz) e o IFD93 (fC = 13 kHz) 
no receptor. 
 

VI.  TRANSMISSÃO DE ÁUDIO 
 

A Fig. 9, mostra esquematicamente o circuito eletrônico 
que implementa o transmissor óptico. Este último, foi 
montado sobre uma placa de circuito impresso onde D1 
simboliza o LED hiper-vermelho e “plug som” é o conector de 
entrada do sinal elétrico originado de um telefone celular. A 
referida conexão foi feita através de um plug P2-P2 construído 
em laboratório. O circuito era alimentado com 3 V de uma 
bateria ou fonte DC regulada (em 4,2 VDC). 
 

 
Fig.9. Esquema do circuito eletrônico de transmissão óptica. 
 

 A Fig. 10, mostra esquematicamente o circuito eletrônico 
que implementa o receptor óptico que também foi montado 
sobre uma placa de circuito impresso. A alimentação de 9 V 
podia ser fornecida por uma bateria ou fonte DC regulada. A 
saída do foto-detector (IFD92 ou IFD93) era conectada à um 
auto-falante. 

A Fig. 11, mostra o esquema do enlace óptico de sinais de 
áudio, gerados por um telefone celular, através de ~1 m de 
comprimento de POF. A Fig. 12 mostra uma fotografia deste 
mesmo enlace. Do ponto de vista qualitativo, ou seja, quanto 
“percepção auditiva”, foi obtido um ótimo resultado quanto a 
fidelidade da música transmitida e a remotamente reproduzida. 
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Fig. 10. Esquema do circuito de recepção óptica. 

 
Fig. 11. Esquema do enlace óptico de sinais de áudio, gerados por um telefone 
celular, através de um certo comprimento de POF.  
 

 
Fig. 12. Fotografia do enlace óptico de áudio com POF, completo. 
 

VII. CONCLUSÕES 
Componentes optoeletrônicos relativamente simples 

puderam ser caracterizados com uma técnica simples, e 
verificou-se a sua viabilidade para implementar enlaces 
ópticos de áudio com POFs.  

A banda analógica de 7 MHz do LED hiper-vermelho da 
Diemount, assim como 15 kHz e 185 kHz para o IFD93 e o 
IFD92, respectivamente, qualificam quaisquer combinações 
para compor um enlace óptico de áudio.  

Testes com 50 m de POF, mostraram que o uso do IFD92 
no receptor não fornecia bons resultados, ou seja, obtinha-se 
um sinal de chegada muito baixo. Entretanto, com a utilização 
do IFD93, o nível de sinal de chegada era significativamente 
maior, sem comprometer a banda requerida para uma 
transmissão de áudio. Pode-se então concluir que utilizando o 
IFD93 ao invés do tradicional foto-transistor (no caso o 
IFD92), torna-se possível estender um enlace de POF de 
PMMA sem degradar a banda de áudio necessária. 

Finalmente, foi montado um enlace de áudio a partir de um 
telefone celular como a fonte de informação (música) e um 
auto-falante como dispositivo de reprodução musical remota. 
Os resultados qualitativos quanto a fidelidade da música 
gerada e a reproduzida, foram considerados satisfatórios. 
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Resumo—O presente artigo tem como objetivo apresentar 

uma bancada experimental para ensaios de caracterização 

magnética que aplica uma técnica de controle não linear 

implementada em FPGA. Resultados de ensaios preliminares são 

apresentados. Comparações entre a bancada digital e uma 

bancada com controle implementado analogicamente são 

realizadas. 

Palavras-chave—FPGA; controle por modos deslizantes; 

inversor de frequência; caracterização magnética. 

I.  INTRODUÇÃO  

A caracterização de materiais ferromagnéticos transcende o 
século XX, com os primeiros resultados de pesquisa divulgados 
na década de 1880 [1]. Atualmente existem normas que 
orientam os ensaios para caracterização de materiais 
ferromagnéticos para fins elétricos. Dentre elas, a norma 
brasileira NBR 5161 [2] e a internacional IEC 404-2 [3] 
apresentam circuitos magnéticos e regimes de excitação 
específicos para a medição e cálculo das perdas de origem 
magnética. Contudo, os ensaios para avaliação de perdas e os 
modelos para representação dos materiais magnéticos 
continuam em desenvolvimento, e novas abordagens são 
aplicadas aos sistemas de caracterização de materiais. Novos 
regimes de excitação em conjunto com novas técnicas de 
controle de forma de onda da derivada do fluxo magnético são 
implementados para melhoria da qualidade e facilidade de 
ensaio de materiais, visto que, devido à não linearidade do 
material, ao fenômeno da saturação e a diferentes regimes de 
excitação não senoidal, a aplicabilidade de métodos de controle 
clássico/analógico em baixas frequências (abaixo de 5 Hz) e 
altos níveis de indução permanece um desafio. 

Neste contexto, o presente trabalho visa descrever o 
funcionamento de uma bancada desenvolvida em [4] para 
controlar a tensão no enrolamento secundário de um circuito 
magnético no qual se busca medir as perdas no núcleo. O 
controle foi implementado digitalmente utilizando um FPGA 
(Field Programmable Gate Array) e um inversor de tensão 
monofásico. Os resultados preliminares foram obtidos com 
forma de onda senoidal em frequências industriais e em 1 Hz. A 
aplicação digital deixou o sistema mais dinâmico, 
possibilitando a liberdade para modificar diferentes parâmetros 
do controle e gerar formas de onda arbitrárias. 

A fim de controlar a tensão no enrolamento secundário de 
um circuito magnético, a forma de onda proporcional da 
derivada do fluxo magnético, algumas técnicas de controle 
clássico como PID (Proporcional Integral Derivativo) não 

apresentam resultados satisfatórios em baixas frequências e 
valores elevados de indução, como apresentado em [5]. Para 
alcançar resultados satisfatórios, é necessária a utilização de 
controles mais sofisticados, como controles interativos [6], 
onde a convergência do controle exige vários ciclos de 
interação. Outros métodos, como o cancelamento de 
harmônicas utilizando a análise por FFT (Fast Fourier 
Transform) [5], também podem ser aplicados. 

Estudos atuais apresentam diferentes metodologias de 
implementação do controle. Alguns grupos de pesquisa utilizam 
softwares computacionais de alto nível, como o LabVIEW, 
devido à dificuldade encontrada para implementação das 
técnicas de controle em softwares menos desenvolvidos em 
computador [6]–[10]. Por sua vez, ainda que em menor 
quantidade, existem trabalhos que apresentam a realização do 
controle de forma embarcada, em sistemas que utilizam 
dispositivos como o microcontrolador, o DSP (Digital Signal 
Processor) e o FPGA, como em [4], [5]. 

A utilização de um sistema embarcado ao invés de um 
computador busca a diminuição de custos, a melhoria do 
desempenho e a integração dos sistemas de controle e 
acionamento, possibilitando tanto a popularização dos sistemas 
de medição de perdas quanto o auxílio aos estudos de materiais 
específicos e técnicas de caracterização. 

II. DESENVOLVIMENTO 

O FPGA foi escolhido para a realização de uma atualização 
de uma bancada já existente [11] no GRUCAD (Grupo de 
Concepção e Análise de Dispositivos Eletromagnéticos) da 
UFSC, principalmente devido a sua alta capacidade de executar 
tarefas em paralelo. Com isso, o tempo de cálculo do controle é 
extremamente reduzido em relação a outras técnicas digitais, 
possibilitando o aumento de interações do controle. Outra 
vantagem do FPGA é a não obrigatoriedade de uma conexão 
com um computador para que o ensaio seja realizado. A 
dificuldade de programação é a principal barreira para a 
realização do controle embarcado. 

A técnica de controle utilizada para implementação da 
bancada de ensaios foi o Controle por Modos Deslizantes ou 
SMC (do inglês Sliding Mode Control), que é um controle não-
linear robusto, onde se aplica uma modificação para sistemas 
chaveados com saída booleana, como apresentado em [12]. 

Para comprovar o desempenho do sistema implementado é 
apresentada uma comparação entre os resultados obtidos na 
bancada desenvolvida no presente trabalho e os resultados 
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obtidos na outra bancada, que utiliza a mesma técnica de 
controle, mas com a implementação de maneira analógica, 
desenvolvida em [11]. 

Para que o sistema de medição de perdas esteja apto para 
realização de ensaios em diferentes circuitos magnéticos, como 
em um toróide ou em um quadro de Epstein [11], ou outros 
tipos de dispositivos, modificar os parâmetros do controlador é 
uma tarefa desejável. A flexibilidade para alterar parâmetros de 
maneira rápida e simples foi também uma das motivações para 
realizar o controle digitalmente em FPGA. 

Diferentemente dos trabalhos apresentados em [6]–[9], que 
utilizam amplificadores de potência, no presente trabalho foi 
utilizado um inversor de tensão monofásico, que gera pulsos 
PWM, posteriormente filtrados, para a excitação da planta. A 
planta corresponde ao circuito magnético sob ensaio e é 
formada por um enrolamento primário e um enrolamento 
secundário sob um núcleo magnético. A tensão no enrolamento 
secundário é adquirida pelo FPGA através de um conversor 
A/D (conversor analógico digital), para o fechamento da malha 
de controle. A referência senoidal é gerada internamente no 
FPGA. A Fig. 1 ilustra o sistema implementado. 

 

Fig. 1. Configuração da bancada Digital. 

A. Plataforma de avaliação DE1-SoC 

O FPGA utilizado integra uma placa de avaliação da família 
de FPGAs Cyclone 5 da Intel-Altera, que pode operar em 
frequências superiores a 800 MHz e que possui, integrando o 
chip do FPGA, um microcontrolador de estrutura ARM dual 
core de 950 MHz, o qual será utilizado em desenvolvimentos 
futuros deste trabalho. A frequência de operação implementada 
foi de 50 MHz, consumindo menos de 2% da capacidade total 
do FPGA (incluindo memória e elementos lógicos utilizados). 

B. Referência interna. 

A forma de onda de referência, que neste trabalho foi até o 

momento escolhida senoidal, é gerada internamente no FPGA 

através da técnica DDS (Directi Digital Synthesis). Por meio 

desta técnica, um período do sinal arbitrário é discretizado e 

seu vetor é gravado na memória do dispositivo. Esta técnica é 

muito utilizada para gerar sinais arbitrários através de 

dispositivos digitais por ter a vantagem de não consumir 

processamento para a execução de cálculos. Neste trabalho foi 

utilizado um vetor formado por 4096 pontos para representar 

um período de um sinal senoidal. 

C. Inversor de frequência. 

A topologia do inversor utilizado foi de ponte completa 

com IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). O 

acionamento dos IGBTs é feito através de um driver isolador 

que é ligado ao kit de FPGA. Na saída do inversor há um filtro 

LC com frequência de corte em 1 kHz e fator de 

amortecimento de 0,7. No futuro, este filtro terá sua frequência 

de corte variável para atender frequências de excitação 

superiores a 200 Hz. 

Para fornecer energia ao inversor foi utilizada uma fonte de 

bancada com um banco de capacitores externo, o qual é 

empregado para estabilizar a tensão quando ocorrem picos de 

corrente decorrentes do fenômeno de saturação da amostra 

(planta). 

D. Planta 

Como planta foi utilizado um toróide composto por lâminas 

de aço silício de grão não-orientado, com os diâmetros externo 

e interno de 100 mm e 40 mm, respectivamente, e totalizando 

35,02 mm de espessura efetiva de material. Os enrolamentos 

primário e secundário foram confeccionados com auxílio de 

uma bobinadeira toroidal, distribuindo 200 espiras para cada 

enrolamento. 

E. Condicionamento de sinal 

Para que a malha de controle seja fechada é necessário 

monitorar a tensão no secundário do toróide. Com esse 

propósito, foi montada uma placa de condicionamento de sinal 

conforme mostra o diagrama da Fig. 1. O filtro de entrada tem 

uma frequência de corte de 10 kHz e foi projetado para retirar 

o ruído de alta frequência do chaveamento. Este filtro se fez 

necessário para que o controle trabalhe de forma estável. Uma 

frequência de corte muito baixa, como 1 kHz, impediria que o 

controle agisse de forma correta em sinais de alta frequência, 

causando um aumento do erro entre a forma de onda de 

referência e a tensão induzida no enrolamento secundário da 

amostra. 

Após a filtragem do sinal, o circuito de condicionamento 

adiciona um nível médio ao sinal de tensão do enrolamento 

secundário para atender os níveis de tensão de entrada do 

conversor A/D, que trabalha com sinas de amplitude entre 0 e 

3,3 V. Além disto, é necessário acrescentar um ganho de 

tensão para sinais de baixa amplitude, para que o sinal na 

entrada do conversor A/D excursione de maneira ótima em 

toda faixa de tensão do conversor A/D, resultando uma melhor 

precisão no momento da digitalização do sinal. 
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O conversor A/D utilizado possui 12 bits de resolução e 

1 MSPS (Mega Samples Per Second), que, para esta aplicação, 

resulta em uma resolução de 0,8 mV. Foi utilizada uma taxa de 

amostragem de 0,4 MSPS. 

F. Máquina de estado do controle 

O processo é controlado por uma máquina de estado que 

tem seu diagrama mostrado na Fig. 2. O loop de controle 

aguarda um pulso com uma frequência de 250 kHz e, para cada 

execução dessa máquina de estados, o controle decide os 

estados das chaves, conforme é empregado em [12], [13]. 

A frequência máxima produzida pela máquina de estados é 

de 125 kHz. Porém, como os estados das chaves são escolhidos 

pelo controle, esta frequência pode variar entre 10 kHz e 

125 kHz. A frequência de comutação das chaves pode ser 

alterada com a troca dos IGBTs. Porém, para acompanhar tal 

mudança, a taxa de aquisição do conversor A/D deve ser 

aumentada. Caso seja necessário, as constantes do controle 

podem ser alteradas facilmente, tornando a implementação 

digital muito versátil. 

 

Fig. 2. Diagrama da Máquina de Estados do loop de controle. 

III. ENSAIOS REALIZADOS 

Os resultados obtidos por esta bancada com implementação 

digital foram comparados com resultados obtidos com uma 

bancada de referência, com implementação analógica do 

controle [11]. As comparações serão feitas com base no FF 

(fator de forma) da forma de onda da tensão induzida no 

enrolamento secundário, em valores pontuais de 

permeabilidade magnética, em valores pontuais de perdas e, 

através de laços BH. As medidas foram obtidas utilizando o 

mesmo sistema de medição (osciloscópio e transdutor de 

corrente), e realizados ensaios para as frequências de 1 Hz, 

10 Hz e 50 Hz. 

A. Controle da tensão no secundário 

Para avaliar a rastreabilidade do controle, a tensão no 
enrolamento secundário vsec(t) foi adquirida e sobreposta ao 

sinal senoidal de referência vref(t), apresentados na Fig. 3. Este 
ponto de operação corresponde a um ensaio em 50 Hz e com a 
indução de pico de Bm = 1 T. Visualmente, as formas de onda 
são semelhantes, e se pode concluir que há rastreabilidade do 
controle. 

 

Fig. 3. Comparação da tensão do secundário com sinal de referência. 

Outra maneira de avaliar a tensão do secundário é a partir 
do fator de forma. Em [5] é apresentado que resultados com 
valores de FF inferiores a 1% são considerados aceitáveis. Os 
resultados obtidos são apresentados na Tabela I. Em alguns 
ensaios a bancada digital apresenta resultados melhores que os 
da bancada analógica. Todos os resultados apresentaram 
diferença de menos de 1 % em relação ao valor do FF de um 
sinal senoidal perfeito. 

TABELA I. COMPARAÇÃO DOS FATORES DE FORMA PARA AS BANCADAS 

DIGITAL E ANALÓGICA 

Frequência 

[Hz] 

Fator de forma 

Bm 

[T] 
Analógica Digital 

Diferença relativa [%] 

Analógica  Digital  

50 
1,0 1,1123 1,1109 0,14 0,2 

1,1 1,1124 1,1132 0,15 0,22 

10 
1,0 1,1116 1,1094 0,05 -0,12 

1,5 1,1084 1,1096 -0,21 -0,10 

1 
1,0 1,1105 1,1078 -0,02 -0,26 

1,2 1,1122 1,1117 0,13 0,09 

B. Valores de perdas e permeabilidade 

Na Tabela II é apresentada uma comparação entre os 

valores das perdas totais utilizando-se os dados coletados com 

a bancada digital e com a bancada analógica, em diversos 

regimes de indução. Na Tabela III são apresentados valores de 

permeabilidade relativa para cada uma das bancadas. A 

comparação é sempre realizada tomando a bancada analógica 

como referência. 
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TABELA II. COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES DE PERDAS TOTAIS 

Frequência 

[Hz] 

Perdas Totais 

Bsat 

[T] 
Analógica Digital 

Diferença 

relativa  

 [%] 

50 
1,0 1,495461 1,493304 0,14 

1,3 2,611348 2,616038 -0,18 

10 
1,0 0,203537 0,205843 -1,13 

1,5 0,552964 0,501343 9,34 

1 
1,0 0,011748 0,01815 -3,88 

1,2 0,02494 0,02449 1,79 

TABELA III. COMPARAÇÃO ENTRE O CÁLCULO DA PERMEABILIDADE  

Frequência 

Permeabilidade Relativa 

Bsat 

[T] 
Analógica Digital 

Diferença 

relativa  

 [%] 

50 
1,0 6115 6122 -0,12 

1,3 2924 3145 -7,57 

10 
1,0 6314 6505 -3,02 

1,5 426 613 -43,68 

1 
1,0 6335 5849 7,67 

1,2 4200 4000 4,76 

 

É possível notar que, tanto nos valores das perdas 
magnéticas totais quanto nos valores da permeabilidade 
relativa, existe um aumento da diferença relativa com o 
aumento da indução magnética máxima, principalmente no caso 
da frequência de 10 Hz. Esta diferença se deve, principalmente, 
a erros provenientes da medição dos sinais, pois estes possuem 
baixíssimas amplitudes (menores do que 10 mV). Além disto, 
foram levantadas outras possíveis causas: 

• Capacidade de fornecimento de corrente: durante os 
picos de corrente, a capacidade de fornecimento de 
corrente da fonte conectada ao inversor pode afetar os 
resultados. 

• Amplitude do ruído: o ruído está relacionado tanto à 
fonte de tensão quanto ao filtro de saída do inversor, 
particularmente ao indutor do filtro. Para frequências 
baixas, onde os valores de tensão são pequenos 
(chegando à ordem dos 10 mV), os valores do ruído 
podem ter uma amplitude significativa em relação ao 
valor da amplitude da forma de onda da tensão do 
enrolamento secundário. 

• Capacidade do controle de manter uma indução elevada: 
a convergência do controle para os pontos de indução 
elevada pode estar comprometida. Ajustes nos 
parâmetros do controlador para induções mais elevadas 
podem melhorar os resultados. 

 

Fig. 4. Laço B-H para ensaio em 10 Hz e Bm = 1 T. 

 

Fig. 5. Laço B-H para ensaio em 1 Hz e Bm = 1 T. 

C. Laço B-H 

Como último ponto de análise, na Fig. 4 são apresentados os 
laços B-H obtidos pelas duas bancadas para um ensaio em 
10 Hz e Bm = 1 T. Visualmente, nota-se a semelhança entre 
ambos os laços.  

Segundo [11], em ensaios em 1 Hz para este tipo de 
material, as perdas dinâmicas podem ser desprezadas, restando 
apenas as perdas estáticas devido ao fenômeno de histerese 
magnética. Na Fig. 5 é apresentado o laço B-H para o ensaio de 
1 Hz e Bm = 1 T. 
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Analisando as curvas na Fig. 5, nota-se que o laço B-H 
obtido no ensaio com a bancada digital apresenta valores de 
campo magnético superiores aos valores apresentados pela 
bancada analógica. A bancada digital apresentou uma pequena 
diferença entre os valores de pico positivo e negatico da 
indução, que pode ser devido ao tratamento numérico das 
formas de onda medidas no ensaio. A diferença nos valores 
máximos de campo magnético pode também ser advinda da 
diferença de valores de indução dois ensaios. 

IV. CONCLUSÕES 

Pela comparação entre a bancada de ensaios de controle 
digital protótipo e a bancada de controle analógico, os 
resultados são considerados promissores. Os sistemas 
analógicos são mais precisos por não terem etapas de 
discretização. Porém, são menos dinâmicos e mais susceptíveis 
a ruídos. Nos sistemas digitais, o condicionamento do sinal, que 
é uma etapa analógica obrigatória que pode interferir no 
desempenho do sistema, é o único ponto onde uma interferência 
externa pode atuar. Os sinais após passarem por esta etapa têm 
todo o processamento digital, desde a geração da referência, até 
o cálculo do esforço de controle e comutação dos IGBTs pelos 
drivers de acionamento. 

Ajustes em valores de parâmetros do controle (a 
implementação digital facilita a troca dos parâmetros do 
controle), a adequação a uma nova interface de 
condicionamento (escolha de outro conversor A/D) e mudanças 
na velocidade de comutação do inversor são alterações 
relativamente simples de se realizar em software. Estas 
melhorias serão conduzidas em uma nova versão desta bancada 
protótipo aqui apresentada. 

Este trabalho apresenta um resultado preliminar de um 
projeto protótipo no qual se busca ao final implementar um 
sistema de caracterização de materiais ferromagnéticos 
totalmente automatizado. Desenvolvimentos futuros utilizarão o 
microcontrolador presente no FPGA para realizar a 
comunicação com outros sistemas para tratamento de sinais e 
avaliação de resultados. 
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Resumo—Este trabalho apresenta novas configurações de 
antenas planares elípticas com slots de diversos formatos para 
operar em sistemas de comunicação sem fio. São propostas 
configurações de antenas de patch de microfita de multibanda e 
monopolos planares de banda ultra larga (ultra-wideband - UWB). 
O efeito produzido pela variação da excentricidade da elipse na 
resposta em frequência de cada antena é investigado, alterando-se 
a razão entre os comprimentos do eixo menor, 2b, e do eixo maior, 
2a. A simulação é realizada através do software Ansoft HFSS. Em 
seguida, são introduzidas slots de diversos formatos nos contornos 
dos patches elípticos das antenas de microfita e dos monopolos 
planares, para respostas em multibanda e UWB (3,6 GHz a 10 
GHz), respectivamente. Observa-se concordância entre os 
resultados simulados e medidos.  

Palavras chaves—Antenas planares; antenas de microfita; patch 
elíptico; antena de multibanda; monopolo de microfita; banda larga; 
UWB 

I.  INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o desenvolvimento de novas 

configurações de dispositivos e circuitos planares tem recebido 
uma grande atenção de muitos pesquisadores, especialmente, 
para aplicações em sistemas de comunicação sem fio de 
multibanda e de banda larga [1]. Em particular, novas estruturas 
de antenas de microfita têm sido propostas de modo a atender 
demandas específicas em relação aos seus parâmetros principais, 
como frequência de ressonância, largura de banda, eficiência, 
ganho e diagrama de radiação. Além disso, essas antenas 
apresentam propriedades intrínsecas essenciais aos sistemas de 
comunicação atuais, como dimensões reduzidas, baixo custo e 
facilidade de fabricação e integração com outros componentes e 
circuitos [2]. 

Por outro lado, o grande interesse no desenvolvimento de 
equipamentos de comunicação portáteis também tem motivado 
a realização de pesquisas relacionadas à tecnologia de banda 
ultra larga (UWB), com a necessidade de redução das dimensões 
de antenas e demais circuitos planares. Em particular, objetiva-
se a redução nas dimensões das antenas e dos circuitos sem a 
degradação dos seus desempenhos [3], [4].  

Neste trabalho, são propostas novas configurações de 
antenas planares elípticas com slots de diversos formatos nos 

patches condutores de antenas de microfita de multibanda e de 
monopolos planares de banda ultra larga (UWB). 

 As antenas elípticas propostas são alimentadas através de 
seções de linha de microfita. O efeito produzido pela variação 
do valor da excentricidade da elipse na resposta em frequência 
de cada antena é investigado, alterando-se os valores relativos 
dos comprimentos do eixo menor, 2b, ou do eixo maior, 2a. A 
simulação é realizada através do software Ansoft HFSS. A 
análise dos resultados simulados para a distribuição da 
densidade de corrente nos patches condutores é efetuada, 
permitindo a inserção de slots de diversos formatos nos 
contornos inferior e superior dos patches condutores elípticos. 
São investigadas as propriedades de antenas de microfita 
elípticas com slots, para a resposta de multibanda, e de 
monopolos elípticos com slots, para a resposta UWB, na faixa 
de 3,6 GHz a 10 GHz. Foram construídos e medidos protótipos 
para fins de comparação de resultados, tendo sido observada 
concordância entre os resultados obtidos. 

II. ESTRUTURAS, SIMULAÇÃO E PROJETO 

A. Antena de Microfita de Patch Elíptico 
A Fig. 1 mostra a estrutura básica da antena de microfita 

elíptica, sendo composta por um patch condutor impresso em um 
substrato dielétrico apoiado sobre um plano de terra. A análise 
foi efetuada a partir de variações do comprimento do eixo 
menor, 2b, e da razão entre os comprimentos do eixo maior, 2a, 
e do eixo menor, 2b, da elipse e, por consequência, da sua 
excentricidade, e. A excentricidade é definida como a razão 
entre a distância do foco ao centro da elipse e a metade do 
comprimento do eixo maior.  

 
Fig. 1. Vista superior e lateral da antena de microfita de patch elíptico. 
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As dimensões principais da antena de microfita de patch 
elípitico são: a largura a e o comprimento b, do patch condutor, 
a largura WL e o comprimelto LL, da linha de alimentação, e a 
largura W e o comprimento L do substrato, indicadas na Fig. 1, 
além da espessura do substrato dielétrico, d. 

Neste trabalho, foi considerada a utilização do substrato 
dielétrico FR-4, com εr = 4,4, tanδ = 0,002 e d = 1,57 mm. A 
Tabela I mostra os valores obtidos para as dimensões da antena 
da Fig. 1, com o dielétrico FR-4 como substrato e a primeira 
ressonância em 2,45 GHz. 

Tabela I. Dimensões da Antena Elíptica 

             Dimensões da Antena (mm) 

W 70 𝑳𝑳 44 

𝑾𝑾𝑳𝑳 3 𝑳𝑳𝑳𝑳 15,5 

𝒃𝒃 9,5 a 33,25 
 

A Fig. 2 apresenta as curvas do comportamento em 
frequência do módulo do coeficiente de reflexão (em dB) obtido 
para a antena da Fig. 1, com as dimensões mostradas na Tabela 
I e diferentes valores de b e r (r=a/b). Observa-se que a estrutura 
da antena de microfita elíptica (Fig. 1) apresenta respostas em 
frequência do tipo multibanda, em todos os casos considerados. 

 
Fig. 2. Resultados simulados para o coeficiente de reflexão em função da 
frequência, para diferentes valores de b e r. 

B. Monopolo Planar de Patch Elíptico 
Para aumentar significativamente a largura de banda da 

antena de microfita de patch elíptico (Fig. 1) foi realizado um 
truncamento do plano de terra e reduzida a capacitância na 
região de conexão da linha de microfita com o patch condutor, 
como mostrado na Fig. 3. O plano de terra é truncado, a uma 
distância LT e é introduzida, abaixo da linha de microfita, uma 
fenda retangular com largura WC e comprimento LC [3].  

Além disso, foi introduzido um gap g entre a borda inferior 
do patch condutor e a borda superior do plano de terra, para 
melhorar o casamento de impedâncias e a largura de banda da 
antena [4]. As Figs. 3 e 4 mostram a geometria do monopolo 
planar obtido com as modificações efetuadas no plano de terra. 

As dimensões do monopolo elíptico mostrado nas Figs. 3 e 
4 são apresentados na Tabela II. Na análise, através de 
simulações, foram considerados dois casos com o plano de terra 
truncado, sendo o primeiro, para LT = 15 mm, e o segundo, para 
LT = 13 mm.  

 
Fig. 3. Geometria do monopolo planar elíptico. Vistas: (a) lateral e (b) inferior.  

 

Fig. 4. Geometria do monopolo planar elíptico. Vista superior. 

Tabela II. Dimensões do Monopolo Elíptico 

             Dimensões da Antena (mm) 

𝑾𝑾 70 𝑳𝑳 44 

𝑾𝑾𝑳𝑳 3 𝑳𝑳𝑻𝑻 15 

𝒃𝒃 9,5 𝑳𝑳𝑳𝑳 15,5 

𝒈𝒈 0.5 𝑾𝑾𝑪𝑪 4 

 
d 

 
1,57 𝑳𝑳𝑪𝑪 3 

𝒉𝒉 0,003 a 33,25 

 

Os resultados da Fig. 5 permitem observar que o monopolo 
elíptico apresenta, para o truncamento do plano de terra em 13 
mm, uma resposta dual band, enquanto que, para o truncamento 
em 15 mm, observa-se um claro potencial de resposta em banda 
larga, com uma largura de banda maior que 6,5 GHz, sendo a 
frequência inferior igual a 3,6 GHz, para uma referência 
aproximadamente igual a -9 dB. 

Em seguida, foram simuladas as distribuições da densidade 
de corrente sobre a superfície do patch condutor da antena 
elíptica (Fig. 1), mostradas nas Figs. 6 e 7, para as frequências 
de 2,45 GHz e 4,6 GHz, respectivamente, permitindo observar 
as regiões de maior e menor intensidade de corrente nas 
frequências consideradas. Observa-se que a inserção de slots nas 
regiões superior e inferior do ressoador terão grande influência 
na frequência de 2,45 GHz, tendo em vista a expressiva 
intensidade da densidade de corrente em toda a superfície. Na 
frequência de 4,6 GHz, a distribuição de corrente é menos 
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intensa no interior do patch, em relação ao resultado obtido para 
a frequência de 2,45 GHz.  

 
Fig. 4. Resultados simulados do coeficiente de reflexão em função da 
frequência, para o monopolo planar (Figs. 3 e 4), para LT = 13 mm e LT = 15 
mm. 

 

Fig. 5. Densidade de corrente sobre a superfície do patch condutor da antena 
elíptica (Fig. 1) na frequência de 2,45 GHz. 

 

 
Fig. 6. Densidade de corrente sobre a superfície do patch condutor da  antena 
elíptica (Fig. 1) na frequência de 4,6 GHz. 

C. Antena com recortes (slots) na estrutura original 
De acordo com a observação dos resultados apresentados na 

Fig. 6, pode-se concluir que os efeitos dos cortes nas regiões 
superior e inferior da elipse, podem surtir efeito significativo 
nas frequências de ressonância do patch modificado. 

A Fig. 8 apresenta uma ilustração da geometria obtida a 
partir do uso simultâneo das equações (1) a (7) [5], quando 
aplicadas ao patch condutor elíptico da Fig. 1.  

 

            𝑦𝑦1 = |𝑥𝑥| > 3,𝑦𝑦2  = 3�−� 𝑥𝑥
10
�
2

+ 1                     (1) 

                 𝑦𝑦1 = |𝑥𝑥| > 4,𝑦𝑦2 = −3�−� 𝑥𝑥
10
�
2

+ 1                         (2) 

�𝑥𝑥
2
� − 3√33−7

112
𝑥𝑥2 + �(1 − (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(|𝑥𝑥| − 2) − 1) )2 − 3.3              (3)         

               𝑦𝑦1 = 0.75 < |𝑥𝑥| < 1,𝑦𝑦2 = 9 − 8|𝑥𝑥|                      (4) 

          𝑦𝑦1 = 0.5 < |𝑥𝑥| < 0.75,𝑦𝑦2 = 3|𝑥𝑥| + 0.75                   (5) 

                         𝑦𝑦1 = |𝑥𝑥| < 0.5,𝑦𝑦2 = 2.25                             (6) 

𝑦𝑦1 = |𝑥𝑥| > 1,𝑦𝑦2 = 1.5− 0.5|𝑥𝑥| − 6√10
14

(�3− 𝑥𝑥2 + 2|𝑥𝑥| − 2.1             (7)     

Considerando os resultados da distribuição da densidade de 
corrente sobre a superfície da antena elíptica (Fig. 6), na 
frequência de 2,45 GHz, e o uso simultâneo das equações (1) a 
(7), foram agregadas, à geometria do patch condutor elíptico, 
duas elipses menores, quatro círculos e dois trapézios de 
tamanhos distintos, permitindo gerar o formato apresentado na 
Fig. 8. 

 
Fig. 7. Ilustração da inserção de vários patches menores no patch da antena 
elíptica. 

Em seguida, a geometria de patch ilustrada na Fig. 8 foi 
modificada, através de recortes, resultando no formato mostrado 
na Fig. 9. Para tanto, foram removidas da região condutora do 
patch elíptico principal as partes correspondentes às duas elipses 
menores (na parte superior), aos quatro círculos (na parte 
inferior) e, por último, ao trapézio de tamanho menor. Além 
disso, foi introduzido o trapézio de tamanho maior. A geometria 
obtida está ilustrada nas Figs. 9 e 10. 

Na geometria da Fig. 9, estão indicadas as dimensões globais 
do patch condutor elíptico com recortes, que se assemelha à 
ilustração muito conhecida de um morcego, sendo denominada 
formato de morcego.  As dimensões dos recortes e os valores 
usados na geração da forma final do patch estão mostrados na 
Tabela III.  

 
Fig. 9. Ilustração da estrutura obtida com a inserção dos recortes no patch 
condutor da antena elíptica, resultando no formato de morcego. 

 

Fig.10. Forma resultante da superposição dos resultados gráficos obtidos 
através das equações (1) a (7). 
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As dimensões indicadas na Fig. 8 correspondem aos valores 
para as dimensões dos recortes mostrados na Tabela III.  

TABELA III. DIMENSÕES DOS RECORTES  
Dimensões dos Recortes (Slots) 

(mm) 
𝑾𝑾 a 𝒓𝒓 b 
3 6 3.2 4 
𝑾𝑾𝟏𝟏 𝑾𝑾𝟐𝟐 𝑾𝑾𝟑𝟑 𝑳𝑳𝟏𝟏 

8 4 6 5 

𝑳𝑳𝟐𝟐 - - - 

2.5 - - - 

 

Os resultados das simulações, em três casos, de antenas com 
a configuração de patch apresentada na Fig. 9, são mostrados na 
Fig. 11. Os três casos são: (a) antena elíptica, (b) monopolo 
planar com terra truncado em 13 mm e (c) monopolo planar com 
terra truncado em 15 mm.  

 
Fig. 11. Resultados simulados do coeficiente de reflexão em função da 
frequência, para a antena elíptica e o monopolo elíptico (com plano de terra 
truncado). 

III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
Para fins de comparação de resultados, foram fabricados 

quatro protótipos correspondentes às antenas de microfita, com 
patches nos formatos elíptico (Fig. 12) e de morcego (Fig. 13), 
e monopolos planares, nos formatos elíptico (Fig. 14) e de 
morcego (Fig. 15). Os protótipos foram construídos sobre FR-4, 
com permissividade elétrica 4,4, tangente de perdas 0,02 e 
espessura 1,57 𝑚𝑚𝑚𝑚. Para os monopolos planares, foi 
considerado o truncamento a 15 mm.  

 
Fig. 12. Protótipo da antena elíptica. 

 
Fig. 13. Protótipo da antena morcego após recortes na estrututra elíptica. 

 
Fig. 14. Protótipo do monopolo planar elíptico, com plano de terra truncado a 15 
mm. 

 
Fig. 15. Protótipo do monopolo planar morcego, após recortes na estrutura 
elíptica, com plano de terra truncado a 15 mm. 

 

As Figs. 16 e 17 mostram os resultados simulados e medidos 
para as antenas elíptica e monopolo planar elíptico, mostradas 
nas Figs. 12 e 14, respectivamente. Similarmente, as Figs. 18 e 
19 mostram os resultados simulados e medidos para as antenas 
morcego e monopolo planar morcego, mostradas nas Figs. 13 e 
15, respectivamente.      

Nas Figs. 16 e 18, observa-se a característica de multibanda, 
tanto na simulação quanto no resultado experimental, para as 
antenas de microfita mostradas nas Figs. 12 e 13. 

 
Fig. 16. Resultados simulados e medidos do coeficiente de reflexão, em função 
da frequência, para a antena elíptica (Fig. 12). 
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Fig. 17. Resultados simulados e medidos do coeficiente de reflexão, em função 
da frequência, para o monopolo planar elíptico, com plano de terra truncado a 15 
mm (Fig. 14).  

 
Fig. 18. Resultados simulados e medidos do coeficiente de reflexão, em função 
da frequência, para a antena morcego, após os recortes na estrutura elíptica (Fig. 
13). 

Na Fig. 17, para o monopolo planar elíptico, com plano de 
terra truncado a 15 mm, observa-se a resposta em frequência em 
banda ultra larga. 

 
Fig. 19. Resultados simulados e medidos do coeficiente de reflexão, em função 
da frequência, para o monopolo morcego, após os recortes na estrutura elíptica, 
com plano de terra truncado a 15 mm (Fig. 15). 

Na Fig. 19, observa-se, como esperado, uma resposta em 
frequência com duas bandas largas, em consequência dos 

recortes efetuados, o que é de grande importância para 
determinadas aplicações em sistemas de micro-ondas.  

Observa-se ainda que a inserção de recortes nas regiões de 
maior densidade de corrente na superfície do patch condutor 
permite eliminar ressonâncias previamente existentes na faixa 
de frequências abaixo de 4 GHz. Este resultado encontra 
aplicações importantes em sistemas de comunicações sem fio.   

IV. CONCLUSÃO  
Foram investigadas as propriedades de antenas de patches 

elípticos sem e com recortes para aplicações em sistemas de 
comunicações sem fio. A simulação das estruturas consideradas 
foi efetuada com o uso do software Ansoft HFSS. Foram 
construídos e medidos protótipos de antenas de microfita com 
patches elípticos e com recortes (na forma de morcego), assim 
como monopolos planares com esses formatos de patches, para 
fins de comparação. Observou-se uma boa concordância entre 
os resultados simulados e medidos. Os resultados obtidos 
indicam que as geometrias consideradas (e suas variações) 
podem ser usadas no desenvolvimento de antenas 
reconfiguráveis, assim como de antenas do tipo notch. 
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Resumo—Até recentemente, a faixa Terahertz do espectro 

eletromagnético era conhecida como o gap Terahertz. Poucas 

pesquisas exploravam esta faixa de frequências e pouca 

instrumentação estava disponível a custos aceitáveis. Nestas 

últimas duas décadas a tecnologia Terahertz vem avançando 

decisivamente com inovações em tecnologias de fontes e detectores. 

Como consequência, estão em desenvolvimento técnicas e 

aplicações nas mais diversas áreas, explorando as características 

únicas da radiação Terahertz. Este artigo apresenta uma breve 

revisão dos recentes avanços, técnicas e aplicações da tecnologia 

Terahertz. 

Keywords—terahertz; espectroscopia; comunicações; 

metamateriais; sensores; imageamento 

I.  INTRODUÇÃO 

A faixa Terahertz (THz) do espectro eletromagnético é 

usualmente definida no intervalo de 100 GHz (  3 mm) a 

10 THz (  30 µm), situando-se entre as micro-ondas e o 
infravermelho distante (Fig. 1) [1]-[5]. Por longo tempo a faixa 
THz permaneceu um campo inexplorado pela ausência de fontes 
e detectores a baixo custo. As primeiras aplicações foram 
realizadas por astrônomos, usando fontes THz naturais como o 
sol e os raios cósmicos. Embora fontes THz naturais (emissões 
termais) existam em abundância, é difícil sua detecção devido à 
incoerência do sinal. Na última década os avanços na fotônica e 
na microeletrônica têm possibilitado muitos desenvolvimentos 
para esta faixa do espectro [1]-[5]. Como consequência, há um 
crescente interesse acadêmico e industrial em explorar as 
potenciais aplicações. A radiação Terahertz tem propriedades 
únicas que possibilitam múltiplos usos, dentre essas 
propriedades destacam-se: ser uma radiação não ionizante de 
baixa energia e segura para aplicações biológicas e médicas, a 
elevada penetração em meios dielétricos secos, o largo intervalo 
espectral e a elevada largura de banda para comunicações, as 
assinaturas de absorção distintas de muitos gases e líquidos com 
moléculas polares, a maior resolução em imageamento que as 
micro-ondas e a maior penetração que o infravermelho [1]-[5]. 
Neste trabalho, apresentaremos uma breve revisão dos avanços 
da tecnologia Terahertz as tendências e as potenciais aplicações 
[6]-[9]. 

II. AVANÇOS DA TECNOLOGIA TERAHERTZ 

A aplicação da tecnologia THz tem se tornado uma realidade 
apoiada nos avanços no desenvolvimento de fontes e detectores 
baseados em microeletrônica e lasers ultrarrápidos [10]-[20].  
Consequentemente, a tecnologia THz tem avançado em muitas 
áreas e aplicações, nominalmente: na espectroscopia THz no 

domínio do tempo [2], no monitoramento de processos químicos 
dinâmicos, na detecção de alterações morfológicas em tecidos 
vivos e amostras biológicas [5], [21]-[28], na tecnologia de 
alimentos [29], na inspeção não invasiva [4],  no imageamento 
e escaneamento de segurança [30]-[33], na detecção de espécies 
químicas e na defesa química e bacteriológica [34]-[38], na 
microscopia THz [39], na caracterização de materiais na faixa 
THz [40]-[47], no desenvolvimento de novos metamateriais 
[48]-[56], na comunicação segura em campo de batalha,  na 
comunicação indoor com ultra alta banda de transmissão [57]-
[62], em aplicações espaciais de comunicação entre satélites ou 
na detecção de detritos espaciais ou de micro-nanossatélites 
[64], no desenvolvimento de dispositivos ultrarrápidos a base de 
grafeno [65]-[69], no desenvolvimento de novos guias de ondas 
THz [70]-[77], na manufatura aditiva de componentes passivos 
THz [78]-[83] e na medida da Seção Reta Radar de objetos em 
escala reduzida em aplicações de Defesa [84]-[85]. 

 

Fig. 1. Espectro Eletromagnético 

A. Fontes e Detectores Terahertz 

Desde a primeira demonstração de geração de sinal THz a 
partir de pulsos laser ultracurtos nos anos 80, muito se avançou 
no desenvolvimento de fontes THz. Na década de 90 foram 
apresentadas as primeiras fontes THz baseadas em Quantum 
Cascade Laser o que abriu a possibilidade de inovações na 
indústria e na pesquisa [13]-[16]. Em seguida, avançou-se na 
técnica de geração de sinal THz por retificação óptica em 
materiais especiais e no projeto de antenas fotocondutivas que 

permitem gerar sinal THz de 0,1 a 5 THz com baixos custos 
e excelente portabilidade [1]-[5], [10]-[20]. A fronteira da 
pesquisa em fontes THz reside, atualmente, na geração de sinal 
de alta potência. As técnicas atuais permitem gerar campos THz 
com intensidade da ordem de MV cm-1, altamente direcional 

(< 6o) e ultralargo (0,1 a 10 THz). Novas pesquisas em fontes 
baseadas em pulsos laser ultracurtos (sub-femtosegundo) 

permitirão larguras de banda de 0,1 a 100 THz [17]. Novos 
avanços são apresentados constantemente, tais como: explorar 
plasmons para aumentar a intensidade de geração de sinal THz 
[18], empregar material supercondutor [19] ou mesmo gerar 
THz na ponta de uma fibra óptica [20]. 
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B. Espectroscopia Terahertz 

Espectrômetros Terahertz no domínio do tempo (THz-TDS) 
ou no domínio da frequência são os instrumentos com maior 
emprego nas pesquisas THz sobre materiais, análises 
espectroscópicas de líquidos e gases e aplicações industriais. Os 
THz-TDS foram apresentados na literatura em 1995 e são os 
espectrômetros mais usuais em tecnologia THz. Um THz-TDS 
portátil utiliza um lazer femtosegundo para prover dois sinais 
ópticos. Um dos caminhos ópticos passa por uma linha de atraso 
variável e, em seguida, o sinal é focado em uma antena 
fotocondutiva que gera o sinal THz pulsado com dezenas de 
picosegundo de largura temporal e 4 a 5 THz de largura 
espectral. A detecção baseia-se no princípio inverso de 
operação da antena fotocondutiva. Para a detecção utiliza-se o 
segundo feixe óptico para polarizar a antena fotocondutiva do 
detector e quando o sinal THz incidi na antena fotocondutiva 
gera um sinal elétrico que pode ser medido facilmente. O 
sistema utiliza um esquema de amostragem por meio de uma 
varredura temporal obtida pela variação da linha de atraso do 
feixe óptico principal e pela sincronia temporal com o segundo 
feixe, que ao incidir no receptor habilita a detecção num 
pequeno intervalo de tempo da ordem de dezenas de 
femtosegundo. Nesta técnica de amostragem, milhares de 
pulsos THz são necessários para se obter o formato de um único 
pulso THz no domínio do tempo. O espectro de transmissão 
THz pode ser obtido pela aplicação de uma transformada rápida 
de Fourier nos dados de intensidade de campo Elétrico da onda 
THz em função do tempo [1]-[5]. Um arranjo esquemático de 
um THz-TDS é apresentado na Fig. 2.  

 
Fig. 2. Espectrômetro THz no domínio do tempo (THz-TDS). 

 

III. POTENCIAIS APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA THZ 

Os recentes avanços na tecnologia THz têm permitido 
investigar sua aplicação em diferentes áreas. As aplicações 
biológicas têm explorado a capacidade da radiação THz em 
excitar modos vibracionais e rotacionais em numerosas 
moléculas de interesse e fônons em cristais. Devido à alta 
sensibilidade da radiação THz aos estados ligados do 
hidrogênio e sua prevalência em água líquida e tecidos 
biológicos é possível o emprego do sinal THz em medicina 
diagnóstica, detecção de alterações morfológicas de tecidos, 
detecção de câncer, imageamento [21]-[28] e monitoramento de 
processos e qualidade na indústria de alimentos [29]. O 
imageamento na faixa THz vem se consolidando como a 
aplicação com maior mercado [30]-[33]. O imageamento THz 

pode fornecer informações complementares às obtidas com 
micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta ou raio x. 
As imagens THz têm melhor resolução com relação às obtidas 
em menores frequências e, para maiores frequências, as ondas 
THz têm maior penetração, o que permite análises não 
invasivas e aplicações como escaneamento de correspondência, 
de pacotes e escaneamento de pessoas em aeroportos. Imagens 
tomográficas também são possíveis com ondas THz o que 
permite vislumbrar aplicações e análises com a formação de 
imagens e análise espectral simultaneamente [33].  

O setor de Defesa se apoia em inovações tecnológicas e as 
ondas THz são uma nova fronteira do conhecimento e um 
desafio. As aplicações em Defesa, atualmente mais maduras, 
estão relacionadas às análises espectroscópicas para a detecção 
de materiais explosivos, drogas ou agentes biológicos. Devido 
à distinta assinatura de absorção desses materiais é possível a 
detecção, medida de concentração e reconhecimento das 
espécies químicas, mesmo em misturas complexas ou quando o 
contaminante está difuso em gases, diluído em liquido ou 
embebido em sólido [34]-[38]. O desenvolvimento de fontes, 
detectores e componentes THz têm, também, possibilitado 
inovar em sistemas de análise e medida, tal como, a microscopia 
THz com potencial aplicação em nanotecnologia [39]. 

 O desenvolvimento da tecnologia THz demanda conhecer 
as propriedades eletromagnéticas de diferentes materiais. Uma 
vasta literatura é dedicada a reportar as propriedades de 
dielétricos, líquidos, gases, materiais orgânicos e cristais 
líquidos na faixa THz [40]-[47]. No estudo de polímeros e 
vidros, sabe-se que seus estados vibracionais estão ligados à 
estrutura do material e às propriedades ópticas e mecânicas. A 
radiação THz tem permitido analisar esses estados vibracionais 
para além dos dados obtidos com as clássicas técnicas de 
espalhamento Raman ou a espectroscopia no infravermelho 
distante [47]. Estudos aplicados têm sido realizados com óleos 
lubrificantes [47], amostras de solo [45], amostras de alimentos 
[43], cristais líquidos [41] e polímeros empregados em 
manufatura aditiva 3D [42].  

Os metamateriais são estruturas periódicas projetadas para 
se obter propriedades de conjunto muito distintas das 
propriedades de cada material constituinte da sua estrutura. 
Similarmente aos metamateriais, as metassuperfícies são 
estruturas planares periódicas compostas por diferentes 
materiais com a finalidade de se obter um comportamento de 
conjunto não possível de se obter com materiais naturais. 
Tipicamente projeta-se metassuperfícies e metamateriais para 
operação como filtro espectral, para o controle de reflexão ou 
transmissão e como absorvedores sintonizáveis. Metamateriais 
e metassuperfícies são temas recorrentes na pesquisa em várias 
faixas de frequência, desde as micro-ondas até a faixa óptica. 
Ambas estruturas têm sido recentemente investigadas para 
múltiplos propósitos na faixa de ondas THz [48]-[56]. 
Destacam-se as pesquisas sobre metamateriais THz 
absorvedores perfeitos, operando em multibanda ou banda 
larga, para emprego em novos sistemas imageadores THz [52], 
[56].  

A demanda por banda de telecomunicação tem crescido 
vertiginosamente em anos recentes. Esta demanda indica a 
necessidade de se explorar mais eficazmente o espectro 
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eletromagnético e, em especial, a faixa THz [57]-[63]. Por esse 
motivo, muito recentemente, grande esforço vem sendo 
reportado no desenvolvimento de técnicas de transmissão e 
recepção, tirando proveito das propriedades únicas das ondas 
THz, tal como, a elevada capacidade de banda. Por outro lado, 
busca-se contornar a questão da elevada atenuação do sinal THz 
na atmosfera húmida [57]-[59]. Uma possibilidade mais 
imediata de utilização são as comunicações indoor a curtas 
distâncias, na qual o sistema THz se integra a uma rede mista 
com outras tecnologias de comunicação sem fio [59]-[60]. Uma 
aplicação com grande impacto comercial é a comunicação sem 
fio THz em datacenters, aproveitando a elevada banda 
disponível nas altas frequências. Dispositivos avançados têm, 
também, sido propostos para a modulação de sinal THz 
baseados em novas tecnologia como o Grafeno [63] ou em 
sistemas híbridos utilizando conversão do sinal óptico para THz 
[60]. As ondas THz também estão sendo estudadas para 
aplicações espaciais, tal como, a comunicação via satélite e 
entre satélites e, mais recentemente, em sistemas Radar na faixa 
THz operando no espaço para a detecção de detritos espaciais, 
micro e nanosatélites [64].  

As áreas de eletrônica e fotônica têm investido considerável 
atenção na tentativa de empregar novos materiais 
bidimensionais, como o grafeno, para desenvolver sistemas 
ultrarrápidos ou sintonizáveis, dentre outros. A tecnologia THz 
também busca utilizar o grafeno tendo em conta as suas 
propriedades nesta faixa de frequências [65]-[69], tais como: as 
não usuais propriedades não lineares do grafeno na faixa THz e 
a facilidade de excitação de plasmons de superfície. Essas 
propriedades vêm sendo exploradas para aplicação em sistemas 
de comunicação e sensoriamento [65], [68]. 

O desenvolvimento da tecnologia THz passa pelo 
desenvolvimento de componentes para a montagem de sistemas 
mais complexos, tais como: guias de ondas, lentes, 
polarizadores, divisores de potência e acopladores. Umas das 
áreas em destaque é o desenvolvimento de guias de ondas 
dielétricos com baixas perdas para a propagação THz [70]-[77]. 
Fibras THz em polímeros ou vidros têm sido propostas, 
fabricadas e caracterizadas, baseando-se na experiência prévia 
com fibras ópticas de cristal fotônico (PCF – Photonic Crystal 
Fibers). Fibras porosas, fibras que operam pelo efeito de 
bandgap fotônico, ou fenômeno antiressonante e fibras de 
núcleo oco são alguns dos muitos designs investigados [70]. 
Mais recentemente, tem-se reportado a fabricação de guias THz 
utilizando-se a manufatura aditiva 3D em polímeros, tanto no 
preparo das pré-formas dos guias/fibras, quanto na impressão 
direta do guia de onda em impressoras 3D [73], [76]-[78]. As 
impressões são baseadas nas tecnologias de deposição de fio de 
polímero fundido (FDM – Fused Deposition Modeling) ou na 
técnica de estereolitografia (SLA), na qual um laser cura uma 
resina líquida ponto a ponto, criando camada por camada a 
estrutura impressa [70], [72]-[77]. Nesta mesma direção, vários 
outros componentes têm sido fabricados utilizando-se as 
técnicas de manufatura aditiva 3D [78]-[83]. As impressões 
podem ser realizadas também em metal utilizando-se a técnica 
de sinterização a laser (DMLS – Direct Metal Laser Sintering) 
[81]-[83].  

Uma aplicação do setor de Defesa e da área espacial tornou-
se possível com o desenvolvimento de fontes THz e 

espectrômetros no domínio do tempo (THz-TDS). A aplicação é 
a medida de seção reta radar (RCS - Radar Cross Section) de 
veículos aéreos, marítimos, terrestres e detritos ou objetos no 
espaço próximo à orbita terrestre. A RCS é um parâmetro que 
indica a capacidade de um objeto refletir uma onda 
eletromagnética. Ela é um importante requisito de projetos de 
veículos militares, na medida que a redução da RCS aumenta a 
capacidade de sobrevivência em um teatro de batalha, já que 
reduz a probabilidade de ser detectado pelo oponente. Para 
aplicações espaciais a determinação da RCS possibilita 
identificar o tipo de detrito ou objeto e avaliar o risco para 
operação de estações espaciais ou realização de missões no 
espaço. A determinação experimental de RCS é geralmente 
custosa, demanda longo tempo, grande logística e equipe 
especializada. Uma forma de reduzir essas dificuldades é utilizar 
a técnica de medida de RCS de objetos em escala reduzida 
(Compact Range Measurements). Numa medida em escala, a 
redução da dimensão do modelo deve acarretar um aumento 
proporcional da frequência da onda eletromagnética na qual as 
medidas serão realizadas. Desta forma, é possível medir a RCS 
de uma aeronave de combate com 20 m de comprimento 
iluminada por um radar de 10 GHz, utilizando um modelo 3D 
da aeronave com 20 cm de comprimento (redução de 100x) e 
uma onda eletromagnética de 1 THz. Obviamente, o modelo 3D 
reduzido deve ser metalizado para que as reflexões possam ser 
medidas. O modelo metalizado permite medir a RCS 
correspondente à forma do objeto e não de seus materiais reais. 
Porém, a RCS associada à forma é o dado principal para 
identificar os objetos (assinatura radar). Esta técnica vem sendo 
recentemente explorada para aplicações militares e espaciais 
dada a facilidade de realizar as medidas de RCS com sistemas 
THz e devido à redução de custo dos atuais sistemas THz-TDS. 
Uma medida de RCS em um típico sistema THz-TDS, operando 

de 100 GHz a  5 THz, permite obter a RCS equivalente de 

toda a faixa usual de radares (1 GHz a  40 GHz) [84]-[85]. 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho de revisão foram brevemente apresentados os 
mais recentes avanços na pesquisa da tecnologia Terahertz e 
suas aplicações. Fica claro que há um grande esforço da 
comunidade científica internacional para explorar melhor as 
potencialidades da tecnologia THz, gerar inovações e aplicações 
práticas. Recentemente, a comunidade científica brasileira tem 
voltado seu interesse para o tema THz e os primeiros resultados 
já se tornam disponíveis [74]-[77]. O promissor futuro da 
tecnologia THz envolve grandes desafios, mas o potencial de 
geração de conhecimento, novos produtos e aplicações é 
igualmente grande.  
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Fig. 1. (a) Crystal structrure of 2 layers of black phosphorus (BP). (b-c) A 

femtosecond infrared laser launched onto a substrate containing a flake of

BP. (b) Laser beam away from the flake. (c) Laser beam on the flake, 
generating the laser’s third harmonic frequency (green).

 

Fig. 2. (a) Scanning electron microscope image of the graphene oxide/gold 

nanorod nanocomposite produced. (b) SERS spectrum of Rhodamine 640 

from aqueous solutions with three different concentrations. (c) Artistic 

impression of the nanocomposite inside of a microcapilary fiber, being used 
for optofluidic SERS detection. 
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Abstract—The linear and nonlinear optical characterization 

of a number of layered and two-dimensional materials, such as 

graphene, black phosphorus and molybdenum disulfide will be 

shown, and their applications discussed. For example, frequency 

conversion via harmonic generation will be presented and its 

efficiency in different materials compared. Also, surface 

enhanced Raman spectroscopy in a nanocomposite material will 

be presented as a sensitive chemical sensor, both on a planar 

geometry and in an optofluidic capillary fiber. 

Keywords—graphene; 2D materials; nanophotonics; nonlinear 

optics; SERS. 

Since graphene’s isolation in 2004, atomically-thin crystals 
are finding an increasing number of applications, in areas as 
diverse as electronics, biomedical sensing, and materials 
engineering. So far, two-dimensional (2D) conductors, 
semiconductors, dielectrics, superconductors, and ferromagnets 
have been reported, which allow for the development of a vast 
range of ultrathin and potentially flexible devices. Especially in 
the case of 2D semiconductors, the crystals’ interaction with 
light is significantly strong, suggesting numerous applications 
in optoelectronics and photonics once the materials are fully 
characterized. 

The simple dimensionality reduction itself, from three to 
two dimensions, already brings about significant changes in the 
optical properties of the crystals. For example, the nonlinear 
optical frequency conversion in 2D crystals occurs at a surface, 
instead of occurring along a three-dimensional medium, 
meaning that phase matching conditions are relaxed and that 
the nonlinearly converted light radiates both forwards and 
backwards. In addition, the dimensionality reduction (together 
with a lower dielectric screening) makes 2D excitons 
significantly more stable and, thus, observable at room 
temperature. Therefore, they considerably affect the optical 
properties.  

During this talk, I will show second- and third-harmonic 
generation in molybdenum disulfide [1] (a non-
centrosymmetric material) and third-harmonic generation in 
black phosphorus [2] (centrosymmetric; Fig. 1). Particularly, 
black phosphorus is a direct bandgap conductor, the band 
structure of which is tunable with the number of layers [3]. We 
find that, as the material is thinned down, third harmonic 

generation abruptly increases [2]. Theoretical analysis suggests 
that this feature is a consequence of photon resonances with 
excitonic levels. 

The ultimately large surface-to-volume ratio in 2D 
materials makes them highly attractive for sensing applications, 
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as molecules and nanoparticles find a large surface onto which 
they can get attached. In this talk, I will show the synthesis and 
characterization of a nanocomposite material consisting of 
graphene oxide and gold nanorods (Fig. 2(a)), as well as its 
application as a surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) 
substrate [4]. We find that, while the gold nanorods provide 
amplification to the Raman signal, the graphene oxide provides 
significant temporal stability to the SERS signal, allowing for 
the accurate detection of analyte molecules (Fig. 2(b)).  

A method was also developed to coat the interior of 
microcapillary fibers with the same nanocomposite [5], [6], 
which could then be used for optofluidic SERS sensing [5]. In 
this case, an analyte aqueous solution was introduced into the 
microcapilary, which was then placed in front of a laser beam 
(Fig. 2(c)). Experiments were carried out with volumes as low 
as 150 nanoliters, as ~75 femtograms of analyte could be 
detected.  
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Abstract—-This paper provides a brief review of antenna 

design metrics for wireless multiple-input multiple-output 

(MIMO) systems, including the  mutual coupling effects on 

performances of MIMO systems and various decoupling 

techniques, the envelope correlation coefficient (ECC) is described 

as well as the federal communication commission (FCC) 

aggregated gain levels and the definition of standard maximum 

limit levels for indoor access points. Measuring results shows 10 

dB isolation improvement using polarization diversity and some 

practical aspects that interfere directly in the coupling, ECC and 

FCC gain.     

Keywords— Decoupling techniques, MIMO, mutual coupling 

and wireless access points. 

I.  INTRODUCTION  

 Multiple-input multiple-output (MIMO) is an essential 
technology incorporated into many wireless applications like 
wireless access points, long-term evolution (LTE) and it will be 
key for the new 5th mobile communication generation (5G) [1-
5]. It represents the evolutionary solution needed to support the 
data demand and new emerging applications in the coming 
years. The technology takes advantage of the multi path 
channels to provide a better performance in terms of data rate, 
using more antennas in the transmitter/receiver. LTE standard, 
for example, forecast the use of up to eight antennas at the base 
station. In WIFI applications the systems are flexible and 
multiuser, taking more advantage from multi path [6].  

 Specifically, for professionals wireless access points, to be 
able to be more efficient and provide stable connection in a 
constant operation regime, all the high end products make use of 
MIMO. In the antenna point of view, there is basically three 
types of professional wireless access points, consider the type of 
enclosure. Depending on the chassis, different antennas can be 
used and more complex structures are needed. Fig.1 shows the 
three most common products chassis structure. 

 

                 (a)                 (b)                      (c) 

Fig.1: Common access points chassis structures. (a) Book shape 
(b) Tower shape and (c) Enterprise. 

 Fig. 1a, presents the book shape type, which is a very 
common structure that allows more space to place the various 
antennas on the MIMO system. Fig. 1b, shows the tower shape 
access point. This specific shape can improve the antenna 
coverage, allowing the antenna system to be placed around the 
structure resulting in a more uniform radiation pattern. The third 
common structure, presented in Fig. 1c, is the enterprise which 
is the only one made to be fixed on the ceiling or walls. The 
fixation position can improve the coverage since it has less 
obstacles between users and the access point, but it usually has 
a very low profile reducing the space to accommodate all the 
antennas in the MIMO systems. Those structures typically hold 
complex radiation structures, to overcome the isolation issues 
and the operation with a metal backplate very close to the 
antennas.   

 The trends for the next generation of WIFI routers points to 
more complex products with dual band operation and dedicated 
IoT systems, all this features in a more compact enclosure. The 
constant urge for more compact and multi – function systems, is 
bringing up issues with isolation between antennas and 
maximum aggregated gain level which impacts directly in the 
MIMO operation performance.  

 This paper presents a brief review of antenna design metrics 
for wireless MIMO systems, in terms of isolation, decoupling 
methods, envelop correlation coefficient limit levels and 
maximum aggregated gain levels, operating on enterprise access 
points. Section II, introduces the effects of mutual coupling 
between MIMO radiation elements. Section III, presents the 
different decoupling methods. On section IV, envelope 
correlation coefficient is described. Section V, introduces the 
federal communication commission aggregated gain levels and 
define the standard limits for indoor access points. Finally, 
conclusions are addressed in section VI. 

 

II.  COUPLING BETWEEN MIMO RADIATION ELEMENTS 

 
 MIMO can provide many benefits to the system, and in many 
cases, it is a key feature to achieve the expected system 
performance. However, the hardware complexity can increase 
significantly with the use of multiple antennas and radio 
frequency (RF) chains, as well as energy consumption. For the 
antenna point of view, the space required to assembly it increase 
with the number of elements used. In many applications the 
product enclosure has limited space giving rise to coupling 
issues, triggering many researches on coupling levels between 
MIMO radiation elements. 
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 The coupling issues arises due to radiation elements 
proximity, surface currents, cable routing and, for printed 
antennas, surface waves. The degradation is hardly sense in the 
system signal to noise ratio (SNR) level and in the signal 
processing algorithms convergence [7, 8], directly affecting the 
estimation of carrier frequency offset, angle of arrival and 
channel [9-11]. The mutual coupling between antennas on the 
MIMO system will affect the radiation elements performance 
too, degrading the active reflection coefficient due to the random 
phase excitation on the ports. For an antenna isolation of 15dB 
the active reflection coefficient can be as high as -2.92dB, 
however improving the isolation to 20dB results in a reflection 
coefficient of -10dB [12]. The mutual coupling affects the RF 
chain too, causing significant out of band emission on the power 
amplifiers [13], generating interferences on adjacent channels in 
operation on the system.  

 The degradation on the RF performance impacts directly on 
the system capacity and error rate. To be able to properly operate 
and take advantage of MIMO, many technics has been 
developed to mitigates the mutual coupling effects, digital 
optimization of the MIMO precoding and decoding schematics 
is one of them [14]. By digital processing it is possible to remove 
the coupling from the reception and the recalibrated signal is 
used to calculate the weight vector of the adaptive algorithms 
[15, 16]. However, the output signal to noise ratio (SNR) of an 
adaptive array cannot be improved by compensating the mutual 
coupling alone in post-processing [7]. 

 To efficiently mitigate the mutual coupling in a MIMO 
system, decoupling methods applied directly on the antennas are 
more effective and recommend. 

 

III. DECOUPLING METHODS  

 

Due to the necessity to suppress the mutual coupling 
between antennas and between different MIMO systems, many 
different decoupling techniques has been reported in the 
literature. For WIFI access points products the commonly 
methods used are decoupling networks [17-19], metasurface 

corrugations [20, 21] and arrays with polarization diversity [22].  
Decoupling networks can improve the isolation between 

radiation elements, but degrades the antennas input ports match. 
To solve this issue, the networks are commonly associated with 
matching circuits. The application of this technique has typically 
narrowband operation and is strongly dependent to the number 

of antennas in the system, for N-port the complexity of the 
required matching circuit can be prohibitive as the number of 
radiation elements increases [23]. For narrowband MIMO 
systems operating with 2x2 or 4x4 antenna array it is reliable to 
use a conjugate multi-port impedance matching and decoupling 
network, Fig 2 shows three common circuit diagrams for 

decoupling two antennas, where the components are simple 
resistor (R), inductors (I) and capacitors (C) [24].   

 

 
Fig.2 Commonly used decoupling circuits diagrams.  
 
 Metamaterial structures are artificial materials containing 
periodic element and with permittivity and permeability smaller 
than zero. These materials have been used in different 
applications for their special characteristics. Using metamaterial 
structures in electromagnetic shields and absorbers for 
prevention of electromagnetic waves propagation, has been 
discussed in several papers [25, 26].  

 Frequency band gap structure, is a class of meta-materials 
that is artificial periodic materials for preventing the propagation 
of electromagnetic waves in a defined frequency band in all 
directions of radiation and also for all types of polarization. 
Electromagnetic band gap (EBG) structures are the most famous 
periodic structures. It consists of periodic elements printed in a 
dielectric substrate, showing band pass or band stop 
characteristics [27- 28]. Fig. 3 shows an example of common 
structure.  

 

Fig.3 EBG periodic structure 

 Different planar EBG cells structures like mushroom and 
fractal shape can be used to improve the bandwidth, phase 
characteristics and coupling decreasing characteristics. Some 
studies have been also performed by modeling equivalent 
circuits [29- 31]. Different types of slots like H and I that have 
been studied for reducing the coupling, can also reduce the total 
size [32]. This technique can improve isolation by 20 dB  
depending on the element shape and number of elements. In a 
practical point of view, on system operating with multiple 
MIMO antennas systems the isolation requirements between 
different antenna arrays can be 40dB, making decoupling 
techniques a key point to the system operation.  
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 Multiple stacked structure can improve isolation even 
further, increasing the number of EBG units in between two 
radiation structures, but increase the height require to 
accommodate the system. On enterprise access points, this 
solution may not be the most suitable due to the low profile of 
the product. 

 Polarization diversity antennas are promising choices for 
achieving low far-field correlation and improve mutual coupling 
between antenna elements without any complicated decoupling 
structure [33-35]. This technique is more commonly 
implemented on products that use two MIMO system in the 
same unit. Routers that works with two operation bands, at 2.4 
and 5.5 GHz, usually have two separate antenna systems. One 
for dual band operation putting together the first MIMO antenna 
pair and one working on 5.5 GHz single band, realizing the 
second MIMO pair. In this case, the isolation between antennas 
in the same array are usually at least 15 dB and the isolation inter 
MIMO pair is at least 35 dB. In the industry, depending on the 
application, the mutual coupling requirements can be 50 dB in a 
very compact assembly space. To achieve the coupling levels 
require it is very common to realize one MIMO system working 
with horizontal polarization and one with vertical polarization. 
Fig.  4 presents mutual coupling measurements results between 
two antennas working at 2.4GHz band and spaced by 10 cm. The 
red curve with squares represents the coupling between two 
vertical polarization antennas and the black curve for vertical 
and horizontal antennas. 

 

Fig. 4 Mutual coupling measurement results between antennas 
for different polarizations.  

 For the vertical/vertical antennas, the coupling varies from   
-28dB to -31dB and for horizontal/vertical antennas the isolation 
improves to -34dB for the worst case and -44dB for the best. By 
using polarization diversity, it is possible to improve mutual 
coupling by 13dB for the best case.     

 Finally, another technique that can be used to improve 
isolation is to change the orientation between two antennas.  Fig. 
5 presents the representation of two identical antennas, fixed on 
a metallic surface and spaced by 20 cm. The test consists to 
change the orientation of the antenna “A” from 0o to 90o in 
relation to the other. 

 By rotating the antenna “A” in the x-y plane it is possible to 
slight change the polarization of the fields components that are 
been received by antenna “B”, improving the coupling between 
the two elements. Fig. 6 shows the mutual coupling results of 

two PIFA like antennas, operating at the 2.4GHz band, fixed on 
a metal backplate, separated by 20 cm and rotated by 0o, 30o, 60o 
and 90o degrees. 

 

Fig. 5 Orientation between antenna “A” and “B”. 

 

Fig. 6 Mutual coupling measurement results between two PIFA 
like antennas, for different orientations.   

 When the antennas are placed with the same orientation, the 
mutual coupling varies on the operation band from -29dB to         
-31dB, by rotating one of the antennas by 30o the result improves 
1dB in the lower coupling point. When the element is rotated by 
60o the coupling considerable change to -49dB at 2.4GHz and – 
31dB at 2.48GHz, the difference to the 0o case can be 18dB in 
the beginning of the band. The best result is reached when the 
orientation is 90o. For an operation over the entire band is desired 
the lowest isolation possible over all the bandwidth, in this case 
the last orientation results on -46dB at 2.4GHz and -39dB to 
2.48Ghz, a difference compared, to the first position, of 15dB in 
the best case and 10 dB in the end of the band.  

 Antennas placed in a metallic backplate, in the presence of 
other components on the system, tends to have an irregular 
radiation pattern, contributing to the isolation results with 
different angles. The isolation needs to be improved without 
compromise the radiation pattern uniformity and coverage. 
Furthermore, cables can contribute to increase the coupling 
between antennas, it is necessary to use cables with good 
shielding and optimize the cable routing on the system, to 
decrease the interference on the cables.  
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IV. ENVELOPE CORRELATION COEFFICIENT  

 

Coupling coefficient between two different MIMO ports can 

indicate the isolation levels, but this metric is not enough to 

evaluate how the multipath propagation is utilized to increase 

the channel capacity. Another parameter related to the MIMO 

operation is the envelope correlation coefficient (ECC). The 

comprehensive definition of ECC is not only determined to the 

antenna patterns in a MIMO system, but also related to the 

statistical surrounding electromagnetic environment. In 

industry, the most commonly definition relies on (1). 

 

𝐸𝐶𝐶 =
|∬𝐺1(𝜃,𝜑)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙ 𝐺2(𝜃,𝜑)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗∗𝑑𝛺|

2

∬|𝐺1(𝜃,𝜑)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|
2
𝑑𝛺 ∙ ∬|𝐺2(𝜃,𝜑)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|

2
𝑑𝛺

 (1) 

 

where 𝐺1(𝜃,𝜑)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ and 𝐺2(𝜃,𝜑)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ are two total antenna gains 

(vector) in a MIMO system, composing both the co-polarization 

and cross-polarization components, * means conjugation. 
The ECC definition requires all polarization components of 

the radiation patterns and can only be evaluated by three steps 
of spherical integration, which is not always available 

immediately. When the antennas are close to be lossless, e.g. 
with 90% or more efficiency levels, another much simpler 
equation can be used to approximated the ECC according to (2). 

 

𝐸𝐶𝐶 =
|𝑆11

∗𝑆12 + 𝑆21
∗𝑆22

|2

(1 − |𝑆11
|2 − |𝑆21

|2) ∙ (1 − |𝑆22
|2 − |𝑆12

|2)
 

 

(2) 

where Sij is the scattering parameter, and * means conjugation. 

Typically the ECC requirement is 20dB for antennas in the 

same MIMO system and 40 dB for different MIMO system in 

the same product. 

  

V. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION AGGREGATED 

GAIN LEVELS  

 

In a MIMO wireless system, multiple antennas are used to 

transmit and (or) receive the same data signal simultaneously. 

The combination of different radiation elements increases the 

total gain, and an aggregated gain considering all the 

transmitters need to be calculated and regulated. The Federal 

Communications Commission (FCC) from the United States of 

America is responsible to regulate and standardize the levels for 

emissions on systems that employ a transmitter with multiple 

outputs in the same band or multiple transmitters operating in 

the same band, with the outputs occupying the same or 

overlapping frequency ranges. The aggregated value calculated 

between all the antennas in a MIMO system is called FCC 

aggregated gain.  

There are two types of the FCC gains, the correlated one and 

the uncorrelated one. The correlated directional gain is defined 

by the equation (3) and the uncorrelated one is defined be the 

equation (4) 

 

𝐺𝐹𝐶𝐶 = 10𝑙𝑜𝑔

[
 
 
 (10

𝐺1
20 + 10

𝐺2
20 + ⋯+ 10

𝐺𝑁
20 )

2

𝑁𝐴𝑛𝑡

]
 
 
 
(𝑑𝐵𝑖) 

 

(3) 

𝐺𝐹𝐶𝐶 = 10𝑙𝑜𝑔 [
(10

𝐺1
10 + 10

𝐺2
10 + ⋯ + 10

𝐺𝑁
10 )

𝑁𝐴𝑛𝑡

](𝑑𝐵𝑖) (4) 

 

where N is the number of antennas, and Gi is the co-pol gain of 

an individual antenna. It is worth mentioning that the equation 

apply to gains in any direction surrounding the MIMO system. 

If any signal branch is correlated with another one, then the 

correlated version should be used; while if none correlation 

between any pair exists, equation (3) should be used. In 

practice, most of MIMO antennas are required to be 

uncorrelated, and therefore for most cases equation (3) provide 

a better result.  

The Federal Commission regulates the level of emission for 

different application, and for WIFI MIMO systems the limit 

levels are important to protect the users. For outdoor 

applications the antennas are typically more directive, however 

for indoor applications the antenna radiation pattern should 

cover the largest area possible, been almost omnidirectional. 

For this case the FCC aggregated gain limit level used in the 

industry are maximum of 4dBi for the operation band at 2.4GHz 

to 2.49GHz and maximum of 6dBi for the operation band at 

5.15GHz to 5.875GHz.  
 

VI. CONCLUSIONS 

 
In this paper we present a review on different metrics and 

industrial requirements for antenna design applied to MIMO.  
The first topic discussed is the mutual coupling between 
antennas in the same system, the issues caused by poor isolation 
is summarized and decoupling methods are discussed based on 
the techniques used in the industry to fulfil the requirements and 
to produce the high end wireless access points.  

Three solutions for decoupling are presented, decoupling 
networks, metasurface corrugations and arrays with polarization 
diversity. We present commonly use circuits for decoupling 
networks, standard EBG designs and mutual coupling 
measurements results for polarization diversity and different 
antenna orientation.  

The envelop correlation coefficient is also discussed, this 
parameter measure how corelated two antennas are taking to 
consideration not only the isolation between the elements, but 
also the statistical surrounding electromagnetic environment. 

For final we introduce the federal communication 
commission (FCC) aggregated gain levels and the definition of 

standard maximum limit levels for indoor access points. 
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Resumo — O objetivo desse trabalho é apresentar uma   

antena em lente com dupla polarização, aplicável a tecnologias 
que visam altas taxas de transmissão. Resultados numéricos no 
Software Ansys HFSS® atestam a funcionalidade da estrutura, 

capaz de operar de 9,87 GHz a 10,34 GHz, com ganho na 
direção de máxima irradiação chegando à 19,46 dBi, tanto na 
polarização direta, quanto na polarização cruzada. 

Palavra chave — Antena em lente, Antena impressa, Dupla 

polarização. 

I.  INTRODUÇÃO 

Com a crescente demanda do trafego de dados móveis, 

espera-se, cada vez mais, que os modernos sistemas de 

comunicação sem fio apresentem elevados valores de relação 

sinal ruído (SNR), maximizando, assim, as taxas de 

transmissão [1,2]. Por esse motivo, problemas provocados 

por desvanecimentos de múltiplos percursos, devido à fatores 

como a modificação da polarização da onda eletromagnética, 

devem ser minimizados. Desta forma, o uso de antenas com 

dupla polarização [3,4], tem se tornando muito atrativo. 

Para aumentar as taxas de transmissão, outra frente de 

estudos para o futuro das comunicações móveis trabalha o 

desenvolvimento de antenas com alta diretividade [5,6]. 

Dentro desse contexto, uma solução potencial que vem 

chamando a atenção dos pesquisadores é a utilização de 

antenas em lente dielétrica [7,8], as quais, atuam como 

colimadores de onda eletromagnética, produzindo 

irradiadores com elevados valores de ganho. 

Uma das grandes vantagens das antenas em lente 

dielétrica é capacidade de reproduzir as características de seu 

iluminador. Ou seja, caso a fonte de alimentação tenha dupla 

polarização, a lente também terá tal característica [9]. Por 

esse motivo, essas estruturas são vistas como solução 

potencial para diversas aplicações. 

Logo, o objetivo desse trabalho é apresentar uma solução 

simples e eficiente de antenas em lente, diretiva, e com dupla 

polarização. Para tal, como apresentado na Fig. 1, projetou-

se uma antena em lente dielétrica hemisférica, alimentada 

por uma antena de microfita com dupla polarização 

(AMDP), onde em amarelo a lente dielétrica e em azul a 

antena de microfita conectorizada. Para quantizar o 

desempenho da estrutura proposta, analisou-se 

numericamente validando a operação da antena entre 9,87 

GHz a 10,34 GHz, com ganho na direção de máxima 

irradiação chegando à 19,46 dBi, e dupla polarização. 

O trabalho proposto é dividido em quatro seções. No 

Capítulo II, apresenta-se o projeto da antena de microfita 

com dupla polarização, utilizada com iluminador, No 

Capítulo III, demostra-se o projeto da antena em lente com 

dupla polarização. No Capítulo IV são discutidas as 

conclusões do trabalho. 

 

Fig. 1. Antena em lente dielétrica hemisférica com dupla polarização.  

 

II. ANTENA DE MICROFITA COM DUPLA POLARIZAÇÃO 

Existem diversas técnicas de projetar uma antena com 

dupla polarização [7-12]. Entretanto, uma forma simplificada 

é por meio da concepção de uma antena de microfita 

retangular (AMR) com alimentação deslocada [13]. 

Basicamente, como apresentado na Fig. 2, alimenta-se a 

AMR em um ponto, o qual pode ser divido em uma 

coordenada ligada o comprimento e outra ligada à largura do 

elemento ressonador, respectivamente, x0 e y0. Vale destacar 

que na Fig. 2 tem-se em vermelho o elemento ressonador, em 

preto o plano terra e em cinza o laminado dielétrico. 

Da teoria de, AMR, apresentada por autores como 

Constantine A. Balanis [14], pode-se escrever que a 

frequência de operação dessas antenas em função do 

comprimento, L, e da largura, W, do elemento ressonador, 

sendo descrita por  

2 283 10

2

    
    

    
mn

r

m n
f

L W
 (1) 
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Onde: m e n são coeficientes ligados ao modo de operação. 

Dessa forma, pode-se excitar à antena para operar em dois 

modos fundamentas, TM01 e TM10. O que os difere um modo 

ou outro é a posição onde à alimentação é inserida. Caso a 

antena de microfita retangular seja alimentada em uma linha 

central da antena normal à W, tem-se o modo TM10, caso seja 

alimentada em uma linha central normal à L, tem-se o modo 

TM01. Normalmente, excita-se a, AMR, de modo normal à 

W, de modo que à antena tenha sua frequência de 

ressonância fundamental dependente apenas de L, resultando 

em uma polarização linear na direção y, como mostrado 

pelos vetores densidade de corrente superficial da Fig. 3(a). 

Entretanto, caso à alimentação seja feita de modo normal à L, 

tem-se polarização linear na direção x, conforme Fig. 3(b). 

 Tendo em vista os conceitos de polarização da antena de 

microfita retangular, relacionados à forma de alimentação, 

chega-se à conclusão que, ao posicionar à alimentação com 

um deslocamento tanto em x quanto em y, obtém-se à 

operação em dupla polarização. Entretanto, vale ressaltar que 

como as AMR convencionais possuem L ≠ W, tem-se como 

resultado um comportamento diferente em cada polarização. 

Então, o primeiro passo do projeto da antena de microfita 

com dupla polarização é transformar uma antena de microfita 

retangular em uma antena de microfita quadrada (AMQ). 

Para tal, projetou-se uma AMR, tendo em vistas as equações 

de projeto apresentadas em [14], utilizando o DiClad® 880 

como laminado dielétrico, com permissividade relativa 

εr = 2,2 e espessura h = 1,52 mm. Com isso, chegou-se nas 

seguintes dimensões: comprimento e largura do elemento 

ressonador, respectivamente, L = 8,7 mm e W = 12,9 mm, e 

ponto de alimentação que garante que impedância de entrada 

seja próxima à 50 Ω, x0 = 2,485mm. Em seguida, alterou-se a 

largura para W = L e analisou-se numericamente o 

comportamento do coeficiente de reflexão (S11). Para tal, foi 

considerado a banda de operação para S11 ≤ −10 dB. Como 

apresentado na Fig. 4, a alteração no valor de W modificou o 

comportamento da banda de operação, entretanto, não o 

suficiente para comprometer o projeto. 

 

  
(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

 

Fig. 3. Distribuição do vetor densidade de corrente superficial em antenas 

de microfita. (a) Antena de microfita retangular operando do modo TM10 
(b) Antena de microfita retangular operando do modo TM01, (c) Antena de 

microfita quadrada operando do modo TM10, (d) Antena de microfita 

operando em dupla polarização. 

 Como apresentado na Fig. 3(c), a antena de microfita 

quadrada, AMQ, assim como a, AMR, possui polarização 

linear orientada na direção y. Portanto, o próximo passo é a 

partir da, AMQ, com polarização linear, obter uma antena 

em microfita quadrada e com dupla polarização. Par isso, o 

ponto de alimentação foi deslocado, e através de varreduras 

numéricas, obtém-se x0 = y0 = 3,48 mm, para uma 

polarização dividida entre em x e y, conforme Fig. 3(d). É 

importante destacar que nas varreduras numéricas foi 

adotado sempre x0 = y0, tendo como métrica de desempenho 

o coeficiente de reflexão, S11. Dessa forma, o valor de, S11, 

abaixo de −10 dB para a antena de microfita com dupla 

polarização, AMDP, apresentado na Fig. 4, fica entre 

9,89 GHz a 10,36 GHz, que representa uma pequena redução 

de 4,64% da frequência central de 10,125 GHz. 

 

Fig. 2. Antena de microfita com dupla polarização 

 

Fig. 4. Comparação do coeficiente de reflexão em antenas de microfita. 
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 Após validar o desempenho da antena de microfita com 

dupla polarização em função da banda de operação, o passo 

seguinte foi analisar o comportamento da estrutura em 

termos de diagramas de irradiação. A Fig. 5 apresenta uma 

comparação entre as antenas de microfita na sua forma 

quadrada, AMQ, operando no modo TM10 e quadrada com 

dupla polarização, AMPD, considerando as polarizações 

direta (PD) e cruzada (PC), nos planos xz e yz. Nota-se que a 

AMQ apresenta alta rejeição de polarização, na ordem de 

40dB para a polarização cruzada, enquanto à AMDP 

apresenta ganho com alta similaridade entre PD e PC. 

Observa-se, também, que o valor de ganho na direção de 

máxima irradiação é G0 = 6,7 dBi para a AMQ e 

G0 = 3,8 dBi para a AMDP. Essa diferença de 

aproximadamente 3 dB dá-se pela divisão da energia emitida 

pela antena em duas polarizações.   

 Com as características observadas, conclui-se que a 

antena de microfita com dupla polarização atende a 

funcionalidade de operar com dupla polarização. Dessa 

forma, tem-se um iluminador para a lente dielétrica 

hemisféricas com as características esperadas.  

 

III. ANTENA EM LENTE DIELÉTRICA COM DUPLA 

POLARIZAÇÃO 

Após dimensionar a antena de microfita com dupla 

polarização, AMDP, o passo seguinte foi utilizar essa 

estrutura como iluminador de uma lente dielétrica 

hemisférica. Para isso, fez-se necessário determinar a 

distância correta entre a, AMDP, e a parte plana da lente, 

representada pela variável, F, indicada na Fig. 1. Conforme 

expressão de Lensmaker's[15], tem-se:  

1
1

1r

F R
 

  
   

 (2) 

Onde: R é o raio da lente e εrℓ é a permissividade dielétrica 

do material empregado na sua construção. Para o projeto 

apresentado nesse trabalho, adimitu-se como material da 

lente o Politetrafluoretileno (PTFE) com εrℓ = 2,2. O PTFE é 

um polímero com baixas perdas dielétricas na faixa de 

microondas, esse foi o motivo pelo qual optou-se por esse 

material. Determinou-se R = 3λ0 em 10 GHz, onde λ0 é o 

comprimento de onda no espaço livre. Desta forma, foi 

obtido um 03,208 96,243F    mm. 

 A onda eletromagnética, oriunda da AMDP, ao passar do 

ar para o PTFE, sofre refrações e reflexões. As refrações são 

responsáveis por colimar a energia, tonando a onda que passa 

pela lente em uma onda plana não-homogênea. Esse 

processo é responsável por tornar a estrutura diretiva. As 

reflexões, por sua vez, podem causar efeitos inconvenientes, 

pois, retornam energia na direção do iluminador. Então, a 

primeira métrica de desempenho da antena em lente 

dielétrica com dupla polarização (ALDP) foi quantizar a 

influência da lente no casamento de impedâncias da estrutura 

completa. Comparando o valor de S11 da, ALDP, com o da, 

AMDP, apresentado na Fig. 6, nota-se que a lente causa 

poucas alterações, de modo que a banda de operação da 

ALDP é muito simular à da AMDP, situando-se de 9,87 GHz 

a 10,34 GHz, representado 4,65% da frequência central 

10,105 GHz. 

 

Fig. 6. Influência da lente dielétrica hemisférica no coeficiente de reflexão 

da antena de microfita com dupla polarização. 

  

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 5. Comparação do diagrama de irradiação das antenas de microfita 

com polarização linear e dupla em 10GHz. (a) Plano xz (b) Plano yz. 
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 Como reportando na Fig. 7, a segunda análise feita na 

antena em lente dielétrica com dupla polarização foi a 

comprovação da operação em dupla polarização, a partir do 

diagrama de irradiação. Para tal, compararam-se as curvas de 

polarização PD e PC da antena em lente dielétrica com dupla 

polarização, ALDP, com uma lente dielétrica alimentada por 

uma antena de microfita na sua forma quadrada operando no 

modo TM10 (ALMQ). Vale ressaltar que, na análise mantem-

se a fidelidade nas dimensões, ou seja, considerou-se os 

mesmos valores de R e F. Observa-se para a ALMQ ocorre 

alta rejeição de polarização, como valores da ordem de 

50 dB, enquanto na ALDP os valores de polarização PD e 

PC são praticamente idênticos. Vale ressalta, ainda, que tanto 

no plano xz, quanto no plano yz, o ganho G0 na direção de 

máxima irradiação reduz, aproximadamente, de 3 dB, 

comparando à ALMQ com a ALDP. Esta redução ocorre, 

pois, a energia que se concentrava em apenas uma 

polarização se divide entre as duas. Mesmo assim, a antena 

proposta apresenta G0 = 19,46 dBi, mantendo, assim, a 

característica de alta diretividade. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 7. Comparação do diagrama de irradiação das antenas em lente com 
polarização linear e dupla em 10GHz. (a) Plano xz (b) Plano yz. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma proposta de antena em 

lente dielétrica hemisférica com dupla polarização. 

Incialmente, validou-se o projeto de um iluminador com 

dupla polarização para a lente, baseado em antenas de 

microfita com alimentação deslocada. Posteriormente, 

demostrou a eficiência da a estrutura proposta, com banda 

entre 9,87 GHz a 10,34 GHz, ganho na direção de máxima 

irradiação de 16,46 dBi e operação em dupla polarização. 

Desta forma, acredita-se que se tem um elemento irradiante 

potencial para futuras tecnologias de comunicação sem fio.   
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Resumo—Este trabalho apresenta um estudo detalhado sobre
as técnicas de miniaturização para a concepção e desenvolvimento
de antenas de baixo perfil voltadas para aplicações aviônicas
na faixa de frequência de VHF. Dois modelos baseados em
técnicas de carregamento de topo e inserção de elementos
parasitas foram concebidos e avaliados numericamente utilizando
o software ANSYS HFSS. Resultados numéricos demonstram
fator de redução de altura superior a 3,8 em comparação aos
monopolos de quarto de onda usados nas antenas blades co-
merciais. As antenas propostas foram avaliadas em um plano de
terra de 2,4m x 2,4m, de acordo com os pré-requisitos de VSWR,
diagrama de irradiação e ganho exigidos pelas normas técnicas
aviônicas. Obteve-se uma antena monocone com carregamento
de topo com largura de banda fracionária de 57,9% (117,8 a
213,8 MHz) para VSWR 3:1; sendo este valor de 22,30% (117,5 a
147 MHz) para o monopolo com carregamento de topo proposto.
Ambas as antenas possuem ganho no plano de azimute superior a
-4 dBi e diagrama de irradiação em elevação similar ao monopolo,
conforme os requisitos da aplicação.

Palavra Chave—antenas; antena de baixo perfil; carregamento
de topo; miniaturização de antenas.

I. INTRODUÇÃO

Em função dos diversos sistemas de comunicação e
navegação que fazem uso de antenas em aeronaves, tem-se
um elevado número dessas posicionadas ao longo de uma
fuselagem, sendo esse número ainda maior para aplicações
militares [1]. Com o uso de simuladores computacionais e
eletromagnéticos tornou-se possı́vel a criação de modelos
numéricos utilizando a estrutura de uma fuselagem e os
materiais que a compõe [2]. Adicionalmente, a influência de
tintas e outros tratamentos quı́micos presentes nos materiais
de uma fuselagem podem ser considerados para análise no
desempenho eletromagnético da antena e auxiliar o processo
de sua instalação nas aeronaves [3]. Com o posicionamento
das antenas ao longo da fuselagem surgem protuberâncias
externas responsáveis por alterações aerodinâmicas na estru-
tura que irão impactar diretamente em questões de velocidade,
autonomia, consumo de combustı́vel, ruı́do interno e estética
para a aviação executiva. Assim, a utilização de antenas de
baixo perfil trazem benefı́cios para a aplicação aviônica com a
redução do arrasto aerodinâmico [4]. Das antenas presentes nas
aeronaves, muitas possuem uma polarização do tipo vertical
e cobertura omnidirecional em azimute, ou seja, são baseadas

em antenas monopolo do tipo blade com um encapsulamento
aerodinâmico [5].

Considerando um monopolo convencional de quarto de
onda para a faixa de frequência de VHF, suas dimensões
não seriam compatı́veis com as restrições dimensionais da
aplicação aviônica [4]. Portanto, dado o número de antenas
do tipo VHF presentes em uma aeronave e suas dimensões
envolvidas, a utilização de técnicas de miniaturização de
antenas nesta faixa de frequência promove benefı́cios para
a aplicação. Neste contexto, o emprego de técnicas como o
carregamento de topo e a inserção de elementos parasitas são
as responsáveis por gerar as reduções dimensionais desejadas
e atender aos requisitos de largura de banda de operação e
omnidirecionalidade no plano de azimute para as antenas VHF.
Deste modo, tem-se em [7] um monopolo cilı́ndrico com car-
regamento de topo em formato de disco acrescido de um pino
de curto deste para o plano de terra para redução dimensional
e aumento da largura de banda, resultando em uma antena com
altura de λmax/30,3, sendo λmax o comprimento de onda da
menor frequência de operação da antena. De maneira similar,
outra técnica para miniaturização de antenas e aumento de sua
largura de banda é a modificação no formato do monopolo para
a opção monocone com carregamento de topo e pinos de curto,
gerando uma altura final de λmax/14,7 [8]. Uma outra forma
de implementação do monopolo é a apresentada em [9], onde
por meio de um elemento em formato cônico constituı́do por
tubos metálicos tem-se uma altura de λmax/6,25. Quanto as
opções de carregamento de topo, além do tradicional disco
conectado diretamente ao monopolo, tem-se as opções de
carregamento de topo utilizando placas de circuito impresso
[10] e carregamento em formato de cruz com acoplamento ca-
pacitivo [11], sendo a altura final dessas antenas de λmax/14,7
e λmax/11,53, respectivamente. Além da inserção de pinos de
curto no carregamento de topo, outras técnicas de elementos
parasitas são: adição de materiais dielétricos na estrutura de
alimentação da antena [12]; anéis e pinos parasitas [13]; pinos
de curto para o plano de terra com diferentes inclinações [14]
e discos parasitas [4].

Este trabalho apresenta uma avaliação numérica detalhada
a respeito de técnicas de miniaturização de antenas de VHF
para aplicações aviônicas. Na Seção II, tem-se a apresentação
dos conceitos de antenas eletricamente pequenas e as suas
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limitações. As técnicas de miniaturização de antenas são re-
sumidas na Seção III, enquanto que os exemplos de aplicação
em duas antenas para a faixa de frequência de VHF são
apresentados na Seção IV. Por fim, as conclusões e trabalhos
futuros são descritos na Seção V.

II. ANTENAS ELETRICAMENTE PEQUENAS

A definição de antena eletricamente pequena (AEP) é base-
ada na relação de sua dimensão fı́sica com o comprimento de
onda de operação. Ou seja, uma antena fisicamente pequena
não necessariamente é uma antena eletricamente pequena. Para
esta definição, uma antena é considerada do tipo AEP desde
que satisfaça a condição [15]:

ka < 0, 5 (1)

onde k é o número de onda definido por 2π/λ e a o raio de
uma esfera hipotética que circunscreve a antena por completo.
Esta esfera é também conhecida como Esfera Chu em função
da introdução deste conceito por L. J. Chu [16].

Os estudos e definições de AEP foram inicialmente apre-
sentados por Harold Wheeler, em 1947 [17]. Wheeler foi o
primeiro a relacionar a redução dimensional de uma antena
com suas propriedades de irradiação por meio do parâmetro
fator de potência de irradiação (RPF, Radiation Power Factor),
relacionado com o fator de mérito Q [18]. Em geral, AEP pos-
suem impedância de entrada com baixa resistência e elevada
reatância, sendo este efeito intensificado a medida que o tama-
nho da antena é reduzido. Logo, devido a sua impedância, uma
AEP possui alto fator Q e, consequentemente, uma largura
de banda estreita [15]; visto que estes são aproximadamente
inversamente proporcionais. Como a largura de banda de uma
antena pode ter várias definições, o fator Q é o termo de
maior importância em projetos de AEP em função de sua
definição ser única [19]. Portanto, a determinação do limite
inferior do fator Q é de grande importância devida sua relação
com a largura de banda da antena. Neste contexto, muitos
trabalhos têm sido desenvolvidos em AEP para definição do
limite inferior do fator Q. Como exemplos, têm-se os estudos
de L. J. Chu [16], R. E. Collin e S. Rothschild [20], H. D.
Foltz e J. S. McLean [21], S. R. Best [22], M. Gustafsson
[23], D. M. Pozar [24] e H. L. Thal [25].

O limite teórico para o valor mı́nimo do fator Q que uma
AEP pode atingir é dado em função de seu tamanho em relação
ao comprimento de onda de operação (ka). O limite inferior
do fator Q comumente aceito é o definido por Chu como [26]:

QChu = ηr

(
1

(ka)3
+

1

ka

)
(2)

onde ηr é a eficiência de irradiação da antena dada pela razão
de sua resistência de irradiação pela resistência total. Com a
determinação do limite inferior do fator Q sua relação com a
largura de banda máxima da AEP pode ser definida. Consi-
derando uma largura de banda fracionária (FBW, Fractional
Bandwidth) definida para um dado valor s de VSWR tem-se
[26]:

FBW =
1

Q

(
s− 1√
s

)
=

1

ηr

(ka)3

1 + (ka)2

(
s− 1√
s

)
(3)

Na Fig. 1 é apresentada a relação entre FBW e ka de
uma antena sem perdas para os valores de VSWR de 2 e
3, normalmente utilizados em projetos de antenas. Observa-
se que para um mesmo valor de ka tem-se uma variação da
largura de banda da antena dependendo da definição de FBW
utilizada. O limite máximo de largura de banda apresentado
em (3) é definido para uma antena com ressonância única em
sua banda de operação, casamento de impedância perfeito e
sem nenhum circuito de casamento externo.

Figura 1. Largura de banda fracionária máxima em função de ka para uma
antena sem perdas.

Quanto às questões de irradiação de uma antena AEP, tem-
se que seu diagrama de irradiação tende ao do dipolo elementar
com os formatos omnidirecional em azimute e de oito em
elevação, sendo a diretividade de aproximadamente 1,5 [15].
Em relação ao ganho, não há um limite teórico quanto ao
seu valor além do imposto pela diretividade. Contudo, os
valores de ganho realizáveis estão associados com os valores
de VSWR da antena, as perdas dos circuitos de casamento
de impedância, a eficiência de irradiação e os nı́veis de
polarização cruzada [26].

III. TÉCNICAS DE MINIATURIZAÇÃO DE ANTENAS

As AEP são projetadas utilizando técnicas de miniaturização
que podem ser agrupadas de acordo com a sua finalidade.
Basicamente, pode-se definir quatro conjuntos: redução da
frequência de operação da antena, uso eficiente do espaço
em torno da estrutura, distribuição uniforme de corrente e
excitação de vários modos [15], [19].

A redução da frequência de ressonância, tipicamente, é
realizada através de estruturas denominadas Slow Wave (SW)
[15], [19]. Estas estruturas são responsáveis por fazer com que
a onda eletromagnética possua velocidade de fase inferior a
velocidade da luz no espaço livre. Estruturas SW podem ser
formadas através de modificações periódicas em linhas lineares
(perfil helicoidal, zig-zag, aplicação de dobras e geometria de
fractais, etc.) [27], modificações na geometria da antena (aber-
turas e chanfros) e por aplicação de estruturas metálicas com
padrões especı́ficos que permitam modificar as propriedades
elétricas (permissividade elétrica e permeabilidade magnética)
do material utilizado na construção da antena [28], [29].
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O uso eficiente do espaço em torno da antena está relacio-
nado às técnicas que permitem distribuir sua geometria em
uma superfı́cie ou volume disponı́vel, como: geometria de
fractais [27], dobras em condutores [30], geometria de Peano
[31], curva de Hilbert [32], geometria espiral e estruturas heli-
coidais [15], [19]. As técnicas que utilizam estruturas integra-
das a antena como pratos metálicos, fios metálicos cruzados,
linhas de transmissão em curto e espiras são responsáveis
por prover uma distribuição de corrente aproximadamente
uniforme no elemento irradiador [4], [7]-[9], [15]. Técnicas
que utilizam estruturas complementares e/ou conjugadas [33],
composição de diferentes tipos de antenas [34] e metamaterias
[29] são utilizadas para excitar vários modos, reduzindo o
fator Q e aumentando a largura de banda da antena. Dentre
as diversas técnicas apresentadas, o carregamento de topo e
os elementos parasitas foram exploradas neste trabalho para
miniaturização de dois modelos de antenas.

A. Carregamento de Topo

O carregamento de topo é amplamente utilizado para a
redução de altura em antenas monopolo por meio do posicio-
namento de estruturas metálicas em sua extremidade superior.
Tais estruturas possuem efeito capacitivo e provocam uma
distribuição de corrente aproximadamente uniforme ao longo
da extensão do monopolo [7], [8], [10]. Além disso, a ex-
tensão da estrutura aumenta o volume da antena, compensando
a redução de sua altura e preservando sua capacidade de
irradiação em determinada faixa de frequência. Tipicamente,
estas estruturas são formadas por pratos metálicos seccionados
ou não e por fios condutores cruzados ou dobrados, ambos em
formatos variados. Dentre as estruturas citadas, o carregamento
de topo utilizando discos metálicos é o mais comum [4], [6]-
[9], [11]-[14], [35]. Alguns modelos de antenas utilizando esta
técnica são apresentados na Fig. 2.

Figura 2. Antenas monopolo miniaturizadas utilizando a técnica de carrega-
mento de topo.

B. Elementos Parasitas

Os elementos parasitas correspondem a estruturas que são
agregadas a antena produzindo efeitos resistivos e/ou reativos
em sua impedância de entrada. São utilizados para aumentar a
banda de operação da antena contribuindo para sua irradiação
e preservando o seu tamanho, viabilizando a miniaturização
[4]. Exemplos de elementos parasitas são pinos metálicos
[4], [7], [8], [10]–[14], estruturas cilı́ndricas metálicas [4],
[6], [10] e estruturas dielétricas [10]. Os pinos metálicos são
posicionados em região de campo próximo da antena, como
visto na Fig. 3(a), ou então utilizados para conectar estruturas

de carregamento de topo ao plano de terra, Fig. 3(b). Geral-
mente, mais de um pino é empregado para prover ressonâncias
adicionais, sendo sua quantidade, diâmetro e distância em
relação ao monopolo as variáveis responsáveis por determinar
a frequência de ressonância e a impedância de entrada da
antena. As formas cilı́ndricas também são posicionadas na
região de campo próximo da antena intensificando o efeito
do plano de terra e formando linhas de transmissão em curto
[4].

Figura 3. Antenas monopolo miniaturizadas utilizando elementos parasitas.

IV. ANTENAS MONOPOLO DE BAIXO PERFIL

As técnicas de miniaturização apresentadas na Seção III
foram empregadas na proposta de duas antenas de baixo
perfil para aplicação aviônica na faixa de frequência de
118 a 137 MHz. Para este desenvolvimento utilizou-se das
normas RTCA/DO-186B e RTCA/DO-224 dos sistemas de
comunicação aviônicos em VHF para o levantamento dos
requisitos eletromagnéticos exigidos. Portanto, para a operação
em um plano de terra de 2,4m x 2,4m a antena deve apresentar
VSWR inferior a 3, ganho em azimute superior a -4 dBi em
no mı́nimo 90% dessa região e diagrama de irradiação em
elevação similar ao monopolo de referência (λ/4). Foram pro-
postas duas antenas monopolo de baixo perfil com diferentes
larguras de banda e dimensões, sendo a primeira baseada em
[8] e a segunda em [7]. Ambos os modelos numéricos foram
concebidos no software ANSYS HFSS.

Na Fig. 4 tem-se a primeira antena proposta baseada em
um monopolo de formato cônico com carregamento de topo e
pinos de curto para o plano de terra. O uso do monopolo de
formato cônico permite uma transição suave de impedância na
estrutura proporcionando melhor casamento de impedância em
uma maior largura de banda de operação. Primeiro, partindo
de uma antena monocone com 190mm de altura tem-se
uma frequência de operação de aproximadamente 332 MHz.
Aplicando o carregamento de topo no monocone obtém-se
uma redução de sua frequência de operação para 237 MHz,
porém com uma degradação na largura de banda. Por fim, para
uma redução adicional na frequência de operação da antena e
aumento de sua largura de banda, foram adicionados quatro
pinos de curto entre o carregamento de topo e o plano de
terra, proporcionando o surgimento de ressonâncias adicionais.
Assim, tem-se na Fig. 4(a) o modelo inicial da antena proposta
com frequência de operação de 109 a 287 MHz conforme
apresentado em sua curva de VSWR na Fig. 5. Ainda, na Fig. 5
é apresentada a curva de VSWR de um monopolo de λ/4 para
referência. A antena presente na Fig. 4(a) possui dimensões
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de 900mm x 190mm, logo para uma redução adicional de
suas dimensões duas abordagens foram empregadas. Para
redução de seu diâmetro, realizou-se a extensão do disco de
carregamento de topo no sentido vertical e a redução na altura
da antena foi compensada pela inserção de uma placa de
circuito impresso (PCI) na base do monocone para casamento
de impedância. Utilizando destas duas abordagens e por meio
da otimização das principais variáveis de sintonia da antena,
obteve-se o modelo presente na Fig. 4(b) onde é destacada
a PCI composta pelo material dielétrico Arlon AD1000 com
constante dielétrica de 10,35 e espessura de 0,762mm. O
modelo final da antena possui dimensões de 570mm x 135mm
com frequência de operação de 117,8 a 213,8 MHz conforme
resultado presente na Fig. 5.

Figura 4. Antena monocone com carregamento de topo.

Figura 5. VSWR simulado da antena monocone com carregamento de topo.

Na Fig. 6 têm-se os resultados de diagrama de irradiação
do modelo final da antena para as frequências de 118, 127
e 137 MHz. No plano de azimute, conforme requisito da
aplicação, tem-se um ganho superior a -4 dBi em toda sua
extensão para ambas as frequências, Fig. 6(a). O diagrama
de irradiação em elevação para φ=90° presente na Fig. 6(b)
apresenta formato similar ao de um monopolo, validando os
requisitos eletromagnéticos da antena por completo.

A segunda antena proposta é composta por um disco
metálico posicionado no topo de um monopolo e conectado ao
plano de terra por um pino localizado em sua periferia, como
visto na Fig. 7(a) e com dimensões de 493,6mm x 124,95mm.
Seu desempenho foi verificado em termos de VSWR, Fig.
8, e comparado com o monopolo de referência. Este modelo
inicial possui frequência de operação de 118,5 a 140 MHz.
Visando obter uma antena com perfil inferior, o modelo da Fig.
7(a) teve sua altura reduzida para 100mm. Como esperado,
a redução de altura provocou deslocamento da banda de

Figura 6. Diagrama de irradiação simulado da antena monocone com
carregamento de topo (a) azimute e (b) elevação.

operação da antena de 14% (128 a 148 MHz) para frequências
superiores. Para compensar a redução de sua altura, o diâmetro
do disco metálico foi aumentado reduzindo a frequência de
ressonância da antena. Entretanto, a banda de operação obtida
de 117,5 a 135 MHz foi inferior a exigida no projeto. Portanto,
um segundo pino metálico paralelo ao primeiro foi adicionado
a estrutura, como visto na Fig. 7(b). Com isso, obteve-
se ressonâncias adicionais gerando o aumento da banda de
operação da antena para as frequências de 117,5 a 147 MHz,
sendo as dimensões do modelo final de 696mm x 100mm.

Figura 7. Antena monopolo com carregamento de topo.

Figura 8. VSWR simulado da antena monopolo com carregamento de topo

Os diagramas de irradiação nos planos de azimute e
elevação para o modelo final são vistos na Fig. 9. Para o
plano de azimute, apenas na frequência de 137 MHz observa-
se valores de ganho inferiores a -4 dBi, entretanto dentro do
limite de 10% do requisito. Quanto ao plano de elevação em
φ=90° tem-se o cumprimento do requisito do projeto também,
Fig. 9(b).
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Figura 9. Diagrama de irradiação simulado da antena monopolo com
carregamento de topo (a) azimute e (b) elevação.

V. CONCLUSÃO

Foram propostas duas soluções de antenas de baixo perfil
para aplicações aviônicas operando na faixa de VHF de 118
a 137 MHz, com a finalidade de substituir as convencio-
nais antenas blades, com isso reduzir o arrasto aerodinâmico
e minimizar as despesas de combustı́vel. As duas antenas
propostas utilizam as técnicas de carregamento de topo e
elementos parasitas para minimizar as suas dimensões. A
primeira delas foi baseada em um monopolo cônico e a
segunda em um monopolo tradicional, sendo a altura final
desses modelos de λmax/18,86 e λmax/25,53, respectivamente.
Em comparação ao monopolo de referência com altura de
λmax/4,96 e FBW de 35,10%, as antenas concebidas possuem
um fator de redução de altura superior a 3,8 com FBW de
57,90% para o monocone com carregamento de topo e 22,30%
para o monopolo com carregamento de topo. Além disso, elas
apresentam VSWR de 3:1 dentro de toda banda de operação e
ganho em azimute superior a -4 dBi, conforme exigido pelas
normas regulamentadoras para aplicações aviônicas em VHF.
Como trabalhos futuros, destacam-se a execução de análises
numéricas das antenas propostas instaladas em fuselagens de
aeronaves comerciais, além da fabricação e caracterização das
antenas propostas.

REFERÊNCIAS
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Resumo— Este artigo apresenta uma nova filtena 

reconfigurável para aplicações em sistemas IoT. A filtena é 

composta por uma antena microfita com patch circular UWB e 

um filtro com geometria trapezoidal. O filtro corresponde a um 

passa-banda e está localizado na linha de alimentação da antena. 

A reconfiguração da filtena é realizada através de um diodo 

varactor presente no filtro cuja capacitância varia de 2pF a 50pF. 

Tais valores de capacitância permitem a variação na frequência 

de operação do dispositivo. A frequência de operação é 

sintonizada na faixa de 1,66 GHz a 2,4 GHz, mantendo o 

diagrama de radiação da antena UWB base. Resultados para 

perda de retorno e diagrama de radiação são mostrados. 

 
Palavras chave— antena banda larga; antena de microfita; 

diodo varactor; filtena; filtro passa-banda; IoT. 
 

I. INTRODUÇÃO  
Os sistemas de comunicação sem fio são cada vez mais 

comuns na sociedade atual, devido ao aumento da necessidade 
de desenvolver dispositivos versáteis para os mais diversos 
tipos de aplicações na área [1]. Nesse cenário, surge a 
importância da tecnologia conhecida como internet das coisas 
ou IoT (Internet of Things). IoT é a rede de objetos físicos 
capaz de integrar pessoas, processos e tecnologias através de 
dispositivos embarcados, como sensores e antenas. Tais 
dispositivos permitem a conexão à internet para receber e 
transmitir informações [2]. 
 

Sistemas IoT podem funcionar com os mais variados 
protocolos de comunicação sem fio como WiFi, WiMAX, 
WLAN, Bluetooth, etc. A implementação de um sistema IoT 
para comunicação sem fio é realizada por meio dos 
dispositivos embarcados em conjunto com a tecnologia sem 
fio [3]. Esses dispositivos são escolhidos de acordo com a 
necessidade do projeto e a frequência desejada para o 
funcionamento. Antenas de microfita são um tipo frequente de 
dispositivos utilizados nesses sistemas e apresentam vantagens 
relacionadas com a sua facilidade de concepção e fabricação. 
 

Antenas de microfita são utilizadas em sistemas de 
comunicação sem fio devido ao fato de apresentarem 

características como baixo custo, baixo peso, facilidade de 

construção, bom diagrama de radiação e versatilidade [4]. Com a 
necessidade de fabricação de antenas cada vez menores, mas com 

múltiplas características de operação, foi introduzida a ideia de 
antena reconfigurável. Antenas reconfiguráveis são aquelas que 

tem uma ou mais características de radiação alteradas em tempo 

real e conseguem preservar sua geometria, otimizando assim o 
tamanho da estrutura [5]. Dentre essas características variáveis 

estão a frequência de ressonância, diagrama de radiação, largura 

de banda e até a sua polarização. Podem ser citados como os 
mecanismos de reconfigurações mais 

 
 
utilizados: diodos PIN e varactor, transistores FET (Fiel Effect 
Transistor), MEMS (Microelectromechanical System), 
alterações mecânicas da estrutura e chaves fotocondutivas [6]. 
O uso de diodos varactor é recomendável quando é requerido 
um rápido chaveamento associado com uma resposta em 
frequência sintonizável. 
 

Este artigo apresenta um dispositivo conhecido como 
filtena que integra uma antena de microfita UWB com um 
filtro reconfigurável. O filtro é integrado na linha de 
alimentação da antena e possui a característica de alterar a 
frequência de operação da mesma sem alterar as suas 
propriedades físicas, como dimensões e diagrama de radiação. 
A reconfiguração do filtro foi realizada através de um diodo 
varactor cuja capacitância varia de acordo com a tensão 
aplicada, possibilitando a sintonização da frequência de 
operação da antena entre 1,66 GHz a 2,4 GHz. Essa faixa é 
compatível com as frequências aplicadas em sistemas IoT. 
 

II. ANTENA DE MICROFITA UWB  
Sistemas de comunicação UWB (Ultra-Wideband) são 

conhecidos pela largura de banda de operação ultra larga, 
baixo consumo de potência, elevadas taxas de transmissão de 
dados e alta confiabilidade [7]. Diversos tipos de antenas 
UWB foram relatados e analisados nos últimos anos, o que 
incluem antenas de frequências independentes, antenas 
multiressonantes e antenas inteligentes [8]. Contudo, antenas 
de estrutura planar são atrativas devido ao baixo custo, 
facilidade de projeto e fabricação. Antenas de microfita UWB 
oferecem larga largura de banda, boas características de 
radiação e alta eficiência de radiação. Essas antenas podem 
apresentar diferentes geometrias como formas triangulares, 
circulares, quadradas, trapezoidal, elípticas, entre outras [9]. 
 

A estrutura da Fig.1, baseada na antena apresentada em [10], 
foi inicialmente utilizada. Esta antena apresenta uma estrutura 

compacta e patch circular com uma ampla largura de banda. O  
substrato utilizado foi Rogers RO3010®: constante dielétrica ɛr  
= 10,2 e espessura de 0,64mm. A estrutura possui 80 mm de 
largura e 100 mm de comprimento. A linha de alimentação 
tem impedância de 50 Ω com largura de 0,6 mm. O patch 
circular possui 60 mm de diâmetro, e o plano terra possui 80 
mm por 29 mm. A antena apresenta um plano de terra 
truncado, o que possibilita a característica UWB. Software de 
modelagem eletromagnética 3D foi utilizado para projetar a 
estrutura e analisar matematicamente diversos parâmetros. 
 

A Fig.2 apresenta a perda de retorno (S11) da antena proposta 

com sua faixa de frequência UWB de 1,084 GHz a 4,5 GHz. 
 

A Fig. 3 mostra o diagrama de radiação da antena para as 
frequências de 1,66 GHz e 2,4 GHz em Theta = 90º. 
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Fig.1. Dimensões da antena de microfita UWB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Perda de retorno da antena UWB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3. Diagrama de radiação da antena UWB para as frequências de 

1,66 GHz e 2,4 GHz.  

 
III. FILTRO PASSA-BANDA RECONFIGURÁVEL 

 
Para aplicação de antenas em sistemas de comunicação 

sem fio, é desejado um ótimo valor para a perda de retorno na 
faixa de frequência utilizada. A antena proposta é configurada 
para operar em bandas estreitas de frequência sintonizáveis, 
com melhores valores de S11(dB) em relação à antena UWB. 
Exceto pela operação em banda estreita, as características 
gerais da antena UWB base são mantidas. 
 

Uma das maneiras encontradas para sintonizar a antena em 

frequências especificas é utilizando um filtro passa-banda na sua 

linha de transmissão (alimentação). A estrutura resultante é 
conhecida como filtena [11], pois corresponde a combinação de 

antenas com filtros. O filtro escolhido para este sistema possui a 
geometria trapezoidal e contém as dimensões mostradas na Fig.  
4. A resposta de frequência de um filtro pode ser 
reconfigurada pela realocação de polos e zeros de transmissão 
na sua estrutura. Essa realocação pode ser realizada através de 
um elemento ressoador de micro-ondas usando um diodo 
varactor [12]. A utilização do diodo varactor de RF possibilita 
o deslocamento contínuo da frequência de ressonância dentro 
de uma faixa de frequência desejada. 
 

Fig.4. Dimensões do filtro proposto com um diodo varactor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Um diodo varactor pode mudar a capacitância equivalente 
de uma estrutura e, consequentemente, mudar sua frequência 
de ressonância dentro de uma faixa de frequência. Diodos 
varactor são tipos de diodos que possuem capacitância 
variável em função da tensão à qual são submetidos [13]. 
 

No filtro proposto, o tamanho dos ressoadores de microfita foi 

mantido, e a capacitância C do varactor foi alterada para seus 

valores máximo e mínimo. O modelo de varactor utilizado foi o 

SD199E6327 da Infineon Technologies® que possui uma 

capacitância de 50pF quando submetida a menor tensão DC e 2pF 
de capacitância quando submetida a maior tensão DC. 
 

A Fig.5 mostra a perda de retorno do filtro projetado quando o 

varactor assume o valor mínimo de 2pF, enquanto que a Fig.6 

representa o sistema quando a capacitância é de 50pF. 
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Fig.5. Perda de retorno do filtro quando a capacitância C1 = 2pF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6. Perda de retorno do filtro quando a capacitância C2 = 50pF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É possível notar que para cada valor de capacitância 
assumida pelo varactor o sistema apresenta apenas uma 
frequência de ressonância, ou seja, o sinal é atenuado para 
valores menores que -10 dB em apenas uma frequência. 
Quando a capacitância é variada do seu valor mínimo (2pF) 
até o seu máximo (50pF) a frequência varre o intervalo de 
1,66 GHz até 2,4 GHz. 
 

IV. FILTENA RECONFIGURÁVEL 
 

A filtena proposta consiste na união entre a antena de 

banda larga e do filtro reconfigurável das seções anteriores. O 

filtro é adicionado a linha de alimentação da antena, como 

visto na Fig.7, a fim de filtrar apenas as frequências desejadas 

provenientes da antena. 

Fig. 7. Protótipo da filtena reconfigurável  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O diodo varactor, responsável por reconfigurar a frequência de 

ressonância, pode ser sintonizado para assumir valores de 

capacitância entre 2pF e 50pF. Para a capacitância C1 = 2pF, a  
frequência encontrada foi de 2,4 GHz e para C2 = 50pF a 

resposta em frequência foi de 1,659 GHz. Fig.8 mostra a 

resposta S11 da antena para esses dois valores de capacitância. 

A Fig.9 compara esses resultados com a perda de retorno da 

base UWB base. 

 
Fig.8. Perdas por retorno para a filtena com C1 = 2 pF e C2 = 50 pF  
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Fig. 9. Comparação dos valores de perda de retorno entre a antena UWB 

base e a filtena reconfigurável para as duas frequências conhecidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portanto, a antena circular com plano de terra truncado, ao 

invés de possuir comportamento banda larga, passa a ter 

apenas uma frequência de ressonância que pode ser 

sintonizada para assumir valores entre 1,66 GHz até 2,4 GHz 

com o uso do filtro. O uso desse tipo de reconfiguração 

preserva as principais características da antena base pois não 

altera a estrutura radiadora da mesma.  
Para corroborar com a teoria de que as características da 

antena base se mantiveram, foram analisados os diagramas de 

radiação da antena UWB e da filtena nas duas frequências de 
operação. A Fig.10 mostra que os gráficos são praticamente 

idênticos e que não ocorreu variações significativas. 

 
Fig. 10. Comparação dos diagramas de radiação entre a antena UWB e a 

filtena nas frequências do projeto.  

V. CONCLUSÕES 
 

Foi desenvolvida uma filtena reconfigurável com 

aplicações em comunicação sem fio para sistemas IoT em que 

a faixa de frequência varia entre 1,66 GHz e 2,5 GHz. A 

filtena apresentou elevados valores de atenuação de perda de 

retorno para as frequências de operação. Essas frequências são 

sintonizadas por um filtro passa-banda reconfigurável 

integrado à linha de alimentação de uma antena UWB.  
O mecanismo de reconfiguração do filtro se dá através da 

utilização de um diodo varactor que varia sua capacitância de 

acordo com o valor da tensão aplicada em seus terminais. Um 

ressoador com geometria trapezoidal foi utilizado como filtro 

devido à alta sensibilidade à presença do diodo varactor. As 

capacitâncias máxima e mínima do varactor garantiu que a 

faixa de frequência da filtena estivesse no mesmo intervalo 

dos sistemas de comunicação sem fio para IoT. Esse tipo de 

reconfiguração preserva parâmetros da antena de microfita 

UWB, pois não altera a estrutura de radiação.  
Analisando as respostas da filtena, é possível notar que 

para cada valor de capacitância do diodo varactor, o sistema 

apresenta uma única frequência ressonância com valor de S11 

bem mais baixo que da antena UWB base. 
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Abstract —This work investigates a F-shaped antenna 
designed to operate simultaneously at the specific frequencies of 
1.8 GHZ, 2.45 GHz and 5.8 GHz. The main challenge of the project 
is to find the ideal geometry for the antenna that presents the 
maximum gain so that it could be applied in energy harvesting and 
in wireless communication. In order to reduce the return loss and 
enhance the bandwidth, the antenna design is assisted by the 
technology of Metamaterials. The simulations are performed and 
aided by a commercial software called CST, which utilizes the 
finite integration technique for electromagnetic computation. The 
results are analyzed with and without the employment of 
Metamaterials providing information of its interference and 
interaction. It has also evaluated the computational effort and the 
advances of the Genetic Algorithm implementation. The proposed 
design consists of a modified F-shaped wideband planar dipole 
antenna working with the lower value of S11 parameter at the 
desired frequencies exhibiting a good impedance matching. 

Keywords— Antenna Design; electromagnetism; energy 
harvesting; wireless power transfer. 

I.  INTRODUCTION 

The modern developments of mobile and wireless systems 
led to a huge variety of antenna design techniques according to 
its specific applications, creating shapes that could be modified 
to enhance the antenna performance. Due to the impedance 
matching sensitiveness, antenna engineering is a hard work; any 
slightly change in the structure could misguide it to an 
unexpected result. Taking it into account, computational 
intelligence and simulations are must using techniques to 
achieve better results and reduce time and costs. In this paper, a 
pre-determined F-shaped structure is numerically analyzed with 
the help of the CST software. Besides this computational 
technique the antenna performance is assisted with 
Metamaterial, which is supposed to interact with the 
surrounding electromagnetic field enhancing the bandwidth and 
reducing the value of S11 parameter [1]. The antenna is designed 
to operate reasonably at the frequencies of 1.8GHz, 2.45GHz 
and 5.8GHz in order to attend the international radio regulations 
for industrial, scientific and medical (ISM) radio bands. 
According to the Universal Mobile Telecommunication System 
(UMTS) the Global System for mobile Communication (GSM), 
is a standard that describes the protocol for mobile devices and 
telephones and it operates in the 900MHz and 1.8GHz band [2]. 
On the other hand, there is a growing list of applications that 
operates around 2.45GHz frequency band, which includes 
microwave oven, wireless internet service providers, cordless 
phone, Bluetooth devices, garage door opener, etc. As the 
2.45GHz, the 5.8GHz frequency band is also an ISM licensed 

band that allows point-to-multipoint Wireless Local Area 
Network (WLAN) solutions, providing internet access and 
video surveillance [3]. This work aims to develop an antenna 
that operates at these three bandwidth frequencies and can be 
used not only in communication but also in energy harvesting. 

II. ANTENNA DESIGN 

Antenna is a device that usually converts input 
electromagnetic energy into output electric energy. A typical 
system of antennas consists in, at least, a transmitting and a 
receiving device. Due to the reciprocity theorem, avoiding 
nonlinear or unilateral materials such as ferrite, no distinction 
needs to be made between the transmitting and receiving 
functions of an antenna considering its radiating characteristics 
[4]. One of the most important characteristics of an antenna is its 
input impedance Za= Ra+jXa which is mainly the ratio of the 
voltage Va to the current Ia in its input terminals. Feeding the 
antenna with a signal Vs which complex internal impedance is 
Zs=Rs+jXs, according to [5], the power absorbed Pa by the 
antenna terminals can be found by (1); 

          𝑃𝑎 =  
1

2
 𝑅𝑎(𝑉𝑎𝐼𝑎

′ ) =
|𝑉𝑠|2𝑅𝑎

2|𝑍𝑠 + 𝑍𝑎|2
 .         (1) 

The maximum power delivered from the source to the 
antenna is found when their impedances are conjugate matched, 
it means when Xa=-Xs and Ra=Rs, this matching is also one the 
main challenges of antenna engineering. A perfect matching 
means that the amount of power radiated is equal to the power 
absorbed, and consequently it would reach an efficiency of 
100%. Although in practice, owing to mismatching, part of the 
power delivered to the antenna terminals is reflected to the 
source, the reflection coefficient is given by (2);  

          𝛤 =  
𝑍 − 𝑍

𝑍 + 𝑍
  .                                (2) 

It is desired to keep this coefficient in the lowest level as 
possible, so must of the power would be transmitted. The power 
radiated Pr is measured far away from the antenna considering 
its electric field, which attenuates with the distance as it 
propagates radially from the antenna, as shown by (3); 

          𝑬(𝑟) =  
𝑒

𝑟
𝐹𝐹 (𝒌)𝛗 + 𝐹𝐹 (𝒌)𝜽  ,          (3) 

where k=2π/λ is the free space wavenumber, λ=c/f is the free 
space wavelength, c≈3.108m/s is the speed of light, f is the 
frequency of operation, k is the unit vector that points from the 
antenna toward the observer positioned at distance r and FF is 
the far-field functions that computes the amplitude of the 
electric field as it propagates radially from the antenna. 
Considering a plane wave far from the antenna, its magnetic 
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field H is orthogonal to the electric field E and can be expressed 
as (4); 
 

Figure 1 F-Shaped Antenna 

 

𝑯(𝑟) =
1

𝜂
 
𝑒

𝑟
𝐹𝐹 (𝒌)𝛗 + 𝐹𝐹 (𝒌)𝜽 ,            (4) 

η is the free space wave impedance [4]. Here, is worth stating 
that the Poynting vector S characterizes the power flow 
associated to the electromagnetic field and can be used to 
describe the radiation intensity U of the antenna, both of them 
can be respectively describe as (5) and (6); 

 𝑆(𝑟) =
1

2𝜂𝑟
 𝐹𝐹 (𝒌) + |𝐹𝐹 (𝒌)| .            (5) 

𝑈(𝒌) = 𝑟 |𝑆(𝑟)| =
1

2𝜂
 𝐹𝐹 (𝒌) + |𝐹𝐹 (𝒌)| .   (6) 

The antenna characteristics described by these equations are 
numeric computed with the help of the CST software, which 
implies a very robust numerical method that runs iteratively and 
can also apply optimization techniques to the design parameters.  
 In the Fig. 1, the ‘W’ parameters stand for width, ‘L’ for 
length and ‘H’ for high, the F-shaped antenna was printed in 
both sides of a FR4 substrate with dielectric thickness of 1.6mm 
and conductive layer thickness of 20μm. The value of each one 
of these parameter would be simultaneously changed to reduce 
the value of S11 parameter (reflection coefficient) of the antenna 
at the desired frequencies, with the help of the genetic algorithm  
technique (GA). At first the software evaluates the radiation 
pattern of the antenna, then adds and modifies its geometry 
parameters in order to create a new candidate antenna shape. 
This new geometry is analyzed and is given a ranking based on 
its average return loss in the bandwidth under consideration, as 
described by (11): 

𝑆 =  
100

𝑁
(𝑆 )  .                          (11) 

After that, the antenna design is investigated applying a 
periodic structure that can presents characteristics not found in 
the materials in the nature, which is known as Metamaterials 
(MTM) [5].  

III. METAMATERIALS 

MTM are artificial materials built from regular materials 
with the aim to change the ability in which it interacts with the 
electromagnetic field around. It may depict negative values for 
electric permittivity, magnetic permeability and refractive index 
[1]. 

Figure 2 SRR unit cell 

 

 

 Many studies have been developed in a wide range of 
frequency to examine such characteristics. John B. Pendry  
proposed a MTM model known as Split-Ring Resonator (SRR) 
that presents a negative refractive index [7].  

Throughout the inspection of Maxwell’s 4th equation, it is 
noticed that the propagation constant k, the electric field 
intensity E and the magnetic field H are mutually perpendicular 
respecting the right-hand rule, 

∇ × 𝑬 =  −𝑗𝜔𝜇𝑯         →     𝒌 ×  𝑬 =  𝜔𝜇 𝑯 .   (12) 

𝒌 ⊥  𝑬 ⊥ 𝑯.                                 (13) 

The most common class of MTM is the one called Left-
handed Metamaterials (LHM), as proposed by Veselago (1968), 
such materials present positive permittivity (ε>0) and negative 
permeability (µ<0), if we change the its signals (12) becomes 
(14), 

∇ × 𝑬 =  −𝑗𝜔(−𝜇)𝑯         →     𝒌 ×  𝑬 =  𝜔𝜇 − 𝑯 .        (14) 

The fields are still mutually perpendicular, But now 
following the left-hand rule, 

− 𝒌 ⊥  𝑬 ⊥ 𝑯              →         𝒌 ⊥  𝑬 ⊥ (−𝑯).             (15) 

In this paper, we employ the classical SRR MTM geometry, 
as illustrated in Fig. 2. It consists of two rings coaxially aligned, 
each ring with a gap 180 degree opposed from one to another. 
The main magnetic response observed in SRR is related to the 
circulating induced currents in the conductive trail. The gap and 
the area between the rings concentrate most of the electrostatic 
energy due to the capacitance of the structure, so at the 
resonance frequency, the interaction between the magnetic and 
electrostatic fields leads to an enhancement of the nonlinear 
behavior of the compound.  The SRR geometry parameters were 
also analyzed as part of the antenna design. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

The first antenna was design with the geometric parameter 
L2=38mm, L1=20mm, H1=43mm, H2=13mm, and w=1.15mm 
and not employs MTM, this parameters was an approximation 
of the study made by Jan and Tseng (2004). The scattering 
parameter was then analyzed by FDTD and the results obtained 
are presented in Fig. 3, the initials ‘RD’ stand for ‘Regular 
Design’. One can notice that the antenna reasonable covers the 
Digital Cellular System - DCS (1.71-1.88 GHz) and Personal 
Communications Service - PCS (1.85-1.99 GHz) bandwidth, the 
blue area in the graph. 

Figure 3 S-Parameter of the F-Shaped antenna 

 

It also covers the Wireless local Area Network - WLAN 
(2.45 GHz), the area in magenta. Although its results for the 
High Performance Radio Local Area Network - HIPERLAN 
was below the expected, the green area in the graph [3]. 

An antenna Operating Bandwidth is defined for S11<-10dB 
[8]. Since any slightest change in the antenna design can lead to 
unexpected results, an optimization process is a resourceful tool 
for antenna engineering. Then, the GA technique was set with 
an initial population of 120 individuals, a mutation rate of 60% 
and 40 iterations at maximum.  

The scattering result obtained is displayed in Fig. 4 where 
the initials ‘RDO’ stand for ‘Regular Design Optimized’. As 
expected, the algorithm brought a clearly enhancement to the 
results due to the optimization in the former design made by the 
GA. This improvement can be clearly seen in Table 1, which 
shows the changes in the antenna geometry and its S-parameters 
at the exact frequencies, before and after the optimization. 

Figure 4 S-Parameter: comparison between regular and optimized design 

 

 

Table 1 Geometry and S-parameters 

Antenna F-Shaped Regular  F-Shaped Optimized  

L1 (mm) 38 39.58 
L2 (mm) 20 21.53 
H1 (mm) 43 45.38 
H2 (mm) 13 14.14 
W  (mm) 1.15 1.15 

S11(f=1.80 GHz) -18.53 dB -23.61 dB 
S11(f=2.45 GHz) -9.51 dB -15.58 dB 
S11(f=5.8 GHz) -5.47 dB -6.09 dB 

 

Figure 5 F-Shaped antenna with SRR Metamaterial 

 

Although the results have improved, they did not fit the 
requirement of operation bandwidth (S11<-10dB) for the 
HIPERLAN. Thus, the employment of MTM was investigate. 
So, 8 cells of SRR, like the one depicted in Fig. 3, was placed at 
each side of the antenna, as illustrated in Fig. 5, with the purpose 
of broaden the band at the resonance peaks, reduce the values of 
S11 parameter, therefore reducing the return loss.  

The antenna geometry considered in the earlier optimization 
has been kept and the MTM was added. Then, the GA algorithm 
was employed for adjust the MTM geometry and distributes the 
SRR cells in the region in which boundaries are: the ground 
plane, the substrate limit and the antenna. The program script 
was carefully set to avoid positioning one cell over the other and 
out of the restricted area. In the design of Fig. 5, the cells were 
arranged arbitrarily and the result for the scattering parameter is 
shown in Fig. 6.   

  Figure 6 S11 magnitude for the Antenna Regular Design Optimized (blue) 
and the Antenna Regular Design Optimized with MTM (red) 
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At first, the MTM did not enhanced the values of S11 
parameter even though it is worth mention that the cells were 
randomly placed and the displacement between the neighboring 
cells should be carefully adjusted [7]. 

 

Figure 7 S11 magnitude for the Antenna Regular Design Optimized (blue) and 
Antenna with MTM optimized (red) 

 

 If all antenna and MTM parameters are considered in the GA 
optimization a greater population is required leading to a big 
computational demand, however better results could be achieved 
as illustrated in in Fig. 7. The last optimization required a 
significant computational effort, however, it can be seen in Fig. 
7 that the antenna parameters fulfill the requirements to work at 
the three frequency bands under consideration. 

Table 2 . MTM geometry and S-Parameters 
Design Parameters MTM MTM optimized 

Wm1 (mm) 1 1.13 
Wm2 (mm) 1 1.13 
Rm1 (mm) 2 1.61 
Rm2 (mm) 4 3.59 
G1 (mm) 1 1.13 
G2 (mm) 1 1.13 
DX  (mm) 15 30.11 
DY (mm) 12 11.2 

S11 (f=1.80 GHz) -23.61 dB -25.09 dB 
S11 (f=2.45 GHz) -15.58 dB -35.53 dB 
S11 (f=5.8 GHz) -6.09 dB -10.99 dB 

 Table 2 presents the SRR geometry as illustrated in Fig. 3, 
the DX parameter is related to the horizontal distance between 
cells and DY is related to the vertical distance between the cells. 

This change in the geometry led to a consistent enhancement of 
the scattering parameters. 

V. CONCLUSION 

MTM are described as a periodic array of interspacing 
conducting elements that can behave as an effective medium for 
electromagnetic scattering when the wavelength is much longer 
than both the element dimension and lattice spacing. The 
distribution of the SRR cells shown in Fig. 5 presents a regular 
periodicity typical of MTM, and the improvement in the 
antenna scattering parameter achieved the requirements of 
operation. The GA technique was decisive matching the 
periodically arrangements of the cells and its parameters with 
this work requirement. The intention to project a multi-band 
antenna that operates simultaneously at DCS, PCS, WLAN and 
HIPERLAN bands was effectively achieved.    
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Abstract—Apresentamos uma revisão de alguns conceitos 

matemáticos e desafios tecnológicos para implementar a técnica 

OFDM no domínio totalmente ótico. A superação destes 

obstáculos é necessária para que sistemas O-OFDM possam 

emergir, em um futuro próximo, como uma opção técnica e 

economicamente viável que atende, com eficiência espectral e 

economia de energia, a sempre crescente demanda de capacidade 

em sistemas de transmissão de dados. 

Palavras chave—Telecomunicações; sistemas de comunicação 

ótica; OFDM óptico; Integração fotônica. 

I.  INTRODUÇÃO 

Desde o surgimento dos amplificadores a fibra dopada com 
Érbio e da multiplexação por divisão de comprimento de onda 
(WDM) no início dos anos 90, tornou-se comum justificar a 
maioria das pesquisas em sistemas de transmissão ótica de alta 
capacidade como sendo motivadas pela demanda crescente por 
largura de banda [1]. Atualmente, à medida que os serviços e 
aplicativos evoluem, o crescimento da demanda de largura de 
banda ainda mantém esse argumento válido, embora em um 
cenário mais complexo onde outros requisitos igualmente 
importantes, como o aumento da eficiência espectral (SE) e a 
redução do consumo de energia, devem ser incorporados [2-3]. 
Neste contexto, duas técnicas de multiplexação se destacam, 
entre outras tecnologias avançadas que surgiram, para atender a 
alta eficiência espectral desejada: a multiplexação por 
divisão  de frequência ortogonal óptica (O-OFDM) e o WDM 
Nyquist (N-WDM) [4-5]. Ambas permitem a sobreposição de 
subportadoras, nos domínios da frequência e do tempo, 
respectivamente, conforme ilustrado na Fig. 1. Além disso, 
ambas são tipicamente associadas à deteção coerente e ao 
processamento eletrônico que, por um lado, permitem cumprir 
a especificação de largura de banda, mas por outro lado, 
aumentam o consumo de energia [6].  

Notar que, estritamente falando, existem duas maneiras 
concorrentes para implementar um sinal OFDM no domínio 
ótico: uma se refere à geração eletrônica de um fluxo de dados 
OFDM (RF OFDM) que modula a portadora ótica, técnica 
geralmente chamada de OFDM coerente (CO-OFDM), e mais 
comumente investigada para aplicações de redes de acesso [7]. 
A outra está associada à modulação de subportadoras óticas 
fornecidas por um gerador de pente ótico, compreendendo 
assim um fluxo de dados OFDM totalmente óptico, aqui 
referido como O-OFDM [5]. 

 

Fig. 1. Sinais (a) O-OFDM e (b) N-WDM representados nos domínios da 
frequência e no tempo. (Rs e Ts representam a taxa e duração do símbolo, 
respectivamente). 

Neste artigo apresenta-se uma visão geral de conceitos, 

desafios e desenvolvimentos tecnológicos para implementar a 

técnica O-OFDM. O artigo destaca principalmente o método 

interferométrico do processamento totalmente ótico em um nó 

intermediário. Esta atenção especial é necessária porque os 

processos de multiplexação, roteamento, inserção e remoção 

de subportadoras óticas não podem violar a condição de 

ortogonalidade mútua. Matematicamente, os métodos 

interferométricos operam de maneira similar às transformadas 

rápidas diretas e inversas de Fourier (FFT/IFFT). Nos casos de 

um grande número de subportadoras foi proposto um método 

simplificado [8] que utiliza filtros óticos combinados com 

acopladores, interferômetros Mach-Zehnder (MZIs), 

deslocadores de fase e linhas de atraso. Neste artigo explora-se 

esse método propondo-se o projeto de estruturas mais 

compactas. 

O artigo está organizado da seguinte maneira: na seção II 

são apresentados os fundamentos da técnica OFDM, incluindo 

também a geração do sinal e as FFT/IFFT óticas, na III 

apresenta-se a demonstração experimental de uma FFT ótica, 

na IV as simulações das FFT/IFFT óticas e na V a conclusão. 

II. FUNDAMENTOS DO OFDM 

O conceito do OFDM (RF) foi introduzido por R. W. 

Chang em 1966. Entretanto, a aplicação da técnica somente foi 

totalmente explorada depois da evolução da tecnologia dos 
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circuitos integrados, devido ao processamento computacional 

necessário para a implementação prática do OFDM [9]. 

O OFDM é uma classe especial de um esquema de 

transmissão paralela, também conhecido como modulação de 

múltiplas portadoras (MCM) [9]. Ele pode ser implementado 

por uma série de sinais ortogonais sobrepostos espectralmente, 

onde a ortogonalidade surge da correlação entre qualquer duas 

subportadoras. Este conceito é apresentado na Fig. 2, onde 

uma estrutura genérica MCN utiliza um multiplicador 

complexo (modulador/demodulador IQ) e requer um detetor 

ótimo, para cada uma das subportadoras, com um filtro casado 

com a forma de onda da subportadora. Também se pode 

utilizar um correlator casado com a subportadora, como 

apresentado na Fig. 2. 

De acordo com a Fig. 2, para um sinal transmitido s(t), cki é 

o símbolo de informação i-th na subportadora k-th e sk é a 

forma de onda correspondente à k-th subportadora. 

Assumindo-se que Nsc é o número de subportadoras, fk é a 

frequência da subportadora, Ts é o período do símbolo e Π(t) é 

a função forma de pulso, segue-se que [9]: 

 

Para um sinal recebido, r(t), no domínio do tempo, o 

símbolo da informação detectada c’ki na saída do correlator é 

então dado por [9]: 

 

Em um sistema com múltiplas portadoras, o fluxo de dados 

serial de alta taxa é dividido em uma série de fluxos de baixa 

taxa, cada um dos quais sendo modulado em uma 

subportadora (SC). Em outras palavras, um único fluxo de 

dados de alta taxa é transmitido por várias subportadoras com 

taxas menores de tal modo que a largura de banda de cada 

uma é muito menor do que a largura de banda total do canal. 

Então, o conceito chave do OFDM é a sobreposição espectral 

que é viabilizada pela escolha de uma série especial de 

frequências das subportadoras que são ortogonais 

mutuamente, permitindo assim uma alta eficiência espectral. A 

ortogonalidade surge da correlação entre quaisquer duas SCs 

(“k” e “l”) dada por [9]: 

 

onde, para um inteiro m, a condição de ortogonalidade 

estabelece que: 

 

Na Fig. 3 apresenta-se um desenho esquemático de um 

transmissor e receptor de um sistema OFDM genérico. 

 

 

Fig. 2. Esquema de um sistema de transmissão genérico de múltiplas 
portadoras. 

 

A. Geração do O-OFDM 

A possibilidade de se operar com somente uma fonte ótica, 

para a geração das múltiplas portadoras, significa uma 

vantagem para a técnica O-OFDM sobre a N-WDM, onde é 

mandatória a utilização de múltiplas fontes lasers. Neste 

contexto, um desafio para o projeto do O-OFDM é a 

construção de uma fonte óptica que gera múltiplas portadoras 

garantindo sempre a sua condição de ortogonalidade. Uma 

maneira de garantir a ortogonalidade é utilizar um único laser, 

semente, para a geração das subportadoras amarradas em 

frequência e coerentes em fase, que serão moduladas 

sincronamente. A fonte também deve garantir uma alta 

capacidade agregada, explorando as técnicas de 

processamento paralelo, com uma taxa de modulação 

moderada por portadora e uma alta eficiência espectral. 

 

 
 

 
 
Fig. 3. Esquema de um transmissor e receptor OFDM genérico. 
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Um gerador de sinal com tais características é conhecido, 

normalmente, como supercanal ótico O-OFDM [10]. Como as 

subportadoras são sobrepostas, a interferência entre elas pode 

ser eliminada, evitando-se deslocamentos de frequência dos 

canais adjacentes, e que impõe um outro desafio que é separar 

adequadamente as subportadoras para o seu processamento 

individual. Assim, o correto processamento de uma 

subportadora exige entre, entre outras, as seguintes condições: 

 A separação entre subportadoras deve ser igual a taxa 
de símbolos de cada subportadora modulada 

 Os símbolos nas subportadoras moduladas devem ser 
sincronizados no tempo. 

 A largura de banda do transmissor deve ser grande o 
bastante para acomodar todas as subportadoras. 

A seguir apresenta-se três técnicas para a geração de um 
pente de frequências óticas ortogonais utilizadas como um 
gerador ótico O-OFDM [10]: 

 Cascata de moduladores Mach-Zehnder/Fase 
(MZM/PM), Fig. 4(a), normalmente utilizada para gerar 
sinais de duas a onze subportadoras, esta limitação é 
determinada pela limitação de largura de banda eletro-
ótica dos MZMs/PMs e pela máxima amplitude do sinal 
do driver. 

 Deslocamento de frequência recirculante, RFS, 
Fig. 4(b), baseada na conversão de frequência produzida 
pela modulação de banda lateral única. Esta técnica 
permite a geração de um grande número de 
subportadoras estáveis. Na técnica RFS, um sinal de 
laser CW (onda contínua) é deslocado em frequência 
dentro de um loop recirculante devido a um processo 
analógico de modulação de fase. 

 Laser de modo discreto (DM) alimentado por uma onda 
senoidal, Fig. 4(c), similar ao chaveamento de ganho 
em lasers semicondutores, o que resulta em um 
travamento de fase na saída do gerador. Quando 
comparada com as técnicas mostradas anteriormente 
esta é relativamente simples e de baixo custo. 

III. FFT/IFFT ÓTICO 

Os eventos no domínio do tempo podem ser relacionados a 

eventos no domínio da frequência através da transformada de 

Fourier: passar do tempo para a frequência requer a própria 

transformada de Fourier, enquanto o processo inverso requer a 

transformada inversa de Fourier. Este procedimento pode ser 

implementado em várias versões e a escolha de qual usar 

depende da aplicação pretendida. Neste contexto, o RF-OFDM 

tornou-se uma técnica importante com a alta capacidade de 

circuitos integrados modernos para gerar este tipo sinal 

multiportadora usando o algoritmo inverso da FFT, ou seja, a 

IFFT, e para reverter o processo, no receptor, usando a 

transformada direta, ie, a FFT [11]. 

De forma semelhante, mas não direta, a abordagem 

totalmente óptica, ou O-OFDM, depende da maturidade de  

 

Fig. 4. Esquema de três técnicas de geração de pentes de frequência ótica; 
(a) Cascata de Moduladores, (b) Deslocamento de frequência recirculante e 

(c) Laser de modo discreto (DM) 

uma tecnologia viabilizadora, que possa permitir que ela se 

torne tão popular como o RF-OFDM. Tal popularização da 

técnica, por inferência, deve ser relacionada à contrapartida 

óptica do algoritmo FFT implementado por um circuito 

integrado ótico. O uso de ótica integrada (integrated optics, 

IO) para implementar o algoritmo FFT no domínio ótico foi 

sugerido por Marhic et al., em 1987 [12], embora na época a 

IO não fosse suficientemente madura para demonstrações 

práticas. Em 2001, Siegman et al. propôs uma solução mais 

viável para a obtenção do DFT de uma matriz óptica 

amostrada que atravessava uma combinação de acopladores 

óticos 3 dB e de deslocadores de fase óticos [13]. Apesar da 

dificuldade de ser implementada e estabilizada em montagens 

discretas, essas estruturas interferométricas têm sido estudadas 

para o processamento de sinais O-OFDM desde então. 

Como o projeto de tais estruturas pode tornar-se muito 

complexo à medida que aumenta o número de subportadoras, 

em 2010 Hillerkuss et al. propuseram uma simplificação no 

método interferométrico que veio a se constituir numa base 

para o projeto de esquemas confiáveis e menos complexos 

visando soluções mais econômicas [8]. Nessa mesma linha de 

aplicação, em 2011, Wang et al. propuseram o uso de grades 

de guia de ondas convencionais (arrayed waveguide gratings - 

AWG) como filtros espectrais integrados para executar as 

funções FFT/IFFT ópticas. A proposta de Wang é promissora 

porque, em comparação com outros circuitos óticos FFT/IFFT, 

os AWGs atendem ao requisito de serem estruturas menos 

complexas, especialmente para um grande número de entradas 

e saídas [14]. 
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IV. DEMONSTRAÇÃO EXPERIMENTAL DA TÉCNICA FFT ÓTICA 

Nesta seção descreve-se a demonstração experimental 

realizada para validar, em laboratório, a técnica de 

demultiplexação no domínio ótico, necessária tanto para a 

remoção de subportadoras num nó intermediário da rede 

quanto para a deteção do supercanal ao final de um sistema 

ponto-a-ponto. O experimento base demonstrou a transmissão 

em back-to-back de um feixe composto por 3 subportadoras 

espaçadas em 12,5 GHz e a remoção de uma delas pela técnica 

de processamento ótico O-FFT.  

O setup experimental para retirada de uma subportadora de 

um fluxo O-OFDM com três e as formas de onda do sinal em 

diferentes partes do circuito são mostradas na Fig. 5. No 

experimento utilizou-se um gerador com chaveamento do 

ganho de um laser semicondutor. Este tipo de geração, 

disponível no laboratório do CPqD, é uma opção mais simples 

e com potencial de maior facilidade de integração fotônica e 

economia de energia. O gerador da Pilot Photonics utilizado é 

uma das poucas fontes comerciais geradoras de pente ótico e a 

única que é baseada nesta técnica. O O-FFT compreende um 

interferômetro de atraso, DI, de 2 estágios onde o segundo é 

substituído por um TBPF WSS (Tunable Bandpass Filter 

Wavelength Shaper), filtro óptico passa banda [8]. 

As linhas de pente geradas podem ser vistas na Fig. 5(a), 

com espaçamento de frequência entre as subportadoras 

ópticas, de 12,5 GHz. Este valor impõe uma taxa de bits igual 

a 12,5 GBd para satisfazer à condição de ortogonalidade, o 

que resulta no espectro visto na Fig. 5(b). Devido à sua 

disponibilidade laboratorial, o formato de modulação utilizado 

foi a modulação QPSK (Quadrature Shift Phase Keying), o 

que resultou em uma taxa de bits de 25 Gb/s/subportadora. 

A Fig. 5(c) ilustra o diagrama de olho na saída do gerador 

PRBS (Pseudo Random Bit Sequence). O número limitado  de 

componentes discretos insensíveis às flutuações de 

polarização no laboratório reduziu o experimento a três 

subportadoras, resultando em uma taxa total de 75 Gb/s. A 

montagem do primeiro estágio DI exigiu o uso de uma 

bancada óptica para estabilização do subsistema 

interferométrico, implementado sem um circuito eletrônico de 

estabilização. Para extrair uma portadora do sinal de 3 

subportadoras, foi usada 1 linha de atraso (delay line, DL), um 

divisor de potência e um acoplador 2 x 2 fabricados com fibra 

que mantém a polarização (Polarization Maintaining - PM), 

seguido de um TBPF WSS substituindo o segundo DI. 

As Fig. 5(d), (e) e (f) mostram o espectro na entrada do 

primeiro DI, na entrada do segundo DI (após o EDFA) e na 

saída do segundo DI, respectivamente. Para avaliar a 

influência de diafonia e ISI no desempenho da BER, causados 

pela substituição do segundo DI pelo filtro, dois valores de 

banda passante do filtro foram testados, 15 GHz e 25 GHz. A 

configuração incluiu também um EDFA, para compensação de 

perdas, um VOA, um acoplador óptico, um divisor de potência 

e um controlador de polarização (Polarization Controller - 

PC), necessários para o controle do sinal antes de ser 

detectado pelo receptor coerente.  

 
Fig. 5. Setup experimental para remoção de uma subportadora de um 

feixe ótico OFDM de três: (a) espectro de saída do gerador de pente ótico; (b) 

espectro do feixe ótico com 3 subportadoras na saída do filtro WSS; (c) 

diagrama de olho do gerador PRBS; (d) espectro do feixe ótico de 3 
subportadoras moduladas; (e) e (fO: espectros na entrada e saída do segundo 

DI. 

O receptor coerente integrado ICR (Integrated Coherent 

Receiver) é um modelo comercial usado para a recepção de 

sinais de 28 GBd-QPSK. Os dois sinais elétricos na saída do 

ICR foram amostrados em 50 GSa/s por um osciloscópio de 

tempo real de 2 canais (banda de 20 GHz) para o 

processamento digital off-line. 

Para levar em conta as flutuações da medição e para uma 

melhor avaliação do comportamento do sistema, cada medida 

foi repetida 60 vezes. A partir desses dados, foram 

selecionados para avaliação os cinco com melhor 

desempenho. Os resultados assim obtidos estão resumidos na 

Fig. 6. 

A Fig. 6 mostra a BER versus o OSNR para cada 

subportadora retirada pelo O-FFT usando os filtros 

sintonizados em 15 e 25 GHz.  

 

Fig. 6. Resultados Experimentais (BER vs OSNR) para cada subportadora 

retirada pelo O-FFT no qual um estágio do DI foi substituído por um filtro 
passa-banda sintonizado em 15 e 25 GHz. 
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O desempenho com a banda mais estreita (15 GHz) foi 

pior para as três subportadoras em comparação com seu 

comportamento com a banda mais larga (25 GHz). Isso 

aconteceu porque a banda mais estreita cortou os componentes 

de alta frequência do sinal, distorcendo assim seu diagrama de 

olho. Note-se que, para ambas as bandas de passagem, a 

subportadora central (2) apresentou um melhor desempenho 

do que as subportadoras laterais (1 e 3). Uma possível 

explicação para esse comportamento é a falta de simetria, 

causada pela ausência da quarta subportadora, na 4 ordem da 

O-FFT implementada. 

V. SIMULAÇÃO DO SISTEMA ÓPTICO O-IFFT/O-FFT 

Nesta seção apresenta-se a demonstração teórica completa 

que incluiu os estágios de inserção e remoção de subportadora 

pelas técnicas de O-IFFT/O-FFT, operação de multiplexação/ 

demultiplexação respectivamente. Para validação desta etapa 

do estudo, a simulação no Optisystem 13.3 foi calibrada com 

os dados da demonstração experimental. Na Fig. 7 apresenta-

se o diagrama esquemático do circuito ótico simulado no 

simulador Optisystem e formas de onda capturadas em alguns 

pontos do circuito. 

Para validação da técnica O-FFT implementada no 

simulador, uma configuração semelhante ao experimento foi 

configurada no simulador. Como os dispositivos ópticos 

utilizados no experimento apresentam perda de inserção, eles 

exigem o uso de amplificadores ópticos. Isso pode ser evitado 

na simulação, mas um cuidado especial foi tomado para 

controlar o nível OSNR de modo a ficar compatível com o 

experimento.  Para realizar a calibração da simulação com o 

experimento, foi utilizado apenas o primeiro estágio do 

interferômetro de atraso, DI, sendo que o segundo estágio foi 

substituído por um filtro óptico gaussiano (Optical Bandpass 

Filter - OBPF) com (25 e 15 GHz). Como no experimento, os 

melhores resultados foram obtidos para 25 GHz. Portanto, os 

resultados apresentados estão todos relacionados a essa largura 

de banda. Como no experimento, na simulação foi utilizado 

um receptor coerente padrão e o módulo DSP correspondente. 

Na entrada do receptor, um bloco chamado "controlador 

OSNR" foi implementado para manter a OSNR no mesmo 

nível do experimento.  

A  Fig. 7 mostra as configurações da simulação, que 

consistem de um transmissor O-OFDM, um bloco O-FFT 

configurado conforme o experimento, outro bloco denominado 

O-IFFT, e o bloco da recepção para fazer a análise de cada 

canal, após a demultiplexação óptica. 

O bloco transmissor é composto por um gerador de pente 

óptico, que gera as subportadoras desejadas a partir de um 

laser semente, a técnica utilizada no gerador das subportadoras 

foi a mesma do experimento (ou seja, chaveamento de ganho 

do laser). Na etapa de modulação foi utilizado um DEMUX 

para separar as subportadoras. Para manter a similaridade com 

o experimento, neste primeiro caso foram selecionadas as 

mesmas 3 subportadoras, que a seguir foram moduladas a 

25 Gbaud da mesma forma que no experimento. 

 
Fig. 7. (a) Diagrama de blocos do circuito ótico simulado do sistema completo 
e formas de onda em diversos pontos do circuito; (b) detalhamento do bloco 

OFFT; (c) detalhamento do bloco OIFFT. 

Após o transmissor, foi utilizado um bloco O-FFT, 

constituído de acopladores ópticos, divisores passivos, time 

delays e phase shifters, conforme visto na Fig. 7(b). A saída 

deste bloco é injetada em moduladores de eletroabsorção, 

funcionando como gates, de modo que seja realizada a 

amostragem das subportadoras. O sincronismo dos gates foi 

garantido por recuperador de relógio totalmente óptico 

baseado na conversão espectral linear. Na saída dos 

moduladores o sinal é inserido em um receptor de acordo com 

o formato de modulação da subportadora desejada. Após a 

recepção foi inserido um bloco de processamento digital de 

sinal para análise das subportadoras selecionadas.  

Uma vez validado o simulador com os dados 

experimentais, não havia mas a necessidade de se 

implementar, no simulador, uma situação limitante como a 

imposta na prática por falta de componentes adequados. Desta 

forma, a simulação foi adaptada para incluir todos os estágios 

DI, ou seja, três estágios onde o primeiro o atraso é T/2. Em 

uma de suas duas saídas, um atraso de T/4 foi aplicado e 

combinado com uma mudança de fase de π/2, como indicado 

na Fig. 7(b).  

Neste segundo cenário o processador O-FFT é composto 

por uma cascata de dois DIs, e portas de amostragem (EAM). 

O primeiro DI suprime cada segunda subportadora, o segundo 

DI cada quarta subportadora. O O-FFT N = 4 foi capaz de 

separar 4 subportadoras: X0 e X2 (as subportadora pares) e X1 e 

X3 (as subportadoras ímpares). Após o segundo estágio DI, as 

4 subportadoras foram finalmente separadas. 

No próximo passo de processamento, foram utilizados 

moduladores de eletroabsorção como chaves para amostrar 

cada portadora. Para operar sincronizadamente, os gates foram 

controlados pelo relógio extraído do supercanal modulado. 

Depois disso, foi implementada a etapa O-IFFT (semelhante 

ao FFT, mas com uma ordem inversa de processamento). Tod 

este conjunto corresponde às funcionalidades de extração e 

adição como acontece em um nó add/drop. 
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Fig. 8. BER x OSNR simulado para N = 4 com operação completa de 

extração (O-FFT) e inserção (O-IFFT). 

No receptor coerente, além do módulo de recuperação de 

relógio óptico linear, outro IFFT óptico foi usado para a 

seleção da subportadora, também sintonizado pelo laser 

oscilador local. Para completar a avaliação dos dados, um DSP 

analisou as constelações e calculou a BER. Para manter uma 

semelhança com o experimento, foi incluído um bloco 

denominado “controlador de OSNR”, constituído por um 

amplificador óptico (adicionador de ruído) e um acoplador. 

Os resultados para as 4 portadoras, depois de serem 

extraídas, reinseridas e recebidas, são mostrados na Fig. 8 e os 

valores BER vs OSNR, razoavelmente consistentes para uma 

configuração back-to-back demonstram a viabilidade da 

técnica proposta aplicada ao sinal O-OFDM. Notar que, na 

paleta de simulação a ortogonalidade e o sincronismo entre 

subportadoras foram mantidos por uma técnica de conversão 

espectral linear, baseada em filtragem passiva para realizar as 

funcionalidades de recuperação de relógio e sincronismo de 

gates de amostragem (moduladores de eletroabsorção). 

VI. CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou uma revisão dos fundamentos da 

técnica O-OFDM, ilustrada por uma simulação de transmissão 

sistêmica calibrada com dados experimentais. Desta forma, 

demonstrou-se o funcionamento de interferômetros 

configurados para efetuar a multiplexação e a demultiplexação 

de subportadoras. O fundamento de sua operação são as 

transformadas rápidas de Fourier, inversa e direta, 

respectivamente, implementadas no domínio ótico. Os braços 

dos interferômetros incluem linhas de atraso e defasadores que 

em algumas configurações podem ser substituídos por filtros 

ou, simplesmente, retirados.  

Embora a técnica O-OFDM ainda encontre desafios que 

precisam ser superados, os avanços recentes em integração 

fotônica permitem projetar para um prazo relativamente curto 

a demonstração de uma transmissão O-OFDM estável e 

economicamente viável. Independentemente do aspecto 

desafiador de tais projetos, alguns subsistemas ainda requerem 

simplificações buscando reduzir a complexidade dos circuitos.  
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Resumo—Este artigo apresenta os resultados e análises da 

avaliação do impacto que o acúmulo da planicidade espectral do 
ganho tem na OSNR de canais propagantes em uma cascata de 
EDFAs e o quanto pode interferir na precisão de estimadores de 
potência e de modelamentos da OSNR. Para tanto, modelos reais 
de EDFAs de um e de dois estágios operando em cascata, em 
pontos de operação com planicidades alta, baixa e nula, foram 
simulados em uma ferramenta de simulação comercial. A 
estimação de potência e da OSNR foi implementada com os dados 
da caracterização para obtenção das máscaras de potência dos 
EDFAs. Também, para efeito de comparação, foi utilizado um 
modelamento simples para OSNR, em que a planicidade é 
desconsiderada. Os resultados mostram que para altos valores de 
planicidade espectral muitos canais têm a OSNR demasiadamente 
degradada e que os modelamentos podem não ser adequados para 
previsão em uma cascata com muitos amplificadores, pois 
superestimam a OSNR mínima. 

Palavras-chave: Comunicações ópticas; EDFA; OSNR; 

Planicidade espectral.  

I. INTRODUCÃO  

Amplificadores a fibra dopada com érbio (EDFAs) são 
dispositivos muito importantes nos sistemas de comunicação 
por fibra óptica, pois viabilizam amplificação de sinais 
diretamente no domínio óptico, sem a necessidade de 
conversões optoeletrônicas e eletro-ópticas. Esses 
amplificadores permitem uma amplificação com alto ganho e 
relativa baixa inserção de ruído em toda a banda C (1530 a 
1565 nm), o que é muito atrativo em sistemas multicanal como 
na multiplexação por comprimento de onda (WDM). De fato, 
os EDFAs possibilitaram a evolução e o estabelecimento dos 
sistemas WDM a partir da década de 1990 [1].  

Mas, apesar desses atributos, EDFAs, e amplificadores 
ópticos em geral, podem limitar o desempenho e o alcance dos 
sistemas devido ao acúmulo do ruído da emissão espontânea 
amplificada (ASE) e das distorções do ganho, em que 
diferentes canais recebem diferentes ganhos ao longo do enlace 
óptico. O impacto do acúmulo da ASE na relação sinal-ruído 
óptica (OSNR) em enlaces ópticos com cascatas de EDFAs já 
foi muito investigado e seu modelamento é bem estabelecido e 
preciso. Já as distorções do ganho, como a inclinação do perfil 
espectral de ganho (tilt) e a diferença de potência que os canais 

recebem (ripple), são minimizadas pelos filtros aplainadores do 
ganho (GFF – gain flattning filter) [1]. Mas, em geral, os GFFs 
são passivos e fixos, adequados para alguns pontos da faixa de 
operação de ganho do amplificador, mas não para outros. 
Assim, o EDFA pode prover diferentes ganhos aos canais e 
essa diferença tende a aumentar à medida que o sinal óptico se 
propaga por uma cascata em que não há uma equalização 
dinâmica da potência dos sinais por amplificador, que é 
financeiramente inviável na maioria das vezes. Nesse cenário, 
a propagação do sinal e a degradação da OSNR previstas 
podem ser muito diferentes do resultado real e depende do 
ponto de operação dos amplificadores. A respeito desse tema, 
foi realizada uma revisão da literatura, e foi percebido que os 
artigos que o abordam não observam o acúmulo desses fatores 
em uma cascata e nem avaliam o impacto que este acúmulo 
tem sobre a OSNR do sinal na saída do enlace. Também não 
foram encontrados modelos sofisticados que fossem capazes 
de prever como esse efeito de forma acumulada pode interferir 
no desempenho do sistema.  

O modelamento mais simples para OSNR considera apenas 
o ruído inserido pelo amplificador, ou a figura de ruído. Dessa 
forma, prevê que todos os canais terão o mesmo 
comportamento ao longo da cascata. Esse modelamento é 
muito utilizado em trabalhos relacionados ao roteamento e 
atribuição de comprimentos de onda que consideram a camada 
óptica como em [2] e trabalhos relacionados a modelos de 
propagação não linear como em [3]. Trabalhos recentes, como 
[4] e [5], modelam a propagação do sinal com dados obtidos da 
caracterização do amplificador para vários ganhos e potências 
de entrada [6], com informações da potência do sinal e do 
ruído para todos os canais.  

Especificamente em [5] são propostos algoritmos para 
estimar a potência dos canais, utilizando EDFAs com ganhos 
com tilts altos, com planicidade espectral maior do que 3 dB. 
Os algoritmos são comparados com testes experimentais, e até 
o mais preciso estima com erro considerável os canais com 
menor potência após apenas 6 EDFAs. Mas, nesse trabalho não 
é mostrado como o tilt do ganho influi na estimativa de 
potência do sinal e do ruído e seu impacto na OSNR. Dessa 
forma, este trabalho tem por objetivo mostrar, por meio de 
simulações, como o tilt do ganho de amplificadores EDFAs 
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pode impactar na potência dos canais ópticos que se propagam 
em uma cascata e como isso é refletido na estimativa de 
potência do sinal e do ruído, e no modelamento da OSNR.  

II. MODELOS DOS EDFAS SIMULADOS  

 Como modelo de amplificadores, foram utilizados EDFAs 
de um e dois estágios baseados em protótipos desenvolvidos 
por pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Telecomunicações (CPqD) [7]. As características desses 
amplificadores, como as perdas dos componentes, níveis de 
ruído e características das fibras dopadas utilizadas, foram 
medidas experimentalmente em laboratório para que as 
simulações fossem mantidas o mais fiel possível com relação 
aos sistemas experimentais. Ambos os modelos de amplificador 
possuem GFF e controle automático de ganho (AGC). Neste 
trabalho, o AGC foi realizado no próprio software utilizado 
para as simulações, o Optisystem®, com precisão de 0,1 dB no 
ganho total para cada ponto de operação configurado. O EDFA 
de um estágio foi projetado para operar em uma faixa de ganhos 
que varia de 14 a 24 dB com potência total de saída que varia 
de -1 a 21 dBm. Como o perfil espectral dessa topologia 
depende do ganho configurado [8], o GFF foi projetado para 
ganho mais plano possível no centro da faixa de operação, em 
19 dB. Para os ganhos mais afastados do centro da faixa, o 
perfil espectral é demasiadamente não equalizado. Já o EDFA 
de dois estágios foi projetado para operar em uma faixa de 
ganhos que varia de 17 a 27 dB com potência total de saída que 
varia de -1 a 21 dBm. Essa topologia permite manter o perfil 
espectral plano para a maioria dos ganhos configurados, com o 
ônus do aumento significativo da inserção de ruído em relação 
ao EDFA de um estágio [7].  

Para obter o comportamento das figuras de mérito nos 
ganhos e potências da faixa de operação, os EDFAs foram 
caracterizados de forma semelhante ao processo mostrado em 
[6], mas em um ambiente de simulação, no qual sinais ópticos 
com 40 canais não modulados, equalizados na potência, 
preenchendo a banda C com espaçamento de 100 GHz 
aplicados na entrada do amplificador. Um determinado ganho 
é configurado e os sinais na saída são verificados. Uma vez 
obtidos os dados de entrada e saída, é possível calcular as 
figuras de mérito, como figura de ruído e planicidade espectral 
do ganho, para os pontos de operação do amplificador 
caracterizado e compilá-las em formato de máscara de potência 
[6], como nas Figs. 2 e 3. Neste trabalho, a aquisição dos dados 
foi feita com uma resolução óptica de 0,1 nm.  

A figura de ruído NFdB para cada canal foi calculada de 
acordo com  (1) [8], ���� �  10	
� � ������∆� � ��� ,                    (1) 

 
em que PASE se refere à potência da ASE, h é a constante de 
Planck,  υ é a frequência do sinal, ∆υ é a largura de banda de 
medida do sinal e G é o ganho medido. A planicidade espectral 
GF foi definida como a diferença das potências, em decibéis, 
dos canais que receberam maior e menor ganho como em (2), 

 �� � �����á��� � �����í!��  .                        (2) 

A planicidade espectral por si só não dá muita informação 
do comportamento do ganho na banda de amplificação, mas 
pode ser decomposta na inclinação (tilt) e na ondulação 
(ripple) desse ganho. Neste trabalho, o tilt foi definido como o 
coeficiente angular da reta gerada a partir da regressão linear 
do espectro de saída do amplificador, dado em decibéis por 
terahertz (dB/THz). Dessa forma, é possível obter informações 
qualitativas e quantitativas do espectro analisado: se o tilt é no 
sentido horário (coeficiente negativo) ou anti-horário 
(positivo), e o seu valor absoluto indicando a magnitude da 
inclinação. Já o ripple foi definido como o valor de pico a pico 
da ondulação do espectro em torno da regressão linear. Essas 
definições de ripple e de tilt são semelhantes àquelas utilizadas 
em [9]. A Fig. 1 ilustra como obter a planicidade, o tilt e o 
ripple em duas possíveis situações. A Fig. 1(b) mostra que 
quando o tilt é nulo, a planicidade é igual ao ripple. Quando o 
ripple é nulo, a planicidade é igual ao tilt multiplicado pela 
banda de amplificação. 

A Fig. 2 mostra os resultados da caracterização do EDFA 
de um estágio. A Fig. 2(a) mostra a máscara de potência para a 
figura de ruído, que diminui à medida que o ganho e a potência 
de saída aumentam e varia de 4,62 a 5,34 dB em toda a 
máscara. A Fig. 2(b) mostra a máscara para a planicidade 
espectral, que é baixa nos ganhos em torno de 19 dB e aumenta 
nos ganhos das extremidades da faixa de operação, com 
valores mínimo e máximo de 0,06 e 4,29 dB, respectivamente. 
A Fig. 2(d) mostra a máscara para o tilt, que inclina o espectro  

  
Fig. 1. Ilustrações de como obter a planicidade espectral, o ripple e o tilt, 

quando o tilt não é nulo (a) e quando o tilt é nulo (b). 

    

   
Fig. 2. Máscaras de potência para figura de ruído (a), planicidade espectral 

do ganho (b), ripple (c) e o tilt (d) do EDFA de um estágio utilizado nas 
simulações. 

(a) (b) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Fig. 3. Máscaras de potência para figura de ruído (a), planicidade espectral 
do ganho (b), ripple (c) e o  tilt (d) do EDFA de dois estágios utilizado nas 

simulações. 
 
no sentido horário nos ganhos de 14 a 17 dB, e no sentido anti-
horário nos ganhos de 18 a 24 dB, com valores mínimo e 
máximo de -0,95 e 1,01 dB/THz, respectivamente. 

A Fig. 3 mostra os resultados da caracterização do EDFA 
de dois estágios. A Fig. 3(a) mostra a máscara de potência para 
a figura de ruído, que diminui à medida que o ganho aumenta e 
varia de 5,58 a 10,88 dB em toda a máscara. A Fig. 3(b) 
mostra a máscara para a planicidade espectral, que é baixa para 
a maioria dos pontos de operação, com valor máximo de 0,97 
dB na região de baixas potências de saída. A Fig. 3(d) mostra a 
máscara para o tilt, que, diferente do caso anterior, não tem um 
padrão bem definido no sentido de inclinação, com valores 
absolutos baixos para a maioria dos pontos de operação e 
máximo de 0,24 dB/THz.  

III. CONFIGURAÇÃO DA SIMULAÇÃO EM CASCATA 

A Fig. 4 mostra a montagem utilizada nas simulações de 
cascata de amplificadores, composta basicamente por um 
conjunto de transmissores, uma cascata de EDFAs e um 
conjunto de receptores. Os VOAs foram utilizados como 
elemento de atenuação de potência, no lugar de fibras ópticas, 
para diminuir o tempo da simulação numérica.  Foi utilizado o 
transmissor idêntico ao da caracterização dos amplificadores. 
Para a multiplexação dos canais, foram utilizados 
multiplexadores ideais. Em todas as simulações os canais 
foram transmitidos equalizados na potência e livre de ruído. 
Em cada teste, foram simulados enlaces com até 20 
amplificadores configurados no mesmo ponto de operação de 
ganho, compensando exatamente as atenuações impostas pelos 
VOAs. A ferramenta utilizada para simulação numérica foi o 
software comercial Optisystem® versão 13.0, enquanto que, na 
avaliação analítica, todos os EDFAs da cascata foram 
modelados de acordo com os dados das máscaras de potência. 
Uma vez que a máscara contém os dados de potência do sinal e 
do ruído para todos os canais em cada ponto de operação 
caracterizado, é possível modelar a propagação do sinal, do 
ruído e a OSNR após n EDFAs de acordo com (3), em que Pn é  

 
Fig. 4. Montagem utilizada nos testes:  transmissão de 40 canais com 

espaçamento de 100 GHz ocupando a banda C (192,1 a 196 THz) , n EDFAs e 
n-1 elementos atenuadores (VOA). 

a potência do sinal e �"#$%  é a potência do ruído ASE na saída 
do n-ésimo EDFA. &'�(��! � 10 	
� ) %���%*.                                        (3) 

A Equação (3) pode ser reescrita em termos da potência de 
lançamento, das potências da ASE gerada, dos ganhos dos 
amplificadores e das atenuações dos VOAs, levando a (4).   

&'�(��! � 10 	
� + ,�- ∏ ) /012�0�-*%034
∑ ���0 ∏ 6 /712�7�-8%7309-%03-

:.               (4) 

A Equação (4) pode ser simplificada se o amplificador for 
considerado ideal na planicidade espectral do ganho, isto é,  
provê o mesmo ganho a todos os canais. Substituindo uma 
versão aproximada de (1) em �"#$ , em que o termo 1/G é 
desprezado, pode-se chegar em (5),  

&'�(��! � 58 � ���=�� � ���� � >&? � 10	
�@AB,          (5) 

em que  ���=��  é a potência do sinal nos lançamentos, ���� é a 
figura de ruído dos amplificadores, VOA é a atenuação do span 
e n é o número de amplificadores na cascata. Esse 
modelamento para OSNR é simples e necessita apenas da 
figura de ruído como característica do amplificador, mas pode 
ser demasiadamente imprecisa à medida que a planicidade 
aumenta, como é mostrado na Secão IV. 

IV. RESULTADOS E ANÁLISE 

A Fig. 5 mostra os resultados do teste com EDFAs de um 
estágio operando no ganho de 14 dB com potência total de 
saída de 16 dBm. A figura de ruído, a planicidade e o tilt nesse 
ponto de operação foram de 5,1 dB, 3,9 dB e -0,9 dB/THz, 
respectivamente, como pode ser observado nas máscaras de 
potência da Fig. 2. Esse teste simula o caso em que a 
planicidade é muito alta. A Fig. 5(a) mostra o espectro do sinal 
(parte de cima da figura) e do ruído ASE (parte de baixo da 
figura) após a propagação dos 40 canais por 1, 5 e 10 EDFAs 
tanto para simulação quanto para o modelamento com a 
máscara de potência. Em cada gráfico, são mostrados os 
valores da planicidade e do tilt acumulados. Observa-se que a 
máscara modela bem os valores de potência do sinal e do ruído 
nos primeiros amplificadores, mas, à medida em que o tilt do 
sinal vai se acumulando, as potências vão divergindo em 
comparação com a simulação. Após 5 EDFAs, a previsão da 
máscara subestima o tilt e, por consequência, a planicidade 
acumulada do sinal é subestimada em quase 1,5 dB, 
amentando para 5,5 dB após 10 amplificadores. Essa 
divergência acontece devido à utlilização de sinais de entrada 

(a) (b) 

(c) (d) 
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equalizados na obtenção das máscaras. Assim, quando o tilt do 
sinal de entrada é alto, o modelamento pela máscara não 
responde adequadamente. Nesses casos, o EDFA distorçe o 
ganho de forma diferente, pois, para prover o mesmo ganho 
total, é necessário mais ou menos bombeio, a depender da 
configuração dos sinais de entrada. Isso muda a dinâmica dos 
portadores na fibra dopada com érbio e, por consequência, o 
perfil espectral do ganho. Vale notar também que o ruído, tanto 
na simulação quanto na previsão da máscara, sofre bem menos 
tilt que o sinal, o que interfere diretamente na OSNR de cada 
canal como pode ser visto na Fig. 5(b), que  mostra a 
degradação da máxima e da mínima OSNR em função do 
número de amplificadores. As curvas mostradas para os canais 
com a máxima e a mínima OSNR foram previstas pela 
simulação númerica e modelo analítico com dados da máscara 
de potência. A curva com a legenda “ideal” refere-se à 
previsão por meio de (5), que idealmente seria o 
comportamento da OSNR de todos os canais se a planicidade 
fosse nula. Como é possível observar, as OSNRs máxima e 
mínima dirvegem rapidamente após alguns amplificadores, 
chegando a uma diferença de quase 10 dB após apenas 5 
EDFAs, e a mais de 30 dB após 10 amplificadores. Nota-se 

também que a máscara modela bem a OSNR e praticamente se 
sobrepoem à simulação até o quinto EDFA, onde começa a 
divergir na mínima OSNR chegando a superestimá-la em mais 
de 2,5 dB após 10 amplificadores. O resultado previsto por 
meio de (5) se  mostrou bastante inadequado para o 
modelamento, superestimando a OSNR mínima em quase 10 
dB após apenas 5 amplificadores e 25 dB após 10. 
 A Fig. 6 mostra os resultados do teste com EDFAs de um 
estágio em cascata operando no ganho de 19 dB com potência 
total de saída de 16 dBm. Esse teste simula o caso em que a 
palnicidade é baixa. A Fig. 6(a) mostra o espectro do sinal  e 
do ruído após a propagação dos 40 canais por 1, 10 e 20 
EDFAs, em que é possível observar que a máscara modela 
razoavelmente bem a distribuição de potência do sinal e do 
ruído, com erro absoluto na planicidade acumulada de apenas 
0,16 dB após 10 amplificadores e 0,28 dB após 20. Isso 
implicou em uma boa previsão da OSNR, como pode ser 
observado na Fig. 6(b), com um erro absoluto menor que 0,5 
dB da OSNR mínima após 20 amplificadores. A previsão por 
meio de (5) modelou com uma certa precisão a OSNR mínima, 
superestimando-a em pouco mais de 1 dB após 20 
amplificadores.  

     
                                           (a)                                                                                                      (b) 

Fig. 5. Resultado com EDFAs de um estágio em cascata operando com ganho de 14 dB e Pout = 16 dBm, NF = 5,1 dB, Planicidade de 3,9 dB e Tilt = -0,9 
dB/THz. (a) Espectro do sinal (acima) e do ruído (abaixo) após a propagação por 1, 5 e 10 EDFAs. (b) OSNR x Amplificadores dos canais com a melhor 
(OSNR_Máx) e a pior (OSNR_Mín) OSNR para simulação (Sim) e modelamento com a máscara de potência (Másc). A OSNR “Ideal” é obtida de  (5). 

     
                                         (a)                                                                                                       (b) 

Fig. 6. Resultado com EDFAs de um estágio operando com ganho de 19 dB e Pout = 16 dBm, NF = 4,9 dB, Planicidade de 0,3 dB e Tilt = 0,07 dB/THz. (a) 
Comportamento do espectro do sinal e do ruído após a propagação dos 40 canais por 1, 10 e 20 EDFAs. (b) OSNR x Amplificadores dos canais com a melhor e a 

pior OSNR para simulação e modelamento com a máscara de potência. A OSNR “Ideal” é obtida de (5). 
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                                             (a)                                                                                                     (b) 

Fig. 7. Resultado com EDFAs de dois estágios operando com ganho de 22 dB e Pout = 16 dBm, NF = 7 dB, Planicidade de 1x10-3 dB e Tilt = 3,5x10-4  dB/THz. 
(a) Comportamento do espectro do sinal e do ruído após a propagação dos 40 canais por 1, 10 e 20 EDFAs. (b) OSNR x Amplificadores dos canais com a melhor 

e a pior OSNR para simulação e modelamento com a máscara de potência. A OSNR “Ideal” é obtida de (5). 

 A Fig. 7 mostra os resultados do teste com o EDFA de dois 
estágios em cascata operando no ganho de 22 dB com potência 
de total de saída de 16 dBm. Esse teste simula o caso em que a 
planicidade é praticamente nula. Como nesse caso o tilt 
acumulado ao longo da cascata é baixo, os valores de potência 
previstos pela máscara são relativamente próximos aos da 
simulação, como mostra a Fig. 6(a) e, como consequência, a 
OSNR prevista é quase sobreposta à da simulação, com erro 
absoluto menor que 0,5 dB após 20 amplificadores como 
mostra a Fig. 7(b). O modelamento por meio de (5) previu 
relativamente bem o valor da OSNR mínima com erro absoluto 
menor que 0,5 dB após os 20 amplificadores.  
 Mais testes foram feitos com outros pontos de operação dos 
EDFAs de um e de dois estágios, mas de uma forma qualitativa 
podemos chegar às mesmas conclusões daquelas com os casos 
aqui apresentados. 

V. CONCLUSÕES 

Neste artigo, foi apresentado um estudo para avaliar o 
impacto da planicidade espectral do ganho de amplificadores 
em cascata na degradação e no modelamento da OSNR. Para 
tanto, foram feitas simulações com modelos reais de EDFAs de 
um e dois estágios em pontos de operação com planicidade alta, 
baixa e praticamente nula. O modelamento foi feito a partir dos 
dados da máscara de potência obtida na caracterização dos 
EDFAs utilizados e também por uma simples equação que não 
leva em conta a planicidade. A partir dos resultados, verificou-
se que quando o tilt do ganho é alto e se acumula na cascata, 
alguns canais apresentam OSNR alta, enquanto outros 
apresentam OSNR muito baixas após propagação por poucos 
EDFAs, quando o ideal seria um meio termo que permitiria um 
desempenho melhor do sistema de transmissão como um todo. 
Nos casos de tilts altos, a máscara previu bem tanto a 
propagação do sinal e do ruído quanto o valor da OSNR dos 
canais para uma cascata com poucos amplificadores. Porém, à 
medida que o tilt acumulado cresce com o número de EDFAs, o 
erro na previsão aumenta. De uma forma geral, se os 
amplificadores utilizados no enlace forem operar com ganhos 
com alto tilt, é necessária uma ferramenta que contenha um 
modelamento mais preciso do que o feito atualmente utilizando 

máscaras com sinais de entrada equalizados. No entanto, se for 
garantido que os amplificadores utilizados irão operar com 
ganhos com baixa planicidade ou que vai haver gerenciamento 
do acúmulo dessa planicidade, a máscara pode modelar 
razoavelmente bem tanto a propagação do sinal quanto a 
degradação da OSNR, com uma margem de erro aceitável. O 
modelamento por meio de (5) é simples e pode ser muito útil na 
previsão da OSNR quando não se tem muita informação do 
amplificador ou dados da máscara de potência, porém se torna 
bastante impreciso à medida que a planicidade cresce. 
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Resumo— Este artigo apresenta um transdutor a fibra ótica 

para medição de escoamento em tubulações industriais. A força 

criada pelo fluído em deslocamento resulta na deformação do 

cantilever tubular, no interior do qual foram coladas quatro fibras 

óticas, duas como elemento sensor utilizando redes de 

Bragg (FBG) e duas para garantir o posicionamento ideal 

(geométrico) no interior da cânula. A vazão pode ser obtida 

monitorando a diferença dos dois comprimentos de onda de cada 

FBG, o que reduz também o problema da sensibilidade cruzada de 

temperatura e deformação dos sensores. Foram realizados ensaios 

estáticos e dinâmicos e verificou-se que a maior sensibilidade na 

calibração dinâmica do transdutor 1 é de 14,7 ±1,3 pm e do 

transdutor 2, 19,2 ±1,4 pm. Para a calibração estática a maior 

sensibilidade do transdutor 1 é de 2373 ±12 pm e para transdutor 

2, 3227 ±13 pm. 

Palavras Chaves — Sensores de vazão; cantilever; sensor ótico 

com redes de Bragg. 

I.  INTRODUÇÃO 

Monitoramento da vazão de fluidos é essencial em 

processos industriais [1]. Métodos de medição de vazão 

volumétrica tradicionais não são viáveis em algumas 

aplicações, como, por exemplo, em ambientes sujeitos a 

explosões ou sujeitos a campos eletromagnéticos intensos [2]. 

Sensores em fibras óticas possuem a vantagem de serem 

pequenos, na faixa de milímetros de comprimento, imunes a 

interferências eletromagnéticas e terem capacidade de 

multiplexação [3]. As pesquisas desenvolvidas com sensores de 

vazão utilizam a fibra ótica como elemento sensor ou 

empregam técnicas que necessitam da gravação de dispositivos 

fotorrefrativos. Os sensores que utilizam a fibra como elemento 

sensor são posicionados de tal forma que o escoamento produz 

vibrações ou curvaturas, modificando o caminho ótico da luz 

[3-4]. Já os dispositivos gravados na fibra (FBGs) resultam em 

filtros óticos. 

O trabalho proposto em [1] utiliza FBGs para monitorar o 

escoamento de líquido em tubulações. Duas FBGs foram 

coladas em ambos os lados do cantilever com um formato 

semelhante a um triângulo isósceles, o qual foi engastado na 

parede do tubo, perpendicular ao eixo do escoamento. A força 

criada pelo fluido resulta na distorção do cantilever. Enquanto 

uma FBG é tracionada, a outra é comprimida. Ao monitorar o 

desvio no comprimento de onda das duas FBGs, o escoamento 

pode ser mensurado. O triângulo isósceles melhora a resolução 

do sensor e reduz o efeito de chirp na FBG. 

Em [5], os pesquisadores utilizaram uma estrutura 

semelhante e propuseram um tipo de sensor de escoamento de 

gás, no qual um tubo cônico é montado verticalmente na 

tubulação, dentro da qual um flutuador move-se para cima e 

para baixo sob o efeito do escoamento de ar. O deslocamento 

longitudinal do flutuador é convertido na deflexão do cantilever 

sob a ação de uma força magnética, resultando no desvio do 

comprimento de onda da FBG. 

Já em [6] foi utilizado um par de FBGs presas na parede 

interna de um cilindro oco, a qual era engastado 

perpendicularmente à tubulação. Uma FBG era tracionada e a 

outra comprimida, medindo a deformação do cantilever e a taxa 

de escoamento. O problema da sensibilidade cruzada dos 

sensores FBGs foi resolvido pelo método de medição 

diferencial. 

O trabalho proposto neste artigo segue as ideias e princípios 

de operação do método diferencial com cantilever cilíndrico 

oco proposto por [6], no entanto, foram alterados parâmetros 

como comprimento do cilindro, diâmetro e posicionamento da 

tubulação. Além disso, foi desenvolvida uma carcaça do tipo 

abraçadeira que facilitou a execução dos ensaios estáticos com 

massas (N) e a instalação do sensor na tubulação para os ensaios 

dinâmicos (m/s), e também garantiu a perpendicularidade da 

cânula com a tubulação. De maneira similar ao protótipo de [6], 

duas FBGs foram utilizadas para aumentar a sensibilidade e 

evitar que variações da temperatura influam na deformação, no 

entanto, outras duas fibras óticas auxiliares foram inseridas no 

cilindro a fim de melhorar a sustentação e estabilidade das 

FBGs dentro da cânula. 

Posteriormente, as duas fibras óticas auxiliares podem ser 

utilizadas também como elemento sensor, a fim de medir o 

vetor completo de força ou vazão e não somente o seu módulo. 

 

II. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A. Processo de montagem do transdutor  

O diagrama esquemático da estrutura do medidor de vazão 
baseado na diferença entre comprimentos de ondas de redes de 
Bragg em fibras óticas é mostrado na Fig.1. Cada medidor 
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(S1, S2) possui uma carcaça tipo abraçadeira, uma cânula 
metálica com quatro fibras óticas, duas atuando como estrutura 
auxiliar de posicionamento e as outras duas com FBGs. A 
extremidade livre da cânula está posicionada no centro da 
tubulação e a outra extremidade é fixa na carcaça tipo 
abraçadeira, o que facilita a realização dos ensaios estáticos, pois 
a sonda fica mais acessível ao pesquisador (Fig.2) se comparado 
com a opção utilizada em [6]. Para aquisição dos dados foi 
utilizado o multiplexador SM 041 e o interrogador ótico SM 
130, ambos da Micron Optics. 

 

 

Fig. 1. Estrutura do medidor de vazão baseado no monitoramento dos 

comprimentos de ondas de FBGs com compensação de temperatura. 

 

O cantilever é posicionado perpendicularmente ao eixo da 

tubulação e as duas FBGs estão fixas simetricamente ao longo 

da parede interna da cânula metálica. Para garantir essa situação 

é inserido no interior da cânula o par de fibras auxiliares. O 

acrilato das FBGs é retirado cerca de duas vezes o comprimento 

da cânula e é aplicada resina epóxi. As fibras são tracionadas 

cuidadosamente até que as FBGs estejam posicionadas próximo 

ao engaste. Após a cura da resina, inicia-se a colagem da cânula 

na abraçadeira. Uma massa é utilizada na extremidade livre da 

cânula e a diferença dos comprimentos de onda é monitorada a 

fim de posicionar as FBGs e garantir a melhor sensibilidade do 

transdutor. 

 

B. Calibração Estática 

 

 Após a montagem das sondas, realizou-se por meio de um 

arranjo experimental a calibração estática dos sensores óticos. 

Este procedimento consistiu em repetir dez sequências de 

medições para cada rede de Bragg, iniciando com massas de 

0,0019 N e finalizando em 0,049 N (Fig.2). Quando a força é 

aplicada na cânula, a deformação é transferida para as duas 

FBGs. Por estarem em direções opostas, uma FBG é tracionada 

e a outra é comprimida.  

 

 
Fig. 2. Arranjo experimental para os ensaiso estáticos com o posicionamento 

da abraçadeira, do cantilever e a tração de uma das massas 

Conforme em [7], a relação entre a mudança do 

comprimento de onda de Bragg com a deformação 𝜀 e a 

temperatura de uma FBG pode ser expressa por: 

 

 ∆𝜆𝐵

𝜆𝐵
= (1 − 𝑝𝑒). 𝜀 + (𝑎 + 𝜉). Δ𝑇, (1) 

 

 

onde   𝑝𝑒 é o coeficiente fotoelástico da fibra, 𝜆𝐵 comprimento 

de onda de Bragg, 𝑎 é o coeficiente de expansão térmica da fibra 

e 𝜉 é o coeficiente termo ótico da fibra. Como as duas FBGs 

estão próximas uma da outra, a variação de temperatura é 

praticamente a mesma, como demonstrado na Fig.6. Porém, os 

efeitos causados pela deformação estão em direções opostas. 

Portanto, a diferença entre os dois comprimentos de onda Bragg 

deslocados pode ser escrito como:  

 

 ∆𝜆𝐵 = 2. 𝜆𝐵 . (1 − 𝑝𝑒). 𝜀 (2) 
 

 

A deformação medida pela FBG é diretamente proporcional 

à força aplicada no cantilever. Assim com o ensaio de 

calibração foi possível estabelecer a relação entre as duas 

grandezas. 

 

C. Calibração Dinâmica  

 

A calibração dinâmica consistiu em realizar cinco ensaios 

variando a vazão do escoamento de água em uma planta piloto 

da UTFPR, localizada no NUEM (Núcleo de Escoamento 

Multifásico). A qual é formada por tubos em acrílico 

transparentes com 34,77 m de comprimento, 26 mm de 

diâmetro interno, uma bomba centrífuga, um compressor, três 

vasos de pressão, medidores de vazão e pressão [8] e sistema de 

controle. A Fig.3 exibe uma visão parcial da mencionada planta 

de escoamento com o painel de controle, instrumentos e o 

computador onde o sistema supervisório da planta é executado.  
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Fig. 3. Sistema de controle da planta do NUEM com o supervisório e 
instumentação ao fundo 

Os sensores foram instalados na tubulação com 

espaçamento de um metro, conforme a Fig.4. 

 

 
Fig. 4. Arranjo experimental para calibração dinâmica 

Na Fig.5 é possível visualizar a cânula com as FBGs no 

centro da tubulação. 

 

 

Fig. 5. Posição da cânula na  tubulação 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para verificar a viabilidade dos sensores foram realizados 

ensaios práticos, na qual, o material do cantilever foi definido 

como uma cânula metálica. Os diâmetros interno e externo da 

cânula foram considerados 0,5 e 0,7 mm, respectivamente. O 

raio da tubulação definido como 14,5 mm e o comprimento da 

sonda, 35 mm. Em [6] foram feitas simulações para definir a 

posição da FBG, considerando tais simulações, optou-se por 

posicioná-la a 20 mm do centro da tubulação, ponto em que a 

deformação no engaste em diferentes condições de força é 

relativamente homogênea. 

 A Fig.6. mostra o resultado do ensaio de temperatura 

realizado a fim de se verificar o comportamento do transdutor 

em relação à temperatura. Este ensaio consistiu em submeter o 

transdutor à variação de temperatura em um banho térmico e 

obter-se os valores de comprimento de onda de Bragg 

correspondentes. Observa-se que as duas FBGs apresentam 

comportamento semelhante, o que permite concluir que estão 

sujeitas às mesmas variações de temperatura. Nos demais 

experimentos de laboratórios, a título de precaução, buscou-se 

manter a temperatura ambiente em 24 °C(±1 °C) 

 

 
Fig. 6. Variação do comprimento de onda de Bragg das FBGs em função da 
variação da temperatura propiciada pelo banho térmico 

 

 

Os resultados dos ensaios práticos com as diferentes massas 

são mostrados na Fig.7. 

 

 

 

S1 
S2 

Direção do Escoamento 

Cânula 
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Fig. 7. Resultado prático da calibração estática 

 

A diferença do deslocamento de comprimento de onda total 

no transdutor 1 foi de 1156 pm e no transdutor 2, 1571 pm, na 

faixa de 0,0049 N a 0,049 N. 

Na calibração dinâmica, a velocidade do liquido foi alterada 

de 0 a 3,5 m/s. Os resultados dos ensaios práticos em diferentes 

taxas de escoamento são mostrados na Fig.8. 

 
Fig. 8. Resultado prático da calibração dinâmica 

 

 

A diferença do deslocamento de comprimento de onda total 

do transdutor 1 foi de 64 pm e no transdutor 2, 83 pm. Com a 

vazão variando entre 0 a 6,6 m³/h. 

O transdutor 2 apresentou maior sensibilidade. Na 

calibração dinâmica, a sensibilidade média e a incerteza nos 

intervalos de 0 a 1,43 m³/h, 1,43 a 3,82 m³/h e 3,82 a 6,68 m³/h 

foram 3,9  ±2,7 pm, 9,3 ±1,6 pm e 19,2 ±1,4 pm, 

respectivamente. E na calibração dinâmica 3.227 pm  ±13 pm, 

para faixa de 0,0049 a 0,049 N.  

Para o transdutor 1 na calibração dinâmica, a sensibilidade 

média e a incerteza nos intervalos de 0 a 1,43 m³/h, 

1,43 a 3,82 m³/h e 3,82 a 6,68 m³/h foram 2,1 ±2,7 pm,  

7,9 ±1,5 pm e 14,7 ±1,3 pm, respectivamente. E a dinâmica 

2.373 pm ±12 pm, para faixa de 0,0049 a 0,049 N. 

A diferença de sensibilidade deve-se provavelmente à 

rotação da cânula do transdutor 1 durante o período de secagem 

da cola, fazendo com que os planos das FBGs não ficassem 

perpendiculares ao eixo da tubulação, não medindo a maior 

deformação da cânula. 

CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi proposto um transdutor para a medição 

de vazão do escoamento com fibras óticas utilizando o método 

FBG diferencial para resolver o problema da sensibilidade 

cruzada e aumentar a sensibilidade do sensor. Foram realizadas 

calibrações estáticas e dinâmicas. A faixa de medição do 

escoamento foi de 0 a 6,6 m³/h. A utilização das fibras 

auxiliares de posicionamento cumpriu com o objetivo de 

garantir o afastamento entre as FBGs. As peças desenvolvidas 

tipo abraçadeiras se mostraram práticas, resistentes e eficientes 

nas etapas de calibração. Os sensores mostraram-se 

satisfatórios para monitoramento de escoamento, sendo 

promissor sua aplicação em ambientes industriais. Na 

continuação do trabalho pretende-se incluir 4 FBGs para 

obtenção não somente do módulo da velocidade, mas também 

duas componentes tangenciais ao eixo do cantilever. 
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Fiber Optic Bend Sensor and a Novel Interrogation
Technique Based on a Mach-Zehnder Interferometer

R. L. Silva, H. C. B. Ximenes, M. J. Pontes, C. E. S. Castellani
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Abstract—This paper reports a high sensitive 9 cm bend sensor
using optical fibers based on the interference pattern created
by a Mach-Zehnder configuration. The interference pattern is
generated by using a combination of fibers with different cores
fusion-spliced with a 8 µm axial misalignment in order to
create two optical paths, which are recombined in a larger core
multimode fiber. By analyzing the ratio between the amount of
optical power that propagates in the cladding and in the core,
which is done by measuring the vertical spectral ratio of peaks
and valleys in the interference pattern, we can inspect the angle
applied to the fiber. Angle measurement sensitivities as high as
0.96 dB/◦ were obtained for measuring angles in a range from
0◦ to 9◦.

Keywords—Optical fiber interference, optical interferometry,
optical fiber applications, optical fiber angle sensor, fiber optic
bending

I. INTRODUCTION

Currently, optical fibers are used in many areas, such as,
optical communications, biology, chemistry and in industrial
applications. This is due to the fact that they are intrinsically
safer than electronic circuits, especially when operating in
harsh environments. In addition they commonly present immu-
nity to external electromagnetic interference, high sensitivities,
simplicity in construction, can be installed in confined spaces
and are able to measure many physical parameters, such as
liquid level, temperature, displacement, voltage and refractive
index (IR). [1]–[5].

Angle or bending measurements can also be performed by
fiber sensors, and those are already being used in a wide
range of areas. For instance, this type of measurement can be
integrated into precision rotation stages to control the angular
positioning of optical and mechanical components such as the
ones used to control the direction of cars, the kinematics of
robot arms and the tilt angles of aircrafts in industry [6]–[10].
However, these sensors commonly suffer from either relatively
low sensitivity, or complicated and expensive fabrication pro-
cess.

Fiber optics angle sensors based on interferometric configu-
rations have already been published using Mach-Zehnder [11],
Fabry-Perot [6] [12], and combined with Fiber Bragg Gratings
(FBG) [1], [7], [8], [10], [13]. In interferometric fiber sensors
the sensitivities generally depend considerably on the size of
the measured angle bands. For a range between 0.0575◦ and
0.075◦, sensitivities of 601.8 nm/◦ [14] were achieved. For

a larger angle range between -21◦ and +21◦ a sensitivity of
0.743 nm/◦ was found in [8]. An angle range between 0◦ and
45◦ were sensed with a sensitivity of 55.67 pm/◦ in [11]. And
for larger ranges, for instance, to sense motor rotation, between
0◦ and 300◦, a sensitivity of 0.459 pm/◦ [7] was obtained.

Our approach consists of combining an axial offset splice
technique, with the use of two fibers with different diameters
in a Mach-Zehnder Interferometer based on the setup demon-
strated in [15], [16]. Unlike most common bend fiber sensors,
here our interrogation is based on the average difference
between peaks and troughs in dB and not on the shift of the
central wavelength of a specific peak. This new interrogation
technique allows a sensitivity of 0.96 dB/◦ for angles between
0 and 9 degrees, which for most commercial optical spectrum
analyzers (OSA) allow resolutions lower than 0.2◦. Addition-
ally, our proposed configuration and interrogation technique
could potentially be used to sense with high sensitivities
also other physical parameters such as temperature, level and
refractive index.

II. THEORY AND EXPERIMENT

The working principle of the sensor consists of splitting an
optical beam into two paths with different phase velocities and
then recombining them creating an all-fiber Mach-Zehnder.
This difference in phase velocities is due to the refractive
index difference between the cladding and the core of the
fiber, which are the two arms of our Mach-Zehnder. Since
the accumulated phase offset between both optical paths is
frequency dependant, it is possible to obtain an interference
pattern by using as an input an optical broadband source.

This schematic is shown in Fig.1a and Fig.1b where a
standard single mode fiber (SMF) is spliced to a 9 cm Reduced
Core Fiber (RCF) with a core axial offset misalignment of 8
µm, allowing part of the initial power to propagate in the
cladding of the RCF. The 9 cm sensor was chosen because
it presented better linearity when compared to other sensor
lengths that were tested, of 3, 6 and 12 cm. The misalignment
is easily created by using an default offset splicing function of
a commercial fusion splicer (Fujikura 70 S), which is chosen
to be 8 µm because it is the value that allowed the higher
extinction rate to be obtained on the interference pattern,
of about 12 dB. A 10 cm multimode fiber (MMF) is then
spliced to the RCF with no misalignment in order to collect
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and recombine both core and cladding modes creating the
interference pattern. The RCF is a commercial single mode
fiber (OFS Raman fiber) that has a core diameter of 6 µm,
differently from the SMF and MMF used which have a core
diameter of 10 µm and 50 µm, respectively.

Fig. 1. Fiber arrangement using an off-setted fiber with reduced core to
generate the cladding modes. a) 3-D view, b) longitudinal section.

For this sensor, unlike in previous works [15], [16], we did
not remove the outer protection layer from the RCF because
there is no need of any contact of the cladding with the
external medium, which makes the sensor more stable and
mechanically robust. A schematic of the sensor experimental
setup can be seen in Fig. 2a and Fig. 2b. A 3 cm radius mandrel
made of marble was used as the fiber bending point, where the
RCF is placed on a demarcated scale, where we can control the
bending angle applied to the fiber. As a pump, we used a -5.5
dBm non-polarized broadband source with a 3 dB bandwidth
of 60 nm centered at 1550 nm and to record the interference
pattern created in the sensor, as shown in Fig. 3. We use an
optical spectrum analyzer (OSA) with 30 pm resolution. In
our setup the 9 cm RCF is placed precisely with its center at
the point where the fiber is banded. Any deviation from this
position decalibrates the sensor.

For a 0 degree angle, the spectrum obtained is shown
in Fig.3. The free spectral range is approximately 1.35 nm
and for a large wavelength range from 1535 to 1570 nm
the extinction rate is around 12 dB. For such sensor an
interrogation technique based on the wavelength shift of a
specific peak showed not to be the most convenient, mostly
because of stability issues and also due to lack of linearity.
For this reason we chose to analyze the average difference in
dB between all the peaks and their following trough over a
large wavelength range.

The operating principle behind this interrogation technique
is the fact that as the bending angle increases, that part of
the radiation that propagates through the cladding experiences
more scattering reducing its total power at the output, which

Fig. 2. Sensor schematic used in the experiments. a) 3-D view, b) upper view.
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Fig. 3. Interference pattern created in the sensor.

is not true for the part of the radiation confined in the fiber
core. From Mach-Zehnder interferometers it is well known
that the bigger the unbalance in the power that propagates in
different parts of the interferometer, the smaller is the vertical
difference in dB between the maximum and the minimum
values found in the interference pattern. Therefore, this vertical
difference can be used as stable and simple measurement to
sense the angle applied to an optical fiber. Aditionally, this
type of interrogation technique can potentially be used for
longer sensors to avoid resolution issues related to a smaller
free spectral range.

III. RESULTS

Using 9 cm of the RCF as the sensing element at room
temperature 24◦C, the obtained spectrum as a function of
angle can be seen in Fig. 4. The wavelength region between
1556.0 nm and 1565.5 nm was chosen because it was the
region within the 12 dB extinction ratio band that presented
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highest linearity for our measurements. Other wavelength
regions could also be used for the sensor, however with slightly
lower levels of linearity and/or sensitivity. As expected, it can
be observed that the difference between the peaks and valleys
decreases as the bending angle applied to the RCF increases.
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Fig. 4. Output spectrum after angle variation.

The average vertical difference in dB between the peaks
and their following troughs for the data shown in Fig.4 as a
function of the bending angle can be seen in Fig.5. The fitting
curve indicates a sensitivity of 0.96 dB/◦ and a coefficient R2

of 0.96. The measurements were taken for angles varying from
0 do 9 degrees, since for bigger angles linearity starts to be
lost. This can be attributed to the fact that for bigger angles the
cladding is already depleted. Therefore, creating only a small
difference in the observed spectra. If for a certain application
a bigger angle range is needed this issue could potentially
be avoided by using for example a nonlinear fitting curve, or
by building a shorter sensor with a smaller axial splice offset
confining a bigger percentage of the incident light to the RCF
core.
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Fig. 5. The average vertical difference in dB between the peaks and their
following troughs as a function of the bending angle

CONCLUSION

In conclusion, we presented a simple interferometric 9 cm
all-fiber sensor that allows to measure bending angles from

0 to 9◦ with a sensitivity of 0.96 dB/◦ and a coefficient of
determination R2 of 0.96. If a bigger angle range is needed,
a nonlinear fitting curve could be used. Large angle range
can even be obtained by building a shorter sensor with a
smaller axial splice offset confining a bigger percentage of
the incident light to the RCF core. The interrogation technique
here proposed avoids issues related to instability maintaining
a high sensitivity and can also potentially be used for longer
sensors where a smaller free spectral range can be problematic.
The results shown here represent a capability of measuring
angle, while maintaining high sensitivities in simple, easy-to-
build and compact schemes.
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Hypolito José Kalinowski
Universidade Federal Fluminense

24210-240 Niterói, RJ

Resumo—O mini forno elétrico descrito neste artigo foi desen-
volvido para otimizar a fabricação de dispositivos em fibra ótica
que precisam de temperaturas elevadas para sua fabricação. A
otimização é obtida confinando a zona de alta temperatura numa
região de 1 cm ao longo do eixo da fibra. Assim, mesmo quando
o mini forno opera na temperatura máxima (1000 ◦C) o trecho
de fibra ótica fora da região quente não fragiliza com estresse
térmico resultante do processo. O mini forno conta com uma
Interface Homem Máquina (IHM) e um controlador digital, que é
o responsável por amostrar e controlar a temperatura no interior
da câmara de aquecimento, desenvolvidos especificamente para
esta aplicação. Por fim, O resultado principal para validar a
robustez do mini forno são os valores de overshot e de erro em
regime permanente inferiores a 2% em temperaturas acima de
600 ◦C.

Palavras chaves—mini forno, fibra ótica, controlador digital.

I. INTRODUÇÃO

Sensores e atuadores modernos são, em geral, projeta-
dos para serem cada vez mais sofisticados. Para tanto, a
utilização de maquinários necessários à fabricação destes
dispositivos precisam ser desenvolvidos ou remodelados com
caracterı́sticas especı́ficas. Nesse contexto, uma subcategoria
de equipamento ganha destaque neste artigo: os mini fornos,
normalmente empregados em áreas de sintetização de materi-
ais [1] e de revestimento de componentes [2], p.ex.. Contudo,
o seu uso também é requerido na área de manufatura de
dispositivos em fibra ótica, principalmente, na fabricação de
dispositivos como: redes de Bragg regeneradas em fibra Ótica
(RFBG) [3] [4] [5], tappers em fibra ótica [6] e acopladores
óticos [7], entre outros.

Tomando como exemplo a fabricação de RFBG, o uso de
fornos convencionais não é apropriado, pois estes aquecem a
região de interesse ( normalmente um trecho de 4 − 5 mm de
comprimento [8]) e mais um trecho adicional de fibra (que
dependendo do forno pode chegar a dezenas de centı́metros).
Esse ”trecho adicional aquecido”acaba sendo um problema,
pois quando a fibra ótica é exposta a longos perı́odos de tempo
(na ordem de dezenas de minutos) a uma temperatura de ∼
1000 ◦C em atmosfera não controlada (condições normalmente
encontradas no processo de fabricação da RFGB [3] [4]) a sua
superfı́cie é fragilizada. Como consequência, o manuseio e a
instalação dessa fibra passa a ser um desafio mesmo mediante
técnicas especializadas de encapsulamento [9] [10].

A função do mini forno apresentado neste trabalho é a
de fornecer uma solução otimizada na fabricação de dispo-

sitivos em fibra ótica que demandam tratamento térmico em
temperaturas elevadas. Para tanto, otimizou-se a câmara de
aquecimento do mini forno, desenvolveu-se um controlador
digital especifico e implementou-se uma interface homem
máquina (IHM) com recursos de plotagem de gráficos e lista
de comandos.

II. DESENVOLVIMENTO

O mini forno obedeceu a três requisitos considerados fun-
damentais à sua implementação. O primeiro requisito diz
respeito à câmara de aquecimento, esta deve concentra a
maior parcela do calor gerado (aquecendo somente a região de
interesse da fibra) durante várias horas. O segundo requisito
foi um controlador com um overshoot e erro em regime
permanente menor que 2% em temperaturas acima de 600 ◦C.
Por fim, o ultimo requisito foi desenvolver uma Interface
Homem Máquina (IHM) que: adquira os dados obtidos do
processo de aquecimento, monitora o funcionamento geral do
sistema (indicando a presença de falha) e controla os ciclos
de aquecimento (tempo e temperatura) dentro da câmara de
aquecimento, além de também armazenar dados coletados nos
ciclos de aquecimento.

A fim de completar os requisitos descritos, fabricou-se
três sistemas fı́sicos: a câmara de aquecimento, o circuito
de potência e o circuito de aquisição. Contudo, para que
estes operem corretamente foi desenvolvido dois softwares:
o software (ou firmware) embarcado no microcontrolador e o
software da IHM. A integração entres os sistemas fı́sicos e os
softwares é vista no diagrama de componentes da Fig. 1 e será
melhor explicada nas próximas subseções.

A. Fabricação dos Sistemas Fı́sicos

Nesta subseção serão descritos com maiores detalhes os
componentes A1, A2 e A3 da Fig. 1.

1) Mini Forno(A1): O mini forno foi fabricado com os
seguintes materiais: duas caixas em alumı́nio sem tampa
(15 cm de comprimento, 15 cm de largura, 6, 5 cm altura e
3 mm de espessura); dois cilindros de aço inox (responsáveis
conduzir a corrente elétrica e fixar a resistência) de 7, 5 mm
de diâmetro e 140 mm de comprimento, uma resistência de
nı́quel-cromo 40 (NiCr:40) (responsável pelo aquecimento) de
40 mm comprimento quando preformado por 0.65, mm de
diâmetro, dois termopares do tipo K, lã de rocha e aproxi-
madamente 6 kg de concreto refratário da marca IBAR.
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Figura 1. Diagrama Estrutural do Mini Forno Elétrico

A parte externa da câmara de aquecimento foi feita com as
peças de alumı́nio, que servem de proteção e molde para o
concreto. Escolheu-se uma das caixas de alumı́nio como base
do mini forno e nela foi inserida os cilindros de aço inox e
o molde negativo, que é o responsável por gerar: a câmara
de aquecimento, o conduı́te por onde passa os termopares e o
sulco em que a fibra é acomodada. Em seguida, entornou-se
o concreto refratário misturado com aguá (na proporção 8:2).

Após a cura do concreto, removeu-se o molde negativo e
se inseriu os dois termopares a resistência elétrica e a lã de
rocha. O resultado final da fabricação do mini forno é visto
na Fig. 2(a) e com detalhes da câmara de aquecimento em
Fig. 2(b)

1
2

3

4

5

7

6

a) b)

Figura 2. Mini forno. Em a) vista em diagonal; (1) conectores elétricos, (2)
cabo dos termopares, (3) canaleta para colocação da fibra ótica (4) centro da
câmara de aquecimento; b) vista ampliada do câmara de aquecimento; (5) lã
de rocha, (6) resistência elétrica, (7) extremidade dos sensores termopar.

2) Circuito de Potência (A2): O aquecimento no interior da
câmara é realizado por uma resistência elétrica de NiCr:40 de

244 mΩ. Esta é alimentada por uma fonte de corrente contı́nua
de 40 A e 12 V da marca PSN®.

O controle da quantidade de potência entregue à resistência
foi feito pela chave eletrônica MOSFET IRF 1404. Esta é
acionada por uma Modulação de Largura de Pulso (PWM)
gerada pelo microcontrolador.

3) Circuito de Aquisição da Temperatura(A3): A aferição
da temperatura foi feita pelos dois termopares do tipo K,
que estão à uma distância de aproximadamente 1 mm da
resistência de aquecimento. Escolheu-se um dos termopares
ser reserva (ou para ser acoplado a um medidor externo de
temperatura) e o outro para se conectar ao transdutor de
temperatura TxBlock da marca Novus®. Esse componente
quando ligado em série com uma fonte de tensão de 12 V
gerou um sinal de corrente na faixa de 4 mA a 20 mA.
Por fim, o sinal de corrente gerado foi convertido para a
faixa 0, 64 − 3, 2 V (faixa que opera a entrada analógica do
microcontrolador) por meio de um resistor conectado em série
de 160 Ω com a fonte.

B. Software

A seguir, é descrito os softwares que compõem os blocos
B1 e B2 indicados na Fig 1.

1) Interface Homem Máquina - IHM (B1): Fazendo uso da
ferramenta LabView® da National Instruments® projetou-se a
IHM do mini forno, que é instalada (junto com outros softwa-
res e drivers ) em um computador com sistema operacional
Windows 7® ou superior. Esta IHM tem a função de enviar
os comandos de operação do mini forno e mostrar os dados
da operação para o usuário.

Na Fig. 3 é possı́vel ter uma visão geral da IHM. Essa
é composta por 5 painéis principais. O painel 1 possui a
função iniciar/parar do mini forno. O painel 2 possui um
indicador da variável de processo, temperatura instantânea na
cavida do mini forno, o indicador do percentual de potência
sendo aplicada na resistência de aquecimento, uma janela com
o tempo de execução e janela para mensagens (caso algum
problema ocorra antes ou durante a execução). O painel três
é onde é inserido os comandos de operação, que definem por
quanto tempo em que temperatura o forno vai operar. Por fim,
os dados da operação de aquecimento são plotados nos painéis
4 e 5, que a qualquer podem momento ser salvos (basta clicar
com o botão direito do mouse) no formato .txt ou .csv.

2) Firmware do microcontrolador(B2): O microcontrolador
utilizado é o LPC 1768 da NXP®. Este foi escolhido por ter um
ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) amigável, uma
documentação clara, um sistema operacional (SO) de simples
implementação e um custo relativamente baixo. O firmware
embarcado possui as seguintes atribuições: tratamento de
dados advindos do transdutor TxBlock, transmissão/recepção
de dados com a IHM e o acionamento da chave de potência
por meio de um PWM.

No fluxograma na Fig. 4 é descrito em maiores detalhes o
fluxo de dados que ocorre entre os componentes do bloco B2
da Fig. 1. Nessa figura ainda é representado as três principais
tarefas executadas pelo microcontrolador.
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Figura 3. Painel frontal da interface homem máquina (IHM) do mini forno

Na parte superior do diagrama estão localizadas as ações
de: receber e armazenar comandos da IHM e enviar dados
para IHM (transmitindo os valores da varável de processo,
da potência relativa aplicada e do tempo de operação). A ação
receber comandos só ocorre uma vez, que é quando o operador
digita valores válidos na tabela de comando e aciona o mini
forna, já a ação de enviar dados só ocorre se microcontrolador
não estiver no perı́odo de amostragem ou de cálculo do novo
valor de PWM.

A região central representa o processo de aquisição da
temperatura. Este tem inı́cio o quando amostrador realiza 15
amostras consecutivas (com intervalo entre cada delas menor
que 100µs) e realiza a média delas sequência (o que reduz o
valor do ruı́do aleatório). Este valor médio tensão é por fim
convertido para um valor de temperatura. Esse valor, que é
a variáveis de processo, é então repassado para a rotina de
controle.

O sinal de comando para a chave MOSFET é definido na
tarefa ”Controle”. Nessa tarefa é calculado a diferença entre
variável do processo e o setpoint, temperatura de referência.
O resultado desta subtração aumenta, diminui ou mantém os
valores do controlador proporcional e integral (PI), que é o
responsável pelo sinal PWM.

INICIO Receber e armazenar 
ordens da IHM

Há ordens 
de operação 

válidas

FIM

Está 
no tempo de 
amostrar?

Enviar dados 
para IHM

Amostrar  
transdutor

Filtrar

Variável do 
processo é igual 

setpoint 

Manter sinal 
de controle

Alterar sinal 
de controle

Sim
Converter 

sinal

Não

Não
Sim

NãoSim

Comunicação com IHM

Aquisição da Temperatura

Controle

Figura 4. Fluxograma do firmware embarcado no microcontrolador

3) Desenvolvimento do Controle Digital: O controle digital
foi feito por um controlador proporcional integral (PI) presente
numa subrotina do microcontrolador LPC 1768. Este tipo de
controlador possui como principais parâmetros os coeficientes

de ganho proporcional Kp e de ganho integral Ki. Porém,
antes de obter esses parâmetros é recomendável a função de
transferência do mini forno e somente depois fazer a sintonia
PI (determinar os valores de Kp e Ki).

A função de transferência em malha aberta foi obtida com
uso da modelagem orientada a dados [11], que é um método
com três etapas: coleta de dados, estimativa do modelo (função
de transferência em malha aberta) e validação do mesmo.

A coleta de dados consistiu em monitorar variável de
processo, temperatura na cavidade de aquecimento, ao longo
do tempo (saı́da do sistema) quando se aplica uma entrada
degrau na resistência elétrica (entrada do sistema).

A estimativa do modelo foi feita utilizando a ferramenta
System Identification Toolbox® do softwaare Matlab®. Essa
ferramenta calcula a função de transferência tendo como
parâmetros os dados da etapa anterior e a ordem da sistema
(sistema de primeira ordem [12]).

A validação do modelo foi feita com dados coletados de
datas e com valores de amplitude na entrada diferentes dos do
que usado para modelagem. Desta maneira foi possı́vel validar
o modelo.

Após a obter a função em malha aberta, utilizou-se a
ferramenta Simulink® da Matlab® para fechar a malhar com
o controlador PI. Em seguida, por meio da ferramenta de
Sintonia PID® da Matlab®, estimou-se os valores dos ganhos
proporcional e integral que posteriormente foram inseridos no
microcontrolador como uma primeira aproximação.

III. RESULTADOS

A. Calibração

A calibração do sensor de temperatura do mini forno foi
utilizado o termopar conectado ao controlador do mini forno e
o termopar conectado ao multı́metro da marca ICEL® modelo
MD-6111. Para tanto, realizou-se um teste com vários degraus
de temperatura e em cada degrau se comparou a leitura dos
dois dispositivos. O a diferença de valores foi menor que 5 ◦C
para faixas de valores entre 22 ◦C até 900 ◦C.

B. Distribuição de Temperatura

A distribuição de temperatura na região da câmara de
aquecimento é um dos principais destaques do mini forno.
Para confirmar sua capacidade de confinamento de calor nessa
região utilizou-se uma câmera termográfica da marca Fluke®

modelo Ti10 que opera numa faixa de −20 ◦C até 400 ◦C. A
fotografia térmica pode ser vista na Fig. 5. Nesta fotografia
é possı́vel observar que cavidade de aquecimento está na
temperatura 370 ◦C e a poucos centı́metros da resistência a
temperatura cai para valores próximos do 19 ◦C (mesmo com
a tampa do forno aberta) .

C. Desempenho

O desempenho do mini forno foi verificado por meio de
um ensaio com 8 patamares de temperatura. Começando com
a temperatura de 100 ◦C e indo até 900 ◦C no passo de 100 ◦C
a cada 10 min obteve-se o gráfico da Fig. 6.
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Figura 5. Imagem termográfica do interior da câmara de aquecimento do
mini forno

Utilizando os dados da Fig. 6, calculou-se de cada degrau
os principais parâmetros de desempenho do sistema: tempo
de subida (Ts), tempo de pico (Tp), overshoot e tempo de
acomodação (Ta). O resultado é apresentado na Tabela I.
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Figura 6. Gráfico da Temperatura versus Tempo. Neste é possı́vel comparar
a diferença entre a curva de Temperatura de Referência, Setpoint, e a curva
de Temperatura Atual, variável do processo.

Tabela I
PARÂMETROS DE DESEMPENHO DO MINI FORNO

T (◦C) Ts (s) Tp (s) Overshoot(%) Ta(s)
200 33 82 22, 5 247
300 36 81 5, 33 202
400 25 64 6, 25 133
500 26 66 3, 2 157
600 28 84 1, 5 172
700 37 105 0, 85 176
800 45 N/A* 0 -
900 57 N/A* 0 -

*Não houve valores significativos

D. Tratamento Térmico para Estabilização de FBG

Este item apresenta o resultado obtido ao utilizar o mini
forno no tratamento térmico de uma FBG em fibra ótica.
Porém, primeiramente, é necessário detalhar os materiais e

métodos empregados da FBG para depois explicar o trata-
mento térmico pelo qual passou.

O material utilizado na fabricação da FBG foi a fibra ótica
padrão de telecomunicações (G-652) da marca Furukawa®.
Essa fibra foi previamente hidrogenada em temperatura ambi-
ente na pressão de ∼ 100 atm durante quatro dias. O método
de gravação da FBG é técnica de exposição direta ao laser
de radiação ultra violeta (UV) sob uma máscara de fase.
A máscara escolhida é da marca Ibsen® e possui um pitch
de 1064, 5 nm e o laser é um Excı́mero ArF (193 nm). Na
gravação da FBG utilizou-se o laser com uma energia de pulso
de 4 mJ e uma taxa de repetição de 250 Hz durante 12 min.

A FBG foi posicionada na cavidade de aquecimento e, em
seguida, iniciou-se o tratamento térmico partindo da tempera-
tura 20 ◦C até 900 ◦C durante um intervalo de 1 h. Uma vez
atingida a temperatura final, esta é mantida durante 4 h.

Na Fig. 7 é apresentado o espectro de reflexão da FBG
antes e depois do tratamento térmico, nota-se a redução no
sinal e a diminuição da banda de reflexão associada. Após o
tratamento, a FBG estabiliza e mantém suas caracterı́sticas em
temperaturas mais elevadas por intervalos de tempo maiores.
Desta maneira, o seu uso em sensores de alta temperatura
temperatura (acima de 600 ◦C) é viável.

E. Caracterização para Avaliação de Durabilidade da FBG

Neste ensaio, utilizou-se uma fibra ótica padrão de
telecomunicações (G-652) da marca Draktel®. O método de
gravação da FBG foi semelhante ao do item anterior, com a
diferença do laser ser um Excı́mero KrF (248 nm), operado
com energia de pulso de 8 mJ e taxa de repetição de 400 Hz.
Neste o processo de gravação da FBG durou 1 h.

Utilizando o mini forno, caracterizou-se a durabilidade
térmica da FBG ao longo do tempo. Essa foi submetida a
uma temperatura de 350 ◦C por ∼ 4 h (22 ◦C até 350 ◦C
por ∼ 1 min). Durante o ensaio realizou-se 7 aquisições do
espectro refletido da FBG, com os dados obtidos plotou-se o
gráfico da Fig. 8 que representa a variação da amplitude do
sinal refletido ao longo do tempo.
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Figura 7. Espectro em reflexão da FBG antes e depois do tratamento térmico.
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Ao utilizar um ajuste linear no gráfico da Fig. 8 foi possı́vel
determinar a equação que refornece a amplitude de sinal
refletido (em dB) ao longo do tempo na temperatura de 350 ◦C,
dada a seguir:

A(tmin) = 26.15 − 9.74.10−4tmin [dBm] (1)

A partir de (1) obtivemos a relação de decaimento de (1 dB)
a cada (17 h). Outra análise possı́vel foi a estimativa do tempo
de vida da FBG para a temperatura ensaiada. Para tanto,
bastou calcular o tempo necessário para que amplitude do
sinal refletido chega a valores da ordem (2 dB), que é o valor
mı́nimo de amplitude que a grande parte dos interrogadores
comercias conseguem aferir. O resultado encontrado foi um
tempo de vida próximo de (400 h).
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Na Fig. 9 foi observado uma redução de (0, 6 dB) na
amplitude do espectro final (depois do tratamento térmico)
se comparado ao inicial (antes do tratamento térmico). Nesse
gráfico, o espectro inicial tem uma largura a meia altura
(FWHM) de (0, 2 nm) e o final (0, 18 nm).
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Figura 9. Espectro em reflexão da FBG antes e depois do tratamento térmico
de ∼ 4 h.

IV. CONCLUSÃO

Observando os valores contidos na Tabela I e a imagem
termográfica da Fig. 5 é possı́vel concluir que o mini forno
cumpre as especificações em termos de: distribuição térmica
(concentrando a maior parcela do calor na região de interesse),
Overshoot reduzido ( menor que temperatura de (1.5 %) para
temperaturas acima de 600 ◦C) e tempo de subida menor
do que 28s. Tais caracterı́sticas sugerem seu potencial no
desenvolvimento ou teste de novos dispositivos em fibra ótica
que requeiram tratamento térmico em elevadas temperaturas.
Resultados preliminares com algumas FBG ainda mostraram a
possibilidade de regeneração, estudo de sobrevida e mudanças
espectrais.
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 Techniques for RF amplifier modeling and design. 
Guillermo Rafael-Valdivia 

Universidad La Salle, Arequipa, Peru 

 
Abstract  —  This work presents an accurate methodology for 

modeling transistors in different technologies. As result of 
comparisons, a new methodology is proposed which can be useful 
for the designer to implement power amplifiers with low, medium 

and high power devices. 
Index Terms — Circuit modeling, FETs, microwave devices, 

pulsed measurements, scattering parameters, power amplifiers. 

I.  INTRODUCTION 

Power amplifier design is an open field of research due to the 

accuracy required to accomplish the specifications needed by 

new technologies. 5G, IoT for instance, require high bandwidth, 

power, efficiency and linearity. Conventional device level 

models are not accurate enough due to the lack of a proper 

description of the intrinsic behavior of the device including 

thermal and memory effects. [1-3]. In contrast with behavioral 

models in which the intrinsic behavior of the transistor is not 

taken into account, in this paper we will show that through the 

use of models flexible enough to predict static and dynamic 

conditions and an accurate substrate characterization, we can 

demonstrate that it is possible to implement efficiently RF 

power amplifiers in different technologies. 

II. MODELING 

Firstly we characterized a GaAs transistor. This was done 

through I/V pulsed measurements by using the DIVA system 

provided by Accent Technologies [4]. The measurements were 

carried out in University College Dublin in the RF and 

microwave group. DIVA is a two-port equipment (Fig. 1), 

which is able to send and read pulsed voltages in the drain and 

gate side of a microwave transistor placed in a specific test 

fixture. In Fig. 2 it is shown the RF signal sent by DIVA which 

has a pulse width of 0.2µsec with a period about 1ms. This duty 

cycle allows to measure only the dynamic behavior by keeping 

the same bias point. The system can measure the static (DC) 

characteristics of any device and compare them with the 

dynamic (pulsed) characteristics. For a NE76038 GaAs low 

power HEMT, the evidence of the frequency dispersion effect 

is shown in Fig. 3. We can see difference in the slopes of the IV 

curves for the static and dynamic conditions. Furthermore it is 

possible to set different DC bias points (multibias) and perform 

pulsed measurements for each case. In this scenario there are 

also differences between each of the pulsed characteristics. It 

means that the difference in the slopes are due not only to the 

bias points positions; but also to the trapping effects as it is 

indicated in Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diva Measurement system used to characterize the frequency 

dispersion phenomena. The transistor under test is located below the plastic 

pusher in the test fixture. 

 

In order to model the dispersive effects, we used the 

technique proposed in [4] (Ids 4-variable equation), which is 

summarized in the following equations: 

 

   vd DCe vd 1 2 vg 3 4 vgVdivds d k k d d k k d                  (1) 

 

   DCe vg 5 6 vg vd 7 8 vdVgivgs d k k d d k k d                 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Voltage waveform at the drain side of a transistor, provided by the 

DIVA pulsed measurement test system. 

 

This technique uses the effective voltages concept, which 

equations are shown in (1) and (2), where vdse and vgse are the 

effective voltages, dvd and dvg are the pulsed voltages, and ki are 

fitting parameters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. DC and Pulsed IV characteristics for the NE76038 GaAs device. 
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The pulsed voltages are extracted from the large signal 

equivalent circuit by using a four-terminal topology which is 

shown in Fig. 4. For the NE76038 GaAs MESFET we have 

used the Ids non-linear equation from COBRA model [3]. After 

performing the embedding of the effective equations and the 

optimization process, we got a 4-variable equation for Ids, 

which gave us the results shown in Fig. 5.  

 

For a CGH40010F 10W GaN HEMT transistor, we repeated 

the same test; but keeping the same bias point and changing 

only the pulse width. For this case, Angelov’s nonlinear equa-

tion for Ids [5] was implemented. By applying the same effec-

tive voltage technique explained for the GaAs transistor, we got 

a new model in which the effective voltages equations were 

embedded within the Angelov’s nonlinear equation for Ids. 

Results are shown in Fig. 6. The advantage of this technique is 

that we can embed those equations into any conventional model 

such as COBRA, Angelov, Materka, Curtice, ROOT, MET, etc; 

and it is valid for different technologies such as GaAs, GaN, 

LDMOS, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Proposed non linear large signal equivalent circuit for microwave 

transistors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Measured (diamonds) and modeled (squares) pulsed Ids for the 

NE76038. Pulse width: 0.2µsec; Duty cycle: 0.02%. Extrinsic applied voltages: 

a) VgsDC=0V, VdsDC=0.5V; b) VgsDC=-1V, VdsDC=0.5V; c) VgsDC=0V, 

VdsDC=3V; d) VgsDC=-1V, VdsDC=3V. Sweep in gate volt-age: 0V to -1V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Measured (diamonds) and modeled (squares) pulsed Ids obtained @ 

VgsDC=-4V, VdsDC=40V for the CGH40010F 10W HEMT transistor. a) Pulse 

width: 30µsec. b) Pulse width: 5µsec. 

III. RF AMPLIFIER DESIGN 

 

Once the transistor is modeled, the amplifier can be designed. 

For this paper we present 2 cases of study:  

 

a) Amplifier based on the MRF6S18100 LDMOS device. 

 

We used a RF35 substrate previously characterized.  

According to its datasheet [6], this field effect transistor was 

designed for base station applications, from 1800 to 2000MHz 

with 100Watts output power and 15dB gain (at P1dB 

conditions).  The recommended bias point for this device is 

VDD = 28 Volts (typical for LDMOS) at IDQ = 900mA (class 

AB). In contrast to the conventional bias tee configuration with 

discrete inductance and capacitors, the bias network in our 

design uses a quarter wavelength line with a shunt cap in order 

to provide a virtual RF short circuit at a quarter wave distance 

from the drain terminal of the transistor. Similar procedure was 

used to bias the gate side. For both cases we used symmetrical 

feeders in order to improve S11 performance. Simulations of 

the bias network design are shown in Figs. 7-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Bias network simulations for the power amplifier based on the 

MRF6S18100 LDMOS device. 
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Fig. 8. S21 simulations for the bias network of Fig. 7 for the power amplifier 

based on the MRF6S18100 LDMOS device. 

 

For the design process of the matching networks, instead of 

using the conventional lumped or discrete matching narrow 

band techniques optimized only for power or gain; we used 

wideband techniques with the combination of lumped and 

discrete components, in order to take advantage of the best 

properties of each technique. The goal of those networks are to 

allow the transistor to see the same impedances shown in the 

load pull data, depicted in Fig.9 in order to meet the target specs 

(best trade-off between power, efficiency and linearity). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Source and load impedances extracted from load pull measurements 

for the MRF6S18100 LDMOS device [6]. 

 

The input and output matching networks are shown in Figs. 

10 and 11 respectively, in which the bypass capacitor (modeled 

as a capacitor in series with a parasitic inductance of 0.9nH) is 

not shown for visualization purposes of the trajectory of the 

impedances (Fig. 12).  

 

Its effect is small because it acts like a short circuit at the 

central frequency. Furthermore, we can see that the impedances 

obtained in our design (Table I) are similar to the ones provided 

by the data sheet. Compare Fig. 9 and Table I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Input matching network for the power amplifier based on the  

MRF6S18100 LDMOS device. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Output matching network for the power amplifier based on 

MRF6S18100 LDMOS device. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Trajectory of the impedances for the output matching network for 

the amplifier based on the MRF6S18100 LDMOS device. 

TABLE I. SOURCE AND LOAD IMPEDANCES OBTAINED FOR THE FINAL POWER 

AMPLIFIER DESIGNED WITH THE MRF6S18100 LDMOS DEVICE 

Frequency (MHz) Zsource (ohms) Zload (ohms) 

1900 2.68-j4.33 1.48-j3.25 

1930 2,65-j4,18 1.51-j3.13 

1960 2,64-j4,02 1.54-j3.03 

1990 2,63-j3,87 1.55-j2.95 

2020 2,62-j3,72 1.56-j2.87 

 

To test the performance of our amplifier in different 

conditions, we performed a power sweep test in three different 

frequencies in order to extract the gain and capture the output 

power at P1dB conditions. Our system calculates the gain from 

every measured power. It stops when the calculated gain 
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Freq(MHz) G(dB) Pin(dBm) Pout(dBm) Pout(W) IRL(dB) 

1930.00 14.56 37.00 50.53 113.06 -18.34 

1960.00 14.66 37.01 50.66 116.36 -30.37 

1990.00 14.67 36.96 50.63 115.57 -16.41 

 

compresses 1dB. This allow us to capture the output power at 

P1dB, whose values are shown in Table II. We selected 3 

frequencies: 1930, 1960 and 1990MHz, because this is the 

frequency band indicated in the data sheet of our transistor [6] 

(page 1) for its specific application. By doing that, we 

characterized the amplifier in the edges and in its central 

frequency. As it is shown in Table II, the obtained values of 

those parameters agree with the values indicated in the data 

sheet for the targeted frequency band. 

TABLE II. POWER SWEEP MEASUREMENTS FOR THE FINAL POWER AMPLIFIER 

DESIGNED WITH THE MRF6S18100 LDMOS DEVICE 

 

 

 

 

 

The measured average gain and ripple were 14.63dB and 

0.11dB respectively. Finally we performed a frequency sweep 

test in small signal conditions (1CW) in order to obtain the 

global behavior of the amplifier. As it is shown in Fig. 13, we 

got less than 0.2 dB gain flatness from 1930 MHz until 2000 

MHz, with IRL values better than -14.5dB. The final 

implemented amplifier is shown in Fig. 14. The transistor is in 

the middle of the PCB. This device has been measured with 

plastic pushers attached with screws (not shown in the picture) 

in order to avoid soldering and to test the device in different 

PCBs and compare performances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Frequency sweep measurements for the MRF6S18100 LDMOS 

device. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Final prototype: implemented power amplifier using the 

MRF6S18100 LDMOS device. 

b) Amplifier based on the MW7IC3825N/NB RFIC. 

 

In order to anticipate performance results during the 

customer design phase, Motorola Electro Thermal (MET) and 

Root models for the MW7IC3825GN were derived and 

validated. Both models incorporated the die, over molded 

plastic package, and bond wires. All the parasitics were 

characterized by means of a VNA. Those values were taken into 

account in the PA design process. The models were 

implemented in a design environment based on ADS and also 

validated under small and large signal conditions. Fig. 15 shows 

load-pull simulations. The dot contours are simulated P1dB 

contours, while the circled points represent the measured P1dB 

optimum impedances. Fig. 15 also uses solid contours to show 

simulated power-added efficiency (PAE) while star point are 

used for measured PAE optimum impedances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Load pull contours for the MW7IC3825N/NB RFIC 

 

In order to compare the optimum impedances, Table III 

shows a comparison between modeled and measured data. The 

MET model achieved 0.5 ohm accuracy for its predictions of 

optimum impedances. 

 

TABLE III. COMPARISON OF OPTIMUM IMPEDANCES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A demonstration board was implemented by using Taconic 

RF-35. When the appropriate values of impedances were 

implemented, the board was tested in 1-tone CW conditions.   

The technique was to use as few chip components as possible 

and print most of the RF matching and fundamental decoupling 

networks. This allowed minimizing the insertion losses of the 

matching networks and improve the repeatability of the results 

in production level. The fundamental decoupling network on 

the drain supply lines uses a printed butterfly that allows a good 

and broadband decoupling (isolation better than -30 dB 

between 3.2 and 3.9 GHz). A dual feeder is used to maximize 

the video bandwidth. As it was mentioned before, the input and 

output pre-matching are done inside the package, and the 
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remaining matching is done on the board. That technique 

showed to be quite useful to fine-tune the gain flatness and it 

gives good flexibility to the user. Biasing the device under the 

proper conditions to evaluate compression point, a gain better 

than 22.8 dB was obtained with flatness close to 0.5 dB from 

3.4 to 3.6 GHz as it is shown in Table IV. By performing power 

sweeps we verified that the output power at 1-dB compression 

was approximately 29 W, and the two-stage efficiency was 

close to 34 % 

 

TABLE IV: P1DB AND WIMAX TEST 

 

 

 

 

 

 

The response of the device mounted in the same evaluation 

board was characterized under WiMAX conditions. In [7] it 

was tested with a 7-MHz WiMAX signal. For this study, a 10-

MHz-bandwidth signal and 64QAM-3/4 modulation was used. 

The peak-to-average ratio (PAR) was 9.5 dB at 0.01-percent 

probability on a complementary cumulative distribution 

function (CCDF). The results are also shown in Table IV. From 

that table it is possible to see that when tuning was performed 

for final- stage applications, and at +37-dBm average output 

power from 3.4 to 3.6 GHz, the two-stage efficiency was about 

15 percent with an associated error vector magnitude (EVM) 

around -33 dB (the ETSI specification limit is -31 dB). The gain 

is about 25 dB across the band, and although the linearity 

performance is good enough, added linearity was obtained 

using digital pre-distortion (DPD). For instance, in Fig. 16, the 

evolution of relative constellation error (RCE) and efficiency is 

shown with and without DPD. An improvement of 

approximately 10 dB was obtained for RCE at +37 dBm output 

power, without degrading the performance of the other 

parameters. Note that the use of DPD also enables the device to 

operate 3 dB higher in terms of power at -31 dB RCE. [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Performance of the device with and without DPD. 

 

Simply by optimizing the bias point, the previous PCB can 

be used in driver applications for WiMAX conditions. The 

performance in this last case is shown in Fig. 17, which shows 

that for +27dBm output power, the ACP values are better than 

-52dBc with EVM values better than -36dB. [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. EVM and ACP performance under WiMAX conditions for driver 

applications 

 

IV. CONCLUSION 

The non linear model methodology presented in this paper 

has the capability to predict the static and dynamic behavior of 

transistors from different technologies such as GaAs, GaN and 

LDMOS. By using this model methodology two LDMOS 

power amplifier was implemented. Measurements of power, 

gain, efficiency and linearity demonstrate the good 

performance of those amplifiers.  
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Resumo—Este trabalho consiste na aplicação de uma técnica 

de medição de permissividade complexa de materiais e de 

aquecimento simultâneo do mesmo material por radiação 

eletromagnética de alta potência. Esta técnica híbrida permite 

obter facilmente os valores da constante dielétrica e do fator de 

perdas em função de temperatura. As frequências de estímulo e 

de medição são necessariamente distintas a fim de desacoplar o 

gerador de alta potência da instrumentação de medição em baixa 

potência. A cavidade desenvolvida permite operação nas 

frequências de 2,45 GHz e de 5,8 GHz, valores adequados para 

aplicações nas faixas ISMD (industrial, scientific, medical, and 

domestic). 

Palavras-chave — permissividade; técnica de medição; 

variação com temperatura; aplicações industriais; faixa ISMD. 

I.  INTRODUÇÃO 

No estudo de reações químicas incentivadas por micro-
ondas e nas aplicações industriais de potência de micro-ondas é 

essencial conhecer a variação da permissividade relativa r* 
(constante dielétrica relativa complexa) com a temperatura. 

Ocorre que os valores de permissividade publicados na 
literatura se referem em sua maioria a medidas à temperatura 
ambiente. Resultados de medidas em temperaturas mais 
elevadas são relativamente escassos. 

Dentre todos os métodos e dispositivos utilizados para a 
medida de permissividade em alta temperatura destacam-se os 
que utilizam cavidades ressonantes. 

Na maioria dos trabalhos publicados a cavidade utilizada é 
cilíndrica ou retangular. Há poucos trabalhos realizados com 
cavidades de outras formas [1], [2]. A amostra de material a 
medir geralmente é aquecida num forno elétrico externo, e é 
nela introduzida manualmente ou por meio de mecanismo a 
fim de permitir rapidez no procedimento. A medida é realizada 
pelo método de perturbação durante o resfriamento da amostra 
no interior da cavidade.  

Cavidades construídas com trechos de guias de ondas 
retangulares são de realização mais fácil e barata, além de 
permitirem ajustes de frequência de ressonância (por meio de 
um dispositivo curto móvel) e poderem ter maior volume, o 

que em geral permite diminuir a relação entre o volume da 
amostra e o volume da cavidade, favorecendo a plausibilidade 
da aplicação das hipóteses do método de perturbação, além do 
que é possível conseguir com cavidades cilíndricas. 

Um problema sempre presente nas medidas “a quente”, 
resultado do aquecimento da cavidade provocado pelo calor 
irradiado da amostra aquecida. Os valores de referência da 
cavidade (e do suporte, se utilizado) são afetados pelo aumento 
de temperatura, exigindo a montagem de um sistema de 
refrigeração ou ajustes nos parâmetros ”a frio” empregados no 
cálculo da permissividade [3]. 

Neste trabalho é utilizada uma cavidade retangular. A 
amostra permanece no interior da cavidade e a permissividade 
é medida simultaneamente com o aquecimento provocado por 
um gerador acoplado à cavidade. 

II. MÉTODO DE PERTURBAÇÃO 

A. Fundamentos 

O método baseia-se na “fórmula de perturbação” (1), 
aplicável no caso particular de uma amostra de material 

dielétrico não magnético ( = 0) com permissividade relativa 
  
    

     
   e volume Va, colocada no interior de uma 

cavidade com volume Vc, frequência de ressonância fc e fator 
de qualidade Qc. Com a introdução da amostra, a frequência de 
ressonância diminui para fa < fc e igualmente o fator de 
qualidade diminui para Qa < Qc. 

Com os valores da ressonância e do fator de qualidade 

medidos, pode-se calcular r* pela (1), desde que se conheçam 
previamente as distribuições do campo elétrico Ec na cavidade 
e Ea na amostra. 

 (
     

  
)    

 

  
 

 

  
     

    
∫         

∫     
     

   (1) 

A equação (1) pode ser escrita de forma simplificada como 

        
     ,  (2) 

em que               e             têm seus 
valores obtidos a partir das medições. O quociente de integrais, 
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C, também é calculado; seu valor depende de vários fatores, 
entre os quais a forma e o volume da cavidade, modo de 
ressonância, forma, volume e posicionamento da amostra [4]. 

No caso de uma cavidade retangular ressoando num modo 
TE1 0 n (n ímpar) e uma amostra material na forma de um bastão 
que atravessa a cavidade no centro das duas faces maiores da 
mesma, o campo elétrico Ea no interior da amostra é paralelo e 
igual ao campo elétrico Ec existente antes da introdução da 
amostra.  

Neste caso           e os valores de   
  e de   

   
resultam em (3) e (4): 

  
        ⁄ ,   (3) 

  
      .    (4) 

B. Limitações do método 

Apesar da aparente simplicidade do método exposto, há 
várias restrições para a aplicabilidade da (1) [5], sendo as 
principais as premissas de que a cavidade é de material 
condutor perfeito e de que a configuração do campo 
eletromagnético e a energia armazenada na cavidade vazia não 
são alteradas pela inclusão da amostra. No entanto, a simples 
presença de um furo, necessário para introduzir a amostra, 
desrespeita essa condição. A imprecisão das medidas, 
decorrente da não observância das restrições impostas à 
aplicação da (1) pode ser minimizada sempre que o volume Va 
da amostra for muito menor do que o volume Vc da cavidade, 
sendo Va/Vc < 0,001 uma relação em geral aceitável na prática. 
Da mesma forma, ou em consequência, a diferença entre a 
frequência fc da cavidade vazia e a frequência fa da cavidade 
com a amostra deve ser muito pequena;          ⁄        
é uma relação aceitável. 

Uma restrição nem sempre obedecida ou mencionada em 
trabalhos publicados é a de que os fatores de qualidade Qc e Qa 
devam ser medidos na mesma frequência de ressonância fc. Isto 
só é possível alterando-se o volume da cavidade, geralmente 
por meio de curtos móveis ou pinos metálicos [6]. 

Recursos de simulação associados às medidas permitem 
aumentar a precisão do método de perturbação nos casos em 
que os campos na cavidade não são uniformes [7], ou as 
amostras têm forma e tamanho arbitrários [8]. 

III. PROJETO DE CAVIDADE PARA A MEDIDA DE PERMISSIVIDADE 

PELO MÉTODO DE PERTURBAÇÃO 

O objetivo é projetar uma cavidade retangular ressonante 
em duas frequências, respectivamente nos intervalos 
2450 ± 25 MHz e 5800 ± 75 MHz (especificados para 
aplicações industriais), com máximo de campo elétrico nas 
duas frequências na posição em que é colocada a amostra de 
material cuja permissividade deve ser medida. 

Foi construída uma cavidade retangular utilizando-se um 
perfil comercial de alumínio com seção transversal a = 7,27 cm 
e b = 3,40 cm e comprimento d = 101,94 cm. A cavidade 
ressoa no modo TE1 0 9 em 2,45 GHz e TE1 0 37 em 5,8 GHz. O 
fator de qualidade teórico da cavidade é igual a 7700 em 

2,45GHz [6]. O valor medido com a cavidade fechada por dois 
curtos foi 7520. 

IV. MONTAGEM EXPERIMENTAL 

A Fig. 1 mostra o esquema da montagem; ela inclui: 
conjunto gerador, cavidade, filtros, dispositivo curto móvel, 
cabos coaxiais, analisador vetorial de redes (VNA) e 
termômetro infravermelho. 

 

Fig. 1. Esquema da montagem do conjunto de medição. 

Foram usados dois conjuntos geradores: o de 5,8 GHz tem 
potência ajustável de zero a 700 W; o de 2,45 GHz tem 
potência ajustável de zero a 800 W. 

V. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

Várias amostras de carbeto de silício (SiC) em pó, contidas 
em tubo de quartzo (diâmetro externo 8,0 mm, diâmetro 
interno 6,0 mm), foram medidas. As amostras ocupam toda a 
altura da cavidade b = 3,40 cm resultando em um volume Va = 
0,962 cm

3
. 

Uma das extremidades da cavidade foi acoplada ao gerador 
por uma íris circular (diâmetro 35 mm) e a outra a um 
dispositivo curto móvel resultando em um volume da cavidade 

Vc = 2520 cm
3
. A relação dos volumes vale Va/Vc = 38210

6
. 

A Tabela 5.1 apresenta os valores da frequência de 

ressonância, do fator de qualidade  obtidos diretamente do 

VNA  , os valores dos parâmetros S11 e S22
 
corrigidos com as 

perdas nos cabos de ligação entre o VNA e a cavidade e os 
valores de   

  e de      
   calculados conforme (3) e (4), com 

os fatores de qualidade medidos corrigidos segundo (5) [6]. 

                      (5) 

TABELA 1 
CARBETO DE SILÍCIO: VALORES MEDIDOS RESULTADOS. 

T 

(C) 

f 
(MHz) 

Q S21 
(dB) 

S11 
(dB) 

S22 
(dB) 

  
      

   

25 2433,63 3423 28,62 0,272 0,720 8,2 9,67 

208 2417,47 970 39,14 0,098 0,594 9,8 1,99 

350 2416,36 803 40,58 0,087 0,581 10,4 6,25 

470 2400,32 882 43,20 0,075 0,544 19,2 5,52 

650 2361,37 2840 36,60 0,032 0,619 41,1 0,39 

720 2360,44 2827 36,85 0,062 0,563 41,7 0,40 
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Os resultados em 25 C referem-se à medição do tubo de quartzo vazio; os 
demais referem-se ao carbeto de silício. 

A Fig. 2 mostra os resultados obtidos sob forma gráfica. Os 
valores plotados referem-se a   

  e     
  . 

 

Fig. 2. Comportamento da constante dielétrica e do fator de perdas do carbeto 

de silício em 2,45 GHz e em função de temperatura. 

A. Variação do fator de qualidade e frequência 

A dilatação térmica da cavidade, provocada pelo calor 
irradiado pela amostra aquecida, faz com que o fator de 
qualidade Q e a frequência de ressonância f variem em função 

do aumento de temperatura T. Não haveria maior dificuldade 

em calcular a variação de Q e f com T se a cavidade dilatada 
mantivesse a forma retangular. De fato, por causa do 
aquecimento, a cavidade toma a forma aproximada de dois 
troncos de pirâmide retangular. Neste trabalho foram 
desenvolvidas as expressões (6) e (7), válidas para a cavidade 
considerada, que permitem neste caso, estimar a variação dos 
parâmetros citados com a temperatura, a partir dos respectivos 
valores “a frio”. 

 

  
             ,   (6) 

onde Q1 = 7702 é o valor do fator de qualidade em 2450 MHz 
e 

 

  
             ,   (7) 

em que f1 = 2450 MHz é o valor da frequência de ressonância 
para     . Expressões semelhantes valem para 5,8 GHz. 

Cabe observar que, mesmo para aumentos de temperatura 

de cerca 1000 C, Q e f variam muito pouco, a saber 
Q/Q1 ≈ 1,02 e f/f1 ≈ 0,97. Alterações de 2% ou 3% são da 
mesma ordem de grandeza dos possíveis erros de leitura. 

As fotos da Fig. 3(a) e 3(b) mostram o carbeto aquecido a 
cerca de 700 ºC. 

 

(a)     (b) 

Fig. 3. (a) Amostra aquecida a 600 C; (b) Vista a partir da perspectiva do 
termômetro. 
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Análise do desempenho de radares LPI (Low 
Probability of Intercept) frente a sensores passivos 

aeroembarcados de Guerra Eletrônica.  
 

 
  Resumo  Este artigo traz um estudo acerca da 
mensuração dos riscos advindos dos radares LPI (Low Probability 
of Intercept) frente a sensores passivos aeroembarcados de Guerra 
Eletrônica. Atualmente, tais radares representam o “estado da 
arte” e ensejam cada vez mais atenção por parte das equipagens 
oponentes. Estes equipamentos utilizam comumente técnicas de 
modulação intrapulso e com isso conseguem tornar suas 
transmissões deveras furtivas, com alcance e resolução radares 
bastante otimizados. O contraponto feito a sensores passivos 
justifica-se pelo fato de que a priori tais equipamentos possuem uma 
vantagem de detecção em distância comparativamente a 
equipamentos radar e por isso são bastante difundidos como 
plataformas stand-off, ou seja, realizam missões coletando e 
retransmitindo informações fora do alcance radar oponente. A 
análise teórica do artigo repousa sobre os conceitos de modulação 
intrapulso do tipo LFM (Linear Frequency Modulation) e das 
equações radar/sensor passivo. Conduziram-se também simulações 
direcionadas aos aspectos de perda de detecção em distância 
levando-se em conta alguns cenários de variação de parâmetros do 
radar e do sensor passivo. O resultado da análise comparativa do 
modelamento permitiu confirmar o quão um radar LPI pode ser 
um equipamento de extremo valor em um teatro de operações e o 
quanto as Forças Armadas brasileiras devem estar atentas ao 
advento de tais aparatos.   

 
  Palavras-chaves  Modulação intrapulso, Guerra 
Eletrônica, sinais radar, sensores passivos.   
 

I. INTRODUÇÃO 
 

A Guerra Moderna, dia a dia mais complexa, e que 
arraiga de maneira crescente a Ciência às suas concepções, 
impõe constantes desafios às nações que conduzem suas Forças 
Armadas sob a égide do constante desenvolvimento e 
aperfeiçoamento operacionais. Sistemas furtivos, dotados da 
mais alta letalidade, radares das mais diversas concepções e 
comunicações advindas das mais diversas fontes, emaranham o 
ambiente eletromagnético e são peças determinantes no curso de 
conflitos armados [1]. 

Neste contexto, surgem os modernos radares LPI (Low 
Probability of Intercept), equipamentos que representam a 
vanguarda da Guerra Eletrônica e que utilizam técnicas de 
modulação intrapulso para a potencialização de algumas de suas 
capacidades. Com tais técnicas eles conseguem reduzir suas 
potências de pico, distribuindo seus pulsos em larguras 
temporais consideravelmente maiores, diminuindo então sua 
detectibilidade sem afetar, contudo, seu alcance. Em segunda 
instância, a modulação intrapulso proporciona aos radares LPI a 
possibilidade do desacoplamento de dois conceitos: o de largura 
de pulso e o de resolução em distância. Isto confere notável 
vantagem aos radares LPI de tal forma que ela concede a 
possibilidade do incremento da energia do pulso (aumento de 

largura de pulso) sem, no entanto, ocorrer um trade-off em sua 
célula de resolução. A Figura 1 estabelece uma comparação 
entre um pulso radar normal e um LPI: 

Fig.1: Comparativo entre um sinal radar convencional e um radar 
LPI. 

 
 Visto isso, este artigo tem como enfoque principal a 

investigação da vantagem em distância de detecção que os 
radares LPI possuem frente a receptores passivos de Guerra 
Eletrônica aeroembarcados, sensores os quais, em tese, 
representam a maior capacidade de contraposição operacional 
neste quesito.  

Analisando teoricamente a técnica de modulação 
intrapulso do tipo LFM em consonância com o parâmetro “time-
bandwidth product” explicitado no texto como “ganho de 
processamento” paralelamente com as equações do radar e do 
sensor passivo, foram realizadas simulações variando-se alguns 
parâmetros de ambos os equipamentos. Este artigo pretende, 
portanto, lançar dados relevantes de mensuração das ameaças 
provenientes de um embate entre um radar LPI e um sensor 
passivo aeroembarcado, Foi ainda enfatizado no escopo do 
trabalho o conceito de filtro casado, parte fundamental do 
processamento de um sinal radar, onde ocorre a compressão do 
pulso, imprescindível para que ocorra o atingimento do limiar de 
detecção.  

O artigo foi organizado em cinco seções. Na seção II 
foi abordada a modulação intrapulso e de que forma ela pode se 
tornar uma potencial aliada para sistemas radar bem como foi 
feita uma dedução teórica da modulação do tipo LFM. Ainda foi 
apresentado nesta seção o conceito de filtro casado e sua 
importância para o processamento dos sinais radar. Na seção III 
foram explicitadas as equações e os parâmetros sobre os quais 
se desenrolaram as simulações. Na seção IV foram quantizados 
os resultados advindos das simulações e finalmente na seção V 
foram tecidas considerações acerca da importância do estudo das 
características de um radar LPI para as Forças Armadas 
brasileiras em geral.  
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Fig. 2: Radar LPI de vigilância espanhol Aries, banda de operação de 600 MHz 
e resolução de 50cm. 

 

 

Fig. 3: Aeronave P-3AM da Força Aérea Brasileira. Esta aeronave possui um   
sensor passivo de Guerra Eletrônica o qual é comumente empregado em missões 
de Inteligência de Sinais e Reconhecimento Eletrônico. 

 
II. A MODULAÇÃO INTRAPULSO 

 
O propósito basilar de um sistema radar é, por meio de 

emissões eletromagnéticas, em um trajeto de incidência e 
posterior reflexão, obter informações de um alvo de interesse, 
entre eles: detecção em si, distância, velocidade, entre outros [1]. 

Portanto, pode-se calcular a distância de um radar para um 
alvo através do cômputo do intervalo de tempo desde o instante 
de início da emissão até o instante de chegada da emissão. Sendo 
𝑇 o intervalo de tempo citado anteriormente e 𝑐 a velocidade de 
propagação da luz no vácuo, a distância 𝑅 do radar até o alvo 
pode ser calculada por [1]: 

 
𝑅 =  𝑐𝑇 2⁄                                            (1) 

 
Neste contexto, é oportuno inserir o conceito de 

Intervalo de Repetição de Pulso (IRP), que consiste no intervalo 
de tempo decorrido entre a emissão de dois pulsos consecutivos. 
No entanto, deve-se cuidadosamente empregar a definição. 
Tendo em vista a possibilidade de chegada do primeiro pulso 
refletido antes da emissão do segundo pulso, uma inconsistência 
pode ser gerada à lógica do equipamento, já que ele não possuirá 
a garantia de qual pulso estará processando e com isso, a 

avaliação de distância pode ser prejudicada. Por isso, para 
definições de máximo alcance radar (𝑅 ), a IRP pode ser 
definida como: 

 
𝐼𝑅𝑃 =  2(𝑅 𝑐)⁄                                        (2) 

 
 Além do aspecto anteriormente citado, deve-se incutir 
outro fato básico para que o processameno do radar não seja 
errôneo, ou até mesmo ignore a presença de dois alvos próximos: 
a resolução mínima em distância (∆𝑅  ). Tal definição 
descortina-se pela possibilidade de sobreposição de ecos de dois 
pulsos subsequentes. Se tal fato ocorrer, o radar não será capaz 
de distinguir alvos diferentes, portanto, sabendo que a largura de 
pulso é representada por 𝜏, a resolução mínima em distância fica 
definida por: 

 
∆𝑅 =  𝑐𝜏 2⁄                                       (3) 

 
 Pela equação (3), fica denotada a relação entre a largura 
de pulso e a resolução em distância. Se o objetivo é incrementar 
a resolução em distância, deve-se diminuir a largura de pulso. 
Entretanto, gera-se uma dicotomia: a diminuição da largura de 
pulso acarreta invariavelmente um aumento da potência de pico 
do radar, tal como exposto pela equação (4), em que 𝐸  é a 
energia do pulso e 𝑃  é a potência de pico do radar: 
 

   𝐸  = 𝑃 .𝜏                                                  (4) 

 
 Desta forma, ao incrementar-se a resolução em 
distância, a potência de pico teria também que ser aumentada 
para uma emissão com boa confiabilidade para retorno de 
processamento e indesejavelmente, mais suscetível a 
interceptações. Transmitir sinais com considerável potência de 
pico é bastante contraindicado em um teatro de operações, onde 
o oponente está ávido por captar informações advindas do 
espectro eletromagnético, armazená-las e desses dados obter 
informações de Inteligência acerca do inimigo. Somente por 
estes aspectos básicos de projeto de um radar, fica evidenciada 
o quanto é minuciosa a definição do caráter e de objetivo 
principal de um sistema desta estirpe. Haveria de se considerar, 
portanto, inúmeras relações de compromisso que acabam por 
incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tendências 
[3]. 
 Neste ínterim, desenvolveu-se a modulação intrapulso, 
uma alternativa frente ao desenvolvimento de receptores 
passivos com maior capacidade. Também conhecidas como 
técnicas IMOP (Intentional Modulation on Pulse), elas atuam 
alterando a fase, a frequência ou a amplitude do pulso gerado e 
seu escopo apresenta os seguintes aspectos fundamentais: a 
busca por resolução em distância, a busca por resolução em 
frequência e a maximização de alcance do radar. Todas elas se 
baseiam no aumento da largura de pulso, com consequente 
distribuição de energia no domínio do tempo e diminuição da 
potência de pico. Outro aspecto de fundamental importância é o 
desacoplamento das noções de largura de pulso e de resolução 
em distância, fundamentais para as atividades-fim de um radar. 
 

A. Modulação do tipo LFM (Linear Frequency Modulation) 
 

 A técnica do tipo LFM constitui-se basicamente de uma 
modulação linear na frequência portadora do pulso. Um sinal 
com modulação LFM, onde 𝑓  é a frequência inicial da 
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portadora, 𝐵𝑊 é a largura de banda do radar e 𝑎(𝑡) é uma função 
que define a amplitude do pulso, pode ser representado por: 
 

𝑥(𝑡) = 𝑎(𝑡). cos [2𝜋𝑓 𝑡 +  𝑡 ]           (5) 

 
 Sua representação complexa pode ser dada pela 
equação (6) e a expressão do envelope complexo do sinal pode 
ser dada pela equação (7), sendo 𝑒 o número de Euler e 𝑗 a 
unidade imaginária: 
 

𝑥(𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑒 𝑒                        (6) 
 

𝑈(𝑡) = 𝑎(𝑡)𝑒                            (7) 
 

 Passando a tratar o sinal no domínio da frequência, não 
é mais necessário operar com base em 𝑥(𝑡). O fato de a 
modulação transportar o espectro de banda base para banda de 
passagem faz com que toda a observação possa ser feita no 
envelope complexo do sinal, portanto, adota-se uma função 
bastante difundida em estudos de radar denominada 𝑟𝑒𝑐𝑡, para 
representação de pulsos retangulares ideais. A relação é dada 
pela equação (8): 
 

𝑈(𝑡) = 𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑒                             (8) 

 
 Efetuando-se a Transformada de Fourier do sinal 
chega-se a equação (9) no domínio da frequência: 
 

𝑈(𝑓) =   𝑒 [𝑍(𝑥 ) − 𝑍(𝑥 )]            (9) 

 
 Em que 𝑍(𝑥) é a a integral complexa de Fresnel, tal 
que: 
 

𝑍(𝑥) =  ∫ 𝑒 𝑑𝑧                        (10) 
 

𝑥 =  −2𝑓  +                   (11) 

 

𝑥 =  −2𝑓  −                    (12) 

 
 Utilizando a partir de agora o princípio da fase 
estacionária, em que 𝜔 é a velocidade angular do pulso e 
assumindo que o integrando é altamente oscilatório, tem-se: 
 

𝑈(𝜔) =  ∫ 𝑎(𝑡)𝑒 ( , ) 𝑑𝑡               (13) 
 
 Em que 𝜑(𝑡, 𝜔) = [𝜙(𝑡) −  𝜔𝑡]. 

Para o caso de modulação LFM, tal que o ponto 
estacionário 𝑡 =  𝑡  e a primeira derivada seja um ponto nulo, 
têm-se para valores −𝐵𝑊 2 ≤ 𝑓 ≤ 𝐵𝑊 2⁄⁄ , a equação (14): 

 

𝑈(𝑓) ≈ 𝑗 𝑒 . 𝑒                  (14) 

 
 

                                                                                    
 

 

Fig. 4: O espectro de amplitude |𝑈(𝑓)|  de um pulso LFM. 
 
Portanto, este aspecto apresenta grande diferença em 

relação à análise de espectro de um sinal sem modulação 
intrapulso, o qual tem sua largura de banda descrito pela equação 
(15): 

 
𝐵𝑊 =  1 𝜏⁄                                          (15) 

 
 De posse de todas as considerações, podem-se inferir 

então as vantagens de um radar LPI que utiliza técnicas de 
modulação LFM. O projeto de um modelo intrapulso desacopla 
os conceitos de BW e largura de pulso. Uma emissão pode então 
transportar muito mais energia, já que estará mais distribuída 
temporalmente. Consequentemente, o pulso terá maior alcance 
e em segunda instância, terá maior resolução espacial, já que 
agora a resolução espacial ∆𝑅  é regida pela equação (16): 

 
∆𝑅 = 𝑐 2𝐵𝑊⁄                                   (16) 

 
    B. Filtro Casado para modulação LFM 

 

 
 O filtro casado é um dispositivo criado para maximizar 
a relação sinal-ruído na recepção do radar, aparato este que 
processa o sinal, gerando um “ganho de processamento”, capaz 
de ultrapassar o limiar de detecção do radar. O termo casado faz 
referência ao filtro ser otimizado exatamente para um único tipo 
de forma de onda. 
 A resposta do filtro casado para a modulação LFM 
possui vantagens em relação a resposta de um filtro casado para 
um pulso não modulado, dentre as quais, por ser alvo deste 
estudo, destaca-se o fator de processamento que gera vantagem 
sobre os radares comuns. É o chamado “time-bandwidth 
product” (𝐵𝑊. 𝜏). Este termo aumenta a relação sinal-ruído na 
saída do filtro e é conhecido também como “ganho de 
compressão”. Em geral o “ganho de compressão” para emissões 
não moduladas aproxima-se da unidade[1]. Já para radares 
detentores de modulação intrapulso ele pode se revelar muito 
maior que a unidade, o que enseja uma análise pormenorizada 
das suas características as quais são o alvo deste artigo. 
  
III. DESCRIÇÃO TEÓRICA DA SIMULAÇÃO DE RADAR 

LPI VERSUS SENSOR PASSIVO AEROEMBARCADO 
 

 A proposta da simulação reside na mensuração do fator 
vantagem MAGE frente a um hipotético radar LPI, onde serão 
investigadas condições variantes. A sigla MAGE faz referência 
ao termo “Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica” divisão da 
Guerra Eletrônica que lida com sensores passivos [4]. 
 O primeiro aspecto a ser definido é o conceito de 
vantagem MAGE, o qual consiste na diferença entre a máxima 
distância de detecção MAGE e a máxima distância de detecção 
radar. Para efeito da simulação, a vantagem MAGE (𝑉 (%)) 
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foi equacionada em termos de porcentagem, tal qual a equação 
(17), em que 𝑅  é a distância máxima de detecção MAGE e 
𝑅  é a distância máxima de detecção radar: 

 

𝑉 (%) =  
 

                    (17) 

 
 

           
 

 A equação radar utilizada segue a notação (18) em que 
(𝑆 𝑁)⁄  é a relação sinal-ruído para uma determinada 

probabilidade de detecção e uma determinada probabilidade de 
falso alarme, 𝑃  é a potência de transmissão do radar, 𝐺 é o ganho 
do radar, onde foram admitidos os ganhos de transmissão e 
recepção iguais, 𝜆 é o comprimento de onda da emissão, 𝜎 é a 
seção reta radar do alvo, 𝐵𝑊 é a largura de banda LFM, 𝜏 é a 
largura de pulso e 𝐿  são as perdas totais do radar: 
 

(𝑆 𝑁)⁄ =   

( ) ( )
                 (18) 

                  
 

 A equação do sensor passivo por sua vez, seguiu a 
notação (19), onde (𝑆 𝑁)⁄  é a relação sinal ruído 

referente ao sensor passivo para uma determinada probabilidade 
de detecção e uma determinada probabilidade de falso alarme, 
𝐺  é o ganho referente ao receptor MAGE e 𝐿  são  as perdas 
referentes ao sensor passivo: 
 

(𝑆 𝑁)⁄ =   

( ) ( )
              (19) 

 
 

 
Para o estabelecimento de valores sinal-ruído do radar, 

foi utilizada a Figura abaixo para o caso 5 de Swerling, supondo 
uma aeronave de grande porte, aproximadamente não flutuante 
nos valores de seção reta radar[5]: 

 

Fig. 5: Valores de Swerling 5 (alvos pouco flutuantes). 
 
 Já para a obtenção dos valores de sinal-ruído atinentes 
à recepção MAGE, foram utilizadas a Figuras 6 e 7 para a 
obtenção dos valores reais, com base em determinadas 

probabilidades de detecção (Pd) e probabilidades de incidência 
de falsos alarmes (Pfa) : 

 

 
Fig. 6: Valores de Pd/Pfa para determinadas relações sinal-ruído MAGE 

(integração de um único pulso)[6]. 
 

 
Fig. 7: Número de pulsos (M) necessários por integração do MAGE, para 

determinadas Pd e Pfa[6]. 

  
 Os parâmetros potência de transmissão do radar, ganho 
do radar, ganho do MAGE, perdas totais do radar, perdas totais 
do MAGE, largura de pulso e comprimento de onda foram 
baseados em um radar de busca aérea convencional e em um 
equipamento MAGE convencional. Já os dados de seção reta 
radar foram baseados em uma aeronave de grande porte, esteira 
de turbulência categoria “B”. 
 

IV. SIMULAÇÕES 
 

 Inicialmente foi comparado, em um modelo que 
considera apenas os sinais disponíveis tanto para o radar quanto 
para o receptor passivo, de que forma se dá o impacto do “ganho 
de processamento” da modulação LFM em relação a vantagem 
MAGE. A Figura 8 elucida o aspecto, onde hipoteticamente 
foram selecionadas uma sensibilidade de 15.1 dBm para o radar 
(valor para uma probabilidade de detecção de 99% e uma 
probabilidade de falso alarme de 10-6) e de 8.2 dBm para o 
receptor passivo (valor para uma probabilidade de detecção de 
99% e uma probabilidade de falso alarme de 25%, considerando 
a integração de 10 pulsos consecutivos).  
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Fig. 8: Impacto inicial de um ganho de processamento sobre a vantagem MAGE. 
 

 Os dados obtidos foram explicitados: 

Quadro 1: Valores relativos de vantagem MAGE para radar sem ganho de 
processamento e ganho de processamento de 20 dB. 
 

 Infere-se pelo quadro analítico que sensores passivos 
são bastante superiores contra radares sem modulação intrapulso 
(ganho de processamento de 0 dB) apresentando vantagem 
MAGE da ordem de 26%. Em um exemplo prático: se um radar 
possui um alcance nominal de 200 NM, um equipamento MAGE 
pode detectá-lo a 252NM. No entanto, observa-se uma inversão 
de teor onde um ganho de processamento da ordem de 20 dB 
representou uma queda de vantagem para -6%, ou seja, um radar 
LPI com este ganho de processamento detectaria uma aeronave 
com um receptor passivo com vantagem em distância[6]. 
  Prosseguindo com a averiguação em distância, foi 
gerada também a Figura 9 para a determinação exata do ganho 
de processamento que anularia a vantagem MAGE: 
 

Fig. 9: Ganho de processamento correspondente a vantagem MAGE nula de 

um sensor passivo. 

 

 

 

 Desta forma conclui-se que para as hipóteses 
suscitadas, um ganho de processamento da ordem de 17.3 dB 

seria capaz de anular a vantagem MAGE do sensor passivo, ou 
seja, a partir deste valor, o sensor aeroembarcado de Guerra 
Eletrônica perderia seu principal valor no teatro de operações. 
 

V. CONCLUSÕES 
 Inegavelmente, o desenvolvimento dos radares LPI 
trouxe problemas deveras complexos aos projetistas de sensores 
passivos. A vantagem em distância sobre a qual 
tradicionalmente os equipamentos MAGE repousavam, a partir 
do advento, precisou ser cuidadosamente reavaliada [7].  
 Os resultados advindos deste artigo lançam no cenário 
da Guerra Eletrônica atual alguns aspectos que alteram o modus 
operandi na lida contra radares LPI. O uso das técnicas de 
modulação intrapulso podem forçar drasticamente a forma como 
sensores passivos farão frente a este tipo de ameaça. Um “ganho 
de processamento” da ordem de 17.31 dB, o qual foi constatado 
na simulação, capaz de anular a vantagem MAGE de um sensor, 
pode ser considerado baixo tendo em vista radares LPI com 
bandas de operação superiores a 100 MHz, hoje, já sendo 
plenamente usados. A atividade de Inteligência de Sinais é de 
vital importância para o não sucumbimento dos vetores frente a 
tão veemente ameaça, já que somente com ela, pode-se 
dimensionar o teor da ameaça neste caso.  
 Desta forma, fica evidenciado que o fator planejamento 
de missão deve estar perfeitamente alinhado à atividade de 
Inteligência Operacional. Além disso, há de vislumbrar 
possibilidades de atenuação das potencialidades dos referidos 
radares. Uma destas medidas pode ser a redução dos parâmetros 
concernentes a aeronave que transporta o sensor, como por 
exemplo, a redução da seção reta radar. Assim, poderá ser 
iniciado um processo de contraposição efetivo. O limiar para 
equívocos na lida contra radares LPI é bastante reduzido, 
portanto, as informações devem ser cada vez mais precisas para 
que ao menos, as equipagens possam ser resguardadas frente ao 
fogo inimigo e mais adiante, possam se estabelecer meios de 
neutralização das ameaças. 
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Mode Propagation in a Waveguide Filled 

with a Periodic Array of Nonconnected 

Wires 

Joaquim J. Barroso, A. Tomaz, J. P. Leite Neto, José Edimar B. Oliveira, and Ugur C. Hasar 

 

AbstractArtificial dielectrics composed of periodically 

conducting straight wires were proposed in the 1950s as a low 

cost and light beam shaping element in microwave lens antenna 

application as an option for replacing bulky and heavy 

dielectrics. Renewed interest in wire media was sparkled with the 

advent of metamaterials in the 2000s, leading to a range of new 

applications such as subwavelength imaging, directive emission, 

and broadband absorbers. Concerned with waveguide 

applications, the present paper examines analytically and 

numerically mode propagation in waveguide filled with a double 

array of nonconnected wires perpendicular to the waveguide 

walls. The presence of the loading wire medium gives rise to new 

eigenmodes in the transmission spectrum where a low-frequency 

passband emerges below the cutoff frequency of the dominant 

mode, and also allows  the occurrence of backward-wave modes 

nonexistent in the otherwise unloaded waveguide. This kind of 

guiding structure can find application in delay lines, phase 

shifters, and the miniaturization of waveguide devices supporting 

backward waves. 

Keywords  metamaterials; wire media; nonconnected wires; 

backward waves; periodic structures 

I. INTRODUCTION  

Owing to their unusual electromagnetic properties, 
metamaterials have received considerable scientific and 
technological interest since a negative index material was first 
demonstrated nearly two decades ago [1]-[7]. Generally 
consisting of a periodic array of subwavelength split-ring 
resonators (SRR) and wires, and engineered with properties 
not found in nature, these materials have demonstrated an 
unprecedented skill in controlling the propagation of 
electromagnetic waves and enabled the creation of novel 
devices, namely perfect absorbers, invisibility cloaks, directive 
antennas, and metasurfaces [8]-[10]. Further experiments on 
materials made up with periodically arranged metallo-
dielectric scatterers (SRRs and wires) have confirmed the 
property of negative refraction of electromagnetic waves and 
left-handed wave propagation [11-12], giving support that 
these metamaterials can be adequately described by 

simultaneously negative permeability, , and permittivity, , 
whereby negative µ is provided by the split-rings and negative 

 is achieved by the array of wires, which acts like an artificial 
dielectric. 
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In an early application of SSRs, it was demonstrated 
below-cutoff wave propagation in a waveguide filled with an 
array of SRRs [13]. To explain backward-wave propagation in 
the SRR-loaded guide, it has been asserted that negative 
permittivity is set up by the waveguide operating below cutoff 
while negative permeability is provided by the array of SRSs, 
such that the coexistence of negative permeability with 
negative permittivity produces a negative-refractive-index 
medium [14]-[16]. This phenomenon has been discussed [17]-
[20] as an approach for the miniaturization of waveguide 
components, whereby the transversal dimension of the 
waveguide can be smaller than the propagation wavelength in 
the loaded guide provided that the transverse permeability of 
the anisotropic  material is negative. In a X-band waveguide 
loaded with an array of SRRs [20], for instance, backward-
wave propagation has been observed over a 3.20-3.67 GHz 
pass band, which is far below the 6.57-GHz cutoff frequency 
of the dominant mode of the hollow waveguide, albeit the 
transmission parameter S21 has been measured as low as -20 
dB due to the resonant nature and conduction loss of the SRR 
inclusion. 

Besides its interesting properties, a waveguide filled with 
wires also supports propagation below cutoff, but with 
negligible losses due to the non-resonant nature of the wire 
medium [21]-[23]. Based on this approach, here we report on 
the propagation properties of a wire-loaded rectangular 
waveguide where a low-loss forward-wave mode is located 
below the cutoff frequency of the empty waveguide. In 
addition, such wire-loaded waveguide shows isolated 
transmission peaks in the transmission spectrum, which can be 
useful as a narrow transmission filter for channel selection in 
communication systems. 

II. WAVEGUIDE LOADED WITH AN ARRAY OF NONCONNECTED 

WIRES 

We consider a waveguide with square cross section of side 
23.0 mm and length 50.0 mm, as among rectangular 
waveguides with cross-sectional aspect ratio other than unity 
the square waveguide has the lowest attenuation due to ohmic 
losses above cutoff frequency [24]. The guide is filled with 
three layers of nonconnected double wires of diameter 0.5 mm 
and separated by periodic distances as indicated in Fig. 1. This 
arrangement supports propagation below cutoff and is devised 
as a miniaturization approach for waveguide components. In 
comparison with SRR-loaded waveguides, the wire-loaded 
waveguide has lower losses due to the nonresonant nature of 
the wire medium [25]-[27]. 

The system is excited by a coaxial probe connected to the 
first horizontal wire by driving an electric current through the 
input-port wire, while the transmitted signal is detected by the 
receiving probe in direct contact with the third horizontal wire. 
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We verified that another excitation scheme with the probes 
placed on the end faces of the waveguide was unable to excite 
TE-like modes. 

 

 

 
Fig.1 From top to bottom: perspective, side, and front views of the wire-

loaded square waveguide. In the bottom panel, the vertical and horizontal 

wires are periodically spaced by         mm and         mm; the 
coaxial probes are placed 12.0 mm from the lateral walls. 

III. MODEL FOR THE WAVEGUIDE FILLED WITH DOUBLE-WIRE 

MEDIUM 

Consider a periodic array formed by two mutually 
perpendicular nonconnected wires (Fig. 1), where the wires 
are of identical diameter D and arranged with spatial period P 
in the z and y directions. It is assumed that the wires are thin, 

through which only flow longitudinal currents, and that the 
wire radius is small compared with the spatial period and also 
that the period is much smaller than the guided wavelength. 
Then the wire medium can be homogenized [28] and therefore 
interpreted as a homogeneous anisotropic medium which can 
be described by constitutive relations relating the electric flux 
density D and magnetic induction B with the electric and 
magnetic fields E and H 

                                         ̿                                           (1a) 

                                                 (1b) 

where   ̿is the relative permittivity dyadic [29] 

  ̿      ̂ ̂    ̂ ̂      ̂ ̂                           (2) 

with  ̂ the direction of propagation.  In (1),    and     are the 
free-space electric permittivity and magnetic permeability, 
respectively. In the framework without spatial dispersion, i. e., 
a situation in which the wave vector is perpendicular to the 
wires, the transverse relative permittivity is given by [30],[31] 

     (  
  
 

    
)      (  

  
 

  
)                         (3) 

where        is the permittivity of the host medium, k is the 

wavenumber in the host medium, namely,           √   , 

where c is the speed of light in the vacuum. The plasma 

frequency, corresponding to the plasma wave number   , is 

determined by calculating the local fields generated by the 
wires in an infinite periodic array, where the interaction 
between wires is included [32] 

   
 

  √     (
 

  
)       

                                  (4) 

The dispersion relation is determined from the following two 
Maxwells´s equations in the absence of sources: 

                                            (5a)                                      

           ̿                                  (5b) 

where the harmonic time variation          is implicitly 
assumed. Substituting (5a) into (5b) gives 

        
   ̿                              (6) 

where     √     is the free-space wavenumber. The 

characteristic waves corresponding to (6) can be examined in 
the spectral domain through the Fourier transform 

     ∭              
  

  
                          (7) 

where      ̂     ̂     ̂. Using (7) and (6) yields 

  ∭      

  
 ̿       

   ̿                             (8) 

where  ̿   ̂ ̂   ̂ ̂   ̂ ̂ is the unit dyadic. Nontrivial 
solutions to (8) require that the determinant of the matrix    

   ̿       
   ̿   must be zero, which leads to the dispersion 

relation 

   
    

      
  (

  
 

   
 

  
 

  
)                               (9) 
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The first term describes TE (or ordinary) waves with the 
electric field polarized in the x-y plane (Fig. 1), and the second 
term corresponds to waves with the electric field lying in the 
x-z plane TM (or extraordinary) waves. Inserting expression 
(3) for the transverse permittivity    and noting that       , 
the TM-mode term is rewritten as 

      √(  
  
 

  
) (  

     
 

  
)                           (10) 

where           ⁄  √      denotes the cutoff frequency 

of  a       mode. In addition to allowing for the occurrence 

for backward waves due to the   sign, expression (10) 
indicates that TM modes propagate at frequencies for which 
both parentheses have the same sign. The plasma frequency 
calculated from (4) upon using the lattice parameters   
       and an average P=12.2 mm gives            , 

whereas the cutoff frequency (with            of the 
lowest-order TM11 mode is               . Then TM 

modes are predicted to propagate at frequencies above 9.22 
GHz and below 6.08 GHz; in between    and       a band gap 

is expected to occur. 
Similarly for TE modes, rewriting the first term in (9) 

yields 

      √  
  
       

 

                                 (11) 

where                for the dominant TE1,0 mode in the 
empty waveguide. Then the equivalent cutoff frequency for 

the wire-loaded guide is larger than      , which is a 
consequence of the relative effective wire-medium 
permittivity being less than unity, as verified in [33]. The 
above findings will be discussed with reference to the 
spectrum of eigenmodes determined from electromagnetic 
simulations in the next section. 

IV. SIMULATION RESULTS AND DISCUSSION 

Full-wave electromagnetic simulations with the 3D 
simulator CST Microwave Studio [34] were performed to 
calculate the S-parameters of the wire-medium loaded 
waveguide, with the following mesh parameters used in our 
simulations: a) mesh type: hexagonal, b) cell per wavelength 
=10, and c) cells per maximum model box edge = 10 (a total 
of maximum 114,500 cells). The mode spectrum for the 
unloaded waveguide is shown in Fig. 2, where the vertical 
lines above the horizontal scale indicate the cutoff frequencies 
(6.52, 9.22, 11.29, and 13.04 GHz) corresponding, 
respectively, to modes TE10, TM11 (degenerate with TE11), 
TE12 (degenerate with TE21, TM12, and TM12), and TE02 
(degenerate with TE20) of the square waveguide. On the other 
hand, for the loaded waveguide, the associated spectrum is 
more densely populated, as given in Fig. 3, where the 
following distinguishing features are noticed. First, below-
cutoff propagation occurs in a 4.40-5.57 GHz band with a 
sharp peak at 4.94 GHz and with |   |     . Second, and not 
predicted by the homogenized model in Sec. III, there appears 
an isolated mode at 5.93 GHz. Such a mode is likely to be due 
to multiple interference mediated by the wire layers and the 
reflecting end walls, by noting that the transmission 

coefficient attains |   |    . Also, it is seen that the 
transmission band centered about 7.58 GHz is widened. Third, 
and to be discussed later, a mode with |   |      that appears 
at 8.85 GHz in the otherwise 8.0-9.2 GHz band gap of the 
unloaded waveguide (Fig. 2).  

 
Fig. 2 Transmission coefficient for the unloaded waveguide. The vertical lines 

above the horizontal scale indicate cutoff frequencies of 6.52, 9.22, 11.29, and 

13.04 GHz. 
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Fig. 3 Transmission coefficient for the loaded waveguide, with new 

transmission modes at 4.94, 5.93, and 8.85 GHz.  

Therefore the presence of the wires completely changes the 
original spectrum, allowing for lower-frequency modes and 
giving rise to new features in the transmission properties of 
the square waveguide. To illustrate these findings,    
magnetic field intensity patterns in both waveguides at 7.58 
GHz (the first transmission peak in Fig. 2) are displayed in 
Figs. 4 and 5. The mode in the unloaded waveguide (Fig. 4) 
shows a non-propagating  structure resembling an oscillating 
trapped mode, whereas its counterpart (Fig. 5) in the loaded 
waveguide is identified as a backward-wave mode (blue and 
red spots move to the left). 
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Fig. 4    magnetic-field intensity patterns for the 7.58-GHz mode in the 

unloaded waveguide. From top to bottom, the panels show contour plots at 

propagation phases of 0
o
, 120

o
, and 240

o
 degrees. The intensity scale varies 

from               (red) to +             (blue), with zero intensity 

represented by green. 

 

 

 

Fig. 5    magnetic-field intensity patterns for the 7.58-GHz mode in the 

loaded waveguide. From top to bottom, the panels show contour plots at 

propagation phases of 0
o
, 120

o
, and 240

o
 degrees. The intensity scale varies 

from -0.9 A/m (red) to +0.9 A/m (blue), with zero intensity represented by 

green. 

In addition to these findings, the new mode at 8.85 GHz is 
a backward-wave mode as demonstrated in Fig. 6, where the 
red contour field at the upper right corner moves to left corner 
after a phase span of 330o. 

 

 

 

 
Fig. 6 Front view of    magnetic-field intensity patterns for the 8.85-GHz 

mode in the loaded waveguide. From top to bottom, the panels show contour 

plots at propagation phases of 0
o
, 180

o
, and 330

o
 degrees. The intensity scale 

varies from -0.9 A/m (red) to +0.9 A/m (blue), with zero intensity represented 

by green. The cut plane is at x=11.5 mm with the x-direction being 

perpendicular to the page. 

We notice that the homogenized model presented in Sec. 
III predicts a low-frequency passband from the plasma 
frequency of the wire medium (estimated as 6. 1GHz) down to 
zero. Instead, the transmission spectrum (Fig. 3) shows a 4.4-
5.6 GHz passband, where the lower frequency bound is not 
predicted by the continuous model.  Such a behavior is due to 
the discrete character of the periodic structure which gives rise 
to a lower cutoff (Bragg) frequency, where half the guided 
wavelength     is equal to the periodic distance     such that 
     [33]. This is shown in Fig. 7, where the Bragg cutoff 

frequency corresponds to a transmission phase of . 

 
Fig. 7 Transmission phase (normalized to ) of the loaded waveguide, where 

the low-frequency passband is indicated by   ̅̅ ̅̅ , with                   and 

                . 

V. CONCLUSION 

The present paper has demonstrated that instead of using a 
solid dielectric slab to decrease the cutoff frequency of a 
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waveguide, this can be accomplished by introducing into the 
waveguide a few thin conducting wires, which causes the 
occurrence of a low-frequency passband from 4.4 to  5.7 GHz 
below the cutoff frequency (6.52 GHz) of the dominant TE10 
mode. In addition to sharpening the transmission bands, the 
wire medium drastically changes the character of the 
propagating modes. In fact, the primary forward-wave mode at 
7.58 GHz turns into a backward-wave mode in the loaded 
waveguide. An interesting feature not addressed in previous 
works, is that due to the discrete nature of the periodic wire 
layers an isolated peak emerges at 5.93 GHz in the 5.7-7.0 
GHz bandgap, which allows the wire-loaded waveguide to act 
as a narrowband reflection filter. 

Finally, we mention that the above features have been 
observed by using excitation and detection coaxial probes 
directly connected to the input and output wires. Were the 
probes attached to the end walls TE modes could not have 
been excited. Increasing the numbers of layers sharpens the 
passbands and decreases the height of the isolated peak at 5.93 
GHz; for instance, upon using ten layers the peak vanishes. 
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Resumo— Modelos comportamentais para amplificadores de 

potência de radiofrequência (APRFs) são de extrema 

importância para o projeto de linearizadores baseados na pré-

distorção digital (PDD). Na literatura, foi proposta uma série 

modificada de Volterra que mantém apenas os termos 

unidimensionais (1D) e bidimensionais (2D). Para melhorar o 

compromisso entre acurácia e complexidade, a proposta deste 

artigo é o acréscimo de um truncamento de ordem polinomial e 

um truncamento de duração de memória. Assim, a série ficará 

com o dobro de truncamentos e será possível escolher de maneira 

independente a quantidade de contribuições 1D e 2D. O modelo 

proposto é comparado com o anterior utilizando dois conjuntos 

de entradas e saídas obtidos de dois APRFs: um APRF GaN 

HEMT classe AB excitado por um sinal WCDMA e um APRF 

GaN HEMT Doherty estimulado por um sinal OFDMA. Em 

comparação com o modelo anterior com uma mesma quantidade 

de coeficientes, o modelo proposto proporcionou uma redução 

adicional no erro quadrático médio normalizado de até 3,96 dB e 

14,51 dB para os APRFs em classe AB e Doherty, 

respectivamente. 

Palavras-Chave—amplificador de potência; modelagem;, 

radiofrequência; série de Volterra; sistemas de comunicações sem 

fio.  

I.  INTRODUÇÃO 

A busca por maior eficiência energética em sistemas de 
comunicações sem fio torna-se cada vez mais importante dado 
o crescente aumento no número de usuários desses sistemas 
[1]-[2]. Aumentar a eficiência contribui para o aumento da 
autonomia da bateria presente nos dispositivos móveis e para a 
redução dos custos de dissipação de calor e consumo de 
energia nas estações de rádio-base. No sistema de 
comunicação sem fio, o elemento que mais consome energia é 
o amplificador de potência de radiofrequência (APRF) 
presente na cadeia de transmissão [3]. Contudo, quando o 
APRF é operado nas suas regiões de maior eficiência, não 
linearidades são observadas devido à compressão do ganho de 
potência [4]. Estas não linearidades precisam ser compensadas 
para evitar a interferência entre usuários alocados em canais 
adjacentes [3]. Nesse contexto, é possível desenvolver um pré-
distorcedor digital com características inversas ao APRF [5]. 
Esta técnica chamada de pré-distorção digital (PDD) tem 
como objetivo distorcer propositadamente o sinal de entrada 
de tal forma que a não linearidade do APRF seja compensada 
[5]. Para projetar a PDD, necessita-se de um modelo de alta 
acurácia e baixo custo computacional [5]. De fato, a PDD só 

será vantajosa se o consumo de potência do seu circuito 
interno for inferior à economia de energia no APRF 
proporcionada pelo seu uso. Modelos comportamentais que 
descrevem os sistemas por meio de equações matemáticas 
com coeficientes ajustados levando em consideração medições 
realizadas nos seus terminais de entrada e saída constituem-se 
nas melhores abordagens para fins de PDD [6]. A equação que 
descreve o modelo deve ser capaz de reproduzir não apenas 
não linearidades, mas também efeitos de memória presentes 
nos circuitos internos do APRF, atribuídos às redes de 
casamento de impedâncias e aos circuitos de polarização [6]. 

Séries de Volterra são capazes de modelar sistemas não 
lineares com memória [7]. Contudo, a sua quantidade de 
coeficientes é fortemente condicionada à ordem de 
truncamento polinomial e à duração da memória. Para os 
valores de truncamento tipicamente usados em APRFs, a 
quantidade de coeficientes torna-se extremamente alta, 
inviabilizando o uso da série completa de Volterra. Desta 
forma, a série de Volterra completa só permite modelar não 
linearidades fracas. Para reduzir a complexidade 
computacional da série de Volterra, sem deteriorar sua 
acurácia, diferentes abordagens foram propostas na literatura. 
Estas abordagens, diferentemente da série de Volterra 
completa, permitem modelar não linearidades mais fortes. Na 
abordagem proposta em [8], são retidas apenas as 
contribuições que envolvem multiplicações de informações de 
envoltória de entrada extraídas em um mesmo instante de 
tempo, as chamadas contribuições unidimensionais (1D). Este 
modelo foi estendido em [9] para incorporar também todas as 
contribuições que se utilizam de produtos entre entradas 
obtidas em dois instantes distintos de tempo, as chamadas 
contribuições bidimensionais (2D). Contudo, em [9] a mesma 
ordem de truncamento polinomial e a mesma duração de 
memória são usadas tanto para os termos 1D quanto para os 
termos 2D. A contribuição deste artigo é propor uma nova 
abordagem para a modelagem comportamental de APRFs para 
fins de linearização. Em particular, o modelo aqui proposto 
mantém apenas os termos 1D e 2D da série de Volterra, 
contudo ele utiliza-se de truncamentos de ordem polinomial e 
duração de memória específicos para as contribuições 1D e 
2D. Em outras palavras, o modelo proposto tem como caso 
particular o modelo anterior de [9], obtido quando os 
truncamentos para as contribuições 1D e 2D são idênticos. 
Dessa forma, espera-se que, ao adotar valores diferentes de 
truncamentos para as contribuições 1D e 2D, obtenha-se um 
melhor compromisso entre acurácia e quantidade de 
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coeficientes.  A principal vantagem do modelo proposto é 
permitir uma melhor distribuição entre as contribuições 1D e 
2D, ou seja, aumentar a quantidade relativa de termos 1D 
através do uso de valores mais elevados de truncamentos para 
essas contribuições.  

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 
II apresenta as abordagens anteriores e proposta para a 
modelagem de APRFs.  A Seção III apresenta os resultados de 
dois estudos de casos para validar o modelo proposto. 
Conclusões são apresentadas na Seção IV. 

II. ABORDAGENS PARA MODELAGEM COMPORTAMENTAL DE 
AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA 

O modelo comportamental de APRF deve ser capaz de 
estimar os efeitos não lineares, atribuídos à compressão do 
ganho de potência, e os efeitos de memória, atribuídos aos 
circuitos de polarização e casamento de impedâncias [6]. Para 
fins de modelagem comportamental, o PA é visto como um 
sistema de uma entrada e uma saída, sendo que os sinais a 
serem manipulados pelo modelo correspondem a envoltórias 
de valores complexos. A série de Volterra permite a descrição 
de um sistema dinâmico não linear, como é o caso do APRF 
[6]. 

Em uma série de Volterra discreta no tempo, a saída no 
instante de tempo atual, y(n), é formulada como uma função 
polinomial das entradas aplicadas nos instantes de tempo 
atual, x(n), e passados, x(n-m) para m = 0,1,..., M, onde M é a 
duração de memória [6]. Na prática, a ordem polinomial é 
truncada em P. A série de Volterra é linear nos seus 
coeficientes, sendo possível escrever a sua saída por uma 
somatória de contribuições, onde cada contribuição é dada 
pelo produto entre um coeficiente e uma função das entradas. 
Para a modelagem de APRFs, essa função das entradas é 
obtida através da multiplicação de uma única envoltória de 
valor complexo por uma quantidade variável de amplitudes da 
envoltória de entrada. Essa função das entradas pode envolver 
entradas extraídas em um único instante de tempo ou em mais 
de um instante, podendo ser de até (M+1) instantes de tempo 
distintos. Assim, é comum a utilização da nomenclatura 
unidimensional (1D), bidimensional (2D), tridimensional 
(3D), e assim por diante, para os termos que compõem a série 
de Volterra. Termos unidimensionais são aqueles em que a 
função das entradas utiliza um único instante de tempo, por 
exemplo, |��� � 3�|���� � 3�. Nos termos bidimensionais, 
as funções das entradas envolvem dois instantes de tempo 
diferentes, por exemplo, |��� � 2�|��� � 3�. Nos 
tridimensionais, informações de três instantes de tempo 
distintos são empregadas na função das entradas, por exemplo, 
|��� � 1�|�|��� � 3�|��� � 2�. 

Considerando que a quantidade de coeficientes em uma 
série de Volterra aumenta muito rapidamente com o aumento 
dos truncamentos de ordem polinomial e memória, na 
literatura foram propostas abordagens de simplificação que 
consistem em reter apenas os termos 1D [8] ou apenas os 
termos 1D e 2D [9]. Os benefícios de incluir todos os termos 
2D na modelagem comportamental de APRFs foram ilustrados 
em 2D [9]. Dessa forma, o desenvolvimento do modelo aqui 

proposto inicia-se a partir da série bidimensional proposta em 
[9], cuja equação constitutiva é descrita por: 

 
����  � � � � ���,��,��,��|��� � ���|��
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����
�����
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onde h indica os coeficientes do modelo. Em (1), verifica-se 
que há apenas 2 truncamentos: o de ordem polinomial (P) e o 
de duração de memória (M). Uma vez fixados os valores de P 
e M, o modelo se torna linear nos seus coeficientes h, que 
podem ser então identificados através do algoritmo dos 
mínimos quadrados. Para cada valor de P e M, um modelo 
diferente é obtido. Para a escolha de P e M, na literatura é 
comum variar os valores de P e M, extrair os resultados para 
cada caso e selecionar aquele com o melhor compromisso 
entre simplicidade de implementação (ou seja, menor 
quantidade de coeficientes) e erro de modelagem.   

No modelo descrito por (1), uma vez fixados P e M, a 
quantidade de contribuições 1D e 2D é fixa. Por exemplo, há 6 
contribuições 1D e 6 contribuições 2D para P = 3 e M = 1, 9 
contribuições 1D e 18 contribuições 2D para P = 3 e M = 2, 8 
contribuições 1D e 12 contribuições 2D para P = 4 e M = 1, 12 
contribuições 1D e 36 contribuições 2D para P = 4 e M = 2, e  
55 contribuições 1D e 1100 contribuições 2D para P = 5 e M = 
10. Ou seja, conforme aumentam os valores de P ou M, a 
proporção de termos 2D cresce em relação aos termos 1D.  

No modelo proposto neste artigo, mantém-se apenas os 
termos 1D e 2D da série de Volterra, porém utilizam-se 
truncamentos de ordem polinomial e memória distintos para as 
contribuições 1D e 2D. A equação constitutiva do modelo 
proposto é:  
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onde P1 e P2 indicam as ordens de truncamento polinomial para 
as contribuições 1D e 2D, respectivamente, e M1 e M2 indicam 
as durações de memória para as contribuições 1D e 2D, 
respectivamente. Se em (2) os truncamentos dos termos 1D e 
2D assumirem valores idênticos, ou seja, P1 = P2 = P e M1 = 
M2 = M, então obtém-se (1). Isso indica que o modelo descrito 
por (1) é um caso particular do modelo proposto por (2). Em 
outras palavras, o modelo proposto em (2) estende o modelo 
dado por (1) ao permitir valores diferentes de truncamentos 
para termos 1D e 2D. Em princípio, as escolhas dos 
truncamentos 1D são independentes das escolhas dos 
truncamentos 2D. Entretanto, a maior vantagem de (2) em 
relação à (1) está na possibilidade de incluir uma maior 
proporção de termos 1D em relação a termos 2D. Para explorar 
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essa vantagem, deve-se adotar truncamentos para contribuições 
1D maiores (ou pelo menos iguais) aos respectivos 2D, ou seja,  
P1 " P2 e M1 " M2.  

III. VALIDAÇÃO 

Nesta seção, são apresentados resultados de aplicação do 
modelo anterior, descrito por (1), e do modelo proposto, 
descrito por (2), para a modelagem comportamental de 
APRFs. Apenas resultados de modelagem comportamental da 
característica direta são reportados nesta seção. Dessa forma, 
não é necessária nenhuma análise acerca da inversibilidade do 
modelo. A base de dados consiste de dois conjuntos de 
entradas e saídas. Um deles é utilizado para extração dos 
coeficientes e o outro, para determinar a acurácia da 
modelagem. Dada a natureza de validade local dos modelos 
comportamentais, os conjuntos de extração e validação foram 
sempre obtidos estimulando o mesmo PA com uma portadora 
modulada por uma envoltória de mesmo padrão. Os dados 
foram obtidos de dois APRFs com características diferentes. O 
primeiro é um APRF fabricado em tecnologia nitreto de gálio 
(GaN), com transistor HEMT operando em classe AB. Os 
sinais de envoltória complexa de entrada e saída deste APRF 
foram medidos com um analisador vetorial de sinais Rohde & 
Schwarz FSQ, a uma frequência de amostragem de 61,44 
MHz. O sinal aplicado na entrada deste APRF foi uma 
portadora na frequência de 900 MHz, modulada por uma 
envoltória 3GPP WCDMA com cerca de 3,84 MHz de largura 
de banda. O segundo consiste em um modelo circuital de um 
APRF na arquitetura Doherty, com transistores HEMT e 
adequado para fabricação na tecnologia GaN. Para a captura 
dos dados de entrada e saída deste segundo APRF, simulações 
de envoltória foram realizadas no simulador Advanced Design 
System (ADS) da Keysight Technologies. Nessas simulações, 
o APRF foi excitado por um sinal de portadora de frequência 
2,14 GHz, modulado por um sinal de envoltória LTE OFDMA 
com cerca de 10 MHz de largura de banda. 

Em ambiente Matlab e usando aritmética de vírgula 
flutuante com precisão dupla, os modelos descritos por (1) e 
(2) foram implementados para diferentes valores de 
truncamentos de ordem polinomial e memória. Para cada 
combinação de valores de truncamentos, a extração dos 
coeficientes foi realizada através do método dos mínimos 
quadrados (LS) [10]. A acurácia da modelagem foi 
determinada pela métrica erro quadrático médio normalizado 
(NMSE) [11], definida por:  

#$%&  10log�� +∑ -./01213�4��.0562/713�4�8�92:�
∑ -./01213�4�8�92:�

;,      (3) 
 
onde ymedido e yestimado indicam as saídas medidas e estimadas 
pelo modelo, respectivamente N é a quantidade total de 
amostras.  

A. Resultados para APRF GaN HEMT Classe AB 

Para este primeiro APRF, os truncamentos P de (1), assim 
como os truncamentos P1 e P2 de (2) (com P1 " P2), foram 
variados entre seus valores mínimos e 5, e os truncamentos M 
de (1), assim como os truncamentos M1 e M2 de (2) (com M1 " 
M2), foram variados entre seus valores mínimos e 10. Os 

valores máximos de truncamentos foram escolhidos após uma 
análise prévia dos dados que indicou uma presença mais 
acentuada de efeitos de memória em relação aos efeitos não 
lineares. Os resultados obtidos de NMSE em função da 
quantidade de coeficientes estão mostrados na Fig. 1. 

A Fig. 1 mostra que com a inclusão dos novos 
truncamentos houve melhoria nos resultados obtidos em (2), 
comparando com aqueles obtidos em (1). As análises 
realizadas mostram dois cenários importantes para esta 
conclusão. A primeira análise mostra que é possível obter um 
NMSE melhor para o mesmo número de coeficientes. A 
segunda análise mostra que o mesmo NMSE pode ser obtido 
com um número menor de coeficientes. O primeiro caso 
escolhido da Fig. 1 aparece para o número de coeficientes 
igual a 11. Para esta quantidade de coeficientes, o valor do 
NMSE calculado em (1) é -25,83 dB e em (2) -29,79 dB. A 
melhoria no NMSE é de 3,96 dB. Outros dois pontos 
interessantes para ressaltar aparecem para quantidade de 42 
coeficientes, com o NMSE igual a -34,08 dB em (1) e -37,54 
dB em (2). O ganho no NMSE é de 3,46 dB. O último caso 
escolhido ocorre para 140 coeficientes. Os valores do NMSE 
para esse ponto são -39,5 dB e -41,69 dB em (1) e (2), 
respectivamente. O ganho no NMSE ficou em 2,19 dB. 

A segunda análise foi realizada com o objetivo de verificar 
o número de coeficientes obtidos em (1) e (2) para um mesmo 
valor do NMSE. Duas situações foram escolhidas. A primeira 
é para o valor do NMSE igual a -43,64 dB. Através de (1) são 
necessários 225 coeficientes enquanto com (2) são necessários 
192 coeficientes. Houve uma redução de 33 coeficientes. No 
segundo, para um NMSE igual a -45 dB, obtido com 363 
coeficientes em (1) e 310 coeficientes em (2), a redução é de 
53 coeficientes para obter o mesmo erro.  

 

Fig. 1. NMSE em função do número de coeficientes. 

As Figs. 2 e 3 apresentam as conversões de modulação em 
amplitude para modulação em amplitude (AM-AM) e de 
modulação em amplitude para modulação de fase (AM-PM), 
respectivamente, para os modelos descritos por (1) e (2) com 
42 coeficientes. É possível observar nestas figuras que não 
aparecem diferenças perceptíveis entre o valor medido e o 
valor estimado pelo modelo proposto.  
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Fig. 2. Conversão AM-AM para dados medidos e estimados por (1) e (2) 
com 42 coeficientes. 

 

Fig. 3. Conversão AM-PM para dados medidos e estimados por (1) e (2) com 
42 coeficientes. 

B. Resultados para APRF GaN HEMT Doherty 

Para este segundo APRF, os truncamentos P de (1), assim 
como os truncamentos P1 e P2 de (2) (com P1 " P2), foram 
variados entre seus valores mínimos e 10, e os truncamentos 
M de (1), assim como os truncamentos M1 e M2 de (2) (com 
M1 " M2), foram variados entre seus valores mínimos e 5. Os 
valores máximos de truncamentos foram escolhidos após uma 
análise prévia dos dados que indicou uma presença mais 
acentuada de efeitos de não lineares em relação aos efeitos de 
memória. Os resultados obtidos de NMSE em função da 
quantidade de coeficientes estão mostrados na Fig. 4.  

A Fig. 4 também mostra melhorias nos resultados do novo 
modelo descrito por (2) quando comparados com aqueles 
obtidos em (1). As análises foram as mesmas realizadas na 
Subseção III.A. A primeira mostra que é possível obter um 
NMSE melhor para o mesmo número de coeficientes. A 
segunda ilustra que o mesmo NMSE pode ser obtido com um 
número menor de coeficientes. O primeiro caso escolhido da 
Fig. 4 aparece para o número de coeficientes igual a 27. Para 
este número de coeficientes, o valor do NMSE calculado 
através de (1) é -27,49 dB e em (2) -42 dB. Assim, obteve-se 
um ganho de 14,51 dB no NMSE. Em um segundo cenário de 
análise, observa-se que o valor do NMSE igual –43,77 dB foi 
obtido com 108 coeficientes em (1) e 90 coeficientes em (2), 
havendo uma redução de 18 coeficientes. 

 
Fig. 4. NMSE em função do número de coeficientes.  

As Figs. 5 e 6 apresentam as conversões AM-AM e AM-
PM, respectivamente, medidas e estimadas pelos modelos 
descritos por (1) e (2) com 27 coeficientes. É possível 
observar nestas figuras que o modelo proposto forneceu uma 
estimativa mais próxima dos dados medidos.  

 

Fig. 5. Conversão AM-AM para dados medidos e estimados por (1) e (2) 
com 27 coeficientes. 

 

Fig. 6. Conversão AM-PM para dados medidos e estimados por (1) e (2) com 
27 coeficientes. 

IV. CONCLUSÕES 

O objetivo deste artigo foi realizar a modelagem 
comportamental de APRFs baseada na série de Volterra, a 
partir de uma nova proposição da série, incluindo truncamentos 
independentes de ordem polinomial e de duração de memória 
para os termos unidimensionais e bidimensionais. A partir 
desta nova série, e fazendo uso de dados de entrada e saída 
obtidos de dois APRFs distintos, os resultados foram 
comparados com os resultados obtidos com a abordagem 
tradicional, onde os truncamentos de ordem polinomial e de 
duração de memória para os termos unidimensionais e 
bidimensionais assumem os mesmos valores. As análises 
levaram em consideração dois aspectos: o desempenho do 
modelo em obter redução no NMSE para um mesmo número 
de coeficientes e obter o mesmo NMSE com um número 
menor de coeficientes. O modelo apresentado neste artigo 
mostrou melhorias em ambas as situações. Para o APRF GaN 
HEMT classe AB houve um ganho no NMSE que variou entre 
2,19 dB e 3,96 dB. Para este mesmo APRF, obteve-se redução 
de 33 coeficientes para um NMSE de -43,64 dB e 53 
coeficientes para um NMSE igual -45 dB. O novo modelo, 
aplicado no APRF GaN HEMT Doherty, também apresentou 
resultados melhores que a abordagem anterior. O seu NMSE 
teve um ganho de 14,51 dB com 27 coeficientes. Para um erro 
de -43,77 dB, o número de coeficientes reduziu de 108 para 90, 
ou seja, 18 coeficientes. A aplicação mais importante da 
modelagem comportamental está na linearização do APRF. O 
número de coeficientes está diretamente relacionado com o 
consumo de potência do pré-distorcedor digital. Dessa forma, 
um menor número de coeficientes garante que o circuito 
eletrônico que implementa o linearizador tenha um consumo de 
energia menor.  
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Abstract—In this paper, we propose a set of WDM-PON 

topologies based on self-seeding cavities and polarization 

multiplexing for future generations of passive optical networks 

(PONs).  The starting point is our experimentally demonstrated 

WDM-PON topology, based on RSOA self-seeding and 

wavelength reuse [1]. The goal is to propose a method to enhance 

the performance RSOAs transmitters, aiming its application at 

wavelength-reuse topologies. For this purpose, a double-RSOA 

cavity is established at the OLT through a polarization circuit. 

Supported by the experimental results of our previous 

wavelength-reuse scheme, we carried out numerical simulations 

for this specific topology as proof of concept by using Optisystem 

13.0. Results a 1.5 dB additional margin on the extinction levels 

for the downstream signals and bidirectional transmission over 

20 km is successfully demonstrated. Also, the double-RSOA 

cavity eliminates the need for an additional EDFA coupled to the 

OLT RSOAs [1]. 

Keywords— Passive optical networks; wavelength division 

multiplexing; reflective semiconductor optical amplifiers; self-

seeding; wavelength-reuse. 

I.  INTRODUCTION  

Color-free transmitters based on reflective semiconductor 
amplifiers (RSOAs) as fiber cavities lasers (the self-seeding 
technique) have been widely explored as an alternative to 
enable colorless operation for optical network terminations 
(ONTs) in WDM-PON [2-10]. Generally, an ONT-cavity is 
composed by the RSOA, a drop fiber, an array waveguide 
gratings (AWG) and Faraday rotators. Thus, the wavelength 
tuning capability of the reflective-SOA is established by the 
shared passive components located at remote node (RN). As a 
result, these technologies keep the hardware complexity at the 
ONT as low as possible, making it very attractive for the 
designing of future multi-wavelength optical access networks.  

In these ONT-cavities, the RSOA acts as a gain medium 
for the optical recirculating signal, while the passive 
components are responsible for the cavity loss. Thus, in order 
to generate a self-seeding signal exhibiting satisfactory 
quality, some optical and electrical requirements of RSOA 
must be met.  

Accordingly to A. Maho et al. [5], the behavior of optical 
signals produced by directly modulated self-seeded RSOAs is 
far from an oscillation condition issue (RSOA gain vs cavity 
loss): it needs to be treated as an optical erasure problem, an 
effect well-known in intensity-remodulation topologies          

[1, 11-12]. Therefore, the RSOA gain curve needs to be set to 
operate in saturation regime, in order to adequately overwrite 
the recirculating modulated carrier with the newly inserted 
upstream data. For RSOAs with high-polarization sensitivity 
gain, polarization management [9-10] should be also 
employed to guarantee a stable performance of the 
wavelength-division multiplexing passive optical network 
(WDM-PON).  

For all these reasons above, a performance enhancement 
on ONT-cavities can be achieved by means of the design of 
RSOAs with higher gain [2-3, 9-10] and lower polarization 
dependence of the gain profile. The manufacturing of passive 
devices exhibiting low insertion loss is also an alternative. 

This is the main reason why, to date, single-RSOA cavities 
are mostly limited to reaches up to 40 km (transmissions over 
single mode fibers at C-band) for 1.25 Gb/s transmission [5].  

In this context, amplified ONT cavities [6-8] have been 
investigated in the past few years in order to comply with the 
power budget requirements of self-seeding topologies. For 
each wavelength channel, another RSOA operating in 
continuous current regime is needed at the optical line 
terminal (OLT) site. This second reflective-SOA acts as 
reinforcement for the optical gain in the extended cavity, 
while providing an additional suppression in the upstream 
extinction ratio of the optical modulated carrier, before the 
insertion of upstream data at the ONT. 

As a consequence of the amplified cavities, links reach up 
to 125 km could be achieved even for 2.5 Gb/s transmission 
[6]. Improvements on performance of self-seeded RSOAs at 
10 Gb/s were also registered [7-8]. However, regarding the 
long term evolution of optical access networks, keeping fiber 
cavity lasers at ONT premises leads to an excessive optical 
spectra usage, due to assignment of two distinct optical bands 
for downstream and upstream data. As a result, these 
structures limit the number of channels provided by WDM-
PONs. 

In this work, we propose a set of topologies for the 
deployment of future optical access networks based on self-
seeding and polarization multiplexing. Then, we conduct an 
in-depth investigation of one of these proposals, i.e., the 
double self-seeding cavity, aiming the enhancement of low 
performance RSOA transmitters for wavelength-reuse 
topologies.  
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For this purpose, a double-RSOA cavity is established at 
OLT by means of a polarization circuit, unlike the alternative 
approaches proposed at references [9-10].We carried out 
numerical simulations using Optisystem 13.0, supported by 
the experimental results of our previous combined self-seeding 
and wavelength-reuse scheme [1]. Performance evaluations 
are conducted for bidirectional transmission over 20 km by 
means of the monitoring of the bit error rate (BER) for several 
values of downstream extinction ratio. 

In accordance to our results, the topology proposed allows 
maximizing the optical suppression in the self-seeding process 
and keeps rigorous polarization maintenance of the optical 
signal in the recirculation path, while relaxing the operation 
requirements of RSOA transmitters used in the fiber cavities. 
Also, a single wavelength-channel is shared for both 
downstream and upstream flows, due to wavelength-reuse 
structure, enabling more efficient optical spectral usage 

The paper is organized as follows: In section II the 
experimental setup is described. In section III the proposed 
topologies are introduced. In section IV one of the proposed 
topologies is investigated by means of numerically 
simulations, contrasting the results (when possible) with 
experimental data. Finally, in Section V we present the 
conclusions of this work. 

II. EXPERIMENT 

The testbed used in the experimental investigations of our 
earlier self-seeding and wavelength-reuse topology [1] is 
schematically illustrated on Fig. 1. This configuration exploits 
downstream carriers generated from conventional self-seeding 
structures, i.e., single-RSOA cavity, employing intensity-
remodulation at the ONT for upstream generation.  

 
Fig. 1. Schematic illustration of the self-seeding and wavelength-reuse 

topology using a single OLT RSOA cavity. [1]. 

The passive inventory comprises three arrayed waveguide 
gratings, AWGs, (with 5.5 dB of maximum insertion loss and 
3 dB spectral bandwidth of 0.5 nm), two 10/90 optical power 
splitters, an optical circulator and a Faraday rotator mirror 
(FRM). Regarding the active devices, both RSOAs at the OLT 
and ONT were directly modulated on 1.25 Gb/s in non-return 
to zero (NRZ) format. The reflective transmitters were 
packaged into TO-can with no temperature control. Also, the 
operating wavelength of the RSOAs was set to 1550.91 nm 
during the measurements. 

In the scenario shown at Fig. 1, the downstream data is 
generated by means of the optical cavity established at the 
OLT in the sequence: RSOA, AWG, power splitter and FRM. 
Each downstream wavelength carrier is sent over 20 km of 
single mode fiber to its specific ONT, through the AWG port 
located at the remote node.  

At the subscriber site, 10% of the optical power of the 
incoming downstream signal is diverted by the ONT power 
splitter to the receiver, for detection of downstream data. The 
remaining optical power is, then, intensity (re)modulated at 
ONT RSOAs with upstream data and sent back to the OLT for 
upstream detection, concluding the wavelength-reuse scheme.  

The topology described in Fig. 1 results in additional 
benefits and reduced drawbacks compared to independently 
conducting each ONT self-seeding and intensity-remodulation 
procedures. The benefits are described as follows:  

First, self-seeding takes places at the OLT, composing a 
few meters cavity in a controlled environment. This 
configuration relaxes the polarization maintenance constrains 
[9], thereby enabling an improvement regarding self-stable 
operation.  

Second, the ultra narrow-band characteristics of the 
downstream carriers provide higher tolerance to chromatic 
dispersion and post-filtering effects. These features reduce the 
impact of amplified spontaneous emission effects on system 
performance, which increases the margin of seed power 
reaching the ONT RSOA [1]. 

 Finally, a single wavelength is shared at each ONT-OLT 
link without the need of an external optical source [1]. In this 
scenario, each OLT RSOA generates its own downstream 
signal as well as the seed light to its corresponding ONT 
RSOAs. This configuration eliminates the dependence of the 
reflective transmitters on the features of an centralized 
external broadband light source, making the topology more 
fault-tolerant to single device failure. Also, it allows better 
optical spectra usage, due to assignment of one unique optical 
band to both data flow directions. 

The reflective transmitters employed in our original 
testbed [1] exhibit low polarization dependence gain              
(< 2 dB), as well as low gain profile (21 dB of maximum gain 
and 5.5 dBm of optical saturation power). As a consequence, 
the values of self-injection power produced by these RSOAs 
were below the level required for achieving self-stability.  

For this reason, an erbium-doped fiber amplifier (EDFA) 
and a set of optical circulators were coupled to the OLT 
RSOA, in order to satisfy the power budget required for self-
seeding process. Thus, the arrangement was designed to 
closely approach high-gain RSOAs, which were 
experimentally unavailable to us, as they are still in the 
development, pre-commercial stage [9-10].  

It should be noted that, without the EDFA, it was not even 
possible to achieve synchronization of the BER meter during 
the experimental evaluations, due to the penalties imposed by 
the low-gain RSOAs. Considering the lack of such high gain 
SOA devices, as well as its impact on the PON network 
performance, we propose, as an alternative, a set of methods to 
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enhance the self-seeding performance of low gain profile 
RSOAs, based on the topology and experimental results of 
Fig. 1. 

III. PROPOSED TOPOLOGIES 

The novel topologies proposed in this work relates to a set 
of experimental apparatus, derived from our experimental 
work of the previous section and applied to optical access 
networks based on wavelength and polarization multiplexing, 
as depicted in Fig. 2. More detailed information can be found 
in reference [12]. 

A. Topology 1 

Figure 2(a) illustrates the topology selected for in-depth 
investigation in this work. In the proposed scheme, for each 
wavelength channel, two RSOA-cavities emitting optical 
signals with orthogonal polarizations are placed at the OLT. 
The Tx RSOA is directly modulated with NRZ format data, in 
order to generate the downstream signals. On the other hand, 
the Aux RSOA is biased with DC current only, in order to 
provide additional optical erasure for the output signals of Tx 
RSOA. Also, a polarization beam splitter (PBS), comprising 
two ports for selecting vertical or horizontal polarization mode 
of the incoming optical signal, a half-wave plate (HWP) and a 
Faraday rotator mirror (FRM) were used in order to ensure 
that the state of polarization (SOP) of the two optical carriers 
with orthogonal polarization is maintained along the 
recirculation paths [9-10]. 

In the first roundtrip, the downstream signal provided by 
Tx RSOA is directed to the PBS, emerging polarized on the 
vertical mode (VM). 90% of this signal power is sent to the 
FRM through the AWG and optical coupler. At the FRM, the 
polarization of this signal is rotated to horizontal mode (HM) 

due to the intrinsic optical features of the FRM, and it is sent 
back to the output port of the PBS. This resulting signal is 
diverted to the Aux RSOA by means of the PBS and HWP, 
closing the recirculation path of the first cavity. 

At the Aux RSOA, the downstream extinction ratio (ER) 
of the incoming signal is suppressed and the optical carrier is 
sent back again to the FRM through the path: PBS, HWP, 
AWG and optical coupler. Once again, the polarization of the 
signal is rotated, now to VM, and it is returned to the Tx 
RSOA, closing up the second cavity. A filter located at the 
OLT front-end ensures that only the Tx RSOA signals will be 
directed to the ONT, to be detected used later as optical-seed 
for upstream transmission. 

B. Topology 2 

 The topology schematically illustrated in Fig. 2(b) allows 
downstream and upstream transmission in orthogonal 
polarizations along the optical fiber by means of two 
independent self-seeding cavities established at the OLT: one 
with data (downstream) and another without data (upstream 
seed). 

The downstream data are generated at the self-seeded OLT 
RSOAs, whose optical signals are polarized along the vertical 
axis, for instance. On the other hand, the optical upstream 
signals are polarized on horizontal axis, and the ONT RSOAs 
are remotely seeded by a CW carrier (without data) located at 
OLT (SU), greatly improving the upstream transmission 
performance, since the optical seed sent for re-modulation in 
the best possible case (ERD = 0.0 dB).  

 However, due to the intrinsic birefringence of single-mode 
fibers, polarization management is needed in order to maintain 

 
Fig. 2. Schematic illustration of the topologies proposed in  [12]. Captions: RD (Receiver of Downstream signals), RU(Receiver of Upstream data), 

SU(Self-seeded Upstream), TU (Transmitter of Upstream data). 
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the orthogonality between the state of polarization of 
downstream and upstream signals throughout the fiber link. 

C. Topology 3 

The topology described in Fig. 2(c) is based on 
independent self-seeding generated signals at both OLT and 
ONT sites, allowing transmission of downstream and 
upstream data to occur in orthogonal polarizations axis along 
the optical fiber. However, the optical cavity length 
established at the user termination is of the order kilometers, 
penalizing the quality of the upstream self-seeding signals [9-
10]. In addition, there are yet the same issues reported for the 
topology of Fig. 2(b), regarding the maintenance of the 
polarization state in bidirectional transmission. 

D. Topology 4 

The scheme shown in Fig. 2(d) is based on the FFCI (Feed 
Forward Current Injection) technique, specifically designed 
for the combined self-seeding and wavelength reuse 
topologies [12]. The basic idea of the FFCI is to dynamically 
change the electric current levels applied to the RSOA, from 
an early reading the bit sequence of the incoming optical 
modulated data, by means of an electrical arrangement 
coupled to the RSOA. The current switching produces changes 
in the optical gain of the RSOA which are synchronized to the 
carrier bit sequence, providing a more efficient optical erasure. 
This technique allows a more efficient erasing of the 
downstream residual noise arising from the optical level ‘1’ of 
the remodulated signal. 

IV. RESULTS 

In order to gain a better grasp regarding the potential of 
our proposals, we decided to conduct a full set of numerical 
simulations before the experimental stage. Specifically, in this 
particular paper, we will focus on the simulation results for the 
topology illustrated in Fig. 2(a). 

Regarding these simulations, numerical convergence is 
assured, as the CW self-seeding signal was established after 
150 optical round-trip iterations. Next, the Tx RSOA is 
directly modulated by a 1.25 Gb/s, NRZ format, pseudo 
random bit sequence pattern of 2

9
-1. The main parameters of 

passive devices are: PBS (25 dB of extinction ratio); AWG 
(5.5 dB of maximum insertion loss and 3 dB spectral 
bandwidth of 0.55 nm); optical circulator (ratio set to 10/90); 
HWP (reflectance < 0.25%); FRM (1.1 dB of insertion loss). 

A. Calibration and Validation  

In order to assure consistency on our simulations, we 
performed a set of calibrations tests using our available 
experimental data as reference [1]. Initially, we performed the 
numerical calibration of the RSOAs gain curve on Optisystem 
13.0, in order to closely approach the gain characteristics 
produced by the reflective-SOAs used in our previous 
experimental investigation [1]. The next step was to perform 
the calibration of simulated self-seeded downstream signals 
against the experimental data, by means of BER 
measurements.  

For this purpose, we first set the downstream extinction 
ratio to 4.0 dB. Then, we have used the ONT photodetector 
responsivity as the only fitting parameter in order to match the 

theoretical BER curve to the experimental data. Once 
agreement was achieved (in this case for R=0.5 A/W) at ERD 
= 4 dB, we have assessed the robustness of our simulation set-
up by using exactly the same set of parameters to generate the  
BER curve for ERD = 5 dB. These results are compared to 
experimental data and also depicted at Fig. 3(a). 

Accordingly to the results, the simulated curve differs no 
more than 0.5 dB (penalty) when compared to the 
experimental data. Hence, for the downstream direction, the 
setup configured on the simulator is clearly reliable. The same 
procedure of calibration and validation was repeated at the 
ONT site. Figure 3(b) shows the self-seeding optical spectra, 
from experiment and simulation.  About the same spectral 
shape and a FWHM of 0.075 nm were obtained in both cases.   

 
Fig. 3.  (a) Downstream BER comparison between simulated curves and 

experimental data [1]. (b) Experimental and simulated self-seeding 
spectra. 

B. Simulation Results for Topology #1 

After checking the accuracy of our simulations, we 
proceeded to evaluate our topology #1. The first step consisted 
of assessing the downstream BER as a function of the ERD 
values. The goal is to define the levels of downstream 
extinction ratio which are still capable of producing a BER 
under the FEC limit (@10

-4
). We evaluated downstream 

transmission over 20 km, for ERD values from 3.0 dB to 7.0 
dB. The results are given at Fig. 4(a). 

A noise floor behavior at a BER level of 10
-3

 is registered 
for downstream extinction ratios around 3.0 dB, establishing 
the lower limit of this parameter to 3.5 dB. On the other hand, 
no floor was recorded for ERD as high as 7.0 dB, allowing a 
BER value as low as 10

-12
 to be reached. It should be pointed 

out that in our previous work [1], satisfactory downstream 
performance was limited to ERD values up to 5.5 dB. Thus, the 
double-RSOA cavity provides a margin of, at least, 1.5 dB in 
the extinction levels for downstream signals. 

The output saturation power of the RSOAs is 
approximately 3.5 dBm. However, most of its power was 
destined to sustain the recirculating cavity, limiting the 
launched power to -11.0 dBm (even in the case of the double-
RSOA cavity). Starting from this low launched power, the 
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upstream performance is penalized, due to the additional 
losses imposed by the loop-back operation of the network.  

In fact, in our investigations, the maximum injection 
power reaching the ONT RSOA after 20 km was 
approximately - 22 dBm. This value is located in the linear 
region of RSOA gain curve, therefore, hindering the complete 
erasure of the optical carrier data. 

 
Fig. 4. (a) BER downstream performance as a function of the ERD levels. 

The self-seeding power is -27 dBm / 0.2 nm and the extinction ratio of 
the PBS was 25 dB. (b) BER upstream performance as a function of the 

ERD values. The link reach and ERUP were set, respectively, to 20 km 

and 11 dB. 

Nevertheless, we evaluated the upstream transmission as a 
function of ERD values. These evaluations were conducted in 
order to achieve BER values around 10

-4
 in such way that the 

upstream signals can be recovered by FEC feature embedded 
at the OLT. These results are shown at Fig. 4(b). 

For a downstream extinction ratio of 0.0 dB, a BER of 10
-

12
 is obtained for a receiver power of approximately -27 dBm, 

about the same power value recorded for the single-cavity 
configuration under the same conditions [1]. Fig. 4(b) 
indicates a BER floor at 10

-5
 for ERD equal to 4.0 dB. Thus, 

the double-RSOA cavity indeed allows successful 
bidirectional transmission over 20 km. 

In order to achieve a better upstream performance, it is 
necessary to improve the power budget. Keeping this in mind, 
there are basically two options: to use RSOAs with higher 
saturation power and optical gain than those employed in the 
experimental work or to employ amplification schemes, such 
as a booster amplifier and/or pre-amplifier.   

In this context, employing the first option and targeting to 
reach an injection power of at least -16 dBm at the ONT-
RSOA, the OLT-RSOA needs to be replaced by one featuring 
a saturation power of at least 10 dBm, which means an 
additional 6.0 dB in power budget. By doing so, it is possible 
to achieve BER values under the FEC limit for an ERD as high 
as 5.5 dB.   

When compared to our earlier work [1], in addition to the 
suppression of the EDFA required at the OLT, the present 
topology allows two carriers of orthogonal polarization 
simultaneously circulating within the cavity, thereby providing 
double optical carrier suppression and improved performance, 
also offering the possibility of polarization multiplexing.  

V. CONCLUSIONS  

 In this paper, we proposed a set of topologies aiming the 
future WDM-PONs networks. Next, we investigate one of the 
proposed topologies, i.e., double-RSOA cavity, in detail, by 
means of numerically simulation, supported by experimental 
data [1]. Improved signal erasure by the double-cavity allowed 
more relaxed extinction ratio constraints, providing  
bidirectional transmission over 20 km even using low-
performance RSOAs, and eliminating the need for an EDFA 
coupled to each OLT RSOA. 
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Abstract— We present a method to optimize all-fiber graphene 

electro-absorption optical modulators built onto a side-polished 

fiber. The polymer superstrate layer was added as a top cladding 

to protect the device. The refractive index and thickness control of 

the polymethyl methacrylate can improve the modulation depth, 

reduce the thickness of the dielectric layer, decrease the drive-

voltage requirements and increase the cutoff frequency. The 

contribution of this work is to demonstrate the design and analysis 

of these all-fiber graphene modulators. 

Keywords— electro-absorption optical modulator; graphene; 

side-polished fiber; PMMA. 

I.  INTRODUCTION 

Graphene, the first 2D material isolated by Novoselov et al. 
[1] in 2004 from a graphite flake, has been studied in photonics 
and optoelectronic devices due to the potential of improving 
their performance because it is a material whose optical 
properties can be controlled by the action of electric field [2]. In 
addition, graphene has been applied in the construction of field-
effect transistors and advanced simulation of devices that 
allowed its operation at high frequency, reaching up to hundreds 
of GHz [3-4]. These results have great importance in the 
communication systems because they are related to the data 
transmission rate, allowing the solution of a consequent problem 
arising from the increased demand for communication services, 
which need to transmit and receive data quickly and efficiently 
[5]. The improvement in the data transmission rate in current 
communication systems has become possible due to the use of 
optical systems, composed by optical fibers as waveguides, that 
are signal transmission medium, and optical modulators as an 
electro-optical signal converter. 

In the fabrication of optical modulators, graphene’s valence 
and conduction bands have a linear energy dispersion and a 
single meeting point known as the Dirac point. These properties 
allow the tuning of graphene’s Fermi level over a wide range of 
wavelengths that enable optoelectronic devices based on 
graphene to operate in a fast regime and broadband region of the 
optical spectrum. This feature induces the high charge mobility 
and allows graphene to absorb a photon of any energy by varying 
the Fermi level through Pauli blocking effect, active by applied 
voltage [6]. Absorption is possible while the conduction band is 
free of charge carriers. However, when the conduction band is 
already full, the electrons are rejected, characterizing the photon 
transmission. Although many types of research about graphene-
based devices report passive operation, the challenge is to take 

advantage of the optical properties control of graphene by 
applying a voltage to the construction of active devices [7]. 

In this paper, we demonstrated a side-polished fiber (SPF) as 
a waveguide with a graphene-based capacitor-like structure 
deposited on the side surface. This design can improve the 
interaction length of the light evanescent field with the graphene 
layers, which have the function of switching the light beam 
through an externally controlled voltage. The polymethyl 
methacrylate (PMMA) C5O2H8 superstrate layer on the 
capacitor structure is a protection device, which can contribute 
to keep the light confined in the SPF and decrease the need to 
deposit a large thickness of the dielectric. PMMA is a versatile 
polymer material suitable for various microelectronic 
applications. Compatible with multilayer processes and 
excellent adhesion to most substrates, it has relative permittivity 
~3, and the refractive index of 1.481 for wavelength of 1550 nm 
[8]. Another important feature is the PMMA can be exposed 
with several regions of the electromagnetic spectrum, allowing 
up to 92% of the light to pass through it [9]. Also, it has a melting 
point of 130 °C and a glass transition temperature of 105 °C. [8]. 

The device efficiency is determined by the capacitor 
specifications such as dielectric permittivity 𝜀𝑟, area A, and 
dielectric thickness d, which are essential to characterize the 
drive voltage 𝑉𝑔, electro-optical bandwidth frequency f and 

modulation depth. 

II. DEVICE DESIGN 

The configuration proposed and simulated by Comsol 
Multiphysics software resembles a capacitor, in other words, 
two conducting graphene-based layers separated by a dielectric 
layer of aluminum oxide (Al2O3) [10] with a PMMA superstrate 
layer added on the capacitor structure where the dielectric 
thickness d and the PMMA thickness were varied to optimize 
the device efficiency. To consider the graphene properties, it is 
necessary to establish the Fermi energy values required to 
characterize the logic level 0 and 1 of light modulation, 
dependent on the wavelength of 1550 nm (telecommunication 
standard) that were assumed to be the Fermi energies of 300 and 
500 meV, respectively [11]. The model design is shown in Fig. 
1 with the capacitor width fixed in 8 µm, having the same size 
as the diameter fiber core. 
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Fig. 1.  Device cross-section schematic: side-polished fiber with two graphene 

layers, the dielectric Al2O3, PMMA superstrate layer and the gold contacts. 

The dielectric thickness d of Al2O3 (refractive index of 1.64) 
was varied of 0.02 to 0.28 µm, while the PMMA layer (refractive 
index of 1.481 at a wavelength of 1550 nm) was varied from 100 
to 700 nm [8, 12-13]. 

III. SIMULATION RESULTS AND ANALYSIS 

A. Interaction between graphene device and light 

The guided modes were calculated using the finite element 
method and the attenuation for each polarization was evaluated 
from the imaginary part of the propagation constant. Here, the 
polarization parallel to the graphene layer is called TE mode and 
the perpendicular polarization is called TM mode [11]. Fig. 2 
shows the modulation depth for both TE and TM mode as a 
function of Al2O3 dielectric thickness, without superstrate [14]. 

 

Fig. 2. Modulation depth comparison between TE and TM modes without 

PMMA [14]. 

For the capacitor model, it was observed that the TM mode 
does not have significant variation, assuming the TE mode as the 
only important mode for future analysis. In this paper analysis, 
the modulation depth values were limited by the condition that 
the light is still confined in the core. 

In Fig. 3 is shown a comparison of the modulation depth as 
a function of Al2O3 dielectric thickness, considering the PMMA 
superstrate with 100, 300, 500 and 700 nm. 

 

Fig. 3. Modulation Depth of TE mode as a function of dielectric thickness with 

PMMA as a superstrate layer. The red curve is the same shown in Fig. 2. 

According to the simulation, there is a high contribution of 
the PMMA superstrate on the modulation depth results, due to 
the high refractive index of PMMA (when it is compared with 
the air) which shifts the optical mode towards graphene, 
increasing the light-graphene interaction [15]. In addition, when 
the layer of PMMA is increased, it is possible to reduce the 
dielectric thickness. Considering the dielectric thickness of 0.05 
µm, we obtained 12.85 dB/mm with 700 nm of PMMA layer, 
which is 85.67 times higher than the model without superstrate 
(~0.15 dB/mm). 

There is a maximum value of dielectric thickness that can be 
obtained for each PMMA thickness. This is caused by the 
confinement condition of the light in the fiber core. Fig. 4a 
shows the TE mode for the PMMA thickness of 700 nm which 
is the case with the maximum value of dielectric thickness (0.05 
µm). With higher values of dielectric thickness, the light 
intensity is not confined in the fiber core as shown in Fig.4b. 

 

Fig. 4. Confinement of the light in the fiber core with PMMA thickness of 700 

nm and dielectric thickness of: (a) 0.05 µm and (b) 0.06 µm. 

In this work, the maximum dielectric thickness of the device 
by using the PMMA superstrate is 0.23 µm, resulting a 
modulation depth of 9.27 dB/mm (wine diamond curve), which 
is more than 2 times higher than the maximum value (4.2 
dB/mm) obtained by the device without PMMA superstrate. 

B. Drive voltage and frequency analysis 

Optical modulators currently operate at GHz frequency 
range [4-7, 10]. In order to analyze the device efficiency, the 

(a)
  

(b)
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modulation depth is plotted as a function of maximum operation 
frequency, considering dielectric thickness of 0.04, 0.14 and 
0.23 µm for PMMA thickness of 100 nm (Fig. 5). The device 
length goes from 0.1 mm (right point) to 1 mm (left point) with 
step of 0.1 mm. 

 

Fig. 5. Modulation Depth as a function of maximum operation frequency for 

device length L from 0.1 to 1 mm. The PMMA superstrate has a thickness of 

100 nm. 

Fig. 6 shows the results for PMMA thickness of 700 nm and 
dielectric thickness of 0.02, 0.04 and 0.05 µm. The device length 
goes from 0.1 mm (right point) to 1 mm (left point) with step of 
0.1 mm. 

 

Fig. 6. Modulation Depth as a function of maximum operation frequency for 
device length L from 0.1 to 1 mm. The PMMA superstrate has a thickness of 

700 nm. 

The L parameter represents the device length that was used 
to calculate the total modulation depth in dB. The side-polished 
optical fiber (also known as D-shaped fiber) has no distance 
from the core to surface and the typical polishing length is 20 
mm, even though the device does not need to be built over its 
entire polished length [14]. Although the long length improves 
the total modulation depth of the device, it affects the cutoff 
frequency limit. In addition, to obtaining a higher frequency, the 
advantage of working with a shorter length is the possibility of 

constructing miniaturized devices, which is the main goal of 
micro and nanotechnology [16]. 

In this work, the goal is to obtain a frequency in GHz with 

the lowest drive voltages (𝑉𝑑) and a modulation depth of at least 

3 dB. The drive voltage was calculated according to equation 

(1). 

Vd =
d∙Ef

2∙e

εrε0π (ħ∙vf)2
 

where the Fermi energy (Ef), electron charge (e), relative 
permittivity of Al2O3 (εr), vacuum permittivity (ε0), normalized 
Planck constant (ħ) and Fermi velocity (vf) are fixed values. The 
only dependence of the drive voltage is the dielectric thickness, 
and due to this, considering a smaller value of dielectric 
thickness, the device needs a lower drive voltage, which is 
shown in Fig. 7. 

With the addition of the PMMA superstrate layer on the 
capacitor structure [11, 15], the dielectric thickness can be 
thinner and, consequently, the device can operate at a lower 
drive voltage. In the device without PMMA superstrate, for the 
dielectric thickness of 0.28 µm, the maximum value of drive 
voltage was 103.4 V and the minimum was 37.2 V (resulting in 
a voltage variation of 66.2 V). Considering the PMMA thickness 
of 700 nm (represented in red line), the maximum drive voltage 
reached was 18.5 V and the minimum was 6.6 V (voltage 
variation of 11.9 V) for dielectric thickness of 0.05 µm, 
requiring less energy to make the transition from one level to the 
other. 

 

Fig. 7. Drive voltage as a function of dielectric thickness d. 

 

IV. CONCLUSIONS 

All analyses were related to the modulation depth of the TE 
mode because the TM mode did not show great change with the 
variation of the dielectric thickness and the PMMA superstrate. 

The PMMA superstrate layer on the capacitor structure 
contributed to decrease the dielectric thickness d and, 
consequently, the lower drive voltage, for the same modulation 
depth. The device with PMMA layer generates higher 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

637



modulation depth because the device deposited onto side-
polished fiber increases the light-graphene interaction. 

The advantage of the thinner PMMA thickness (100 nm) is 
the possibility of designing a device with a higher operating 
frequency up to 4 GHz for a dielectric thickness of 0.23 µm, 
device length of 0.3 mm resulting in a modulation depth of 
almost 3 dB. The disadvantage of this case is the required high 
voltage, which would be from 30.6 to 85.0 V.  

The best result achieved in this work occurred for the values 
of dielectric thickness of 0.05 µm with the PMMA thickness of 
700 nm. With these parameters and device length between 0.2 
and 0.3 mm, it is possible to generate a modulation depth of ~3 
dB for 1 GHz by using a drive voltage variation of 6.6 V. This 
value establishes the difference between the logical levels 0 and 
1, characterized by the Fermi levels 𝐸𝑓 = 300 meV and 𝐸𝑓 = 
500 meV, respectively. 
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Resumo — Este artigo apresenta a análise experimental de 

um sistema híbrido fibra/rádio baseado em redes ópticas passivas 

com capacidade Gigabit (GPON - gigabit-capable passive optical 

network), proposta para redes celulares 5G multibanda, 

operando em frequências de micro-ondas e ondas milimétricas. 

Propõe-se utilizar a infraestrutura de uma GPON existente como 

meio de transmissão para as futuras redes 5G, por meio da 

aplicação da tecnologia rádio sobre fibra em múltiplas bandas de 

frequência, tais como 6 e 26 GHz. A implementação do sistema 

proposto demonstra a interoperabilidade entre sinais em banda 

base GPON e de RF, validando a coexistência quando trafegam 

no mesmo enlace óptico. Atingiu-se valores de relação sinal-ruído 

de 38 e 23 dB para sinais de RF transmitidos nas frequências de 6 

GHz e 26 GHz, respectivamente e EVMRMS (error vector 

magnitude) de 4,85 e 4,69%. 

Palavras-chave — 5G; fotônica de micro-ondas; GPON; rádio 

sobre Fibra. 

I.  INTRODUÇÃO 
 

 O frequente aumento da demanda por serviços móveis, 

combinado com o surgimento de novas aplicações, como a 

quinta geração de comunicação móveis (5G), as cidades 

inteligentes e a Internet das coisas (IoT – Internet of Things), 

exigirão sistemas capazes de satisfazer os requisitos de uma 

sociedade totalmente conectada [1]. O primeiro requisito é a 

mobilidade, devido ao grande aumento de dispositivos móveis 

e conexões wireless, o qual, segundo a Cisco, será de         

11,6 bilhões até 2021. O segundo requisito é a alta capacidade 

de tráfego para crescimento do uso de dados móveis. Segundo 

projeções, estima-se que o tráfego global de dados alcance    

49 Exabytes por mês até 2021 [2]. 

 Espera-se que o 5G ofereça novos serviços e aplicações, 

baseados em diferentes requisitos-chave. Os novos serviços 

cobrem banda larga, baixa latência, longo alcance para 

aplicações em área remota, entre outros [3]. As redes sem fio 

5G suportarão uma maior capacidade e um maior número de 

dispositivos conectados, oferecendo experiência de usuário 

individual a taxas de gigabits por segundo, latência baixa e 

tempos de resposta curto, inferiores a 1 ms [4]. 

 A banda espectral sub-6 GHz e ondas milimétricas, acima 

de 20 GHz, foram reconhecidas como frequências potenciais 

para cumprir os requisitos futuros. Devido à complexidade dos 

componentes de RF para ondas milimétricas, a detecção e 

amplificação nessa faixa são limitadas, além da transmissão 

sem fio apresentar uma grande atenuação no espaço livre 

[5][6]. A fotônica de micro-ondas (MWP – microwaves 

photonic) tem sido demonstrada como uma solução potencial 

para superar as altas perdas e as limitações de hardware 

baseadas em eletrônica dos sistemas wireless de alta 

frequência [7]. 

 A tecnologia de rádio sobre fibra (RoF – Radio over Fiber) 

representa uma solução chave para os requisitos.  A tecnologia 

RoF pode ser explorada para melhorar a cobertura 5G, por 

meio do fornecimento de links de backhaul de alta capacidade 

para pico células do 5G. Os sistemas RoF também podem ser 

utilizados para transportar simultaneamente sinais de banda 

base e RF em diferentes bandas de frequência, na mesma 

infraestrutura óptica [8-10]. Desta forma, é possível aproveitar 

a capilaridade da fibra para distribuir os sinais 5G em 

diferentes locais da rede. 

 Tomotada Kamisaka et al [11] relataram a implementação 

da transmissão em fibra óptica de um sinal em banda base a 

uma taxa de 10 Gbps e um sinal de RF de 60 GHz com 

modulação DPSK em uma taxa de 155 Mbps, operando 

simultaneamente em um único comprimento de onda. 

Posteriormente, em 2003, o mesmo grupo demonstrou uma 

transmissão simultânea de um sinal em banda base a uma taxa 

de 2,5 Gbps, um sinal na faixa de micro-ondas e um terceiro 

sinal em ondas milimétricas na frequência de 59,6 GHz, 

modulado em DPSK a uma taxa de 155,52 Mbps. Todos os 

três sinais foram modulados opticamente em um único 

comprimento de onda, usando um modulador com banda de 

60 GHz [12]. Alguns trabalhos apresentam sistemas RoF 

utilizando WDM-PON [13][14]. 

 O trabalho atual propõe o conceito e apresenta a 

implementação de um sistema híbrido fibra/rádio baseado em 

GPON para redes celulares 5G multibanda. Desta forma, 

almeja-se transmitir simultaneamente três sinais diferentes 

usando a mesma infraestrutura óptica, sendo um sinal de 

banda base GPON e dois sinais para redes 5G na faixa de 

micro-ondas e ondas milimétricas. O trabalho está dividido em 

quatro em seções. A Seção II apresenta a arquitetura do front-

end baseado em GPON, enquanto seus resultados 

experimentais são relatados na Seção III. A Seção IV aborda 

as conclusões do artigo e trabalhos futuros. 
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Fig.1. Diagrama em blocos da arquitetura proposta e validada experimentalmente. 

 

II. ARQUITETURA DE REDE PROPOSTA 
  

 A arquitetura de rede implementada neste artigo se 

assemelha ao esquema proposto por nosso grupo em [10]. 

As alterações foram necessárias para adequar a estrutura aos 

componentes disponíveis em laboratório para a análise 

experimental. A integração de sinais presentes nos sistemas 

móveis na estrutura GPON utilizando a tecnologia RoF 

consiste na transmissão e distribuição simultâneas de 

diferentes sinais de RF usando um conversor eletro-óptico 

para se beneficiar da transmissão em uma infraestrutura 

óptica existente. Aproveitando a capilaridade da GPON, é 

possível fornecer sinais de RF de banda larga. 

 A Fig. 1 descreve um diagrama de blocos da arquitetura 

de front-end proposta e as principais diferenças em relação 

ao proposto no trabalho anterior são: uso de geradores de 

tráfego, conversores de mídia e do combinador e acoplador 

óptico, bem como o uso da frequência de 26 GHz para 

ondas milimétricas. Ainda assim, baseado em uma rede real, 

o esquema foi dividido em duas partes principais: central de 

operações (CO) e usuário final. Na CO, o sinal em banda 

base a ser lançado na GPON em 1490 nm é fornecido 

usando um Gerador de Tráfego Ethernet (GTE1) e um 

conversor de mídia (CM1), usado para desempenhar a 

função do terminal de linha óptico (OLT – optical line 

terminal), o qual estaria conectado a um servidor de 

Internet.  

 Um gerador vetorial de sinais (VSG1 – vector signal 

generator) gera o primeiro sinal de RF (SRF1), na faixa de 

frequências de micro-ondas, correspondendo a um sinal 

modulado em 16-QAM a uma taxa de 120 Mbps em 6 GHz, 

e o VSG2 fornece o segundo sinal de RF (SRF2), na faixa de 

ondas milimétricas, sendo um sinal modulado em QPSK 

com uma taxa de 50 Mbps em 26 GHz. Os sinais de RF são 

modulados no comprimento de onda do laser (LD – laser 

diode) de 1560 nm usando um modulador Mach-Zehnder 

(MZM – Mach-Zehnder modulator), no qual também é 

aplicada a tensão de polarização (Vbias). Um combinador 

óptico une as duas portadoras ópticas (1490 e 1560 nm) e as 

lança em uma mesma fibra óptica. 

     

 O distribuidor geral óptico (DGO) é aplicado para 

distribuição de sinais a vários usuários. No usuário final, há 

um divisor óptico, consequentemente em cada saída terá 

metade da potência do sinal de entrada. Uma saída do 

divisor é conectada a um segundo conversor de mídia 

(CM2), usado para desempenhar a função da unidade de rede 

óptica (ONU – optical network unit) e receber a portadora 

de 1490 nm, assim a informação em banda base recuperada 

é entregue a um segundo Gerador de Tráfego Ethernet 

(GTE2) na função de loopback. Dessa forma, o sinal de 

banda base é lançado de volta ao sistema em uma terceira 

portadora óptica (1310 nm) e sua análise de desempenho é 

realizada pela GTE1. 

 Na segunda porta do divisor, um amplificador de fibra 

dopada com érbio (EDFA - Erbium doped fiber amplifier) 

pode ser utilizado antes do PD para compensar as perdas de 

inserção do MZM, DGO, divisor e combinador. Um filtro 

óptico passa-faixa (OBF – optical bandpass filter) seleciona 

a portadora óptica de 1560 nm e um fotodetector             

(PD - photodetector) converte os sinais de RF de volta para 

o domínio elétrico. Ambos os sinais de RF são amplificados 

por um amplicador elétrico banda larga (AE1), num primeiro 

estágio de amplificação. Um diplexador separa o sinal na 

frequência de micro-ondas do sinal na frequência de ondas 

milimétricas. Cada saída passa por um segundo estágio de 

amplificação (AE2 e AE3). Finalmente, os sinais de RF em  

6 e 26 GHz são analisados por dois analisadores vetoriais de 

sinais (VSA – vectorial signals analyzer)  separadamente. 

Em uma rede real, esses dois sinais de RF seriam irradiados 

por várias antenas em ambientes externos, para o sinal 

transmitido em 6 GHz, e internos, para o sinal de 26 GHz. 
 

III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
  

      Esta seção apresenta os resultados experimentais da 

arquitetura de front-end baseada em GPON para as redes 5G 

multibanda. A Fig. 2 mostra o setup experimental, o qual 

está de acordo com o diagrama da Fig. 1. Os Geradores de 

Tráfego Ethernet TSW900ETH da WISE aplicam ao 

sistema uma taxa de dados de 100 Mbps limitada pela 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

640



interface elétrica de CM1 e CM2. Os conversores de mídia 

MC-10/100-DF-M2S-EX da Tuolima transmitem e recebem 

sinais ópticos em banda base a 1490 e 1310 nm. Um gerador 

de sinais vetoriais N5173B (VSG1) da Keysight gera um 

sinal de RF modulado em 16-QAM na frequência de 6 GHz 

(SRF1). Um gerador de formas de onda arbitrárias       

(AWG - arbitrary waveform generator) banda larga 

M9505A da Keysight gera sinais QPSK em banda base e um 

segundo gerador de sinais vetoriais (VSG2) PSGE8267D, 

também da Keysight, converte para 26 GHz (SRF2). Os 

sinais de RF são modulados pelo MZM em uma portadora 

óptica no comprimento de onda de 1560 nm, configurado no 

LD com uma potência de 11 dBm. Avaliou-se o uso de dois 

moduladores: o modulador Mach-Zehnder com um único 

interferômetro (SD-MZM – single-drive Mach-Zehnder 

modulator) e o modulador Mach-Zehnder com 

interferômetro duplo (DD-MZM – dual-drive Mach-

Zehnder modulator). Os dois moduladores são polarizados 

próximo ao ponto de quadratura. O SD-MZM é alimentado 

com uma única tensão (Vbias) e os sinais de RF são 

combinados por um diplexador Marki DPX-1721 antes de 

serem inseridos à única porta de RF do modulador. Já ao 

DD-MZM são aplicadas duas alimentações, Vbias1 referente 

à SRF1 e Vbias2 referente à SRF2, sendo que cada sinal de RF 

é aplicado às portas de RF independentemente. Além disso, 

um combinador óptico acopla o sinal óptico modulado do 

MZM e do CM1 e os lança em uma infraestrutura GPON. 
 

 
Fig. 2. Foto da montagem experimental. 

 

No usuário final, o divisor óptico aplica em cada uma de 

suas saídas a mesma informação de entrada, porém com 

metade da potência. O CM2 recebe a informação contida nos 

comprimentos de onda das duas portadoras que foram 

transmitidas, mas converte apenas o sinal contido em      

1490 nm em tráfego Ethernet e entrega ao GTE2. O tráfego 

de retorno é inserido na rede usando o comprimento de onda 

de upload do CM2 em 1310 nm e o GTE1 realiza a análise de 

desempenho, medindo a taxa de transferência e a latência. 

Além disso, um computador pessoal (PC1 – personal 

computer) é conectado ao CM1 fazendo o papel de um 

servidor e um segundo PC2 é ligado ao CM2 no usuário para 

realizar transferências de arquivos e fluxos de vídeo. 

Em paralelo, um filtro passa-faixa óptico elimina a 

informação em 1490 nm e apenas a portadora de 1560 nm 

alcança o fotodetector XPDV2150RA da u2t. Depois do 

primeiro estágio de amplificação em AE1, um diplexador 

Marki DPX-1721 separa os sinais de RF transmitidos em      

6 e 26 GHz, os quais são amplificados por AE2 e AE3, 

respectivamente. Utilizou-se um analisador de espectro 

elétrico FieldFox N9952A da Keysight e um analisador de 

sinais vetoriais MS2830A da Anritsu para as análises dos 

sinais de RF.  

A investigação sobre o sinal em banda base referente ao 

sinal Ethernet da GPON aborda cinco situações diferentes de 

medidas para a análise de desempenho da rede. A primeira 

situação se refere à ligação back-to-back (B2B) para o sinal 

GPON, ou seja, o CM1, alimentado por GTE1, foi conectado 

diretamente ao CM2, que foi ligado ao GTE2. A segunda 

medida associa o sinal GPON na infraestrutura de rede 

elaborada. O terceiro e quarto caso implicam no acionamento 

ora do sinal de RF em 6 GHz, ora do sinal de 26 GHz 

respectivamente, trafegando simultaneamente com o sinal 

em banda base na rede óptica. Por fim, a medida é realizada 

quando todos os três sinais trafegam simultaneamente no 

sistema. Vale ressaltar que o foco da análise é o desempenho 

da última situação comparada ao B2B. As outras situações 

foram investigadas com o objetivo de verificar a influência 

da coexistência entre os sinais separadamente.  

As medidas de vazão e latência do sinal em banda base 

transmitido na GPON são apresentadas na Fig. 3, em função 

do tamanho dos pacotes e das situações de medidas 

propostas. Com os geradores de tráfegos utilizados foi 

possível gerar transmissões de pacotes de 64, 128, 256, 512 e 

1024 Bytes e observou-se um aumento da taxa de 

transmissão real, ao passo que se aumenta o pacote. 

Conforme mostrado em Fig. 3 (a), a maior taxa de dados 

alcançada foi de 98,08 Mbps transmitindo pacotes de 1024 

Bytes, e a vazão por pacote foi mantida aproximadamente a 

mesma em todas as medidas efetuadas. Isso quer dizer que a 

coexistência dos sinais de RF e GPON não afetam o 

desempenho do sistema em vazão, assim como não afeta em 

latência, de acordo com o apresentado na Fig 3 (b). A 

latência máxima foi de apenas 0,43 ms para o pacote de 1024 

Bytes. Os GTE1 e GTE2 foram substituídos por dois 

notebooks, e conectados em rede através do sistema 

proposto. Assim, copiamos um arquivo que se encontrava no 

PC1 (Servidor da rede) para o PC2 (Usuário) simulando um 

download. Todos os sinais de RF foram mantidos ativos, já 

que não se notou influência na vazão ou latência pela 

presença desses sinais. A Fig. 4 ilustra a transferência de 

arquivos mencionada anteriormente e nota-se que vazão 

média foi de aproximadamente 95,2 Mbps. 

O desempenho dos sinais de RF foi avaliado através da 

análise da relação sinal-ruído (SNR – signal to noise ratio) 

de cada sinal na saída do sistema. SRF1 e SRF2 foram 

analisados isoladamente, trafegando unicamente pela rede; 

compartilhando o meio de transmissão com o outro sinal de 

RF ou com o sinal em banda base da GPON; e por último 

com todos os sinais ativos.  É importante ressaltar que os 

valores de potência utilizados para a transmissão dos sinais 

de RF foram de 10 e 13,5 dBm, para a portadora transmitida 

em 6 e 26 GHz, respectivamente, e além disso todas as 

medidas foram feitas após todos os estágios de amplificação 

do sistema.  
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Fig. 3. Desempenho da GPON em função do tamanho dos pacotes e 

situações de medidas: (a)Vazão; (b) Latência. 

 

 
Fig. 4. Transferência de arquivo. 

 

Primeiramente, utilizou-se um modulador óptico SD-

MZM FTM7939EK da Fujtsu para a conversão dos sinais de 

RF para o domínio óptico. Vale mencionar que a perda de 

inserção desse modulador é de 8 dB e a Vbias foi ajustada 

para 8,25 V. Nesse caso, como há apenas uma entrada de RF 

no MZM, um diplexador soma o espectro dos dois sinais 

antes da modulação. A Fig. 5 mostra as curvas das SNRs 

medidas conforme mencionado anteriormente em função da 

potência óptica recebida no fotodetector, cuja potência 

máxima obtida foi de -8 dBm. Para reduzir a potência óptica 

no PD foi utilizado um atenuador óptico variável            

(VOA – variable optical attenuator). Com isso atenuou-se o 

sinal presente na portadora óptica de 1560 nm em até 8 dB, 

simulando a transmissão por um enlace óptico de 40 km, 

considerando a fibra com atenuação de 0,2 dB/km. Nota-se 

que para o sinal de RF transmitido em 6 GHz, não houve 

variação significativa no valor da SNR com a ativação dos 

outros sinais para serem transmitidos simultaneamente. O 

valor máximo da SNR obtida foi de aproximadamente 30 dB 

para a potência óptica recebida de -8 dBm em todas as 

situações. Porém percebe-se que a ativação do sinal de RF de 

6 GHz influencia negativamente na SNR do sinal de 26 GHz. 

Verifica-se uma degradação de 7,48 dB para a potência de    

-9 dBm, reduzindo a relação sinal-ruído de 27,54 para 20,06 

dB. 

 
Fig. 5. Análise de SNR para os sinais de RF utilizando o SD-MZM. 
 

Depois, o modulador óptico foi subtituído pelo DD-

MZM MZDD-LN-10 da iXblue Photonics, cuja perda de 

inserção é de 4 dB e o diplexador foi retirado do sistema por 

não se fazer mais necessário. O uso do DD-MZM reduz as 

interferências entre SRF1 e SRF2 decorrentes da não 

linearidade do processo de modulação, uma vez que os sinais 

de RF são modulados de forma independente. Como há duas 

entradas para os sinais de RF, as tensões de polarização para 

cada sinal são distintas e podem ser otimizadas. Sendo assim, 

foram ajustadas como Vbias1 = 3,3 V e Vbias2 = 3,8 V. A Fig. 6 

apresenta as curvas das SNRs medidas em função da 

potência óptica recebida no fotodetector utilizando o DD-

MZM. Observa-se um aumento da máxima potência óptica 

recebida para -6 dBm, que é atribuído a menor perda de 

inserção do modulador dual-drive. Em situações reais, esse 

aumento de potência de 2 dB em relação a obtida com o SD-

MZM, implica um aumento no enlace de 10 km. Para a 

análise do sinal em 6 GHz percebe-se que também não houve 

influência sobre a SNR na coexistência dos sinais, porém um 

aumento pode ser visualizado em relação a medida da Fig.5. 

Em termos de comparação, para a potência de -8 dBm, 

obteve-se uma SNR em torno de 37 dB, onde o ajuste 

individual da tensão de polarização em 6 GHz foi 

responsável pela melhoria. Para a análise do sinal em          

26 GHz constata-se uma redução significativa para 1,87 dB 

na degradação a qual o sinal em 6 GHz impõe ao sinal na 

frequência mais alta. Na potência de -9 dBm, a SNR 

degradou de 24,76 para 22,89 dB e apesar da influência ter 

diminuído com o uso do DD-MZM, o valor da SNR quando 

se transmite o sinal em 26 GHz isoladamente ou junto com o 

sinal em banda base, também diminui. Isso se justifica pelo 

fato de que esse modulador possui uma perda na conversão 

eletro-óptica maior em 26 GHz em relação ao modulador 

usado anteriormente. 
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Fig. 6. Análise de SNR para os sinais de RF utilizando o DD-MZM. 
 

Considerando todos os sinais ativos, foram coletados os 

espectros modulados dos sinais em 6 e 26 GHz, os quais 

estão apresentados na Fig. 8.  Na portadora de RF de 6 GHz, 

foi modulado um sinal a uma taxa de 120 Mbps em            

16-QAM, o qual após ser transmitido pelo sistema sofreu o 

processo de demodulação e sua constelação está apresentada 

juntamente com o espectro em Fig. 7 (a). Já a Fig.7 (b) 

mostra o espectro modulado recebido do sinal presente em 

26 GHz e a constelação após a demodulação da informação 

transmitida em QPSK a uma taxa de 50 Mbps. Além da SNR 

como métrica de desempenho, mediu-se também o EVMRMS 

e os valores obtidos foram de 4,85 e 4,69 % para os sinais de 

RF em 6 e 26 GHz, respectivamente.  
 

 

 
Fig. 7. Espectros modulado nos VSGs e constelação: (a) 6; (b) 26 GHz. 

 

IV. CONCLUSÕES 

Um sistema híbrido fibra/rádio baseado em GPON para 

redes celulares 5G multibanda, operando nas faixas de 

micro-ondas e ondas milimétricas, foi proposto, 

implementado e validado experimentalmente para as 

frequências de 6 e 26 GHz. Provou-se experimentalmente a 

interoperabilidade entre GPON e sinais de RF, validando a 

convivência dos sinais de bandas distintas trafegando na 

mesma fibra óptica. O sinal GPON em banda base 

apresentou 98,08 Mbps para vazão e 0,43 ms para latência, 

limitados apenas pela capacidade de tráfego dos CMs. Para 

os sinais de RF, a utilização do DD-MZM reduziu 

significativamente a degradação imposta ao sinal em 26 GHz 

na presença do sinal em 6 GHz de 7,48 para 1,87 dB se 

comparada ao uso do SD-MZM. Considerando o cenário de 

uma rede real, com todos os três sinais trafegando na rede, os 

valores de EVMRMS foram de 4,85 e 4,69% para os sinais em 

6 e 26 GHz, respectivamente, suficientes para atender os 

requisitos de redes móveis. Como sugestões para trabalhos 

futuros, propõe-se a utilização de conversores de mídia com 

capacidade de maiores taxas de dados para transmissão do 

sinal em banda base. Para os sinais de RF, pretende-se 

realizar a transmissão em uma rede óptico-wireless. 
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Abstract—This paper presents a numerical digital 

performance analysis of a photonics-based RF amplifier (PBRA) 

in terms of bit error rate, as well as a new topology to increase the 

optical power level at the photodetector, with the purpose of 

enhancing the optical backhaul and/or fronthaul from optical-

wireless networks. PBRA applies the four-wave mixing nonlinear 

effect, obtained by the use of a piece of highly nonlinear fiber, to 

provide RF amplification in radio over fiber (RoF) systems. The 

PBRA new topology provides 12.6 dB additional optical power, 

when compared with the original proposal, which implies in a 

reach improvement of 63 km in the backhaul/fronthaul. 

Keywords— backhaul, fronthaul, microwave photonics and 

radio over fiber. 

I.  INTRODUCTION 

New technologies have been proposed to supply humanity 
needs in the past few years. In telecommunications, high 
resolution video stream, fast internet connectivity, Internet of 
Things (IoT), smart cities and others can be used as examples 
[1]. These new technologies increase the data demand on the 
network, making it necessary a constant study on how to supply 
this demand [2]. In order to achieve high data rates, the 
millimeter-wave (mm-Wave) frequency range is proposed in the 
literature mainly for its low exploitation and available 
bandwidth. Future cellular networks proposals, such as 5G, 
expect bandwidths of hundreds of megahertz in sub 6 GHz and 
mm-wave frequencies range [3-5]. However, systems operating 
with wide bandwidth in high frequencies creates challenges such 
as high free space losses, high cables attenuations, increase on 
the complexity and cost of electronic components.  

In this context, optical backhauls are proposed to best deal 
with the information on a low loss environment making use of 
radio over fiber (RoF) technique, which propagates 
radiofrequency (RF) signals on optical fibers to remote access 
and antennas [6-8]. Moreover, studies on microwave photonics 
(MWP) area have enabled the development of optoelectronic 
devices with the advantages of broadband operation, 
electromagnetic interference immunity and reduced complexity 
[9][10].  

One of the advances on MWP regards a methodology for 
increasing the RF power in RoF systems, as introduced by Wall 
and Foster in 2012 [11]. They made use of a non-linear effect 
named four-wave mixing (FWM) and successfully 
demonstrated 9 dB of RF gain from 1.0 to 14 GHz. Posterior 

works available in the literature have optimized the innovative 
technique and evaluated it as a function of diverse parameters 
and figures of merit, as following:  pump wavelength spacing, 
FWM product order, polarization voltage (Vbias) of a Mach-
Zehnder modulator (MZM), RF-driven signal level, frequency 
range up to 50 GHz, RF gain, signal-to-noise ratio (SNR), phase 
noise, error vector magnitude (EVM), spurious-free dynamic 
range (SFDR) and temperature [12-15]. In [13], the approach 
was named as Photonics-Based RF Amplifier (PBRA) and 
applied to a RF front-end based on a photonics-assisted RF up-
conversion and amplification. 

This work presents a complementary analysis of our 
previous papers, since it relies on an unprecedented numerical 
digital performance analysis and the proposal of a new topology 
for increasing the optical-wireless network reach. The PBRA 
digital performance was conducted as a function of bit error rate 
(BER) using Optisystem. The manuscript is structured in other 
four sections. Section II presents the PBRA operational 
principle. In Section III, the numerical BER analysis is 
presented. New topology for optical gain in relation to previous 
works is described and evaluated in Section IV. Finally, the 
conclusions are drawn in Section V.  

II. PHOTONICS-BASED RF AMPLIFIER 

PBRA consists of an optical-based technique to provide RF 
gain in RoF systems. The technique makes use of the FWM 
effect, reaching rearrange the optical modulated signal energy 
distribution in order to increase the RF power after the 
photodetection process. The goal is generate FWM products 
with more effective power distribution in the sidebands, where 
the RF information is carried. The FWM sideband is filtered and 
then photodetected to achieve the desired RF gain [13].  

Fig. 1 illustrates the RoF and the PBRA systems with 
kilometers of single mode fiber (SMF) to cover a backhaul 
range. The PBRA proposal includes new components in the 
system, such as a second continuous wave (CW) laser, an optical 
coupler (C), two polarization controllers (PC), a piece of high 
non-linear fiber (HNLF) and an optical tunable pass-band filter 
(OTPBF). The use of two lasers enables the generation of optical 
carriers at distinct wavelengths, which are combined and 
posterior modulated by the RF signal. The resultant electrical 
field at MZM output is launched to the HNLF to enhance the 
FWM effect, in which the original optical carriers transfer part 
of their energy to the new spectral components at frequencies   
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3 = 21 – 2 e 4 = 22 – 1. It means that FWM products are 
generated. The PCs are required to ensure the same polarization 
for both optical carriers from lasers and, consequently, 
enhancing the FWM efficiency.   

We have guaranteed the same optical power (Popt) at the 
photodetector input, with the aim of performing a fair 
comparison between PBRA and conventional RoF, at                 
Popt = -0.4 dBm. The photonics-based RF gain definition is 
regarding the RF output power (Pel). It will be considered gain 
when the Pel is grater in the PBRA proposal, which means           
Pel 2 > Pel 1. We have established the parameters at the 
simulation according to practical values for the RoF setup, as 
following: a CW laser with 10 MHz of linewidth have been set 

at  nm and optical power of 8 dBm. The HNLF in the 
PBRA schematic presents the following characteristics: zero-

dispersion at 0 = 1557 nm, attenuation of  = 0.8 dB/Km, length 
of L = 470 m, dispersion slope (1150 nm) of                                        
So = 0,023 ps/nm2/Km and a non-linear coefficient of                       

 = 28 W-1Km-1. We configured two CW lasers with 10 MHz of 

linewidth at 1 = 1556.8 nm and 2 = 1557.2 nm and 30 dBm of 
optical power each. The OTPBF has been set to filter a 0.8 nm 
bandwidth centered at 1557.6 nm, in order to filter the first FWM 

product according to (22 – 1). For both systems we have used 
a single-drive MZM with insertion loss of 8 dB, 2 km of SMF 

with attenuation  = 0.2 dB/km, and a BER test (BERT) block 
to perform the BER study. Fig. 2 shows the optical spectrum at 
the HNLF output and, its inset shows a zoom in view of the first 
FWM product, where one can observe a more effective power 
distribution in its sidebands when compared with a central 
wavelength from RoF optical spectrum. 

 

 

(a) RoF 

 

(b) PBRA 

Fig. 1. RoF and PBRA systems schematics. 

 

Fig. 2. HNLF output optical spectrum with the FWM products. Inset shows 
a zoom-in-view of the first FWM product to be filtered. 

 

The RF modulated signal consist in a quadrature amplitude 
modulation with 16 symbols (16 QAM) operating at 6 GHz and 
bit rate equal to 1 Gbit/s. Fig. 3 shows the electrical spectra at 
the photodetector output. By the difference between the RF peak 
powers at 6 GHz, we can observe a gain of 10 dB comparing the 
PBRA with the conventional RoF system. 

 

Fig. 3. Photodetected RF spectra of RoF and PBRA systems. 

III. PBRA DIGITAL PERFORMANCE ANALYSIS 

In order to estimate the PBRA BER, first we have to define 
the adopted method. The idea of relative frequency in BER 
estimative is a relation between the numbers of occurred errors 
and the total transmitted bits. The relative frequency tends to the 
real system BER when the number of transmitted bits tends to 
infinite. For estimate the system BER, we have used 8192 
transmitted bits and made a mean of ten iterations results as 
described in (1). It is worth mentioning that each iteration was 
made by the BERT block and, the mean was made manually. 
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To trace the BER per Eb/N0 curve, the described procedure 
was made for different SNR conditions. In (2) we show the SNR 
to Eb/N0 conversion, where Eb is the average bit energy, Rb is the 
data bit rate, N0 is the unilateral noise power spectral density and 
B is the bandwidth of the reception filter. The reception filter 
was configured with B equal 1.5 GHz and, as mentioned in 
Section II, the RF modulated signal consists in a 16 QAM 
operating with Rb equal to 1 Gbit/s.  

𝐸𝑏

𝑁0

=  
𝑆𝑁𝑅. 𝐵

𝑅𝑏

 (2) 

We have analyzed a back-to-back (B2B) system, which 
consists in the vector signal generator directly connected at the 
receiver block, for the simulation validation by comparing with 
de theoretical BER of the 16 QAM modulation, described by        
(3) [16]. Fig. 4 presents the theoretical 16 QAM BER and the 
estimated BER curves of the B2B, RoF and PBRA systems. 

𝐵𝐸𝑅 =  
3

8
𝑒𝑟𝑓𝑐 (√

2. 𝐸𝑏

5. 𝑁0

) (3) 

 

Fig. 4. BER comparison between PBRA, RoF, B2B and theoretical 
for 16 QAM modulation. 

 

As shown in Fig. 4, the PBRA presents approximately 1 dB 
performance decrease when compared with the RoF system. A 
probable cause for this decay is the imperfect phase matching of 
the FWM effect [17]. This means that the modulated signal at 
the first product presents a distortion that harms the performance 
of the system, which does not occurs in the modulated pump of 
the RoF system. 

In practical environment, it is valid to assume that the RF 
noise condition will be the same for both systems, which means 
that even with 1 dB of performance decrease, the PBRA will 
present a smaller BER due to its RF gain. In other words, the 
PBRA SNR will be 10 dB greater than the RoF system according 
to our simulation condition, which means that the BER 
comparison between both systems should be made for different 

values of SNR. For example, a RoF system operating at 4 dB of 
SNR will operate at 14 dB (4 dB + RF gain of 10 dB) with the 
PBRA approach, once the signal power is the only changed 
variable due its RF gain.  

IV. TOPOLOGY FOR EXTEND THE BACKHAUL RANGE 

With the purpose of increase the optical power at the HNLF 
output and extend the optical backhaul range, we successfully 
propose a new topology for the PBRA approach. Fig. 5 presents 
the proposed schematic, in which the optical power after the 
optical coupler 1 (C1) is divided between the MZM and a pump 
to be applied directly in the HNLF input by using the coupler 2 
(C2). The power at the MZM is direct related to the modulation 
efficiency and, in this way, with the RF gain. This means that 
when we split the power to create a pump at the HNLF, we 
decrease the RF gain for the same photodetected optical power 
(normalized to compare). On the other hand, the pump at the 
HNLF impacts directly on the FWM efficiency, increasing the 
received optical power at the photodetector. 

 

 

Fig. 5. PBRA schematic proposal for enhancing the optical power at the 
photodetector input. 

 

To facilitate understanding, we proposed a scheme to name 
the power distribution. The PBRA will have now a code to 
specify the power percentage that will go to the MZM and to the 
pump. For example, PBRA 75-25 means that 75% will go to the 
MZM and 25% to the optical pump. To corroborate with the new 
nomenclature, the original PBRA proposal will be named as 
PBRA 100-00. Fig. 6 presents the optical spectra in the HNLF 
output for some power distribution schemes and, one can 
observe that the optical power increases when more power is 
allocated to the pump. The achieved optical gain are 8 and      
12.6 dB for the PBRA 75-25 and 50-50 respectively when 
compared with the PBRA 100-00. This optical gain allows an 
increment in the backhaul range in 40 km for the PBRA 75-25 

and 63 km for the PBRA 50-50 using a SMF with  = 0.2 dB/km 
and considering the same photodetected power Popt = -0.4 dBm. 

Fig. 7 shows an opposite behavior for the RF gain when 
compared with the optical spectrum. As expected, the RF 
photodetected power will decay as the optical power at the MZM 
decreases [13], which means that we have to optimize the new 
setup for each scenario differently, compromising between RF 
gain and optical power for backhaul range increment. The RF 
gain for the new proposals are 8 and 5 dB for the PBRA 75-25 
and 50-50 respectively when compared with the conventional 
RoF. 
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Fig. 6. HNLF output optical spectra comparison. Inset shows a zoom-in-view 
of the first FWM product to be filtered. 

 

 

Fig. 7. Photodetected RF spectra comparison. 

 

Finally, we have performed a digital performance study 
through BER analysis for the new topology. Fig. 8 shows the 
results and, as the optical power in the MZM decreases, the 
digital performance decreases as well, for example, the PBRA 
without the pump have all the optical power for the  
MZM and, in this way, have the best performance between the 
proposals. After the PBRA 100-00, the 75-25 have a better 
performance than the 50-50 for high SNR. Even with the 
performance decrease, when compared with the RoF system, all 
the proposals have a smaller BER value, since the SNR is greater 
with the PBRA for the same RF noise condition due to its gain. 
The imperfect phase matching of the FWM products continues 
to be the probable cause for the worse digital performance 
behavior. In this case, with less optical power in the MZM and 
more power in the HNLF to increase the FWM efficiency, the 
distortion in the modulated signal becomes more harmful than 
in the original proposal, justifying the digital performance 
decrease. 

 

 

Fig. 8. BER comparison between PBRA 100-00, PBRA 50-50, 
PBRA 75-25 and theoretical for 16 QAM modulation. 

V. CONCLUSIONS 

We have numerically analyzed the digital performance of a         
photonics-based RF amplifier and proposed a PBRA topology 
variation as new method to increase the backhaul/fronthaul 
reach of optical-wireless networks. A 16 QAM modulated signal 
with 1 Gbit/s at 6 GHz have been considered in the numerical 
simulations. Numerical results demonstrated 10 dB RF gain and 
1 dB penalty in comparison to the conventional RoF system, 
which can be explained by the degradation on the FWM 
products phase matching. Moreover, it has been obtained        
12.6 dB optical gain, allowing a 63 km improvement in the 
backhaul/fronthaul reach. However, an opposite behavior has 
been observed in the RF gain due to the reduced power level at 
the MZM, which reduces the modulation efficiency. As a 
conclusion, the novel PBRA topology enables a trade-off 
between RF gain and optical power for increasing the 
backhaul/fronthaul reach. Future works regards the 
implementation of the novel PBRA technique in 5G optical-
wireless networks operating in the mm-waves. 
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Resumo—Sinais DP-QPSK são analisados após o uso de
amplificador óptico a semicondutor operando em regime de
ganho linear. Para potência óptica igual ou inferior a -7 dBm
e uma OSNR maior do que 15 dB, o SOA (polarizado com uma
corrente de 200 mA) apresentou resultados satisfatórios (EVM
igual o menor do que 32%, equivalente a um limite de BER de
10−3), para a transmissão e detecção do sinal óptico DP-QPSK
em uma taxa de 32 GBaud (128 Gbps).

Palavras-Chave—sinais multiníveis, multiplexação em dupla
polarização, amplificador óptico a semicondutor.

I. INTRODUÇÃO

NOS últimos anos, a demanda de tráfego de informação
vem crescendo acima da capacidade de transmissão pela

fibra convencional, exigindo melhorias nas redes ópticas nos
aspectos de eficiência de modulação, sensibilidade do receptor,
utilização de técnicas de processamento digital de sinais
(DSP), e outras [1].

Buscando melhorar o desempenho das redes ópticas,
formatos avançados de modulação multinível tornaram-se
atraentes em comunicações ópticas, incluindo a modulação
por deslocamento de fase em quadratura (Quadrature Phase
Shifting Keying - QPSK) e a modulação de amplitude em
quadratura (Quadrature Amplitude Modulation - QAM) [1].
De fato, estes formatos possuem maior eficiência espectral e
necessitam menor largura de banda óptica útil, comparados
ao convencional OOK (On-Off Keying), para uma mesma taxa
de transmissão (em bits/s). Juntamente com esses formatos
avançados, uma maior eficiência espectral é obtida quando
esses sinais são multiplexados em dupla polarização (Dual
Polarização - DP), sendo o mais comum o DP-QPSK.

O amplificador óptico semicondutor (Semiconductor
Optical Amplitier - SOA) vem ganhando a atenção da

Esse trabalho foi apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP - contratos: 2017/20121-8, 2014/18791-7,
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comunidade científica por ser um dispositivo de grande
versatilidade. O SOA além de ser usado para amplificação
(redes metropolitanas de -̃ 20 km) [2], pode ser usado para
executar funções como a conversão de comprimento de
onda [3], a regeneração totalmente óptica de sinal IM-DD
[4], de sinal modulado em fase como o DPSK (Differential
Phase-Shifit Kyeing) [5], o QPSK (Quadrature Phase-Shifit
Kyeing) [6] e o DQPSK (Differential Quadrature Phase-Shifit
Kyeing [7]; de sinal QAM [8], roteamento de comprimento
de onda [9], porta lógica [10]. Para realizar algumas dessas
funções, são utilizados os efeitos não-lineares que ocorrem
no SOA, quando este tem seu ganho óptico saturado. Tais
efeitos podem ser a modulação cruzada de ganho (Cross
Gain Modulation – XGM), a modulação cruzada de fase
(Cross-Phase Modulation – XPM), a auto modulação de fase
(Self-Phase Modulation – SPM) ou a mistura de quatro ondas
(Four-Wave Mixing – FWM).

Quando se utiliza o SOA para amplificar sinais multiníveis,
os efeitos não-lineares supracitados tornam-se indesejáveis,
causando distorções nos sinais multiníveis. Os efeitos SPM
e XPM distorcem a fase dos sinais multiníveis, pois estes
efeitos geram ruído de fase não-linear que se somam à fase do
sinal. A intensidade desses efeitos não-lineares é dependente
da potência óptica na entrada (Pin) do SOA. Quanto maior
for a potência na entrada do SOA, maior será a intensidade
dos efeitos não-lineares devido à saturação do ganho do
amplificador. Por esse motivo, SOAs com alta potência de
saturação de saída (refere-se à potência de saída para o qual o
ganho do amplificador cai pela metade, 3 dB) são desejáveis,
evitando-se a saturação do ganho desse amplificador em
potências menores.

Nesse trabalho, estuda-se o impacto da saturação do ganho
do SOA no desempenho de um sinal óptico multinível
DP-QPSK em taxa de 32 GBaud, quando a potência desse
sinal óptico é variada na entrada do SOA comercial InPhenix,
o qual foi usado para amplificação óptica.

II. METODOLOGIA

Os testes experimentais deste trabalho foram realizados
no "best-bed" do LASOR (Laboratório de Sistemas
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Fig. 1. Diagrama esquemático da montagem experimental utilizada na caracterização do sistema óptico DP-QPSK amplificado por SOA: 1- divisor de feixe
óptico e 2- combinador de feixe óptico.

Ópticos Reconfiguráveis) no CPqD (Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento em Telecomunicações) e sua configuração
é mostrada na Fig 1. O transmissor DP-QPSK é um TOSA
(Transmitter Optical Sub-Assemblies) 200G, um transmissor
óptico baseado em modulador polimérico da BrPhotonics.
O TOSA proporciona desempenho estável até 75 ◦C com
controle termo-elétrico da polarização do transmissor, 23
GHz de banda eletro-óptica e largura de linha de 100 kHz.
A taxa de transmissão do sinal DP-QPSK foi de 32 GBaud
(128 Gbps), gerada por processamento de sinal digital
(DSP) e um DAC (conversor analógico digital) da placa
ClariPhy CL20010, a qual também gera a sequência de bits
pseudo-aleatória PRBS (Pseudo Random Bit Sequence) de 231

-1. As quatro saídas de RF do DAC geram as componentes
I e Q de cada polarização X e Y, sendo amplificadas pelos
"drivers de RF" para, então, controlar-se o modulador
DP-QPSK. O sinal óptico é gerado por um laser de cavidade
externa (External Cavity Laser - ECL) com largura de linha
de 100 kHz e comprimento de onda de 1550 nm.

O atenuador óptico variável (VOA) na saída do transmissor
é utilizado para controlar a potência (Pin = -7,5; -10,5 e/ou
-12,5 dBm) do sinal DP-QPSK na entrada no SOA. Além
disso, o VOA na saída do EDFA é usado para controlar o nível
do ruído ASE (Amplified Spontaneous Emission) gerada pelo
EDFA e adicionado ao sinal pelo acoplador óptico. O filtro
óptico passa-banda (Optical Band-Pass Filter - OBPF) é usado
para filtrar a ASE fora da banda do sinal óptico. O ruído ASE
é utilizado para variar a relação sinal/ruído óptico (Optical
Signal Noise Ratio - OSNR), sendo esta medida usando-se o
analisador de espectro óptico (Optical Spectrum Analyser –
OSA), retirando 1% do sinal DP-QPSK no divisor óptico. O
restante do sinal é controlado pelo polarizador e enviado ao
receptor coerente (híbrida 90 ◦ de dupla polarização). O sinal

DP-QPSK recebido é então decodificado (ClariPhy CL20010
e o DSP é usado para calcular a taxa de erro de bit (Bit Error
Rate - BER) ou erro vetorial (Error Vector Magnitude - EVM).

O SOA é um modelo comercial (IPSAD 1503, InPhenix)
especialmente montado na Unicamp, com estrutura de
múltiplos poços quânticos (Multi Quantum Well - MQW),
comprimento da região ativa igual a 0,65 mm, baixa
sensibilidade à variação polarização, pico de ganho em 1550
nm, alto ganho (até 16 dB), banda de amplificação faixa larga
(50 nm nos pontos – 3dB de banda óptica) e potência de
saturação de saída de 5 dBm. A corrente de polarização (Bias)
foi fixada em 200 mA.

III. RESULTADOS

Os resultados experimentais são mostrados pela Fig 2,
onde tem-se: Fig 2 (a) com polarização X e Fig 2 (b) com
polarização Y. As constelações (1, 2, 3 e 4) foram colocadas
ao lado das figuras e servem para dar uma ideia qualitativa
do sinal óptico naquele ponto da curva, mostrando assim, a
distorção imposta ao sinal após ser amplificado pelo SOA. O
sinal sem amplificação, btb (back-to-back, linha preta), está
sob a influência "apenas" da ASE do EDFA, e na maior
parte dos casos, apresenta melhor resultado em relação à
amplificação com o SOA. Para uma OSNR inferior a 12 dB
(Pol. X) e 15 dB (Pol. Y), limite de BER (EVM = 32%),
torna-se crítica a determinação dos símbolos recebidos, ou
seja, a qual ponto da constelação esse símbolo pertence. Isso se
deve ao alto nível de ruído ASE adicionado ao sinal DP-QPSK,
e por isso, a constelação (4) apresenta uma distorção ainda
menor ao redor de cada ponto da constelação.

O SOA, quando não está em regime de saturação de ganho,
apresenta um comportamento de operação linear, mas também
gera ruído ASE, o qual é maior do que em amplificadores
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Fig. 2. Gráfico de EVM vs. OSNR com respeito à potência de entrada (Pin = -7,5 ; -10,5 e -12,5 dBm) no SOA para o sinal DP-QPSK em 32 GBaud : a)
polarização X e b) polarização Y. As constelações (1, 2, 3 e 4) representam os resultados para cada curva na maior OSNR, 27 dB.

como o EDFA, ou seja, o SOA possui maior figura de
ruído (Noise Figure - NF). Como citado anteriormente, a
potência do sinal na entrada do SOA é crucial para que o
amplificador opere em regime linear. Isso fica evidenciado
quando comparam-se as curvas referentes às potências (Pin
= -7,5 dBm - vermelha; -10,5 dBm - azul; -12,5 dBm -
verde) na entrada do SOA. Nesses casos, observa-se uma piora
na qualidade do sinal (aumento no EVM), conforme a Pin
aumenta. Isto ocorre devido ao aumento na intensidade dos
efeitos não-lineares no interior do SOA, consequentemente,
distorcendo cada vez mais o sinal DP-QPSK. Como é visto
na Fig 2 (a) e (b), a constelação (1), maior Pin (-7,5 dBm)
e maior OSNR (27 dB), apresentou maior distorção dos
símbolos recebidos, e manteve-se ainda pior para as outras
OSNR. Como os efeitos não-lineares afetam o sinal óptico
mais fortemente do que apenas a ASE do EDFA, e também
o SOA gera ruído ASE, é necessária uma maior OSNR para
a correta determinação de cada símbolo recebido comparado
ao btb. A diferença dos resultados entre as curvas para a Pin
da polarização X e Y é resultado da pequena dependência
do SOA à polarização do sinal óptico. Os SOAs MQW
apresentam ganho dependente da polarização, pois têm alto
ganho na polarização TE, e baixo para a TM. Para diminuir
essa dependência, tensões são introduzidas entre os átomos na
rede cristalina do poço quântico, formando os SOAs de poços
quânticos tensionados (strained quantum-wells). Existem dois
tipos de tensão: compressiva (compressive) que favorece o
ganho na polarização TE e elástica (tensile) que favorece o
ganho na polarização TM. Combinando em certa proporção
essas duas tensões, pode-se obter SOAs independentes à
polarização do sinal. Para a diferença no sinal em btb, pode
ser que tenha ocorrido um pequeno desajuste na polarização
na entrada do receptor coerente, o qual pode ser minimizado
ajustando as polarizações com o polarizador na entrada do
receptor coerente.

IV. CONCLUSÃO

Para analisar o impacto dos prejuízos causados pelo uso
do SOA em regime de ganho não-linear, um sistema óptico
DP-QPSK em 32 GBaud foi testado. Para garantir razoável
precisão na recepção (EVM menor ou igual a 32% - limite
de BER 10−3), os resultados mostraram que para uma Pin de
-7,5 dBm (relativamente alta), deve-se ter uma OSNR de 15 dB
para a polarização X e acima de 18 dB para a polarização Y.
Essa discrepância entre as polarizações está ligada à pequena,
mas presente, dependência do SOA à polarização óptica do
sinal. Portanto, potências acima de -7 dBm saturam fortemente
o ganho do amplificador comercial aqui analisado, e assim,
prejudicando o desempenho do sinal DP-QPSK.
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Resumo— O grafeno é um material bidimensional com boas 

propriedades elétricas que possibilitam novas aplicações em 
telecomunicações na faixa do terahertz. Este trabalho apresenta 
uma análise alternativa do problema de espalhamento de uma 
folha de grafeno através da Transformada de Impedância. São 
demonstradas as funções Green, os campos eletromagnéticos e as 
propriedades da onda superficial plasmônica sobre o grafeno. Os 
resultados numéricos mostram as distribuições de campo espacial 
e análise espectral da onda plasmônica em função das 
propriedades dos meios, frequência e potencial químico. Os 
resultados obtidos mostram que a transformada de impedância é 
adequada para análise de espalhamento em folhas de grafeno 
devido esta utilizar as autofunções naturais do problema. 

Palavras-chave – Espalhamento eletromagnético, análise espectral, 

grafeno, terahertz, transformada de impedância.  

I. INTRODUÇÃO 

O grafeno, com sua estrutura composta de uma rede 
hexagonal bidimensional no formato de favo de mel, tem 
atraído crescente interesse da comunidade científica, devido 
suas propriedades eletrônicas e mecânicas distintas de 
materiais condutores convencionais, tais com os metais nobres 
[1].  O grafeno possui boa eficiência de perdas, condutividade 
controlável pelo potencial químico, através da aplicação de 
uma tensão constante, e suporta ondas plasmônicas com bom 
grau de confinamento [2]. As aplicações do grafeno se 
estendem por uma variedade de áreas, por exemplo, em 
sensores [3-4], revestimentos invisíveis [5], guias de onda 
plasmônicos [6], antenas de grafeno [7-8], nano antenas 
metálicas combinadas com folha de grafeno para controle da 
ressonância [9].  

A modelagem teórica eletromagnética do grafeno é de 
interesse para aplicações e entendimento do comportamento 
do grafeno sujeito a perturbações elétricas. Neste contexto, 
torna-se importante o desenvolvimento de modelos 
matemáticos que possibilitam a análise das ondas superficiais 
plasmônicas suportadas pelo grafeno. Em uma forma geral, 
exemplos de modelos utilizam funções de Green para resolver 
as equações dos campos eletromagnéticos, que por sua vez são 
governados pelas equações de Maxwell. Nestes casos são 
utilizadas fontes pontuais de corrente para a excitação do 
grafeno [10-12].  

Neste trabalho é analisado o problema de espalhamento de 
uma folha de grafeno por uma fonte de corrente linear 
magnética. O método da Transformada de Impedância é 
utilizada para resolver o problema da função de Green 
correspondente [13]. A vantagem deste método consiste em 
possibilitar a análise e entendimento do modo plasmônico de 

forma mais simples. O grafeno é modelado por uma 
impedância superficial entre dois meios distintos e a excitação 
por fonte de corrente linear magnética é considerada em uma 
ampla faixa de frequências de 0.1 GHz a 100 THz.  São 
apresentadas análises espectral e espacial do modo plasmônico 
em função dos parâmetros dos meios, frequência e potencial 
químico. Os resultados obtidos são comparados com dados 
existentes na literatura e a eficácia do método é discutida.  

II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

A. Descrição do Problema 

A descrição do problema é mostrada na Fig 1, onde o 
grafeno é modelado por uma superfície infinita localizada em 
y=0 e que possui condutividade superficial σ. Os meios 1 (y<0) 
e 2 (y>0) possuem permeabilidades do espaço livre (µ0) e 
permissividades ε1 e ε2, respectivamente. Uma fonte linear de 
corrente magnética, orientada em z, é localizada no meio 1 no 
ponto x=ξ e y=η  para excitação eletromagnética do problema. 

 
Fig. 1. Geometria do problema de espalhamento de uma folha de grafeno 

excitada por uma fonte de corrente linear magnética no modo TMy. 

O grafeno é modelado a partir de uma superfície com 
condutividade σ=σintra+ σinter  [11]: 
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onde µC é o potencial químico (nível de Fermi), ω é a 
frequência angular, T=300K é a temperatura, τ =0,5×10‒12s é o 
tempo de relaxação, kB é a constante de Boltzmann, Γ é a taxa 
de espalhamento e π2/h=h  é a constante de Planck reduzida. 
A Fig. 2 mostra exemplos desta condutividade em função da 
frequência para diferentes valores do potencial químico. 
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Fig. 2. Variaçao da condutividade superficial do grafeno σ  versus frequência 

para diferentes valores de µC. 

B. Método da Funçao de Green 

 O problema apresentado na Fig. 1 é representado a partir 
das equações de Maxwell. Adotando a dependência temporal 
eiωt e considerando a invariância da fonte de corrente magnética 
com relação ao eixo z, obtêm-se os seguintes problemas de 
valor de contorno para os meios 1 e 2: 
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(3) 

onde Hzq (q = 1 e 2) são os campos magnéticos nos meios 1 e 2, 
Mz é a fonte de corrente magnética no meio 1, k1 = ω(µ0ε1)1/2 e 
k2 = ω(µ0ε2)1/2, µ0 é a permeabilidade do espaço livre, εi são as 
permissividades dos meios 1 e 2, γ1 = iωε1/σ e γ2 = iωε2/σ. De 
acordo com as propriedades dos meios, da condutividade do 
grafeno composta por (1) e (2) e a dependência temporal 
adotada, as seguintes condições devem ser satisfeitas: 
Re(kq)>0, Im(kq<0), Re(γq)<0 e Im(γq)>0.As condições de 
contorno em (3) foram obtidas das condições de fronteira dos 
campos eletromagnéticos na interface entre os dois meios e das 
condições de limite dos meios 1 e 2.  

 Aplicando o método da função de Green para as duas 
regiões q = 1 e 2, obtêm-se as seguintes equações [13]: 
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onde Vq são os volumes dos meios q = 1 e 2, os quais são 
compreendidos entre ‒∞ < y < 0 e 0 < y < ∞ (Fig. 1), 
respectivamente, Sq são as superfícies de contorno destes 

volumes Vq, qn
 
são os vetores unitários normais as superfícies 

Sq e com sentido para fora de Vq. 

 Em (6), gq são as funções de Green dos meios 1 e 2, sendo 
que estas são obtidas dos seguintes problemas das funções de 
Green: 
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(6) 

Substituindo (3), (5) e (6) em (4), obtemos as seguintes 
soluções dos campos Hzq nos meios 1 e 2: 
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onde consideramos uma fonte de corrente magnética linear 
localizada em x=ξ e y=η, ou seja, Mz(x,y)=M0δ(x‒ξ)δ(y‒η). A 
próxima seção apresenta as soluções de (5) e (6) por 
Transformada de Impedância. 

C. Soluçao dos Problemas das Funções de Green por 

Transformada de Impedância 

Como os problemas de (5) e (6) possuem condições de 
impedância na variável y, a sua representação espectral natural 
é por meio da Transformada de Impedância [13]. Nos casos 
apresentados em (5) e (6), obtemos os seguintes pares de 
transformadas de Impedância aplicadas para as funções gq: 
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onde, (9) e (12) são as transformadas de impedância inversa, e 
os αq0 e αqky são as transformadas de impedância direta de 
ordem zero e ky , respectivamente. Os αq0 representam os 
modos de onda de superfície próximos da interface y=0, sendo 
que estes modos só irão existir se Re(γq)<0. No entanto para 
uma folha de grafeno, esta condição é satisfeita, conforme 
comentado anteriormente sobre as propriedades dos meios.  

 Aplicando as transformadas (10)-(11) e (13)-(14) em (5)-
(6), os problemas resultantes na variável x, com condições de 
limite, podem ser resolvidos diretamente. Desta forma, obtêm-
se os seguintes coeficientes αq0 e αqky: 

10

''

10 2

101

x

xxiky

ik

ee x −−−

=
γ

α , 2
1

2
110 γ+= kk x

, 0)Im( 10 <xk ,  
 

(15) 

20

''

20 2

202

x

xxiky

ik

ee x −−

=
γ

α , 2
2

2
220 γ+= kk x

, 0)Im( 20 <xk ,  
 

(16) 

1

'
1

1 2
)'sin'(cos

1

x

xxik

y

y

yk
ik

e
yk

k
yk

x

y

−−

−= γα , 
0)Im( 1

22
11

<

−=

x

yx

k

kkk , 
 

(17) 

2

'
2

2 2
)'sin'(cos

2

x

xxik

y

y

yk
ik

e
yk

k
yk

x

y

−−

+= γα , 
0)Im( 2

22
22

<

−=

x

yx

k

kkk , 
 

(18) 

Por fim, substituindo estes coeficientes em (9) e (12) obtêm-se 
as representações das funções de Green gq nos meios 1 e 2. 
Estas funções de Green podem ser separadas em dois termos 

qqq ggg ˆ0 += , onde o primeiro representa a contribuição do 

espectro discreto (onda de superfície) e o segundo representa a 
contribuição do espectro contínuo (onda radiada), conforme (9) 
e (12). 

D. Solução dos Campos Hz1 e Hz2 

Para a solução dos campos Hz1 e Hz2, aplicamos a seguinte 
transformada de Fourier 
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em ambos os lados de (7) e (8), o resultado obtido é o seguinte: 
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Fazendo y=0 em (20) e (21), obtém-se um sistema que pode 
ser resolvido para determinar )0,(

~
1 xz kH  e )0,(
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E. Campos Hz1 e Hz2 para o Modo Plasmônico 

As soluções (20) e (21) possuem componentes de espectro 
discreto e contínuo na variável y. As equações (22) e (23) 
contribuem para o espectro contínuo destes campos, pois 
possuem integração em ky. Outro termo que também contribui 
para o espectro contínuo é o termo integral em ky de 

1101

~
ˆ~~ ggg += , ou seja, o termo 
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ĝ  que representa a 

transformada de Fourier do segundo termo de (9). Para 
fazermos a análise apenas da contribuição do modo 
plasmônico, devemos considerar apenas os termos de (20) e 
(21) que contribuem para o espectro discreto. Neste caso, 
retirando os termos de espectro contínuo de (20) e (21), 
obtemos os seguintes termos dos campos referentes ao modo 
discreto plasmônico: 
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A característica de espectro discreto na variável y em (27) 
e (28) é devido aos termos exponenciais y

e 1γ−

 

e y
e 2γ . Como 

Re(γq)<0, estes termos produzem variação exponencial 
decrescente do grafeno, localizado em y=0, para os meios 1 
(y<0) e 2 (y>0). 

A análise espectral em kx de (27) e (28) pode ser feita 
estudando as suas singularidades.  Nestas equações, 
observamos dois tipos de singularidades do tipo cortes de 
ramo e pólos simples. Os cortes de ramo possuem pontos de 
ramificação em kx = k1 e k2 conforme a Fig. 3 abaixo. Já os 
pólos, observamos no denominador de (27) a existência de três  
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Fig. 3. Plano kx da superfície de Riemann definida por (26) mostrando as 

singularidades de (27) e (28). 

termos visíveis que podem possuir pólos. Para verificar a 
existência destes, analisamos cada um separadamente. 

Primeiro verificamos os pólos 022 =−− qqx kk γ  (q =1 e 2). 

Como Re(γq)<0, estes pólos não satisfazem as condições em 
(26), em outras palavras, estes pólos não estão localizados na 
superfície própria de Riemann da Fig. 3 e definida por (26). 
Portanto, eles não irão contribuir para os modos discretos da 
solução. O termo 0])[( 22

10 =+ xx kik  de (27) possui raiz que 

satisfaz (26), no entanto, pode ser mostrado que a contribuição 
deste pólo irá cancelar com o termo 

10
~g  em (27). 

O único termo que irá contribuir para o espectro discreto 
em (27) e (28) é: 
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onde a solução desta equação característica produz quatro 
raízes para kx

2, sendo que a apenas uma satisfaz (26). Esta 
solução é a constante de propagação na direção x do modo 
plasmônico sobre a folha de grafeno, a qual representaremos 
aqui por kxSP. Portanto, este pólo está localizado na superfície 
própria de Riemann (Fig. 3), onde Im(kxSP)<0 e Re(kxSP)>0, 
satisfazendo assim as condições de radiação. Pode ser 
mostrado que este pólo no domínio espectral produz a seguinte 
solução no domínio espacial: 
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11 <= −−−

yeecyxH
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SPz
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onde as constantes cq são obtidas dos resíduos de (27) e (28). 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS 

Esta seção apresenta resultados da análise espectral e 
espacial do modo plasmônico em função do potencial químico 
do grafeno µC e das permissividades dos meios 1 e 2. Na 
análise espectral, a equação característica (29) foi resolvida 
numericamente através de um programa desenvolvido em 
Matlab [14], onde as condições (26) foram aplicadas para 
selecionar a raiz correspondente ao modo plasmônico kxSP. 

A. Análise Espectral de HzSP(x,y) 

Nesta seção apresentamos os resultados numéricos da 
análise espectral do modo plasmônico (30) e (31). Calculamos 
o decaimento ou confinamento, normalizado com λ0, do modo 
na direção y definido por δq/λ0=1/(Re(γq)λ0), onde λ0 é o 

comprimento de onda no espaço livre. E as partes real e 
imaginária da constante de propagação em x normalizadas com 
k0, definidas por Re(kxSP/k0) e Im(kxSP/k0), onde k0 é a constante 
de propagação do espaço livre. 

A Fig. 4 mostra os resultados de δq e kxSP em função do 
potencial químico e frequência. Nota-se nestes resultados que 
quando o potencial químico é aumentado, o confinamento δq/λ0 
em y nos dois meios aumenta, a atenuação Im(kxSP/k0) em x 
diminui e a constante de fase Re(kxSP/k0) em x diminui. Estes 
fenômenos ocorrem devido ao grafeno se tornar uma superfície 
menos indutiva com o aumento de µC (Fig. 2), ou seja, o efeito 
plasmônico diminui, visto que o comprimento de onda 
plasmônico normalizado λSP/λ0=1/Re(kxSP/k0) aumenta com o 
aumento de µc. Estes resultados estão de acordo com os obtidos 
em [12], onde se utilizou uma fonte de corrente pontual. 

As Figs. 5 e 6 mostram a variação dos parâmetros definidos 
acima para diferentes valores de permissividade εq (q=1 e 2) 
com valor constante de µC=0,5eV. Na Fig. 5 os valores de 
permissividade são alterados igualmente nos dois meios para 
εr1=εr2=1, 2 e 4, e na Fig. 6 apenas a permissividade do meio 2 

é alterada para εr2=1, 2 e 4, mantendo εr1=1. Os resultados 

 
Fig. 4. Variaçao do confinamento δq/λ0 (q=1 e 2) e constante kxSP/k0  versus 

frequência para diferentes valores de µC. Neste caso εr1= εr2=1. 

 
Fig. 5. Variaçao do confinamento δq/λ0 (q=1 e 2) e constante kxSP/k0  versus 

frequência para diferentes valores εr1= εr2. Neste caso µC=0,5eV. 
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Fig. 6. Variaçao do confinamento δq/λ0 (q=1 e 2) e constante kxSP/k0  versus 

frequência para diferentes valores εr1 e εr2. Neste caso µC=0,5eV. 

 
Fig. 7. Distribuiçao de Re(HzSP(x,y)). (a) vista 3D. (b) Plano xy. (c) Variaçao 

com x. (d) Variaçao com y. Dados: εr1 =1, εr2=4, F=1THz e µC=0,5eV. 

obtidos na fig. 5 mostram que a medida que os valores de 
permissividades aumentam, a atenuação Im(kxSP/k0) em x 
aumenta e o comprimento de onda plasmônico normalizado 
λSP/λ0=1/Re(kxSP/k0) diminui. Em outras palavras, o feito 
plasmônico da folha de grafeno é amplificado com o aumento 
da permissividade.  A fig. 6 apresentam conclusões similares 
ao caso anterior, com a diferença no confinamento em y, onde 
neste caso temos δ1/λ0>δ2/λ0, ou seja, a onda é mais confinada 
no meio que possui a maior permissividade. Além disso, essa 
diferença entre os confinamentos nos dois meios aumenta com 
o aumento da diferença entre as permissividades dos meios. 

B. Análise Espacial de HzSP(x,y) 

Esta seção apresenta um exemplo da distribuição espacial 
do modo plasmônico (30) e (31). No resultado apresentado 
utilizaram-se amplitudes normalizadas c1=1=‒c2 e fixou-se 
também a frequência em F=1,0THz. 

A Fig. 7 mostra um exemplo da distribuição do campo Hz 
no plano xy para meios diferentes. Observamos as 
concentrações do modo plasmônico próximo de y=0, ou seja, 
próximo da superfície do grafeno, e em x com o valor máximo 

perto da fonte de corrente linear x=ξ=409µm. Observe que este 
campo não é uma onda cilíndrica, como no caso obtido para 
uma fonte de corrente pontual [12], mas sim é uma onda 
unidimensional que se propaga para +x e ‒x a partir de x=ξ, 
independente de z, visto que a fonte de excitação é uma 
corrente linear infinita em z. 

IV. CONCLUSÕES  

Neste artigo foi apresentada uma análise do problema de 
espalhamento de uma folha de grafeno, situada entre dois 
meios distintos, e excitada por uma fonte de corrente linear 
magnética. Os campos foram obtidos através do método da 
função de Green, que por sua vez foi determinada utilizando-
se a Transformada de Impedância. Os resultados mostraram 
uma análise espectral e espacial do modo plasmônico em 
função do potencial químico, frequência e propriedades dos 
meios. Os resultados obtidos estão de acordo com os dados 
disponíveis na literatura, comprovando a validade do método. 
No entanto, a vantagem deste método é a utilização das 
autofunções naturais do problema, o que fornece diretamente o 
modo plasmônico e suas características. 
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Abstract—A graphene-based tunable electromagnetic filter 
in terahertz region is analyzed. The unit cell of the planar 
array is formed by two coaxial graphene disks placed on 
opposite sides of a thin dielectric substrate. The two disks are 
electromagnetically coupled and resonate with dipole 
plasmonic modes. We analyze the structure employing 
analytical Temporal Coupled-Mode Theory and full-wave 
numerical finite element method. There is a good agreement 
between the analytical and numerical results. The frequency 
response of the filter is analyzed and discussed. 

Keywords—graphene; filters; temporal coupled-mode theory; 
plasmonically induced transparency; terahertz waves 

I.  INTRODUCTION 

Terahertz (THz) frequency region of electromagnetic 
spectrum (0.1 to 10 THz) is attracting much attention due to 
many potential applications related to the areas of 
communications, security, and biomedical diagnostics, 
among others [1, 2]. 

 Graphene, the first two-dimensional material, is very 
suitable for THz devices. It can be grown in large areas by 
chemical vapor deposition (CVD) and subsequently 
transferred to any substrate. There are several remarkable 
mechanical and physical properties of graphene, for 
example, a reversible capacity to undergo high deformations 
[3]. One can dynamically adjust its physical properties 
through electrostatic and magnetostatic fields. Graphene has 
excellent interaction with electromagnetic radiation in the 
THz region [4].  

The concept of plasmonically induced transparency in 
metamaterials, particularly those comprised by double 
resonators, is related to the coupling of plasmons (e.g., 
dipole resonance) in a resonator [5]. The interaction of 
graphene with terahertz waves opens the way for the 
development of more efficient FETs, photodetectors, and 
nanoantenas with graphene elements. In order to increase 
plasmon resonance and consequently improve parameters 
such as absorption, transmission, and reflection levels, one 

can employ disk-, tape-, square-, ring- or cross-shaped 
graphene resonators [2, 4, 6]. 

In this paper, we present a planar array based on a 
graphene double disk resonators that can be used, for 
example, as an electromagnetic filter in the terahertz 
frequency band.  We apply the Temporal Coupled-Mode 
Theory (TCMT) in order to analytically calculate the 
transmission coefficient of the array. 

II. STRUCTURE AND DESIGN 

 
In Fig. 1, we schematically show the unit cell of the 

array composed of two graphene disks with diameters d = 
32 μm (Disk 1) and D = 60 μm (Disk 2). The resonator disks 
are placed on opposite sides of a dielectric substrate with 
unit cell size A = 100 μm, the thickness h = 10 μm, 
permittivity εn (n = 1, 2) and loss tangent for ε2 equals to tgδ 
= 0.0184. 

The surface conductivity of graphene in this analysis 
was modeled by the intraband contribution given by Kubo 
formalism [6]: 
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where ω is the angular frequency, e is the charge of 
electron, kB is the Boltzmann constant, T = 300 K, ℏ is the 
reduced Planck constant, Γ = 0.1 meV, EF is the Fermi 
energy (chemical potential). 

In Fig. 2, it is shown the variation of real and imaginary 
parts of the graphene conductivity with frequency for 
different values of Fermi energy. One can note that the 
imaginary part is negative, which enables excitation of 
surface plasmon-polariton  waves [7]. 
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Fig 1. (a) Isometric view of the two disk-shaped grapheme unit cell of array 
(diameter d for the smaller disk and D for the larger one). The disks are 
separated by a dielectric substrate with thickness h. The incident TEM 
electromagnetic wave is polarized along y-axis. (b) Side view of the cell. 
 

III. ANALYTICAL DESCRIPTION 

An analytical description of the presented component 
based on the TCMT has been developed. By using the 
formalism presented in [8], the TCMT based equations that 
describe the evolution of the electromagnetic field in the 
system comprising the two disk resonators can be written as 
follows: 
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where an is the amplitude of the resonant mode in the nth 
disk (n = 1, 2), ωn is the resonant frequency of the mode in 
the nth disk, τi,n is the decay rate of the mode in the nth disk 

 
 
Fig. 2. Surface conductivity of graphene as a function of frequency for 
different Fermi energy: (a) real part and (b) imaginary part. 
 
due to intrinsic losses, τw,n is the decay rate of the mode in 
the nth disk to the input/output, μ is the coupling coefficient 
between the two modes, si is the amplitude of the incident 
wave, and st is the amplitude of the transmitted wave. 

From this set of equations, one can define the formula 
for the transmission coefficient of the array with double disk 
resonators as follows: 
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IV.  RESULTS AND DISCUSSION 

 
In Figs. 3 and 4, it can be observed that the 

computational results obtained by the finite element method 
implemented in ANSYS HFSS software are in good 
agreement with those provided by the presented TCMT- 
based approach, for the structure without substrate (ε1 = 1) 
and with substrate (ε2 = 3.75). 

 
Fig. 3. Numerical  and analytical results for the graphene-based double disk 
resonator, considering ε1 = 1. The values of the TCMT parameters are: f1 = 
1.89 THz, τw,1 = 2 ps; τi,1 = 21 ps, f2 = 1.38 THz, τw,2 = 4 ps τi,2 = 12 ps, 
and μ = 1x1011 s-1. 

 
Fig. 4. Computational and analytical results for the graphene-based double 
disk resonator, considering ε2 = 3.75. The values of the TCMT parameters 
are: f1 = 1.45 THz, τw,1 = 1.2 ps; τi,1 = 20 ps, f2 = 0.96 THz, τw,2 = 4 ps τi,2 = 
6.6 ps, and μ = 2x1011 s-1. 
 

A. Influence of the TCMT parameter μ for ε1 = 1 (air) 

 
The frequency response of the structure, considering the 

substrate thickness h equal to 0.1, 10, and 30 μm, is shown 
in Fig. 5(a). With increase of distance between the disks h, 
coupling between the graphene resonators decreases. 

 
 

Min                               Max 

 
 

Disk 1 Top View, h = 0.1 μm         Disk 2 Top View, h = 0.1 μm 

       
(b)                                                    (c)  

 
Disk 1 Top View, h = 10 μm         Disk 2 Top View, h = 10 μm   

       
(d)                                                    (e)  

 
Disk 1 Top View, h = 30 μm         Disk 2 Top View, h = 30 μm 

       
(f)                                                    (g)  

 
Fig. 5. (a) Transmission spectra for h = 0.1, 10, and 30 μm. (b)–(g) 
Distribution of the electric field component Ez on the two disks at the 
resonance frequency (1.6 THz), for ε1 = 1 and h = 0.1, 10, and 30 μm. 
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Therefore, the transmission level and width of the 
plasmonically induced transparency window (Fano effect) 
decrease as well. It is also worth pointing out that, for h = 
10 μm and h = 30 μm, the transmission spectrum possesses 
two minimum points corresponding to the resonant 
frequencies of the two disks.   

We have calculated, for the considered values of the 
parameter h, the Ez field component at the resonance 
frequency 1.6 THz for both disks (see Figs. 5(b)–5(g)). The 
thickness of the substrate directly influences the coupling 
strength between the disks, which in turn influences the 
transmission levels at the resonance frequencies of the 
coupled disks. When the substrate thickness is equal to 0.1 
μm, the two resonance frequencies turn into only one. 

In order to relate the computational results concerning 
the variation of the substrate thickness (or, equivalently, the 
coupling between two disks) to the analytical TCMT 
approach, we have also calculated the transmission 
coefficient as a function of the parameter μ (see Fig. 6) by 
using formula (5). 

 
Fig. 6. Frequency dependence of transmission coefficients as a function of 
parameter μ. 
 

One can see that, the higher the parameter μ, the higher 
the transmission level at the Fano resonance frequency and 
the higher the frequency shift of the two resonances induced 
by the mutual coupling. 
 

B. Influence of the TCMT parameter μ for ε2 = 3.75 

 
The same analysis has been performed for the case 

where the substrate permittivity is ε2 = 3.75. We have found 
that, for h = 0.1, 10 and 20 μm, the transmission levels and 
width of the plasmonically induced transparency window 
decreases because increasing h  reduces coupling between 
the graphene resonators (see Fig. 7 (a)). Figs. 7(b)–7(g) 
show the distribution of the electric field component Ez on 
the graphene disks  at the resonance frequency 1.54 THz. 
 

 
 

Min                               Max 

 
 

Disk 1 Top View, h = 0.1 μm          Disk 2 Top View, h = 0.1 μm 

       
(b)                                                    (c)  

 
Disk 1 Top View, h = 10 μm          Disk 2 Top View, h = 10 μm  

       
(d)                                                    (e)  

 
Disk 1 Top View, h = 20 μm          Disk 2 Top View, h = 20 μm 

       
(f)                                                    (g)  

 
Fig. 7. (a) Transmission spectra for h = 0.1, 10, and 20 μm. (b)–(g) 
Distribution of electric field component Ez on two disks at the resonance 
frequency 1.54 THz for ε2 = 3.75 and h = 0.1, 10, and 20 μm. 
 

In Fig. 8, it is shown the influence of the TCMT 
parameter μ in the frequency response of the component. 
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Fig. 8. Frequency dependence of transmission coefficients as a function of 
parameter μ. 
 

C. Variation of the Fermi energy of graphene 

 
Fig. 9 shows the transmission curves for different values 

of Fermi energy applied to graphene for the case ε2 = 3.75. 
The transmission curve for the Fermi energy EF = 0.5 eV 
corresponds to the curve in Fig. 7. It is observed that, by 
reducing the Fermi energy to EF = 0.3 eV, there is a shift in 
transmission levels and in the resonant frequencies that are 
displaced for smaller values as compared with the Fermi 
energy equal to 0.5 eV. On the other hand, increasing the 
Fermi energy value to 0.7, it is observed an increase of both 
the minimum transmission levels and the resonance 
frequencies as compared with the Fermi energy of 0.5 eV. 
These results show that, by changing the Fermi energy, it is 
possible to shift the the transparency window of the possible 
electromagnetic filter. Besides, this feature enables one the 
use of the proposed structure as a switch for THz 
applications. 

 
Fig. 9. Frequency dependence of transmission coefficient for different 
Fermi energy. 
 

V. CONCLUSIONS 

We have suggested a new graphene-based structure that 
can be used as an electromagnetic filter in the THz region.  

We have developed a TCMT-based approach for the 
analysis and design of the proposed device. The analytical 
results provided by the TCMT equations are in a good 
agreement with the full-wave numerical computations. Thus 
the presented method cam be used to analyze and improve 
the performance of the concerned device. 
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Resumo— Este artigo propõe um modelo matemático para 

chaves fotocondutivas de silício extrínseco, usadas na 

reconfiguração de dispositivos de radiofrequência e antenas 

controladas opticamente. As principais contribuições do trabalho 

são o cálculo dos mecanismos responsáveis pela variação da 

permissividade relativa através da mecânica quântica, o cálculo 

aproximado da profundidade de penetração do laser no silício e a 

dependência da potência absorvida na amostra de silício pela 

tensão de alimentação do laser. A precisão do modelo será 

validada por meio de comparação da impedância de uma chave 

fotocondutora caracterizada em laboratório. 

Palavras-chave— antenas controlada opticamente; chave 

fotocondutiva; mecânica quântica; impedância. 

I.  INTRODUÇÃO 

O controle e a reconfiguração de dispositivos de RF e 
antenas é essencial para o uso inteligente do espectro 
eletromagnético. Um método empregado nos últimos anos é o 
uso de materiais semicondutores como chaves fotocondutivas, 
pois quando iluminadas por um comprimento de onda de luz 
adequado têm as suas propriedades físicas alteradas [1]. 
Diversas aplicações utilizando essa tecnologia foram 
apresentadas na literatura, como em [2], onde o autor 
apresentou a primeira antena controlada opticamente para 
ondas milimétricas. O arranjo é capaz de operar de maneira 
eficiente em duas bandas de ISM 2,4 e 5 GHz. Outra possível 
abordagem é conforme apresentada em [3], através do uso de 
antenas de banda larga com faixas de rejeições reconfiguráveis. 

Todavia, até a elaboração deste trabalho, ainda não existe 
um modelo matemático que use as leis da mecânica quântica 
para chaves fotocondutoras. Desta forma, e através das leis da 
mecânica quântica o presente artigo visa contribuir da seguinte 
forma: 1) usar a solução do método de Kronig-Penney como 
funções de base na equação de Schroedinger não perturbada; 2) 
assumir que os vetores do elétron livre dependem da espessura 
total do semicondutor, e não do tamanho da célula unitária que 
constrói a rede cristalina quando transladada no espaço; 3) 
estimar a profundidade de penetração do laser no silício e sua 
dependência da com a  tensão de alimentação do laser. A 
precisão do modelo será avaliada através da comparação do 
valor da impedância calculada analiticamente com o valor da 
impedância medida de uma chave fotocondutora. 

II. TEORIA DA MODELAGEM QUÂNTICA  

A Fig. 1 ilustra uma chave fotocondutora cujo ente 

fotoinduzido é um semicondutor de silício tipo N. Quando a 

luz incide sobre o material os seguintes processos podem 

ocorrer: 1) uma quantidade 𝑁1 de portadores de carga é 

excitada para níveis de energia mais elevados; 2) ocorrência 

de portadores parcialmente presos ao átomo, dando origem a 

dipolos que oscilam numa frequência 𝜂. A existência dos 

processos 1) e 2) culminam na formação de uma camada de 

depleção cuja espessura é na direção de radiação do laser. A 

potência absorvida pela amostra de silício depende desta 

espessura, que por sua vez depende da probabilidade dos 

portadores de carga transitarem entre as bandas de condução e 

valência. Desta forma, é conveniente modelar os processos 

descritos através da mecânica quântica devido seus postulados 

estarem fundamentados em probabilidades. Isto significa que a 

magnitude de um ente físico como, energia do campo elétrico, 

é obtido através do valor médio esperado.  

 
Fig. 1.  Arranjo experimental para medida da chave fotocondutiva. 

 

A solução do problema inicia com a Para demonstrar a 

equação de Schrödinger perturbada (1), 

 

[𝐻0 + 𝐻′(𝑡)]𝜓(𝑟, 𝑡) = 𝑖ℏ
𝜕𝜓(𝑟,𝑡)

𝜕𝑡
.  
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A perturbação 𝐻′(𝑡) é a energia de interação dos elétrons com 
os fótons da fonte de radiação, com ℏ a constante reduzida de 
Planck. Quando 𝑡 < 𝑡′ a perturbação 𝐻′(𝑡) = 0, e (1)  fica 
reduzida à equação secular de Schrödinger no tempo. Ainda em 
(1), o termo 𝐻0 é o operador de energia de equilíbrio do silício, 
e sua ação  na função de onda, quando 𝑡 < 𝑡′, produz um 
problema de autovalor e autovetor. Os autovalores formam um 
espectro de energias 𝐸𝑛, com 𝑛 = 1,2. .., chamados de bandas 
de energia, enquanto que os autovetores são as funções de onda 
do elétron. O cálculo de (1) para o caso 𝑡 < 𝑡′ é usualmente 
realizado através de poderosas metodologias como, ab-initio 
[4], tight-binding [5] e, de maneira mais simples, Kronig-
Penney [6]. O modelo escolhido para esta parcela de energia no 
presente artigo é o de Kronig-Penney, pois a amostra de silício 
usada é suficientemente grande para desconsiderar efeitos de 
borda. Ao ligar a perturbação em 𝑡 = 𝑡′ os autovetores e 
autovalores de (1) ficam equacionados através de uma série de 
ondas planas obtidas do método de Kronig-Penney,  

𝜓(𝑟, 𝑡) = ∑ 𝑎𝑛

𝑛

(𝑡)𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑟−
𝐸𝑛
ℏ

𝑡).  

Na equação (2) os 𝑎𝑛 são coeficientes a determinar, e os 
𝑘𝑛são vetores de onda dos elétrons. Nos próximos parágrafos 
a dependência dos coeficientes a determinar com o tempo será 
suprimida por simplicidade.   

No modelo de Kronig-Penney o vetor de onda 𝑘𝑛 é 

múltiplo de 2𝜋, ou seja, 𝑘𝑛 = 𝑛
2𝜋

𝐿𝑟
, com 𝐿𝑟 a espessura da 

célula unitária que contém ao átomos que reconstrói toda rede 

cristalina quando transladada no espaço. Neste artigo a 

abordagem é diferente, pois assume-se que 𝐿𝑟 é a espessura 

total da amostra silício. Quando 𝑛 = 1 o vetor de onda 

representa o estado fundamental do elétron, e quando 𝑛 = 2 o 

vetor de onda representa o primeiro estado excitado. Levando 

em conta estas considerações, ao substituir (2)  em (1) chega-

se na igualdade,  

∑ 𝑎𝑛

𝑛,𝑚

𝐻′(𝑡)𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑟−
𝐸𝑛
ℏ

𝑡) = 𝑖ℏ ∑ (
𝑑𝑎𝑛

𝑑𝑡
)

𝑛,𝑚

𝑒𝑖(𝑘𝑛𝑟−
𝐸𝑛
ℏ

𝑡). 
(3) 

  

Como a base é ortogonal, a projeção do complexo conjugado   

da (2) em (3) resulta num delta de Kronecker no lado direito 

de (3),  

∫ 𝑒−𝑖𝑘𝑚𝑟 𝑒𝑖𝑘𝑛𝑟𝑑𝑟 = 𝛿𝑚,𝑛 
 

com 𝛿 = 1 para 𝑚 = 𝑛 e zero caso contrário. Neste processo, 

cada 𝑚 e 𝑛 em (3) leva ao sistema de equações diferenciais 

dado por 

∑
𝑑𝑎𝑛

𝑑𝑡
𝑛

= ∑ (
1

iℏ
𝑎𝑛e

𝑖
ℏ

𝐸𝑚,𝑛t)

𝑛,𝑚

⟨𝛫𝑛,𝑚(𝑡)⟩ 
 

onde 𝐸𝑚,𝑛 = (𝐸𝑚 − 𝐸𝑛) é o gap de energia entre a banda 𝑚 e 

a banda 𝑛 quando o elétron interage com o fóton. A medida de 

correlação entre os fótons e os elétrons, ⟨Κ(𝑡)⟩, depende do 

hamiltoniano de perturbação 𝐻′(𝑡′) definido por, 

𝐻′(𝑡) = 𝑞𝐸0𝑟𝑒−𝑖𝜔𝑡                       

onde 𝐸0 é a magnitude do campo elétrico que varia 

harmonicamente no tempo segundo a frequência angular 𝜔, e 

𝑟 é a máxima distância no qual a potência do laser penetra no 

silício. Ao usar (6) nas etapas de (2) até (5), o termo de 

correlação ⟨𝛫𝑛,𝑚(𝑡)⟩ fica equacionado por, 

⟨𝛫𝑛,𝑚(𝑡)⟩ = 𝑞𝐸0𝑒−𝑖𝜔𝑡 ∫ 𝑒−𝑖𝑘𝑚𝑟 𝑟𝑒𝑖𝑘𝑛𝑟𝑑𝑟.  

A integral indefinida de (7) fornece a espessura média em 
que os processos 1) e 2) ocorrem ao longo da camada de 
depleção, e sua solução é dado por, 

⟨𝑟⟩ =
𝑖(𝑘𝑚 − 𝑘𝑛)𝑟𝑒𝑖(𝑘𝑛−𝑘𝑚)𝑟 − 𝑒𝑖(𝑘𝑛−𝑘𝑚)𝑟

−(𝑘𝑚 − 𝑘𝑛)2
+ 𝑏 

 

com 𝑏 uma constante a ser determinada por condições de 

contorno. A equação (8) pode ser resolvida através de métodos 

iterativos, porém para equacionar a formação dos dipolos na 

superfície do semicondutor (8) pode ser expandida em séries 

de Taylor até primeira ordem. Em essência este método irá 

capturar a formação da camada de depleção antes dos elétrons 

serem promovidos para estados mais excitados. Ao substituir 

os vetores de onda por 𝑛 = 1 e 𝑚 = 2, após a expansão de (8) 

por série de Taylor, fica possível exprimir a distância média 

aproximada de penetração do laser no silício através de, 

⟨𝑟⟩ ≈ 𝑟 cos (
2𝜋

𝐿𝑟

𝑟). 
 

Substituindo (9) em (7) encontra-se uma expressão para a 
correlação entre elétrons e fótons que depende da tensão de 
alimentação do laser, 

〈𝐾(𝑡)〉 ≈ 𝑞𝑉e−i𝜔𝑡 cos (
2𝜋

𝐿𝑟

𝑟). 
 

onde 𝑉 é a tensão de alimentação do laser obtida da 
multiplicação de 𝐸0 por  𝑟. A distância máxima de penetração 
do laser pode ser obtida ao forçar o termo do cosseno à zero.  

 Com a correlação definida, o próximo passo é resolver (5) 
usando (10) expandindo cada temo 𝑎𝑛,𝑚  em série de potências, 

𝑎𝑚,𝑛 = 𝑎𝑚,𝑛
(0) (𝑡′) + 𝑎𝑚,𝑛

(1) (𝑡′) + 𝑎𝑚,𝑛
(2) (𝑡′)+. ..  

de forma a igualar os termos de mesmo expoente em ambos os 

lados de (5). O resultado é um sistema de equações cuja 

solução de primeira ordem produz, 

 

𝑎𝑚,𝑛
1 =

−i

ℏ
∫ 𝑑𝑡⟨Κ(t)⟩𝑒

i
ℏ

(𝐸𝑚,𝑛)t
t

0

𝑎𝑚
1 =

−i

ℏ
[𝑞𝑉 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝐿𝑟

𝑟)]
𝑒

𝑖
ℏ

(𝐸𝑚,𝑛−ℏ𝜔)𝑡 − 1

𝐸𝑚,𝑛 − ℏ𝜔

  

 

Substituindo (12) em (2) resulta numa função de onda do 

elétron que sofre transição do estado 𝑛 para o 𝑚 devido a 

interação com fótons.  
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A potência absorvida dentro do silício dependente da 

probabilidade dos portadores de carga transitarem entre os 

diferentes estados de energia. Na mecânica quântica, a 

probabilidade depende da densidade de portadores de carga e 

da quantidade de estados livre por energia. Num estado 𝑚, a 

densidade de portadores é dado por 𝜓𝑚
∗ (𝑟, 𝑡)𝜓𝑚(𝑟, 𝑡), que 

usando  (12) em (2) leva à, 

|𝑎𝑚
1 |2

=
4

ℏ2
[𝑞𝑉𝑒−𝑖𝜔𝑡 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝐿𝑟

𝑟)]
2 𝑠𝑒𝑛2(𝐸𝑚,𝑛 − 𝜔ℏ)𝑡

(𝐸𝑚,𝑛 − 𝜔ℏ)
2 .  

Para obter a quantidade de estados livres por energia a solução 

foi a reinterpretação do temo 𝜂 usado no formalismo de Green 

de não equilíbrio [7], que modela o acoplamento energético 

entre canal e eletrodos de um nanodipositivo. A 

reinterpretação foi assumir que 𝜂 modela a energia de 

acoplamento dos dipolos, mecanismo 2), o que leva a equação 

de Green ser expressa da mesma maneira que em [7] 

    

𝐺(𝐸𝑚,𝑛, 𝜔) =
1

(𝜔 − ℏ−1𝐸𝑚,𝑛 − 𝑖
𝜂

2⁄ )
  

onde 𝐸𝑚,𝑛é a energia de transição dos elétrons já definida, e 𝜂 

é a frequência de vibração dos dipolos. A equação (14) é 

claramente uma função Loretnziana, e sua interpretação física 

é a existência de uma faixa de energia em que vários elétrons 

promovidos do estado 𝑛 para 𝑚 podem existir. 

 A quantidade de estados livres por energia é a parcela 

imaginara de (14), e ao multiplica-la por (13) e realizar a 

integração em 𝜔 produz como resultado a probabilidade de 

encontrar elétrons promovidos ao estado 𝑚, 

𝑊𝑛⇒𝑚 =
𝜋

2ℏ2
[𝑞𝑉 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝐿𝑟

𝑟)]
2 1

𝜋
𝐼𝑚(𝑇𝑟(𝐺))𝑡  

com 𝐷(𝐸𝑚,𝑛) o número de estados livres por energia. A 

potência absorvida pela amostra de silício deve levar em conta 

a divisão de (15) pelo tempo 𝑡, assim  como a quantidade de 

elétrons livres em equilíbrio 𝑁1 da amostra de silício. Como a 

energia de cada fóton emitido pelo laser é 𝐸𝑚 − 𝐸𝑛 = ℏ𝜔,  a 

potência líquida absorvida pela amostra de silício fica 

equacionada como, 

 

𝑃𝑄𝑀 =
𝑁1𝜔2𝜋

ℏ
[𝑞𝑉 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝐿𝑟
𝑟)]

2

𝐼𝑚(𝑇𝑟(𝐺))    

 

A. Integração Eletromagnética Quântica  

As propriedades fotoelétricas de um material, pelas 

equações de Maxwell, admite que o vetor de onda do campo 

eletromagnético é generalizado pela equação, 

𝑘𝐹 =
𝜔

𝑐
(휀 + 𝑖

𝜎

𝜔휀0

)

1
2⁄

  

Na equação (17) o termo que contem a raiz quadrada é o 

índice de refração complexo, com 휀 a permissividade do 

silício, 𝜎  a condutividade, e 𝑐 a velocidade da luz. O índice de 

refração é um número complexo com a forma, 

𝑛(𝜔) = 𝛼 + 𝑖𝛽   
 

onde, assumindo que a permissividade também é complexa, 

휀 = 휀′ + 𝑖휀′′, o quadrado do índice de refração leva à 

separação das partes real e imaginária, respectivamente, 

𝛼2 − 𝛽2 = 휀′   
 

2𝛼𝛽 = 휀′′ +
𝜎

𝜔𝑠휀0

  

   

O campo elétrico absorvido pelo material é uma solução da 

equação diferencial de Helmholtz, que pode ser escrito como, 

𝐸(𝑟, 𝑡) = 𝑅𝑒 [𝐸0𝑒−𝑖(
𝜔
𝑐

𝛼𝑟+𝜔𝑡)] 𝑒−
𝜔
𝑐

𝛽𝑟
  

O campo magnético vem da integral no tempo do rotacional 

de (22), e a grandeza que exprime a energia transportada por 

estes dois campos é o vetor de Poyting cuja intensidade é o 

módulo de seu valor médio, que leva à, 

𝐼(𝑟) =
𝛼

2𝑐𝜇0
𝐸0

2𝑒−
2𝜔

𝑐
𝛽𝑟

   

com 𝜇0 é a permeabilidade magnética do vácuo. A derivada 

em relação a 𝑟 de (22) leva à equação de potência 

eletromagnética,  

 

𝑃𝐸𝑀 =
−𝜔𝛽𝛼

𝑐2𝜇0

𝐸0
2𝑒

−2𝜔
𝑐

𝛽𝑟
  

que deve ser igual à potência calculada usando (16). A parcela 

imaginária da permissividade relativa é deduzida ao isolar 𝛼𝛽  

após igualar (23) e (16), resultando em 

 

𝛼𝛽 =
𝑁1

ℏ2ℇ0

[𝑞𝑟 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋
𝐿𝑟

𝑟)]
2

𝜂

(𝜔−ℏ−1𝐸𝑚,𝑛)
2

+ (
𝜂

2⁄ )
2 +

𝜎

𝜔𝑠휀0

  

onde, ao comparar novamente com (20) é possível notar que  a 

componente imaginária da permissividade fica equacionada 

como 

휀′′ =
𝑁1

ℏ2ℇ0

[𝑞𝑟 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋
𝐿𝑟

𝑟)]
2

𝜂

(𝜔−ℏ−1𝐸𝑚,𝑛)
2

+ (
𝜂

2⁄ )
2  

 A componente real da permissividade é obtida através da 

metodologia de Kramers-Kronig [8][9] , 

 

ε′ = ε + (ω−ℏ−1𝐸𝑚,𝑛)ε′′  

onde 휀 = 11,8휀0 é a permissividade do silício. A impedância 

vem da relação entre o campo elétrico e o campo magnético 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

665



do modo transversal eletromagnético, onde a permissividade é 

substituída por (25) e (26), 

𝑍𝑐 = √
𝑖𝜔𝑠𝜇0

𝜎 + 𝑖𝜔𝑠(휀′ + 𝑖휀′′)
  

𝜔𝑠 é a frequência angular do sinal aplicado à porta da chave, e 

a condutividade 𝜎 usada nos cálculos é referente ao substrato 

FR4.  

III. CARACTERIZAÇÃO E RESULTADOS 

O método de calibração não-ressonante foi aplicado para 

caracterizar a impedância do silício iluminado por um laser de 

808nm. Este método requer menos preparação da amostra em 

comparação com métodos ressonantes [10]. No entanto é 

necessário uma calibração, e o mais utilizado em analisadores 

de redes vetoriais é a SOLT (short-open-load-thru). 

Especificamente para a caracterização proposta foi medido os 

parâmetros Z, definidos por (28) e (29).  

 

[
𝑉1

𝑉2
] = [

𝑍11 𝑍12

𝑍21 𝑍22
] [

𝐼1

𝐼2
]  

Logo a impedância de entrada seria 

𝑍11 =
𝑉1

𝐼1
   

A quantidade de sinal refletido da carga depende do grau de 

incompatibilidade entre a impedância da fonte e a impedância 

de carga. A calibração da chave foi feita no Analisador 

Vetorial de Redes (PNA) com conectores em curto, aberto e, 

de 50Ω.  A chave da Fig.1 possui uma amostra de silício de 

dimensões 2x2mm, fixada com cola condutiva de prata num 

substrato FR4 de permissividade elétrica 4 e tangente de perda 

0.009. Para a iluminação da chave foi utilizado um Multimodo 

Pump Laser em 808nm com e uma potência de 200mW para o 

range de frequência de 1 a 3 GHz. Nas equações (25), (26), 

(27) foram usados os valores da tabela 1. 

Foram produzidos resultados com (27), parcela real e 

imaginária para dois cenários. No cenário a) somente (27) foi 

usado para o cálculo da impedância, onde observou-se a 

necessidade de um ajuste na impedância imaginária calculada 

com a medida. O ajuste foi realizado escalonando, por um fator 

de 510 , a impedância calculada por (28), mais uma impedância 

parasita de indutância iw
S
1,92nH . Os resultados de cenário a) 

estão ilustrados no inset das Fig.3 e Fig.4, e refletem as perdas 

inerentes a cola metálica, proporcionando à chave uma junção 

metal-semicondutor que se assemelha ao diodo PIN. Desta 

maneira propõem-se o cenário b), onde é considerado que a 

presença do silício aderido por cola metálica leva a uma 

resposta em frequência semelhante à de um diodo PIN, 

conforme ilustra a Fig. 2.  

O circuito equivalente da chave está em paralelo com os 

50  da  porta do analisador de espectro, e os valores de,  sR , 

sL  e C  foram estimados assumindo o melhor ajuste entre as 

 
Fig. 2. Modelo equivalente de um diodo PIN,   é a impedância da chave dado 

por  (28),  ,     são respectivamente, capacitância indutância e resistência 
parasitas devido à junção metal semicondutor 

 

 

curvas da impedância medida e calculada. Os resultados 

obtidos para o cenário b) estão ilustrados nas Fig. 3 e Fig.4. 

Ambos os cenários expõem as seguintes questões. 1) A 

necessidade de adicionar perdas indutivas e capacitivas em 

ambos os cenários salientam a necessidade da melhoria na 

calibragem do analisador de espectro. 2) A diferença em 

amplitude da parcela real denota que o laser não está cobrindo 

toda área do silício. 3) Os resultados mostram coerência ao 

assumir que a resposta da chave é semelhante a um diodo PIN. 

Todavia, existe a necessidade de um modelo matemático mais 

robusto que englobe a média térmica de semicondutores, e 

equações de Maxwell, para estimar de mais precisamente as 

perdas inerentes à geometria da chave.  

Em trabalhos futuros, o modelo aqui desenvolvido será 

usado juntamente com as equações do semicondutor, 

resolvidas através do método dos elementos finitos no tempo. 

Unindo ambas metodologias ficará possível considerar mais 

precisamente a geometria da chave, além de permitir a análise 

do estado desligado, que não foi considerado no presente 

modelo 

TABELA I 

VALORES USADOS PARA O MODELO NUMÉRICO (SHORT TITLE HERE) 

Symbol Quantity Value 

ℏ−1
𝐸𝑚,𝑛 

Energy angular energy 0 − 1.5822x1023rad/s 

ℏ Planck’s constant, 

 
6.58x10−16eV 

𝜂 Phonon decay rates 5.75x1021rad/s 

𝜔 Photon angular 

frequency 

6.56x1022rad/s 

𝜔𝑠 RF signal angular 

frequency 
6.28x. 109-1.88x. 1010rad/s 

휀0 Vacuum permittivity 8.84x10−12F/m 

𝜇0 Vacuum permeability 1.25. 10−6H/m 

𝜎 FR4 conductance 5x10−12(Ωm)−1 

𝐿𝑟 Silicon Sample total 
thickness 

755x10−6m 

𝑟 Average Thickness 190x10−6m 

𝑁1 N-type doping 8.05x1019charge/ m³ 

𝐿𝑆 Parasitic inductance 3.9nH 

𝐶 Parasitic Capacitance 7fF 

𝐶𝑎,𝑐  Geometric 

Capacitance 

30fF/15fF 

𝑅𝑠 Parasitic Resistance 1Ω 
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Fig. 3.  Parte real da impedância, calculada pelas equações (29) a (33), e 
medida. 

 
Fig. 4. Parte imaginária da impedância calculada, pelas equações (29) a 

(33), e medida. 

A resposta da chave fotocondutora na ausência de 

luminosidade depende não somente das propriedades físicas 

do semicondutor, mas também dos efeitos parasitas oriundos 

do gap entre as trilhas de cobre onde a amostra de silício é 

colada. Os efeitos parasitas produzem incertezas nas medidas 

da chave no estado ligado [11][12], enfatizando o uso de um 

modelo mais preciso juntamente com as equações mostradas 

no presente artigo. Entretanto, pelos resultados aqui 

mostrados, o presente modelo pode ser um bom candidato 

para ser implementado em ferramentas de simulação de 

circuitos. 

IV. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou, pela primeira vez, uma 

modelagem analítica de uma chave fotocondutiva de silício 

extrínseco do tipo N utilizando as leis da mecânica quântica. A 

variação da permissividade relativa foi calculada assumindo 

que a potência calculada por (18) é igual à potência 

eletromagnética do laser na superfície da amostra de silício. A 

impedância da chave foi calculada por (28), e comparada com 

a impedância medida da chave apresentada na Fig.1 usando 

um laser CW de 808nm. A banda de operação foi de 1 a 

3GHz, e os resultados numéricos obtidos comparados e 

descritos nas Fig.2 e Fig.3. 

Os resultados apontam que o modelo matemático foi capaz 

de replicar na permissividade elétrica, do silício dopado, os 

fenômenos físicos da interação entre fótons e elétrons. 

Todavia, existe a necessidade da redução das impedâncias 

parasitas inerentes à chave da Fig.1, obrigando a 

complementar o modelo matemático com o circuito 

equivalente de um diodo PIN, Fig.2. Em trabalhos futuros 

pretende-se a melhoria da área absorvida pelo laser pela 

amostra de silício, assim como melhorias nos contatos 

ôhmicos para redução de efeitos parasitas. Além das melhorias 

necessárias aqui citadas, o modelo matemático aqui proposto 

será resolvido simultaneamente com as equações do 

semicondutor, através do método dos elementos finitos no 

tempo.  
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Superfícies Seletivas de Frequência Inteligentes
Baseadas em Grafeno
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Resumo—Neste artigo, desenvolve-se uma formulação baseada
no método diferenças finitas no domínio do tempo e na técnica
exponencial matriz para modelagem de folhas de grafeno. Aplica-
se a referida formulação para modelar superfícies seletivas de
frequências (FSS) propostas neste trabalho, cuja célula unitária
possui duas folhas de grafeno. A partir da mudança dos valores
de potencial químico destas folhas, a estrutura pode operar com
bandas de rejeição única ou dupla. Propõe-se, portanto, uma FSS
inteligente.

Palavras-chave—FSS inteligente, técnica exponencial matriz,
grafeno, estruturas periódicas, Método FDTD

I. INTRODUÇÃO

Superfícies seletivas de frequência (FSS) são estruturas
periódicas utilizadas como filtros [1]. Formadas por células
unitárias distribuídas em arranjos, as FSSs possuem grande
número de aplicações em telecomunicações, tais como na
construção de radomes, de absorvedores e em blindagem ele-
tromagnética [1]. Neste contexto, as FSSs operam como filtros
rejeita-faixa, cuja(s) banda(s) de rejeição é(são) definida(s)
pela geometria e pelo material dos elementos condutores, pelas
dimensões da célula unitária, além da espessura e parâmetros
eletromagnéticos do substrato [2]. Contudo, FSSs tradicionais
(metálicas) não possuem ajuste dinâmico de bandas de rejei-
ção. Para possibilitar esta funcionalidade, o grafeno tem sido
incorporado em projetos de FSS [3].

O grafeno é um material bidimensional, que consiste em
um arranjo planar de átomos de carbono, cujas propriedades
elétricas são de particular interesse [4]. Dentre estas, o controle
da condutividade superficial complexa por meio do potencial
químico µc, descrita pelo formalismo de Kubo [5], é uma das
propriedades mais exploradas deste material. Mudanças de µc
são realizadas através da aplicação de campo elétrico externo
constante controladamente. Assim, FSSs híbridas de metal com
partes de grafeno possuem banda de rejeição reconfigurável
[6], [7]. Essa hibridização com grafeno permite o controle
dinâmico de respostas multibanda [8]. A condutividade elétrica
do grafeno também pode ser modificada através da aplicação
de campo magnético externo, aumentando os graus de liber-
dade para reconfigurar dinamicamente as FSSs [9], [10].

Neste trabalho, uma FSS composta apenas de grafeno e
de um substrato de vidro é proposta. Por meio do ajuste
dos potenciais químicos de dois elementos de grafeno da
célula unitária, a FSS pode operar como single-band ou dual-
band. Além disso, desenvolve-se uma formulação FDTD com
correção para o cálculo das componentes dos vetores campo
elétrico e densidade de corrente elétrica, as quais são tangen-
ciais à folha de grafeno. A formulação e a FSS propostas são
validadas através de comparações com resultados produzidos
com o software comercial HFSS [11].

II. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

No método FDTD, a folha de grafeno pode ser posicionada
no plano x-y em uma célula de Yee 3-D, de modo que as
componentes de campo elétrico ~E e de densidade de corrente
~J sejam tangenciais à folha [12]. Ainda, é considerada a
influência de um campo magnetostático na direção ẑ, conforme
ilustrado na Fig. 1. Dessa forma, a condutividade do grafeno
passa a ser anisotrópica.

Ey, Jy

Hz

Ey, Jy

B0

Ex , Jx

Ex , Jx

(i,j,k)

(i,j,k+1)

(i+1,j,k)

(i,j+1,k)

Grafeno

zk

x
y

z

Figura 1. Modelagem do grafeno na célula de Yee (i, j, k). Ex, Ey são
componentes do vetor ~E; Jx, Jy do vetor ~J ; e Hz do vetor ~H .

Seguindo o modelo de Drude, sem considerar a contri-
buição da interbanda, a condutividade do grafeno pode ser
representada pelo tensor [13]

σ(ω) =

[
σxx(ω) σxy(ω)
σyx(ω) σyy(ω)

]
=

[
σd(ω) −σo(ω)
σo(ω) σd(ω)

]
, (1)

em que

σd(ω) = σ0
1 + jωτ

(ωcτ)2 + (1 + jωτ)2
, (2)

σo(ω) = σ0
ωcτ

(ωcτ)2 + (1 + jωτ)2
(3)

e
σ0 =

2q2
eτkBT

π~2
ln

(
2 cosh

(
µc

2kBT

))
. (4)

Em (2) e (3), ωc = qeB0v
2
F /µc é a frequência cíclotron, B0 é

o campo magnetostático aplicado (externo) e vF é a velocidade
de Fermi. Em (4), qe é a carga do elétron, kB é a constante
de Boltzmann, T é a temperatura, ~ é a constante de Planck
reduzida, τ é o tempo de relaxação e µc é o potencial químico
[5].

No plano em que a folha de grafeno está posicionada, a lei
de Ampère, no domínio da frequência, pode ser escrita como

jωεẼ(ω) = ∇× H̃(ω)− J̃v(ω), (5)

em que Ẽ(ω), H̃(ω) e J̃v(ω) são as transformadas de Fourier
dos campos elétrico, magnético e densidade volumétrica de
corrente elétrica.
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No método FDTD, a condutividade superficial do grafeno
pode ser representada em uma dada célula de Yee através
do uso da função impulso de Dirac [14]. A condutividade é
amostrada em z = zk, no mesmo plano onde está localizada
a folha de grafeno, conforme apresentado na Fig. 1. Logo,

J̃v(ω) = σ̃(ω)δ(z − zk) · Ẽ(ω). (6)

Integrando ambos os lados da Eq. (6) no intervalo [zk −
∆z/2, zk +∆z/2], em que ∆z é o passo espacial relativo a z,
e aplicando a propriedade de amostragem da função impulso,
tem-se que

J̃v(ω)∆z = σ̃(ω) · Ẽ(ω)|z=zk , (7)

na qual J̃(ω) = J̃v(ω)∆z é a densidade superficial de
corrente. A substituição de (1) em (7) produz

J̃(ω) = σ̃(ω) · Ẽ(ω) =

[
σd(ω)Ex(ω)− σo(ω)Ey(ω)
σo(ω)Ex(ω) + σd(ω)Ey(ω)

0

]
.

(8)
Dessa forma,

Jx(ω) = σd(ω)Ex(ω)− σo(ω)Ey(ω) (9)

e
Jy(ω) = σo(ω)Ex(ω) + σd(ω)Ey(ω). (10)

Substituindo (2) e (3) em (9), e convertendo a expressão para
o domínio do tempo, chega-se a

τ
dJx(t)

dt
+ Jx(t) = σ0Ex(t)− ωcτJy(t). (11)

De maneira similar, para a componente Jy temos

τ
dJy(t)

dt
+ Jy(t) = σ0Ey(t) + ωcτJx(t). (12)

As Eqs. (11) e (12) podem ser compactadas pela equação
diferencial matricial

dJ(t)

dt
= M · J(t) +

σ0

τ
E(t), (13)

em que

M =

[
−2Γ −ωc
ωc −2Γ

]
(14)

e Γ = 1/ (2τ) é a taxa de espalhamento.

A fim de resolver a equação diferencial matricial dada em
(13), é aplicado o método da exponencial matriz [12], [15].
Inicialmente, aplica-se a transformada de Laplace em (13),
resultando em

J(s) = (sI−M)−1 ·J(t0)+2σ0Γ(sI−M)−1 ·E(s). (15)

Então, aplicando a transformada inversa de Laplace, tem-se

J(t) = eM (t−t0) ·J(t0)+2σ0Γ

∫ t

t0

eM (t−ξ) ·E(ξ)dξ. (16)

No método FDTD, ~J(t) e ~E(t) são calculados nos instantes

discretos n+
1

2
e n, respectivamente [16]. Logo,

Jn+ 1
2 = A · Jn−

1
2 + 2σ0ΓB ·En, (17)

em que
A = eM∆t (18)

e

B =

∫ ∆t

0

eM∆tdt. (19)

As Eq. (18) e (19) podem ser simplificadas utilizando-se
o método da exponencial matriz. Desse modo, ambas as
equações são escritas em termos dos autovalores da matriz
M , ou seja,

A = eM∆t = e−2Γ∆t

[
cos(ωc∆t) − sin(ωc∆t)
sin(ωc∆t) cos(ωc∆t)

]
(20)

e

B =

∫ ∆t

0

eM∆tdt = M−1
(
eM∆t − I

)
=

e−2Γ∆t

ω2
c + (2Γ)2

[
Cd −Co
Co Cd

]
, (21)

em que

Cd = 2Γ[e2Γ∆t − cos(ωc∆t)] + ωc sin(ωc∆t) (22)

e

Co = ωc[e
2Γ∆t − cos(ωc∆t)]− 2Γ sin(ωc∆t). (23)

Portanto, as equações na sua forma discretizada para as com-
ponentes Jx e Jy são dadas por

Jx|
n+ 1

2

i+ 1
2 ,j,k

= A ·

 Jx|
n− 1

2

i+ 1
2 ,j,k

Jy|
n− 1

2

i+ 1
2 ,j,k

+ 2σ0ΓB ·

[
Ex|ni+ 1

2 ,j,k

Ey|ni+ 1
2 ,j,k

]
(24)

e

Jy|
n+ 1

2

i,j+ 1
2 ,k

= A ·

 Jx|
n− 1

2

i,j+ 1
2 ,k

Jy|
n− 1

2

i,j+ 1
2 ,k

+ 2σ0ΓB ·

[
Ex|ni,j+ 1

2 ,k

Ey|ni,j+ 1
2 ,k

]
.

(25)

Diferentemente do que é implementado em [12], as com-
ponentes de campo elétrico e densidade superficial de corrente
são calculadas nas mesmas posições espaciais na célula de Yee
(Fig. 1). Isso é necessário para o cálculo fisicamente adequado
das componentes de ~J e ~E em folhas de grafeno. Isso ocorre
devido à interdependência entre Jx e Jy , especificada por (11)
e (12), que decorre da natureza tensorial da condutividade
elétrica (1). Dessa forma, médias espaciais das componentes
de campo devem ser consideradas nos cálculos de (24) e (25).
Portanto, temos

Jx|
n− 1

2

i,j+ 1
2 ,k

=
1

4

(
Jx|

n− 1
2

i+ 1
2 ,j,k

+ Jx|
n− 1

2

i+ 1
2 ,j+1,k

+

Jx|
n− 1

2

i− 1
2 ,j,k

+ Jx|
n− 1

2

i− 1
2 ,j+1,k

)
(26)

e

Jy|
n− 1

2

i+ 1
2 ,j,k

=
1

4

(
Jy|

n− 1
2

i,j+ 1
2 ,k

+ Jy|
n− 1

2

i+1,j+ 1
2 ,k

+

Jy|
n− 1

2

i,j− 1
2 ,k

+ Jy|
n− 1

2

i+1,j− 1
2 ,k

)
. (27)

O mesmo é feito para as componentes de campo Ex|ni,j+ 1
2 ,k

e
Ey|ni+ 1

2 ,j,k
.
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Tendo em vista que as componentes de ~J já foram calcu-
ladas na folha de grafeno, o cálculo das componentes de ~E é
feito de forma semelhante ao que é realizado no método FDTD
convencional, apenas substituindo ~Jv por ~J/∆z, conforme
apresentado na Eq. (5). Assim, a equação na forma discretizada
para a componente Ex é

Ex|n+1
i+ 1

2 ,j,k
= Ex|ni+ 1

2 ,j,k

+
∆t

ε

Hz|
n+ 1

2

i+ 1
2 ,j+

1
2 ,k
−Hz|

n+ 1
2

i+ 1
2 ,j−

1
2 ,k

∆y

−
Hy|

n+ 1
2

i+ 1
2 ,j,k+ 1

2

−Hy|
n+ 1

2

i+ 1
2 ,j,k−

1
2

∆z
−
Jx|

n+ 1
2

i+ 1
2 ,j,k

∆z

 .(28)

De maneira análoga, é possível obter uma expressão para
Ey|n+1

i,j+ 1
2 ,k

. Finalmente, Ez e todas as componentes do campo
magnético são calculadas exatamente como no método FDTD
original [16], utilizando-se a linguagem de programação C.

III. RESULTADOS

A. Validação da formulação FDTD desenvolvida

Para validar a formulação FDTD apresentada na Seção II,
com o cálculo de Jx e Jy corrigido com médias espaciais, a
resposta em frequência da FSS de grafeno descrita em [9] é re-
produzida. O resultado obtido pela rotina FDTD desenvolvida
neste trabalho é comparado com o calculado via HFSS.

A FSS analisada contém células unitárias quadradas, de
lado igual ao período D = 5 µm. O lado de cada quadrado
de grafeno da estrutura periódica é dado por D − g, em que
g = 0,5 µm. Na Fig. 2(a), a FSS de [9], simulada nesta seção,
é ilustrada e possui substrato de espessura h e permissividade
elétrica relativa εr = 3,9. Os parâmetros das folhas de grafeno
da FSS são µc = 0,5 eV, τ = 0,5 ps e T = 300 K. A estrutura
é simulada no espaço livre (εr = 1 e h = 0), sob influência
de campo magnetostático B0 = 1 T.

  

 

 

 

 

 
 

Figura 2. (a) Geometria da FSS de [9] (vista em perspectiva de parte da
estrutura periódica), (b) célula unitária da FSS proposta no presente trabalho
para mudança dinâmica do estado de operação.

O domínio computacional utilizado no método FDTD
para representar a célula unitária da FSS sob análise é de
20 × 20 × 400. Nesta malha, as células de Yee são cúbicas
e possuem aresta ∆ = 0,25 µm. Nos extremos do domínio
computacional em z, são utilizadas 10 camadas para a CPML
[17], produzindo uma região de absorção para a onda eletro-
magnética. A implementação da periodicidade nas direções x

e y se dá através da aplicação da condição de contorno PBC
(Periodic Boundary Condition) definida em [18]. A FSS é
excitada através de uma onda plana gerada por meio da técnica
TF/SF (Total-Field/Scattered-Field) [16], com polarização x,
cuja função é um pulso gaussiano com frequência máxima de
20 THz.

No HFSS, as folhas de grafeno são modeladas como impe-
dâncias superficiais anisotrópicas (designação da condição de
contorno no software). Importam-se de arquivos com extensão
.tab as partes real e imaginária de cada elemento de σ−1(ω)
(denotado por Zs(ω) no HFSS) para amostras distribuídas em
toda a faixa de frequências analisada, em que a matriz σ−1(ω)
é a inversa de (1). Além disso, a excitação denominada Floquet
port e as condições de contorno Master e Slave são utilizadas
para a modelagem da periodicidade do problema.

Em toda a faixa de interesse (0,5–10 THz), as respectivas
respostas em frequência obtidas via FDTD e HFSS apresentam
boa concordância, tal como indicado na Fig. 3. Estes resultados
estão coerentes com o apresentado em [9], em que o mínimo
do coeficiente de transmissão de co-polarização é igual a 0,22
e ocorre em torno de 4,7 THz (Fig. 3).
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Figura 3. Validação da metodologia FDTD: coeficiente de transmissão de
co-polarização.

B. Seleção dinâmica do estado de operação

Nesta seção, uma FSS com seleção dinâmica do estado de
operação é proposta. A célula unitária desta estrutura periódica
possui duas folhas de grafeno: uma externa, cujo potencial
químico é µce e outra interna, cujo potencial químico é igual
a µci, conforme indicado na Fig. 2(b).

Baseando-se na FSS estudada em [10], que possui abertura
quadrada de lados d = l (sem o uso da folha de grafeno interna
proposta neste trabalho), os parâmetros fixos da FSS proposta
nesta seção são: D = 5 µm, g = 0,5 µm, εr = 3,9 e h =
1 µm. Para as folhas de grafeno da célula unitária, τ = 0,25
ps e T = 300 K. Além disso, o campo magnetostático não é
aplicado à estrutura (B0 = 0).

Como procedimento preliminar para a obtenção da FSS
multibanda inteligente, inicialmente analisa-se a resposta es-
pectral de uma FSS cuja célula unitária possui grafeno com
µce = 1 eV com abertura retangular de dimensões d =
0,25 µm e l = 2,25 µm, tal como indicado na Fig. 2(b), porém
excluindo-se o elemento de grafeno interno, que possuiria
potencial químico µci. Esta configuração é investigada via
FDTD e HFSS para demonstrar que aberturas retangulares no
grafeno produzem mais de uma banda de rejeição. No FDTD,
a malha computacional uniforme é de 160 × 160 × 400, cuja
aresta da célula de Yee mede 31,25 nm. Conforme ilustrado na
Fig. 4, esta estrutura periódica possui duas bandas de rejeição
(dual-band). A primeira possui largura de banda relativa igual
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a 50,44% (2,52–4,22 THz), considerando-se a referência de
−3 dB. Nesta faixa de frequências, o mínimo de transmissão
ocorre na frequência de 3,39 THz e é igual a -10,05 dB (Fig.
4). A segunda faixa de rejeição possui largura de banda igual
a 28,18% (6,28–8,33 THz), em que o mínimo de transmissão
é igual a −7,71 dB, na frequência de 6,93 THz (Fig. 4).

Para as frequências de mínima transmissão da estrutura
(3,39 THz e 6,93 THz), são apresentadas as distribuições de
densidade de corrente superficial ~Js pelas Figs. 5(b) e 5(c),
respectivamente. Na Fig. 5(b), observa-se a formação de um
modo dipolo, semelhante ao que é visto no caso da Fig. 5(a)
para o caso com abertura quadrada. Diferentemente, a Fig.
5(c) mostra um modo quadrupolo para a segunda ressonância
da estrutura, que se deve exatamente ao fato de d 6= l.
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Figura 4. Comparação FDTD x HFSS: Coeficiente de transmissão de co-
polarização da FSS com abertura retangular de dimensões d = 0,25 µm e
l = 2,25 µm, sem a folha de grafeno interna. O potencial químico da folha
de grafeno é µce = 1 eV.

Finalmente, analisa-se o funcionamento da FSS proposta
(Fig. 2(b)), cuja célula unitária possui abertura quadrada com
d = l = 2,25 µm, a = 100 nm em seus dois modos de
operação configurados através de µce e µci. No método FDTD,
a malha computacional uniforme é de 200 × 200 × 400 com
∆ = 25 nm. Na malha criada no HFSS, as arestas mínima
e máxima dos elementos triangulares são 13 nm e 270 nm,
respectivamente. Esta malha é ilustrada na Fig. 6.

Com base na análise anterior para as estruturas com aber-
tura sem folha interna de grafeno, incluiu-se a folha interna de
grafeno na abertura da célula unitária para produzir ou desfazer
o modo quadrupolo através do controle de µci. Isso é possível
por duas razões: 1) quando seu potencial eletroquímico se
aproxima da unidade, o grafeno se torna mais condutivo e
2) na estrutura apresentada pela Fig. 2(b), os espaços entre
o anel e o elemento de grafeno interno funcionam como a
abertura retangular da Fig.5(c) (quando µce e µci são muito
maiores que zero simultaneamente). Além disso, quando µci
se aproxima de zero, a folha interna se torna transparente e a
FSS se comporta como a estrutura da Fig.5(a).

No primeiro modo de operação, µce = µci = 1 eV. Neste
caso, a FSS funciona com duas bandas de rejeição (dual-band).
A primeira possui largura de banda relativa igual a 50,66%
(2,52–4,23 THz), em que o mínimo da transmissão é igual a
−7,19 dB em 2,74 THz, o que corresponde ao aumento de 0,47
dB em relação ao mínimo da transmissão da estrutura operando
em single-band (analisado a seguir). A segunda banda de rejei-
ção possui largura de banda igual a 28,45% (6,27–8,35 THz),
cujo mínimo da transmissão é igual a −10,27 dB na frequência
de 6,22 THz. Nesta banda, o mínimo da transmissão é menor
em 3,08 dB do que o mínimo da primeira banda de rejeição
desta mesma configuração (dual-band), tal como ilustrado na
Fig. 7. Para esta configuração, as Figs. 5(d) e Fig. 5(e) ilustram

~Js nas frequências correspondentes ao primeiro e ao segundo
mínimo de transmissão, respectivamente. Conforme esperado,
são vistos modos dipolo e quadrupolo similares aos vistos nas
Figs. 5(b) e 5(c) pelos motivos previamente justificados.

No segundo modo de operação, µce = 0,75 eV e µci = 1
meV. Nesta configuração, conforme previsto, o dispositivo fun-
ciona apenas com uma faixa de frequências de rejeição (single-
band). A largura de banda relativa da estrutura periódica nesta
configuração é igual a 49,27% (2,05–3,39 THz), cujo mínimo
de transmissão é −7,66 dB na frequência de 2,65 THz. Isto é
indicado na Fig. 7. O valor de µci é igual a 1 meV a fim de
que a folha de grafeno interna seja praticamente transparente
para a onda eletromagnética.

Dessa forma, conforme indicado na Fig 5(f), ~Js produz um
modo dipolo semelhante ao visto na Fig. 5(a) para a FSS sem a
folha interna. Ressalta-se, que para o modelo de condutividade
do grafeno utilizado neste trabalho, o potencial químico não
pode ser zero. Por fim, é apresentada uma tabela contendo
as frequências superior e inferior, a largura de banda e o
valor do mínimo da transmissão da estrutura para os três casos
considerados neste trabalho.

Tabela I. PARÂMETROS ASSOCIADOS ÀS FSSS ESTUDADAS

Primeira banda Segunda banda

Modelo Preliminar 50,44% (2,52–4,22 THz)
−10,05 dB (3,39 THz)

25,18% (6,28–8,33 THz)
−7,71 dB (6,93 THz)

Primeiro modo
de operação

50,66% (2,52–4,23 THz)
−7,19 dB (2,74 THz)

28,45% (6,27–8,35 THz
−10,37 dB (6,22 THz)

Segundo modo
de operação

49,27% (2,05–3,39 THz)
−7,76 dB (3,39 THz) –

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, uma formulação FDTD baseada no método da
exponencial matriz é desenvolvida. As folhas de grafeno são
modeladas considerando-se apenas a contribuição intrabanda
da condutividade do grafeno. Contudo, os resultados apresen-
tam boa concordância com os obtidos no software comercial
HFSS. Após a validação da formulação desenvolvida, a qual
possui correções necessárias devido à interdependência entre
Jx e Jy produzidas pela natureza tensorial da condutividade
elétrica do grafeno. Uma FSS inteligente é proposta. A mesma
é formada apenas de elementos de grafeno e é analisada via
FDTD e HFSS. A resposta em frequência desta FSS é obtida
para a = 100 nm, possuindo uma folha interna quadrada.
Com essa geometria, o dispositivo pode operar em single-band,
para µce = 0,75 eV e µci = 1 meV e, em dual-band, para
µce = µci = 1 eV. Na configuração single-band, a estrutura
possui largura de banda fracionária de 52,3%. Na operação
dual-band, a primeira faixa de rejeição possui largura de banda
fracionária de 37,9% e a segunda, de 33,3%.

REFERÊNCIAS

[1] M. Bashiri, C. Ghobadi, J. Nourinia, and M. Majidzadeh, “WiMAX,
WLAN, and X-Band Filtering Mechanism: Simple-Structured Triple-
Band Frequency Selective Surface,” IEEE Antennas and Wireless Pro-
pagation Letters, vol. 16, pp. 3245–3248, Nov. 2017.

[2] E. S. Torabi, A. Fallahi, and A. Yahaghi, “Evolutionary Optimization
of Graphene-Metal Metasurfaces for Tunable Broadband Terahertz
Absorption,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65,
no. 3, pp. 1464–1467, Mar. 2017.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

671



(a) (b) (c)

(f)(e)(d)

Figura 5. ~Js para as FSSs baseadas na célula unitária, configurada com µce = 1 eV e com os seguintes parâmetros: (a) d = l = 2,25 µm para f = 3,29 THz
(sem a folha de grafeno interna), (b) d = 0,25 µm e l = 2,25 µm para f = 3,39 THz (primeira ressonância, sem a folha de grafeno interna), (c) d = 0,25 µm
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ressonância), (e) µci = 1 eV e a = 100 nm, para f = 6,60 THz (segunda ressonância) e (f) µci = 1 meV e a = 100 nm, para f = 2,65 THz (primeira
ressonância).

Figura 6. Malha gerada no HFSS para FSS com a = 100 nm. Detalhes da
malha estão destacados.
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Resumo — Um novo modelo de histerese de fácil 

entendimento é proposto com o intuito de aumentar a robustez 

do cálculo da não linearidade de materiais ferromagnéticos. O 

seu tratamento é mais direto do que os modelos bem conhecidos 

de Preisach e Jiles-Atherton. O modelo está fundamentado na 

utilização das curvas externas do laço de histerese atingindo a 

saturação, permitindo determinar a evolução da indução 

magnética no interior do ciclo de histerese. Laços menores 

também podem ser representados. Para validação da 

metodologia proposta, comparações com o modelo Jiles-Atherton 

e resultados experimentais são utilizados. É também proposta 

uma função de Elliot modificada para melhor caracterização de 

materiais histeréticos.  

Palavras-chave —histerese magnética; modelo de histerese; 

caracterização de materiais magnéticos. 

I.  INTRODUCTION  

Alguns dos modelos mais utilizados para representar o 
fenômeno de histerese magnética, tais como Preisach, Jiles-
Atherton, Play e Stop, são bem conhecidos pela comunidade 
científica [1 - 5]. Entretanto, o entendimento e a utilização 
destes modelos, principalmente quando é necessário o 
acoplamento com o método de elementos finitos, nem sempre é 
trivial. Além disso, a relação dos parâmetros com o 
comportamento físico do material não é totalmente 
estabelecida. A modelagem do fenômeno de histerese tem 
geralmente dois tipos de abordagens principais: a modelagem 
relacionada com a física do material (parâmetros associados ao 
comportamento microscópico) bem como a abordagem 
puramente matemática, onde o comportamento global do 
fenômeno é a característica de maior importância. Esta 
abordagem é conhecida como modelagem fenomenológica. O 
modelo G utilizado neste trabalho é um exemplo de modelo 
fenomenológico, onde, em sua versão direta tem-se campo 
magnético como entrada e indução magnética como saída [6]. 
Consegue-se com este modelo representar com precisão laços 
de histerese inclusive na presença de laços menores. No início 
da modelagem, para caracterização, é necessário possuir um 
laço de histerese chegando até a saturação. De posse deste laço, 
a envoltória externa é representada por equações analíticas de 
funções sigmoides. Conhecendo a função analítica que 
descreve o laço de saturação, são realizadas ponderações 
numéricas da derivada do ramo ascendente ou descendente 
para descrever o comportamento da indução magnética com a 
variação de campo magnético. Para os testes e validação do 
modelo, a comparação com resultados experimentais é 
realizada. Neste artigo, será proposta uma função de Elliot 

modificada que simula com maior precisão a curva 
característica do material advinda de medições. Também é 
disponibilizado um algoritmo para facilitar a implementação do 
método.  

II. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

Um ensaio de um material Fe-Si 3,2% wt será utilizado 
como base para demonstração das etapas do modelo. O laço de 
histerese é mostrado na Fig. 1. Para caracterização, um dos 
ramos do laço, ascendente ou descendente, é utilizado, 
considerando desta forma a simetria no laço de histerese. Este 
ramo é então empregado para encontrar uma aproximação 
analítica do comportamento do material. Já foram testadas 
várias funções [7], incluindo a Função de transferência de 
Elliot, Exponencial e Langevin e aborda-se aqui uma proposta 
de modificação da função de Elliot para melhorar a 
representação das curvas B(H). Na Fig. 1 é apresentado o laço 
de histerese experimental que será utilizado como base neste 
estudo. 

 

Fig. 1.  Laço experimental de histerese.  

     Após a separação de um dos ramos, os parâmetros das 

funções analíticas a, b e c da função clássica de Elliot são 

determinados a partir de dois pontos além da origem. 

Observou-se, no entanto, que nem sempre era possível 

representar com boa precisão a curva característica do material. 

Percebeu-se a necessidade de incluir mais um ponto para que 

obtivéssemos uma representação mais precisa. O acréscimo de 

um ponto fez com que o parâmetro adicional d fosse incluído 

no que chamamos de função de Elliot modificada (Tabela I). 
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TABELA I 
SIGMOID FUNCTIONS AND DERIVATIVES 

 

Funções Expressões Derivadas 

Função de 

transferência 
de Elliot  

1

1

1 1

a h
f h

d b h
 

1 1

1 1

2

1 1

2

1 1

df h a

dh b h

b h

h d h

a

b

d  

Função de 
transferência 

de Elliot 

modificada 

2

2 2

2 2

2

a h
f h

d b h c h
 

2

2 1

2 2 2

2
2

2

2 2

2

2 2

2

df h a

dh c h b h

h
h c h b

h

d b h c h

d

a

 

  Com essas funções a indução magnética B é igual a zero 

quando o campo magnético é igual a zero. Para representação 

do ciclo, estas curvas são deslocadas do valor do campo 

coercitivo Hc. O ramo modelado para função de transferência 

de Elliot, e para a função de Elliot modificada pode ser visto na 

Fig. 2. Percebe-se que na parte positiva da curva a função de 

Elliot modificada representa melhor o material se comparado a 

função clássica de Elliot. As diferenças são pequenas, mas no 

cálculo utilizando o método de elementos finitos a 

convergência e a precisão dos resultados tiveram uma melhora 

significativa (esses resultados estão ainda sob estudo e serão 

apresentados oportunamente). Nota-se que há uma pequena 

discrepância na parte inferior do ramo. Isso é causado pela 

assimetria do laço de histerese, comportamento advindo do 

processo de medição.  Outra possibilidade é a utilização de um 

conjunto de pontos da envoltória sem ruídos de medição, sendo 

assim possível utilizar para o modelo as derivadas numéricas. 

 

Fig. 2.  Ramo modelado do laço de histerese.  

   Na Fig. 3 é mostrado o resultado da modelagem com o 

modelo G. Na Fig. 3(a) é utilizada a função de transferência de 

Elliot e na Fig. 3(b) a função modificada. Uma pequena 

diferença é observada, já explicada na modelagem do ramo da 

curva. Os detalhes de implementação e explicação da dinâmica 

do modelo serão vistos na próxima seção. 

 

Fig. 3.  Utilização do modelo G com duas funções analíticas diferentes (a) 
Função de transferência de Elliot (b) Função de transferência de Elliot 

modificada. 

III. MODELO G 

O primeiro passo para representação do laço de histerese 
foi mostrado na Seção II, onde é inicialmente modelado o 
comportamento do laço externo. Com o auxílio da Fig. 4 
pretende-se analisar a evolução da indução magnética no 
interior do laço. Adotando como exemplo a trajetória entre o 
ponto a e b no laço, percebe-se que no ponto a a inclinação de 
saída βa é proporcional a inclinação do ramo ascendente βi, só 
que menor (Figuras 4 e 5).  A medida que o campo magnético 
se aproxima do ponto b a inclinação tende ao valor da derivada 
do próprio ramo ascendente. Com isso, é selecionado um fator 

de ponderação tal que 
a a ip =  e 

b b ip = . Fatores típicos 

para os parâmetros são pa = 0,3 e pb = 0,8. O ângulo βi é 
encontrado com a derivada no ponto de análise (Tabela I). Em 
outras palavras, a evolução de B em função de H, parte de um 
ângulo pequeno até o momento em que a curva tende a ser 
tangente ao ramo ascendente da curva B(H). Para campos 
decrescentes de entrada o mesmo procedimento é adotado 
considerando o ramo descendente para a obtenção das 
derivadas. 

 

Fig. 4.  Evolução interna ao laço entre dois pontos com campo magnético 

crescente.  

     Há agora um ponto crucial: como é feita a variação do 

parâmetro de ponderação entre pa e pb. Para manter a 

simplicidade, que é um dos objetivos do modelo, manteve-se a 

variação do parâmetro p linear.  
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Fig. 5.  Trajetória entre os pontos a e b ponderando a derivada do ramo 

ascendente.  

     Considerando o ponto c entre os pontos a e b, e analisando 

as curvas externas, facilmente calcula-se as distâncias disti e 

dists, conforme indicado na Fig. 5. Após isso, é calculada uma 

distância normalizada / ( )i i i sd dist dist dist= + utilizando a 

magnitude das distâncias. No ponto a di = 1 e no ponto b di = 

0. Com estas definições, é possível estabelecer a variação de p 

variando de pa quando di = 1 e pb quando di = 0. Como 

anteriormente mencionado a variação é descrita com uma 

equação linear a b i bp dp p p . Para o ramo ascendente a 

derivada pode ser calculada como q

p i p . O parâmetro q foi 

inserido para estender as possibilidades de representação de 

diferentes dados experimentais. Nas simulações realizadas até 

o momento o parâmetro q varia entre 1,0 e 1,5. 

 
Fig. 6: (a) 0,2ap  com diferentes 

bp .       (b) 0,9bp  com diferentes 
ap  

 

Fig. 7.  Laço de histerese com variação crescente de campo magnético de 

entrada.  

    Na Fig. 6 é mostrado o efeito da variação do parâmetros pa 

e pb no resultado final da modelagem entre dois pontos a e b. 

Percebe-se que pb muda a inclinação de “chegada” na curva 

externa, enquanto pa faz a inclinação de “saída” variar. Outro 

resultado, apresentado na Fig. 7, demonstra a capacidade do 

modelo em representar variações crescentes de campo 

magnético de entrada. Com este resultado, transitórios podem 

ser modelados com a abordagem proposta.  

    Uma comparação com dados experimentais é apresentada 

na Fig. 8, quando o campo magnético H varia de forma não 

simétrica. Os dados experimentais são de um teste com quadro 

de Epstein com alimentação PWM a dois níveis [8].  

 
Fig. 8. Comparação entre resultados para entrada de campo magnético 

assimétrica com (a) modelo Jiles-Atherton (b) Modelo G. 

 

 
Fig. 9: Algoritmo do procedimento explicado na Seção III. 
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     Os resultados (Fig. 8) são também comparados com o 

modelo de Jiles-Atheron. Para ambos os métodos, 

considerando a área dos ciclos parciais (densidade de energia), 

as diferenças entre o resultado experimental e o modelado é 

menor que 5%.  

     O algoritmo do procedimento mostrado nesta seção pode 

ser visto na Figura 9. 

IV. LAÇOS MENORES 

É de conhecimento da comunidade científica que o modelo 
de Jiles-Atherton não consegue representar com precisão os 
casos onde há formação de laços menores no laço de histerese. 
Algumas mudanças são necessárias para que seja possível 
modelar este comportamento [9,10]. O modelo G tem a mesma 
dificuldade e naturalmente não consegue representar este tipo 
de situação, conforme pode ser visto na comparação da Fig. 10. 

 
Fig. 10: Comparação com formação de laços menores (a) Modelo de Jiles-

Atherton (b) Modelo G. 

 
Uma estratégia é proposta para contornar este tipo de 

situação, mantendo a simplicidade do modelo. A variação de 
campo magnético é sempre verificada para detectar reversões. 
Quando uma reversão ocorre os valores de campo e indução 
são armazenadas (valores de P1 na Fig. 11 (a)). Se o campo 
magnético não alcança o ramo descendente e acontece uma 
outra reversão, um laço menor é detectado (P2 na Fig.11 (a)). 

 
Fig. 11.  Representação de laços menores (a) com armazenamento dos valores 

de campo e indução (b) pontos armazenados e derivada em P2. 

 

Os valores nos pontos P1 e P2 (H1,B1 e H2,B2) são 
armazenados. Uma equação do segundo grau é encontrada para 
realizar a trajetória de P1 passando por P2. Além das 
coordenadas dos pontos é necessário saber o ângulo entre a 
trajetória até P2 e uma linha reta que liga os dois pontos (Fig. 
11(b)). Este ângulo foi declarado como α1 como pode ser 

observado na Fig. 11(b), fornecendo a derivada da função de 
segundo grau no ponto P2.  

Para testar a capacidade desta adaptação do modelo em 
representar os laços menores foi imposto um campo magnético 
de entrada conforme visto na Fig. 12 (a). Na Fig. 12(b) o 
respectivo comportamento da indução pode ser observado. O 
modelo é capaz de representar os laços menores da forma 
correta podendo ser utilizado em casos onde há componentes 
harmônicas na alimentação dos dispositivos.   

 
Fig. 12: (a) Campo magnético de entrada. (b) Modelo G representando laços 

menores. 

 

Para validação da modelagem do laço menor, uma entrada 
de campo magnético com harmônico de terceira ordem é 
utilizada [8]. O resultado pode ser visto na Fig. 13, onde a 
densidade de energia foi avaliada e a diferença entre os dados 
experimentais e a saída do modelo é de 7,089%. É importante 
frisar que não é necessário conhecer onde ou quando os laços 
menores ocorrerão. O algoritmo está apto a identificar e 
realizar os cálculos necessários. 

 
Fig. 13: Laços menores formados por uma entrada de campo magnético com 

terceiro harmônico. 

V. CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou o modelo G para modelagem de 
histerese em materiais ferromagnéticos bem como a função de 
Elliot modificada para caracterizar a curva B(H) do material em 
questão. Este trabalho tem três pontos principais: a 
caracterização do material com as curvas externas do laço 
atingindo a saturação, a evolução de B(H) dentro do ciclo e a 
representação de laços menores. O modelo G tem limitações da 
mesma forma que qualquer modelo numérico de histerese. 
Entretanto a simplicidade de implementação e entendimento 
são as grandes vantagens de sua utilização. Atualmente já é 
possível acoplar este modelo escalar ao cálculo de elementos 
finitos com resultados promissores. A inversão do modelo 
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também possibilita trabalhar com formulações de elementos 
finitos em potencial vetor magnético.  
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Resumo — Fez-se o equacionamento dos campos eletromagnéticos 

originados por uma corrente elétrica variável no tempo, que percorre 

uma antena monopolo sinuoso. O objetivo deste estudo é modelar a 

emissão de potência dissipada por uma antena e analisar, 

comparativamente, a possibilidade de detonação de vapor de 

combustível presente na região próxima da antena. Elaborou-se um 

programa que utilizou as expressões do campo eletromagnético e 

calculou-se ponto a ponto a potência em uma esfera centrada na 

origem da antena. 

Palavras-chave: Antena monopolo; ondas eletromagnéticas, energia 

dissipada por antena, antena monopolo sinuoso; explosão de 

combustível.  

I.INTRODUÇÃO 

 
O constante uso de aparelhos de telefonia celular – e 

semelhantes – em determinados ambientes pode ser causa de 
diversos acidentes. Seu uso em ambientes explosivos, como 
postos de combustíveis, por negligência, imprudência ou 
imperícia, já foi apontado como agente causador de explosão. 

Em São Paulo, em novembro de 2007, um frentista atendeu 
seu celular em um ambiente carregado com vapores de gasolina 
e acabou causando uma explosão em um caminhão carregado 
com gasolina. Segundo as entrevistas da empresa fornecedora de 
combustíveis e de um especialista em prevenção de acidentes e 
coordenador de comissão de estudos de normas técnicas da 
ABNT, Anthony Brown, além dos procedimentos inadequados 
do frentista em seu trabalho, o uso do celular foi o possível 
causador da explosão. 

Por isso, há justificativa em se manter cautela no uso de 
aparelhos eletrônicos próximos a ambientes explosivos. Em 09 
de março de 2017, na cidade de São Paulo foi aprovado um 
projeto de Lei 16.644 em que alterou a Lei 13.440 de outubro de 
2002, estabelecendo melhor especificidade dos locais em que o 
celular pode ser utilizado durante o abastecimento em postos de 
combustíveis: “Art. 1º É vedado o uso de aparelhos de telefonia 
celular nos postos de abastecimento de combustível durante a 
permanência de seus usuários nas dependências do posto, salvo 
se o uso ocorrer no interior de veículos automotores, lojas de 
conveniência, restaurantes, áreas de troca de óleo, escritório ou 
em quaisquer outras áreas do posto não dedicadas à operação de 
abastecimento de combustíveis.”[1]. 

Em seu segundo artigo, atribui as normas aos proprietários 
dos estabelecimentos comerciais: “Art. 2º Os postos de 
abastecimento de combustível deverão: I – providenciar os 

meios para impedir a prática da irregularidade em suas 
dependências; II – afixar, junto às bombas de gasolina e demais 
locais de circulação, placas informativas com os seguintes 
dizeres: “É proibido o uso de aparelhos de telefonia celular nas 
dependências do posto de gasolina, salvo se o uso ocorrer no 
interior de veículos automotores, lojas de conveniência, 
restaurantes, áreas de troca de óleo, escritório ou em quaisquer 
outras áreas do posto não dedicadas à operação de abastecimento 
de combustíveis.” [1] 

Seguindo a utilização cada vez mais frequente dos 
smartphones por parte de seus clientes, as maiores marcas de 
combustíveis no Brasil investem na facilidade do pagamento 
através de aplicativos (bem como promoções específicas), 
incentivando, assim, que os seus consumidores utilizem o 
aparelho celular de forma inadequada, de acordo com a lei, nos 
próprios postos de combustíveis. É necessário, nessas situações, 
utilizar um código presente na bomba do posto para confirmar o 
abastecimento e efetuar pagamento pelo aplicativo. Uma das 
empresas nacionais de combustíveis traz em seu site o seguinte 
procedimento de abastecimento com uso do seu aplicativo: “1 – 
Vá até um posto que aceita pagamentos com Aplicativo X; 2 – 
Encoste na bomba indicada e avise ao frentista que vai pagar 
pelo APP; 3 – No APP, digite o código exibido na bomba” [2-
4]. 

É preciso quantificar as reais influências eletromagnéticas 

causadas por um aparelho celular em ambientes comburentes. 

Este estudo busca quantificar a potência dissipada por uma 

antena de aparelho celular. Não são considerados demais 

efeitos, como por exemplo a eletricidade estática. 

Neste artigo será abordada uma modelagem matemática 

para um caso em específico, com parâmetros iniciais 

encontrados em manuais de aparelhos de telefonia celular, a 

partir dos quais serão utilizadas para a simulação das potências 

irradiadas e dissipadas. A seguir serão apresentados os valores 

encontrados na simulação e apresentadas as conclusões.  

 

II.MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Uma antena pode ser vista como um transdutor usado para 

casar a linha de transmissão ou guia de onda (usados no 

guiamento de onda a ser emitida) ao meio circundante, ou vice-

versa. A necessidade da antena se dá por melhorar a eficiência 

de irradiação e casamento de impedâncias, visando minimizar 

reflexões. De um modo geral, a antena usa ou a corrente ou a 
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tensão de uma linha de transmissão, ou campos 

eletromagnéticos de um guia de onda para emitir uma onda 

eletromagnética no meio. Portanto, uma antena pode tanto 

transmitir como receber energia eletromagnética. [5] 

Para determinar os campos de irradiação é necessário o 

seguinte procedimento: (I) selecionar um sistema de 

coordenadas e determinar o vetor potencial magnético; (II) 

Calcular o campo magnético a partir do rotacional do vetor 

potencial magnético; (III) Determinar o campo elétrico a partir 

do rotacional do campo magnético, e (IV) Encontrar o campo 

distante, determinando a potência média irradiada no tempo [5]. 

A antena escolhida para a abordagem foi a monopolo em 

formato sinuoso, de acordo com as Figuras 1 e 2, semelhante a 

uma antena de um quarto de comprimento de onda. Uma antena 

monopolo de quarto de onda consiste no equivalente a um quarto 

de um dipolo colocado sobre um plano terra condutor [6]. 

 
Fig. 1: Antena sinuosa adotada para o estudo. 

 
 
Fig. 2: Representação da antena sinuosa, sobre o plano oYZ, com suas 

dimensões. 

 

 
 

O diferencial do vetor potencial magnético será dado por: 

 

𝑑𝐴 =
𝜇[𝐼]𝑑𝐿

4𝜋𝑟′
𝑒−𝑗𝛽𝑟′   (1) 

 

em que L representa o percurso percorrido em cima da antena, e 

de acordo com a antena, será analisado tanto no eixo y quanto 

no eixo z, por trechos. 

A corrente elétrica que circula pela antena será considerada 

atenuada, multiplicando a corrente I por uma função cosseno, de 

modo que seja máxima no início da antena e zero na sua 

extremidade. A Figura 3 ilustra essa condição. 
 
Fig. 3: Representação da corrente elétrica na antena em função do caminho dl 

percorrido. A corrente aplicada nos cálculos é aquela representada pela cor azul. 
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A corrente elétrica, portanto, será dada por: 

 

𝐼 = 𝐼𝑜 cos(𝜔𝑡) cos(
𝜋𝛿𝐿

2𝐿
).  (2) 

 

em que Io é o modulo da corrente I, 𝜔 = 2𝜋𝑓  e L é o 

comprimento total da antena [5-7]. 

 

Considerando um ponto Pa qualquer, da antena, haverá um 

retardo temporal, devido ao deslocamento da corrente. Além 

disso, um ponto P qualquer do espaço receberá uma demora 

proporcional. Assim, considerando os dois retardos, e a 

atenuação, a equação temporal da corrente ficará: 

 

 𝐼 = 𝐼𝑜 cos(𝜔𝑡 − 𝛽𝑟) cos(
𝜋𝛿𝐿

2𝐿
)  (3) 

 

em que r representa a distância entre o ponto Pa e o ponto do 

espaço em que o campo será analisado, e 𝛽 = 𝜔/𝑐, onde c é a 

velocidade da luz no vácuo, a qual será considerada nesta 

análise. 

O diferencial do vetor potencial magnético de um ponto Pa 

da antena até o ponto P será reescrito, portanto, como: 

 

𝑑𝐴 =
𝜇𝐼𝑜cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑑𝐿

4𝜋𝑟′
𝑒−𝑗𝛽𝑟                          (4) 

 

em que a exponencial trabalha com o domínio complexo. 

O campo magnético poderá ser encontrado fazendo-se: 

 

�⃗⃗⃗� =
∇𝑋�⃗�

𝜇
    (5) 

 

bem como o campo elétrico poderá ser encontrado por: 
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∇𝑋�⃗⃗⃗�= 𝜀𝜇
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
   (6) 

 

A derivada temporal pode ser escrita como j𝜔 no domínio 

complexo. É preciso observar que, a cada incremento dl da 

antena, os vetores podem alterar direção, fazendo com que seja 

preciso apresentar uma decomposição vetorial nos campos 

elétricos e magnéticos. A Figura 4 mostra o primeiro trecho da 

antena, com a variação de direção dos campos elétrico e 

magnético – magnético não se altera, neste caso. 
 

Fig. 4: Representação das componentes do campo elétrico, bem como a 

apresentação do ângulo α, necessário para a decomposição vetorial. 

 
 

Outro fator que não pode ser desprezado é a profundidade de 

penetração de uma onda eletromagnética, que faz com que as 

ondas sejam atenuadas por um fator 𝒆−𝜶𝒓, em que 𝛂 = √𝛑𝐟𝛍𝛔. 

Assim, ao final todas as equações do campo elétrico ficarão 

multiplicadas por esse fator [8]. 𝛔 representa a condutividade 

elétrica do meio propagante. 

 

Com as devidas aplicações descritas, as equações finais dos 

campos elétrico e magnético quando dl variar no eixo Z serão: 

 

     𝑑�⃗⃗⃗�𝜑 =
𝐼𝑜 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑑𝑧

4𝜋
(
𝑗𝛽

𝑟
+

1

𝑟2
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝜑        (7) 

 

𝑑�⃗⃗⃗�𝑟 = 𝑑�⃗⃗⃗�𝜃 = 0   (8) 

 

𝑑�⃗⃗�𝑟 =
𝐼𝑜𝛽 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑑𝑧

2𝜋𝜔
(
1

𝑟2
−

𝑗

𝛽𝑟³
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝑟       (9) 

 

𝑑�⃗⃗�𝜃 =
𝐼𝑜𝛽 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑑𝑧

4𝜋𝜔
(
𝑗𝛽

𝑟
+

1

𝑟2
−

𝑗

𝛽𝑟³
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝜃     (10) 

 

𝑑�⃗⃗�𝜑 = 0   (11) 

 

Já quando dl variar no eixo Y as equações serão: 

 

𝑑�⃗⃗⃗�𝑟 = 0    (12) 

 

 

𝑑�⃗⃗⃗�𝜃 =
𝐼𝑜 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑐𝑜𝑠(𝜑)𝑑𝑦

4𝜋
(
𝑗𝛽

𝑟
+

1

𝑟2
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝜃                     (13) 

 

 

 

𝑑�⃗⃗⃗�𝜑 = −
𝐼𝑜 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑠𝑒𝑛(𝜑)𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑑𝑧

4𝜋
(
𝑗𝛽

𝑟
+

1

𝑟2
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝜑       (14) 

 

𝑑�⃗⃗�𝑟 =
𝐼𝑜𝛽 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑠𝑒𝑛(𝜑)𝑑𝑦

2𝜋𝜔
(
1

𝑟2
−

𝑗

𝛽𝑟³
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝑟      (15) 

 

 𝑑�⃗⃗�𝜃 = −
𝐼𝑜𝛽 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

) cos(𝜃)𝑠𝑒𝑛(𝜑)𝑑𝑦

4𝜋𝜔
(
𝛽𝑗

𝑟
+

1

𝑟2
−

𝑗

𝛽𝑟3
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝜃   (16) 

 

𝑑�⃗⃗�𝜑 = −
𝐼𝑜𝛽 cos(

𝜋𝛿𝐿
2𝐿

)𝑐𝑜𝑠(𝜑)𝑑𝑦

4𝜋𝜔
(
𝛽𝑗

𝑟
+

1

𝑟2
−

𝑗

𝛽𝑟³
) 𝑒−𝑗(𝛽𝑟)�⃗�𝜑         (17) 

 

O termo  1/r³ é o chamado campo eletrostático, pois o 

mesmo corresponde ao campo de um dipolo elétrico, de modo 

que predomina sobre os demais termos na região mais próxima 

a antena. O termo 1/r² é chamado campo indutivo, predito pela 

Lei de Biot-Savart, que é importante somente no campo 

próximo. Já o termo 1/r é o campo distante, ou campo de 

irradiação, pois é o único que permanece na zona distante. 

Com as informações dos campos elétricos e magnéticos, é 

possível encontrar a potência líquida que flui para fora de um 

volume V limitado por uma superfície de V, dado em W/m². 

Utilizou-se o conceito do vetor de Poynting: 

 

𝑆 = �⃗⃗� × �⃗⃗⃗�    (18) 

 

Desse modo, encontrou-se um vetor de potências por 

unidade de área nas três direções das coordenadas esféricas, 

sendo que a direção da irradiação é a radial. As demais serão 

consideradas dissipações internas.  

 

III. SIMULAÇÃO 

 

A simulação, num primeiro momento, consistiu na aplicação 

ponto a ponto das equações encontradas na seção II. Foram 

definidos e inseridos os valores inicias de frequência, corrente 

elétrica, bem como o número de divisões do volume de contorno 

e pequenas partes da antena, além das constantes, como 

permissividade elétrica, permeabilidade magnética, velocidade 

da luz, etc. 

Para a simulação, a região de contorno escolhida foi uma 

esfera de raio R, e utilizou-se a sequência lógica de acordo com 

a Figura 5: 

 
Fig. 5: Representação dos loops envolvidos para o cálculo da potência em um 

ponto P na superfície de uma esfera de raio R. 
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Foi escolhida uma esfera como região de interesse, de modo 

que a antena fique com origem em seu centro. 

A corrente elétrica foi definida para atender à condição da 

resistência de radiação para uma antena monopolo de um quarto 

de comprimento de onda, que é 36,5 Ω [5-7]. A potência 

irradiada para o funcionamento de uma antena é da ordem de 1,5 

W, sendo emitidos em regime permanente por um aparelho 

celular em pleno funcionamento. Assim, a corrente elétrica em 

regime permanente é de aproximadamente 0,25 A.  Porém, em 

momento de pico a corrente pode ser até 4 vezes maior. Assim, 

o valor utilizado na simulação, para a corrente elétrica, foi o de 

1 A. 

O compilador utilizado foi o Force 2.0.9 (Fortran). A antena 

teve cada 10 divisões para cada um dos seus 149 mm, enquanto 

a esfera foi dividida em coordenadas esféricas, sendo 10 partes 

por mm em r, 62800 partes em 𝜃 e 31400 partes em 𝜑, de modo 

que todas as medidas infinitesimais ficassem na ordem de 10-4 

em termos das divisões. A frequência de operação utilizada foi 

a 900 MHz. 

Devido ao fato deste estudo estar em fase embrionária, 

limitou-se a descrever matematicamente os fenômenos que 

ocorrem em torno da antena. Entretanto, posteriormente será 

necessária uma simulação específica em softwares como o 

Comsol ou HFSS, para que se façam as devidas comparações 

com os resultados encontrados de acordo com as equações 

apresentadas. 

IV. RESULTADOS 

 
De acordo com as expressões encontradas, quanto menor o 

raio da esfera de contorno adotada, maior é a proximidade do 
campo eletrostático, representado pelo fator 1/r³. Desse modo, 
observou-se que o cálculo se torna convergente quando o ponto 
de análise tem distância superior a 0,032 m em relação à origem, 
devido justamente à dimensão da antena. 

O vetor de Poynting fornece resultados nas três dimensões, 
ficando evidenciada a potência irradiada e a potência dissipada 
no interior do volume de contorno da esfera. A Figura 6 
apresenta os resultados encontrados para a potência irradiada, 
considerando um decaimento pela profundidade de penetração 
em um meio com condutividade elétrica superior ao do ar. Cada 
um dos valores encontrados foi através da simulação 
substituindo-se diferentes valores de r, variando de 0,200 até 
2,500 m. 

Fig. 6: Potência irradiada em função da distância r de um ponto P até a base de 

uma antena sinuosa. 
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Quanto à potência dissipada no interior da esfera, encontrou-
se um comportamento logarítmico, somando-se as potências 
dissipadas nas direções de 𝜃 e 𝜑. A Figura 7 apresenta os pontos 
encontrados quando se variou r de 0,200 a 2,500 m. 

 

Fig. 7: Potência dissipada no interior da esfera em função da distância r de um 

ponto P até a base de uma antena sinuosa. 

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

 

 

 Potência Calculada
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Deslocamento radial (m)

Model Log3P1

Equation y = a - b*ln(x+c)

Reduced 

Chi-Sqr

3,2764E-4

Adj. R-Square 0,99831

Value Standard Error

D

a -7,45319 2,80729

b -4,58887 0,93739

c 6,06958 1,49578

 

Nota-se que quando somadas as potências internas à esfera e 
a irradiada, aproximam-se de um valor convergente em torno de 
6,11 W. De acordo com a simulação, a semiesfera acima do 
plano Oxy apresentou maior potência irradiada e dissipada, 
devido à presença da antena. 

Uma informação relevante é que esses resultados não estão 
levando em conta a condutividade elétrica do vapor de gasolina, 
o que pode fazer com que a potência dissipada seja maior, 
conforme mais vapor de combustível exista nas proximidades da 
antena. 

A gasolina comercializada no Brasil conta com a presença 
de etanol. A condutividade elétrica da gasolina aumenta em 
função do percentual de etanol adicionado à mistura [9]. Além 
disso, os aditivos dissipadores de cargas estáticas aumentam a 
condutividade elétrica dos combustíveis [10]. Portanto, além de 
bastante variável, a condutividade elétrica do vapor de gasolina 
comercial apresentará condutividade elétrica superior ao do 
estado líquido. A condutividade elétrica de alguns combustíveis 
é apresentada na Tabela I. 

TABELA I: Condutividade elétrica de alguns combustíveis. 

Material Condutividade elétrica 
(S/m) 

Gasolina de aviação (liq) 450∙10-12 

Diesel S-10 (liq) 25∙10-12 

Querosene de Aviação (liq) 600∙10-12 

Hidrogênio (gás) 10-6 

Etanol (AEAC) (liq) 500∙10-6 

 

V. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os cálculos da potência elétrica dissipada 

pela antena, nota-se que é sensato não desprezar a possibilidade 

de explosão de um combustível provocada por efeitos 

eletromagnéticos de um aparelho eletrônico, como um telefone 
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celular. Entretanto, isso depende de uma série de condições que 

podem potencializar o efeito da dissipação da energia, 

principalmente por campos próximos. A condutividade elétrica 

do vapor de gasolina é um dos principais fatores, bem como a 

energia de ativação para uma explosão. Seu valor depende de 

diversos fatores, como a temperatura ambiente, concentração de 

outros gases, ventilação do local em específico, dentre outros. 

A potência total calculada, quando somadas as dissipadas no 

interior de um volume em específico e a irradiada, foi em torno 

de 6,11 W. Nota-se que à medida que a distância em relação a 

antena aumenta, a potência irradiada diminui e a dissipada 

aumenta. 

 

Para trabalhos futuros, é necessário fazer um estudo 

específico sobre a condutividade elétrica do vapor de gasolina, 

em função da concentração e da temperatura da mesma. Isso fará 

com que seja possível analisar o comportamento da potência 

dissipada numa região com potencial explosivo. Além disso, a 

simulação da irradiação deverá ser feita em softwares como o 

Comsol ou HFSS, para a comparação com os valores 

encontrados de acordo com as equações encontradas na seção II. 
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Abstract— With the miniaturization of electronic devices and 

circuits, the use of planar spiral inductors has increased 

noticeably. Along with this, research has also been growing to 

improve the quality factor of these components. A great solution 

to increase the inductance and consequently the quality factor is 

to include ferromagnetic material in the design. In this work is 

made a study on the effect of a ferrite plate in the proximity of a 

coil. 3D simulations were performed using the Finite Element 

Method in Ansys Maxwell. For this, firstly, the competence of 

this method was proved for the inductance calculation comparing 

the result obtained with analytical expressions. The calculations 

performed were in excellent agreement with the simulation. The 

tangential displacement of the ferrite over the stationary coil has 

been modeled while the normal distance is constant. Similarly, 

the normal displacement was modeled while the tangential 

displacement was fixed. The change in the overlap area between 

the inductor and the ferrite plate changes the inductance. The 

greater the area of overlap in the tangential displacement the 

greater the inductance. On the other hand, the smaller the 

normal separation between the coil and the ferromagnetic 

material the greater the inductance. 

Keywords— Finite Element Method, planar rectangular spiral 

inductor, ferromagnetic material 

I.  INTRODUCTION  

The technology evolution in recent years has driven the 
demand for electronics that take up little space. It has been 
demonstrated in [1] that the large mass / volume of a given 
energy system is occupied by magnetic components. The rapid 
development of the market for wireless communications, 
mobile telephony and computer networks has been of great 
interest in integrated circuit designs [2]. Planar inductor printed 
on circuit boards is a crucial element in the design of such 
designs. In this context, they represent an advantage over 
conventional inductors. In addition, spiral inductors have been 
widely used as passive components in silicon-based integrated 
circuits. In this application, the square and rectangular 
geometries are preferable to the rest of the geometries, due to 
the ease in the manufacturing process [2]. Some significant 
uses of these components are radio frequency (RF) filters, 
oscillators, low noise amplifiers, and sensors. 

A planar inductive sensor is presented in [3] for position 
detection or displacement measurement in industrial 
applications, in processes that require non-destructive 
evaluation of a material. In [4] it is reported a simple model of 
square planar inductor developed and simulated within an 
energy converter during the time domain. In [5], the electric 
performance of the planar inductor and its validation are 
evaluated not only during the time domain, but also during the 
frequency domain for different inductive structures such as 
hexagonal and octagonal. So far, the literature has addressed 
several planar inductor structures in time and frequency 
domain, but it is also necessary to study how the properties of a 
planar spiral inductor under the influence of a ferromagnetic 
material are affected. 

Inductors manufactured in silicon for RF applications have 
low inductance and quality factor (Q) values due to ohmic 
losses and parasitic capacitances [6-8]. Ferromagnetic materials 
are a great solution for these applications because they increase 
both parameters. 

In this work the behavior of a planar rectangular spiral 
inductor is investigated when subjected to the magnetic effects 
of a ferrite plate. The inductance obtained through analytical 
equations is compared to the value obtained in the simulation 
without the effect of the ferrite using Ansys Maxwell's Finite 
Element Method (FEM). It is also studied how tangential and 
normal displacements of ferrite produce changes in inductance. 

II. PLANAR RECTANGULAR INDUCTOR 

A top view of a spiral inductor on PCB (Printed Circuit 
Board) technology is shown in Fig. 1. The main layout 
specifications are as follows: 

n: number of turns 

L: inductor length 

W: inductor width 

w: conductor width 

t: conductor thickness 
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Fig. 1. Planar rectangular inductor. Key Specifications 

Fig.2. Cross-sectional view of the inductor and the ferrite 

s: space between turns 

The most important property of an inductor is its 
inductance. The value of the inductance depends only on the 
dimensions and geometry of the inductor, when not subjected 
to the influence of an external electromagnetic field.  

There are several expressions reported in the literature to 
calculate the inductance of rectangular planar inductors at low 
frequency [9-12]. In [9], Balakrishnan proposes two methods 
for calculating the inductance. Both methods are applicable in 
cases where the thickness of the conductor is less than or equal 
to the skin depth in the frequency range of application. These 
empirical equations have an error of 5.3% to 62.5%. Other 
empirical or semi-empirical methods can also be used to 
calculate inductance for spiral inductors, valid for specific 
applications [13-15]. Although these methods are simple and 
fast they are no longer efficient for a wide spectrum of 
inductors. Grover summarized a comprehensive collection of 
formulas and tables for inductance calculation in [11]. Based 
on Grover’s work, Greenhouse derived inductance expressions 
for planar rectangular inductors [12]. This model has 
demonstrated sufficient accuracy and is widely applied in the 
calculation of rectangular inductors. 

III. EFFECT OF THE FERROMAGNETIC MATERIAL ON THE 

INDUCTOR 

The inductance of a coil can be further enhanced if the coil 
is under the influence of a magnetic material, whether it is 
wound onto a soft iron material or in the vicinity of its area. 

Ferromagnetic materials are used in a wide range of 
industrial applications, medical, telecommunications, among 
others. Some of these materials used today in the designs are: 
silicon steel, nickel (permalloy), cobalt iron (permendur), 
amorphous metal alloys and ferrites [16]. The selection of these 
materials depends on the design objective and the 
corresponding values provided with their properties. 

Applying a current in the coil produces a magnetic field 
according to Ampère's law. With this law it is possible to 
extract the magnetic field when the symmetry of the problem 
allows. If we consider the rectangular inductor as a conductive 
wire loop, the inductance would be defined fundamentally, as 
the relation between the magnetic flux that penetrates the loop 
and the current that produces it [17]. 

On the other hand, a ferrite plate is a material magnetized 
uniformly with dipoles represented by tiny current loops. The 
internal currents in the material cancel; however, at the edge 
there is no adjacent loop to do the canceling. So we have the 
equivalent to a single ribbon of current flowing around the 
boundary. 

This current is of a peculiar kind, in the sense that no single 
charge makes the whole trip, on the contrary, each charge 
moves only in a tiny little loop within a single atom. 
Nevertheless, the net effect is a macroscopic current flowing 
over the surface of the magnetized object. It is a genuine 
current that produces a magnetic field in the same way any 
other current does [18]. 

The proximity between the inductor and the ferrite plate 
causes an increase in the total magnetic flux of the inductor and 
consequently of the inductance. But it is relatively difficult to 
come up with analytical expressions to model these effects. A 
more direct approach would be to study them with the finite 
element method, through an electromagnetic simulation 
program. Simulation is a very useful step in the design of an 
electrical circuit. This stage helps the designer estimate the 
behavior of the circuit before it even builds it and considerably 
reduces the time to complete a project. 

IV. EXPERIMENT SETUP 

The finite element method was used in the Ansys Maxwell 
18 software to evaluate the dc inductance of the planar 
rectangular inductor. The simulation region was defined to be 
in the vacuum. The software discretizes the original geometry 
of the problem in a mesh of 3D tetrahedral elements. All 
interfaces in this region were configured as Neumann boundary 
conditions. Then the magnetic field H is tangential to the 
boundary and the flux cannot pass through it. 

Maxwell's magnetostatic module solves Ampère's law on 
all finite nodal elements to find the magnetic flux density B and 
the magnetic vector potential A. For this, the solver uses an 
automatic refinement of the adaptive mesh to obtain a precise 
and efficient mesh required meeting the energy error set at 1%. 

The planar rectangular spiral inductor projected has L = 
17.5 mm, W = 9.5 mm, with n = 7, w = 0.25 mm, t = 0.033 mm 
and s = 0.15 mm. The ferrite plate with dimensions Lf = 17.5 
mm, Wf = 16 mm and thickness of 3 mm is positioned at the 
left edge of the inductor in the direction of the y axis. The 
inductor and ferrite are aligned, more efficient configuration in 
sensor applications. A copper inductor with the above 
dimensions was placed on a FR4 PCB substrate with a 
thickness of 1.6 mm. 

Fig. 2 shows a cross-sectional view of the inductor and the 
ferrite.  
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The ferrite model used B66459K0000X149 [19] is 
commercially available and its relative permeability is 1000. 
The plate physically moves relative to the stationary coil in the 
positive direction of the y-axis for the analysis of tangential 
displacements and in the positive z-axis direction for the 
normal displacements. The design was made in that way that 
the width of the ferrite on the x axis is greater than the 
inductor’s width in order to keep the same overlapping area in 
the axis.  

V. RESULTS AND ANALYSIS 

First, the effectiveness of obtaining the inductance value of 
a planar rectangular spiral inductor through the simulation 
using the finite element method is analyzed. Therefore, the 
above inductance is taken as a basis in the analysis of the 
ferrite plate’s influence on the inductor. 

A. Implementation of the finite element method 

In order to prove the effectiveness of the FEM in our study, 
the inductance of the coil was calculated without the presence 
of the ferromagnetic material. The developed FEM model was 
compared with the analytical methods published in [10] and 
[12]. The following table presents the results. The inductance is 
expressed in nH. 

TABLE I.  COMPARISON BETWEEN SIMULATION AND ANALYTICAL 

EXPRESSIONS  

Model Analytic Simulation Error (%) 

Terman [10] 832.08 
831.89 

0.02 

Greenhouse [12] 879.62 5.7 

Although the analytical expressions used are 
approximations, there was good agreement between the results 
of these and the simulation. The maximum error shown is 
5.7%. 

B. Effect of ferromagnetic material 

Placing a ferromagnetic material in the vicinity of an 
inductor will produce an increase in magnetic flux density and 
thus an increase in total inductance. 

The inductance due to the displacement between the ferrite 
and the planar coil was modeled using a parametric sweep. The 
ferrite plate physically moves relative to the stationary coil in 
the positive direction of the y axis. The total tangential 
displacement was 30 mm from the initial position with steps of 
1 mm. That was sufficient to model the inductor behavior. The 
normal distance between the inductor and the ferrite plate was 
set at 1.6 mm. The following figure shows the results obtained. 

 

The displacement along the y-axis causes a change in the 
area of overlap between the inductor and the ferrite plate, 
which subsequently causes a change in the inductance. 
Initially, the ferrite plate is fully exposed over the inductor, so 
it is precisely in this position that the inductor should reach the 
maximum inductance value. However, it is possible to observe 
a slight increase of the inductance for displacement values 
between 1 to 3 mm. As the overlap’s area becomes smaller, the 
inductance decreases. When the displacement reaches a value 
higher than 17.5 mm, the inductance is similar to the value 
obtained in Table 1, since the two elements are no longer 
superimposed and the ferrite has almost no influence on the 
inductor. 

It is believed that the behavior observed at the beginning of 
the curve is due to the chosen boundary condition and therefore 
the magnetic field lines are truncated as shown in the left part 
of Fig. 4. It is a requirement of the simulation program that the 
excitation terminals border the edge of the problem region. 

In the initial position, these field lines are not taken into 

account for the calculation of the inductance. However, when 

moving the ferrite these lines are considered and cause the 

increase of the magnetic flux, as shown in Fig. 5. Because of 

that, in these first millimeters of displacement the inductance 

reaches values higher than the initial position. 

 

 
 

Fig. 4. Magnetic field density B for 0 mm tangential displacement 

 
Fig. 3. Tangential displacement vs. inductance 
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Fig. 5. Magnetic field density B for 2 mm tangential displacement 

Also, sensor performance may be improved by decreasing 
the normal distance between the inductor and ferrite. Keeping 
the ferrite plate in the tangential initial position, i.e., fully 
exposed on the inductor and separation of 0.1 mm, a parametric 
sweep of up to 6 mm in the positive z-axis direction was made 
with steps of 0.1 mm. Fig. 6 shows the results of this sweep. 

In the graph it is possible to observe a decreasing curve of 
the obtained inductance values. It is precisely in the initial 
position that the inductor has the highest inductance value, 
since the ferrite is closer to the inductor (0.1 mm). As the 
separation between the inductor and the ferrite increases, the 
value of the inductance decreases, since the inductor loses the 
magnetic effect of the ferrite plate on it. 

Consider now the coil and the ferromagnetic plate are not 
aligned. The ferrite plate remains positioned at the left edge of 
the inductor in the direction of the y-axis, but with a positive 
displacement on x-axis reducing the overlap area. The same 
tangential displacement (0 to 30 mm in steps of 1 mm) was 
made and a similar result to Figure 3 was obtained with 
substantially reduced inductance values. An equivalent result 
was obtained for normal displacement (0.1 to 6 mm in steps of 
0.1 mm) under the same condition.  

 

VI. CONCLUSIONS 

A study on the effect of a ferromagnetic material on a 
planar rectangular spiral inductor was presented. The result of 
the inductance obtained through the FEM simulation in Ansys 
Maxwell software was compared with analytical formulations 
of the literature, showing a good correlation between them. 

The presence of a ferromagnetic material in the vicinity of 
the inductor causes changes in the total inductance value. As 
the area of overlap between the inductor and the ferrite 
increases the inductance of the inductor also increases. In the 
case of normal displacement, smaller the separation between 
the inductor and the ferrite plate will be greater the inductance. 
These results contribute to the use of these materials in 
practical applications where the inductance is a sensitive factor. 
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Resumo—Este trabalho investiga numericamente uma pro-
posta de um sensor de tensão não invasivo. A medição de tensão
será realizada de maneira não invasiva em uma rede elétrica
monofásica de 127V e frequência 60Hz. As características do
sinal obtido são avaliadas para o cabo elétrico com seção nominal
de 10 mm². Os resultados são avaliados numericamente, sendo
obtida uma tensão de saída de 13,31V com defasagem de 4 mS
com relação ao sinal de entrada.

Palavras-chave—sensor, tensão, não invasivo, medição, capaci-
tor.

I. INTRODUÇÃO

Desde o início da implementação do sistema de ditribuição
elétrica no final do século XIX e início do século XX, houve
uma preocupação com o processo de medição de energia
elétrica. Sendo que historicamente os primeiros medidores elé-
tricos fabricados foram desenvolvidos para realizar medições
de tensão, corrente e potência elétrica [1] .

Um medidor de energia elétrica é um equipamento eletro-
mecânico e/ou eletrônico utilizado com o objetivo principal
de medir o consumo de energia elétrica. Este equipamento
é encontrado na grande maioria das residências, indústrias e
comércios do mundo moderno [1].

No final do século XX, com os avanços da microeletrônica
e da Tecnologia da Informação (TI), houve um crescente au-
mento no número de dispositivos eletrônicos nas residências e
um rápido desenvolvimento no mercado comercial e industrial.
Neste contexto, houve um maior no interesse nos estudos para
gerenciamento de energia, visto que a eficiência no consumo
passou a ser um diferencial competitivo e sustentável [2];

Recentemente, no século XXI, foram desenvolvidos diver-
sos trabalhos sobre gerenciamento de energia, fazendo uso de
medidores inteligentes que transmitem os dados em tempo
real [2]–[6]. Porém, atualmente em todos os medidores de
energia comerciais, a medição de tensão é realizada de maneira
invasiva, ou seja, para monitorar a tensão elétrica, seguindo
as normas de segurança, deve-se desenergizar o circuito de
interesse para realizar a instalação do medidor de energia,
diferentemente da medição de corrente, que pode ser realizada

de maneira não invasiva via transformadores de corrente. O
procedimento de desenergização para conexão invasiva da
medição de tensão, em diversos setores causa transtornos
na instalação, requerendo uma operação de parada de setor
ou máquinas, gerando custos elevados, como por exemplo a
parada de energia em: hospitais, centros cirúrgicos, fornos de
grande porte, máquinas em indústria de processos e outros [7].

Uma outra aplicação em que a medição invasiva de tensão
causa transtornos é a realização de diagnóstico energético, que
trata-se de uma estratégia de monitoramento de energia por
um período determinado de tempo. Neste caso, o medidor de
energia é instalado, coletam-se dados por um tempo determi-
nado para realizar os estudos e posteriormente o medidor é
removido, o que leva a duas operações de intervenção para
instalação [8].

Portanto, este trabalho tem como objetivo investigar ana-
líticamente a proposta de um sensor não invasivo de tensão,
sensor que se corretamente desenvolvido, produzido e cali-
brado, pode viabilizar a não intervenção nas operações de
instalação de medidores de energia. Para esta análise utilizou-
se o princípio do acoplamento capacitivo, foram implementa-
das simulações numéricas no software de simulação numérica
Ansys Maxwell e Simplorer.

II. DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO

A medição de corrente não invasiva através da leitura dos
campos magnéticos é uma técnica bem consolidada e usada
comercialmente, por meio de transformadores de corrente e
alicates amperímetros de medição [5].Hoje em dia se encon-
tram no mercado detectores de tensão, contudo, não encontra-
se comercialmente um dispositivo que realize a medição de
baixa tensão em fios e cabos, proposta deste trabalho.

Existe na literatura algumas propostas para leitura de tensão
de maneira não invasiva, porém a maioria são focadas em alta
tensão, como o caso de Wu e coautores, em que apresentam um
método para medir alta tensão baseada na medição capacitiva,
utilizando sensores acoplados a linha, formando um capacitor
com ar como isolante, entretanto, a tensão monitorada era da
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ordem de centenas de kV [9]. No mesmo contexto, Kubo e
coautores, propuseram um sensor de tensão e corrente feito em
resina, que foi capaz de medir fator de potência e harmonicos,
contudo operando na faixa de 6,6 kV. [10]. Neste trabalho foi
proposto um sensor para baixa tensão, aonde as medidas foram
realizadas em 127V/60Hz, totalmente não invasivo.

A. Modelo de Circuito

De forma a gerar um sinal de corrente sensível as variações
de tensão em um elemento (cabo ou fio) condutor, uma camada
de cobre é adicionada externamente a isolação do cabo ou fio,
possibilitando assim identificar o campo elétrico do condutor
acoplado através da isolação. O valor relativo a tensão é
medido sobre uma resistência de valor conhecido, esse modelo
de circuito é exibido na Fig.1:

Figura 1. Modelo referência de circuito para medição de tensão não invasiva.

Aonde temos, Vin como a fonte de tensão alternada, R a
resistência de valor conhecido para medição; R1 o raio do
condutor do cabo ou fio; R2 o raio externo do cabo ou fio
utilizado, contando a isolação do mesmo; l o comprimento do
cobre externo sobre a isolação e ε a permissividade elétrica
do isolante.

B. Capacitor Cilíndrico

O circuito referência utilizado como base para o desenvol-
vimento deste trabalho, exibido na Fig.1, faz com que o fio
ou cabo, adicionado o cobre externo a isolação, possa ser
modelado como um capacitor cilíndrico. O equacionamento
da capacitância equivalente é exibido em (1):

C =
2πlε

ln
R2

R1

(1)

A tensão induzida na camada de cobre externo é medida
sobre a resistência R com relação ao terra. Logo a tensão
induzida sobre a resistência Vout pode ser modelada. O circuito
equivalente é exibido na Fig.2 e a equação obtida é descrita
em (2).

Note que na Fig.2, o capacitor representa o cabo a ser
monitorado de maneira não invasiva e Vc representa a tensão
sobre o capacitor C.

Vout(t) = RCVcω cosωt (2)

Figura 2. Modelo simplificado do circuito.

Logo a tensão de saída Vout(t) será dependente de ω = 2πf ,
sendo f a frequência, a tensão Vc, a capacitância C dependente
da equação 1 e a resistência R.

O principal desafio é que a capacitância C depende di-
retamente do elemento isolante do cabo, que pode mudar
dependendo do tipo de cabo. A solução seria adotar os valores
de capacitância conforme o isolante mais comum encontrado
no mercado, sendo no Brasil o Policloreto de Vinila (PVC).

C. Medição de Potencial Elétrico Diferencial

Ao descrever o modelo de circuito referência (Fig.2), nota-
se que a resistência de medição possui um terminal conectado
a ao cobre externo e o outro termina está conectado ao terra.
Porém, em campo, nem sempre a fonte será aterrada e mesmo
que seja, pode ocorrer desse terminal não estar disponível.
Logo, foi proposto um modelo de medição diferencial, aonde
se poderá conectar o resistor R ao cobre externo de 2 cabos,
tornando assim totalmente não invasiva a medição. Esse mo-
delo é exibido na Fig.3.

Figura 3. Modelo de medição diferencial.

O modelo de medição diferencial foi utilizado neste trabalho
para desenvolver a simulação numérica e avaliar os resultados.

III. DESENVOLVIMENTO NUMÉRICO

O desenvolvimento numérico foi realizado utilizando-se o
software comercial Ansys Electronics Desktop, que permite o
modelamento e simulação de dispositivos e circuitos eletro-
magnéticos. O Ansys Electronics realiza as simulações numé-
ricas utilizando o método dos elementos finitos na discretiza-
ção dos problemas, uma metodologia de solver bem robusta e

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

689



muito eficaz. Neste trabalho foi utilizado o Ansys Electronics
Desktop 2016.1, com os softwares integrados Maxwell, para
o desenvolvimento do cabo e Simplorer, para integração com
a física de circuitos. A geometria utilizada no Maxwell foi a
3D, aonde foi possível desenvolver o modelo físico do cabo de
10 mm². No Simplorer, foram inseridos os elementos de fonte
de alimentação e resistência de medição, análogo ao modelo
exibido na Fig.3. As simulações foram realizadas utilizando-se
o domínio do tempo.

Figura 4. Modelo numérico desenvolvido. Na parte superior se encontra o
modelo de cabo modelado no Maxwell e na parte inferior o modelo de cabo
do Maxwell integrado a um circuito no Simplorer.

As simulações foram realizadas com cabo de 10 mm²
e foram adotadas as medidas encontradas no catálogo do
fabricante comercial Cobrecom [11], com o isolante sendo
PVC com ε = 2, 7.

Como cobre externo ao cabo, foi adotado que seria utilizado
um adesivo de cobre com espessura de 0,3mm, com compri-
mento total (l) de 100mm, sendo o comprimento do cabo de
300mm.

A capacitância equivalente foi calculada analiticamente e
pelo software Maxwell, obtendo os valores de 37,81 pF ana-
lítico e 37,90 pF simulado, validando o modelo desenvolvido.

O resultado da curva obtida em simulação é exibido na
Fig.5, aonde é exibida a curva da tensão de entrada Vin e
a tensão de saída Vout, em função do tempo.

Na Fig.5, pode-se verificar que há uma defasagem na curva
da tensão de saída de cerca de 4 mS, isso de deve ao fato do
sistema ser capacitivo.

Para melhor ilustrar os valores obtidos na tensão de saída,
traçou-se apenas Vout em função do tempo, na Fig.6.

A tensão de pico na obtida na saída Vout é de 13,31V,
um valor bem considerável para utilização em leituras e
processamentos de sinais.

IV. CONCLUSÕES

A investigação numérica demonstrou que o modelo adotado
neste trabalho é promissor, visto que a tensão obtida sobre o

Figura 5. Resultado da simulação elaborada no software Simplorer, com o
modelo 3D desenvolvido no software Maxwell. A curva em verde representa
a Tensão de entrada Vin e a curva em vermelho a tensão de saída Vout sobre
o resistor de 10MΩ.

Figura 6. Resultado da simulação elaborada no software Simplorer, com o
modelo 3D desenvolvido no software Maxwell. A curva em vermelho a tensão
de saída Vout sobre o resistor de 10MΩ.

resistor R, chegou a um valor de pico de 13,31V, um valor
acessível para leitura via dispositivos eletrônicos comuns.

Diante deste resultado, podemos concluir que o desenvolvi-
mento de um sensor não invasivo para baixa tensão é viável,
porém são necessários mais estudos para garantir e avaliar
a precisão que o sensor pode alcançar experimentalmente
e analisar a viabilidade de se desenvolver um circuito que
garanta um sinal de saída sem defasagem quanto ao sinal
de entrada, o que facilitaria a calibração do sensor junto a
equipamentos de medição.
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Resumo— A nanotecnologia é uma área multidisciplinar que 
permite o estudo de propriedades e fenômenos em escala 
nanométrica (109m). Nos últimos anos as nanopartículas 
magnéticas (NPMs) tem despertado o interesse na área de 
biotecnologia para realizar testes com ensaio imunológico a fim 
de fazer diagnóstico clínico e desenvolvimento de pesquisa. Neste 
artigo aborda a construção de um protótipo para o estudo e 
desenvolvimento de um sistema para detecção e separação de 
nanopartículas magnéticas em meio liquido utilizando sensores 
magnéticos. 

Palavras chave— Nanotecnologia, nanomagnetismo, síntese. 

I.  INTRODUÇÃO  
A Nanotecnologia engloba pesquisas de estruturas com 

dimensões menores que 109m, as quais podem ser 
manipuladas por meio de atributos químicos e físicos para 
formar estruturas maiores. Feynman (1959) mostrou a 
possibilidade da fabricação de dispositivos por meio da 
manipulação dos átomos individuais. Desde então, essa 
ciência vê ganhando seu espaço, em diversas áreas. Os 
materiais nanométricos podem ser: filmes finos (uma 
dimensão nanométrica), nanofios (duas dimensões 
nanométricas) e nanopartículas (três dimensões nanométricas) 
[1]. 

Na biomedicina, também denominada nanobiotecnologia 
ou nanomedicina, a nanotecnologia tem destaque no 
desenvolvimento de técnicas para o diagnóstico e o tratamento 
de câncer, tais como a ressonância magnética nuclear, a 
vetorização de medicamentos e a hipertermia magnética. As 
aplicações das nanopartículas magnéticas (NPMs) na 
biomedicina podem ser utilizadas em sistemas tanto in vitro, 
como in vivo, diagnósticas ou terapêuticas [1,2]. As NPMs 
permitem a detecção rápida e sensível de células malignas em 
estágios iniciais e seu controle de forma não invasiva [3].  

As nanopartículas podem apresentar o nanomagnetismo, 
caracterizado pelo estudo da magnetização destas. Dentre as 
propriedades destas NPMs a agitação térmica dos átomos, 
perturbando o alinhamento dos dipolos, o que provoca o 
aumento da temperatura, e, consequentemente, o aumento da 
magnetização. Pode-se fazer uso desta alteração da 
temperatura nos procedimentos terapêuticos de 
magnetohipertermia. A praticidade em utilizar as NPMs é sua 
fácil localização em alvo específico por magnetos externos, 
podendo também ser guiadas dentro do organismo [4,5]. 

Dessa forma, novos estudos são de grande importância 
para o desenvolvimento dessa técnica, possibilitando a 

facilidade nos tratamentos de doenças e  outras descobertas. 
Neste contexto, este projeto apresenta o  desenvolvimento   de 
um sistema para detecção e separação de NPMs utilizando um 
sensor Hall. Além disso e demostrado o processo de produção 
utilizando dois processos diferentes de lavagens a fim de 
comprar suas propriedades magnéticas. 

 

II. METODOLOGIA 

A. Produção de NPMs 
A preparação das NPMs se resume no método de 

coprecipitação em meio aquoso, destacando a magnetita 
(Fe3O4) e a maguemita (g-Fe2O3) e os óxidos mistos, 
especialmente as ferritas cúbicas (MFe2O4), no qual M é um 
metal divalente como Co, Ni, Mn, Cu, Zn e Cd. A técnica 
consiste na coprecipitação dos íons metálicos em soluções 
aquosas a partir de reações de hidrólise alcalina, seguida de 
condensação e polimerização [6,7,8]. 

A solução do hidróxido foi adicionada à solução dos íons 
metálicos sob agitação, a um banho-maria com temperatura de 
70º C.  

A reação de coprecipitação de magnetita em meio aquoso 
foi realizada conforme a equação [2]: 

 
𝐹𝑒#$ 𝐹𝑒𝑆𝑜' + 2𝐹𝑒*$ 𝐹𝑒𝐶𝑙* + 8𝑂𝐻0 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐹𝑒*𝑂' + 4𝐻#𝑂	       (1) 

 
De acordo com a reação, na solução dos íons metálicos foi 

adicionada a solução de hidróxido de sódio na temperatura de 
ebulição com agitação constante. 

Neste trabalho, foram realizadas quatro substâncias 
trocando a base da reação. Duas foram realizadas com NaOH 
e outras duas com KOH. O processo todo se encontra 
resumido na Figura 1.  

Adicionou-se 20 ml de FeCl3, FeSO4 e lentamente as 
bases. Para preparar todas as misturas, utilizou-se um béquer, 
em banho-maria à temperatura de 65ºC a 70ºC, sob agitação 
vigorosa entre 5 e 10 minutos com o auxílio de bastão de vidro 
(Figura 2) [11, 12, 13]. Após a alteração da coloração 
(viragem para cor negra) (Figura 2), verificou-se o pH e a 
soluções foram transferidas para cápsulas de porcelana. Em 
seguida, as soluções foram deixadas em estufa a 70ºC até a 
secagem absoluta (Figura 3).  

Todas as NPMs foram lavadas utilizando por lavagem 100 
ml de água destilada para remoção dos contra íons (sais). As 
substâncias sintetizadas com base KOH foram lavadas quatro 
vezes, já as com base NaOH foram lavadas duas vezes. Após 
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as lavagens, obteve-se um precipitado de nanopartículas de 
magnetita de cor preta e marrom (Figuras 4) [1,10]. 

Após a remoção dos sais, as quatro substâncias foram 
submetidas a mais dois tipos de lavagens (água destilada e 
metanol). Na primeira, uma substância de base NaOH e uma 
de KOH foram lavadas casa uma com 20ml de água destilada 
no agitador magnético, sem aquecimento, a 1800 rotações por 
minuto (rpm) em intensidade máxima entre 2 e 5 minutos 
(Figura 5).  

 

 
Fig. 1. Representação da metodologia aplicada para realização desta pesquisa. 
 
 

 
Fig. 2. Exemplo de resultado após a coprecipitação da reação para obtenção 
das NPMs em banho-maria.  

 
 

 
Fig. 3. Aspecto visual das NPMs obtido após a primeira secagem, sendo as 
NPMs sintetizadas com NaOH (A) e com KOH (B). Nota-se a presença de 
sais nas duas soluções. 

 
 

 
Fig. 4. Aspecto das NPMs após as lavagens com água destilada (100 ml por 
lavagem). A) NPMs obtidas com NaOH lavadas duas vezes; B) NPMs obtidas 
por reação com KOH lavadas quatro vezes. 

 
 

 
Fig. 5. Aspecto das NPMs após a lavagem com 20 ml de água destilada 
utilizando o agitador magnético. A) sintetizadas com NaOH e B) sintetizadas 
com KOH. 
 

A segunda lavagem para cada tipo de base foi realizada 
com 20ml de metanol no agitador magnético, sem 
aquecimento, a 1800 (rpm), também em intensidade máxima 
entre 2 e 5 minutos (Figura 6). 

 

 
Fig. 6. Aspecto das NPMs após a lavagem com 20 ml de metanol utilizando 
agitador magnético. A) sintetizadas com NaOH e B) sintetizadas com KOH. 
Notam-se pequenos aglomerados de NPMs ao olho nu. 
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Para avaliar o campo magnético, após as lavagens, as 
NPMs foram colocadas para secar em contato com um ímã. As 
substâncias lavadas em água destilada, a secagem foi 
processada em estufa à temperatura de 70ºC. Para as que 
foram lavadas com metanol, a secagem foi efetuada em 
banho-maria à temperatura de 90ºC [13].  

Ao final de cada etapa da síntese, realizou-se a pesagem 
das substâncias a fim de calcular o rendimento. O rendimento 
foi calculado a partir da estequiometria do Fe2+ e do Fe3+ 
obtida na Equação 1 em relação à magnetita. 

B. Resultados da separação por lavagem manual 
Observou-se uma nítida presença de sais juntamente com 

as NPMs (Figura 4). A lavagem com água e metanol afetou a 
coloração do produto da reação de síntese de NPMs (Figura 5 
e 6). Notam-se a partir da Figura 7 e 8 as diferenças entre os 
comportamentos magnéticos das NPMs sintetizadas com 
diferentes bases e lavagens. As NPMs obtidas com a base 
NaOH teve maior magnetização com a lavagem utilizando 
metanol (Figura 8). As NPMs obtidas apresentaram grande 
aderência ao magneto usado na agitação mecânica, 
dificultando inclusive o funcionamento dos agitadores 
magnéticos. 

As massas das NPMs em modo aquoso após o preparo em 
banho-maria foram: 67,57g/l para as sintetizadas com NaOH e 
84,97g/l para as obtidas com KOH. Observando a tabela I é 
possível identificar a alta perda de NPMs no processo de 
lavagem. Assim, a solução criada para obter eficácia na 
separação das NPMs dos sais foi à criação de um separador 
magnético. 
 

TABELA I. PESAGENS FINAIS APÓS A SECAGEM COM OS 
REDIMENTOS PARA DIFERENTES BASES E LAVAGENS 

 
Tipos de 

substância 
Tipo de 
lavagem 

Peso 
Inicial 
(g/mol) 

Peso final 
(g/mol) 

Rendimento 
do peso (%) 

NaOH Água 
Destilada 

9,52 3,54 36,97 

Metanol 8,57 4,50 52,50 
KOH Água 

Destilada 
10,52 3,63 34,50 

Metanol 11,58 4,10 35,40 
 
 
 

 
 
Fig. 7. Teste com o ímã após as lavagens das NPMs obtida pela base KOH. A) 
Lavagem com água destilada e B) Lavagem com metanol. 
 

 
Fig. 8. Teste com o ímã após as lavagens das NPMs sintetizadas com base 
KOH. A) Lavagem com água destilada e B) Lavagem com metanol. 

III. RESULTADOS 
O separador consiste em um eletroímã com 2000 espiras 

coberto com silicone. O eletroímã é alimentando com uma 
fonte de corrente de 2A produzindo um campo magnético que 
atrai as NPMs. Este protótipo foi criado para ser utilizado no 
processo de lavagem com água destilada das NPMs. 

No processo de separação com o protótipo possui três 
etapas. Na primeira etapa as nanopartículas são dissolvidas em 
água destilada em um béquer, na temperatura ambiente. O 
eletroímã é ligado e colocado dentro do béquer. O campo 
magnético atrai as partículas e o sal dissolve na água. Para 
certificar que o foi retirado todo sal o processo é realizado 
novamente em outro béquer com água destilada, realizando 
assim a segunda etapa. Por fim, a terceira etapa consiste em 
um medir o campo magnético das NPMs.  A magnetização das 
NPMs sintetizadas neste projeto foram medidas com um 
detector de nanopartículas feito com sensor Hall e 
programação em Arduíno ATMEGA. 

 

 
Fig. 9. Protótipo do eletroímã coberto com silicone. 

 

 

Fig.10. Protótipo do separador de NPMs. Cada béquer representa uma etapa do 
processo de separação. 
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Fig.11. Representação da primeira etapa do processo. 

A condutividade das NPMs quando postas na água 
destilada foram medidas antes e depois da separação no 
protótipo. Antes da separação a condutividade foi mais alta 
comparada com depois do processo, indicando assim que ouve 
redução dos sais. As NPMs separadas com o separador 
magnético construído apresentaram maior rendimento e alto 
valor de campo magnético comparado com as NPMs lavadas 
com água destilada manualmente (Tabela II). 

 
TABELA II. VALORES DAS PESAGENS FINAIS APÓS A 
SEPARAÇÃO DAS NPMS UTILIZANDO O PROTÓTIPO. 

 
Tipos de 

substância 
Tipo de 
lavagem 

Peso 
Inicial 
(g/mol) 

Peso 
final 

(g/mol) 

Rendimento 
do peso (%) 

NaOH Água 
Destilada 

9,52 5,96 62,60 

Metanol 8,57 7,6 88,68 
KOH Água 

Destilada 
10,52 5,48 52,09 

Metanol 11,58 8,10 69,95 
 
O sensor Hall possui como saída uma tensão elétrica 

proporcional ao campo magnético aplicado. De acordo com o 
Datasheet do sensor, este possui uma sensibilidade média de 
1,8 mV/G operando a uma temperatura de 25°C. 

Nos primeiros testes realizados com imã de neodímio, 
observa-se a variação sendo 2,01 V a tensão de saída do sensor 
Hall na ausência de campo magnético e seu range variando de 
0,7 V até 4,35 V. Com isso torna-se necessário que o sensor 
seja calibrado no momento em que o sistema é ligado a fim de 
eliminar esses erros que neste caso são relevantes tendo em 
vista o que se pretende medir.  

Com auxilio de um Display LCD, implementado no 
circuito, foi possível obter o valor convertido de tensão para 
campo magnético, em Gauss.  Os valores da magnetização das 
NPMs encontram-se na Tabela III. 

 
TABELA III. VALORES DOS CAMPOS MAGNÉTICOS 

COLETADOS PELO PROTÓTIPO. 
Tipos de substância Valor do campo magnético (Gauss) 

NaOH 128  
KOH 110  

IV. DISCUSSÃO 
A síntese de Fe3O4 necessita que a razão molar entre Fe3+: 

Fe2+ seja igual a dois. Porém, em atmosfera oxidante foi 
comprovado dificuldade para obter e manter essa razão molar 
[15].  

A alteração da coloração das substâncias após a lavagem 
com metanol indica uma provável alteração no estado de 
oxidação das NPMs (Figura 5 e 6). 

As lavagens com água destilada no agitador magnético não 
foram tão eficazes em comparação com as de metanol 
comparado com à perda de massa. A diferença observada 
nesses valores pode ser devido à presença de sais residuais, 
conforme visualizado após a secagem (Figura 3). É importante 
ressaltar a pureza da base utilizada. Visto que, a base de KOH 
tem 99,87%, calculada de acordo com suas características e a 
base NaOH com 98,27%. 

Portanto, a presença de sal nas nanopartículas magnéticas 
sintetizadas, tornou-se um problema a ser resolvido antes de 
iniciar qualquer experimento in vivo. Nota-se a perda de 
nanopartículas nas lavagens realizadas.  

Com a utilização do separador magnético foi possível 
identificar melhor rendimento observando os valores da 
Tabela I e II. 

Em trabalhos futuros será utilizado o microscópio 
eletrônico de transmissão e/ou microscópio eletrônico de 
varredura associado à difração por raios X para caracterização 
das NPMs [1, 10, 13, 14, 15,16]. 

V. CONCLUSÕES 
A estrutura das NPMs é pouco conhecida atualmente para o 

diagnóstico e tratamento de tumores. A sua produção é 
simples, levando um tempo médio de 30 minutos para a 
coprecipitação e 2 horas e 30 minutos para secagem. O 
protótipo construído mostrou-se eficiente para realizar a 
separação de impurezas das NPMs. Houve um rendimento 
significativo de maior produção, com valor de 96% em relação 
ao rendimento da separação com água destilada. 
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Abstract— This paper presents the analysis of a device for 

ring shaped ferromagnetic samples electrical resistivity 

measurement. The possibility of using the transformer-based 

method is analyzed through tests by which is verified that the 

flux dispersion in the ferromagnetic core remains low. After this 

verification, material resistivity is calculated using experimental 

voltage and current data, as well as sample geometry and 

electrical resistance. The electrical resistance value is calculated 

by three different approaches: using (i) the voltage, current and 

phase between these two signals, (ii) the average power and the 

voltage and (iii) the average power and the current. 

Keywords— Electrical resistivity measurement, magnetic 

circuit, induction, induced current, instrumentation. 

I.  INTRODUCTION  

Precise determination of a material electrical resistivity is 
important for understanding its composition and/or its 
performance [1].  

The resistivity measurement approaches here proposed are 
performed taking advantage of the principle of magnetically 
induced electric field, which can be explained by Maxwell's 
equations and the Faraday’s and Lenz’s laws (1), (2) and (3). 
With this method, it is possible to evaluate the resistivity on 
toroidal samples. When the magnetic circuit is excited, a 
current is generated within the tested sample. This current is 
distributed in the whole area, leading in this case, unlike other 
resistivity measurement methods, to a quasi-uniform excitation 
of the entire sample cross section. 

The proposed method is similar to contactless measurement 
techniques employed for resistivity evaluation of reinforced 
concrete [2], but is nevertheless highly relevant for testing of 
ferromagnetic materials, and in particular Soft Magnetic 
Composites (SMC). The analogy between reinforced concrete 
and SMC is easily made: both of them are broadly composed 
of two distinct phases with different electrical and magnetic 
properties, one being embedded within the other. Thus said, in 
order to properly characterize the whole system, global 
measurements are needed, and those cannot be achieved by 
standard surface testing methods, turning the present proposal 
pertinent. 

In order to obtain the electrical resistivity, tests are realized 
and the resistance of the sample is calculated. From this 
property and dimensions, the resistivity value is obtained. 

II. MEASUREMENT DEVICE 

Inspired by the transformer-based technique used in 
concrete resistivity measurement [2] and in the similar 
technique applied in ferromagnetic materials [3] and [4], the 
setups they proposed were rethought and improved for studies 
presented in this work. The present device consists basically on 
a magnetic circuit, which can be opened to insert the sample 
and two coils: one to excite the magnetic circuit and the other 
one suitably positioned to detect the flux generated by the 
primary winding.  

Disregarding leakage flux, the magnetic circuit can be 
considered as a structure mostly composed of a high 
permeability material (for example ferromagnetic material), so 
that the magnetic flux is confined in the path delimited by this 
arrangement [5]. The built electrical resistivity measurement 
device has a core of grain oriented (GO) ferromagnetic material 
divided in two parts in order to allow the insertion of the 
sample. Two coils, one on each side of the structure, are wound 
on the core as shown in Fig. 1. Such winding configuration 
consists in a primary and secondary coil, with 50 and 10 turns 
respectively. The primary winding is excited by an alternating 
voltage vp(t), which induces a voltage in the secondary coil vs(t) 
and a current i(t) in the sample (short circuited coil). 

 
Fig. 1. Illustrative image of the built magnetic apparatus with ring 

shaped sample. 

 

This device allows the calculation of the sample resistance 
and consequently of its resistivity, through voltage and current 
values obtained experimentally.  

The voltage vsample(t) and the current i(t) in the sample 
appear from the interaction of the electric field and the 
magnetic induction, as given by (1). This equation indicates 
that the temporal variation of the magnetic induction B creates 
a rotational electric field E [6]. With the help of Fig. 2, it is 
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possible to better understand the creation of voltage and current 
in the sample.  

𝑟𝑜𝑡 𝑬 =  −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 (1) 

 

 

  

Fig. 2. (a) Open coil subject to a magnetic induction variation and 
(b) short-circuited loop subject to a variation of magnetic induction. 

 

The voltage in the sample can be described observing an 
open loop as shown in Fig. 2 (a). Using the Stokes’ theorem 
(2) in Maxwell equation (1) and considering the definition of 
electromotive force (3), the induced voltage at the coil 
terminals vs(t) is obtained. Considering a material with 
homogeneous conductivity, the relation between the voltage in 
the sample and the voltage induced at the coil terminals is 
inversely proportional to the number of turns Ns (4). The 
voltage in the sample vsample(t) is thus evenly distributed along 
its magnetic path. 

∮ 𝑬. 𝑑𝒍 = ∫ −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
𝑑𝑠

𝒔𝑳(𝑺)
 (2) 

∮ 𝑬. 𝑑𝒍 = 𝑣𝑠(𝑡)
𝑳(𝑺)

 (3) 

 𝑣𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒(𝑡) = 𝑣𝑠 (𝑡) 𝑁𝑠⁄  (4) 

 

The induced current in the sample can be evaluated 
considering a short-circuited loop as shown in Fig. 2 (b). Thus, 
in addition to the integral form of (2), the constitutive relation 
(5) and the definition of current in a conductive ring (6) are 
also considered. Here J is the current density and Sring is the 
cross section of the sample. 

 

𝐽 = 𝜎𝐸  (5) 

𝐽(𝑡) = 𝑖(𝑡) 𝑆𝑟𝑖𝑛𝑔⁄   (6) 

 

In order to evaluate the induced current phenomenon 
within the tested sample, it is necessary to consider the ring 
length (lring). Since the magnetic induction depends only on 
time, varies uniformly across the section and is collinear to ds, 
it is possible to rewrite (2) and (4) as (7). Using previous 
considerations (5) and (6), the current flowing through the 
sample can be expressed as (8). 

 

𝐸(𝑡). 𝑙𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑣𝑠 (𝑡) 𝑁𝑠⁄   (7) 

𝑖(𝑡) = −
𝑆𝑟𝑖𝑛𝑔 .  𝜎 .  

𝜕𝑩

𝜕𝑡

𝑙𝑟𝑖𝑛𝑔 .  𝑁𝑠 
  

(8) 

III. DEVICE ANALYSIS 

The theoretical basis previously formulated supposes that 
there is no flux leakage in the device, and consequently the 
magnetic flux is totally within the magnetic core. To 
investigate this consideration, tests were realized in order to 
verify the flux leakage. This way, a toroidal sample was 
introduced in position 3 of the circuit, as shown in Fig.3.  

In each case, an induction was imposed to the core, with 
varying amplitude of 0.05 T to 1 T, and for testing frequencies 
of 5 Hz, 10 Hz, 50 Hz and 100 Hz. Voltage probes were used 
in three different positions around the core, as shown in Fig. 3. 
The secondary coils (probes) have ten turns each one. 

 

Fig. 3. Position of the voltage probes for core flux dispersion 

evaluation. 

 

 The voltage control in the secondary coil was realized in 
position 3, and its RMS voltage value was checked on an 
oscilloscope, being previously analytically calculated to obtain 
the core required induction. From the obtained results it was 
possible to verify the voltage difference in each sensor with 
respect to the one obtained at position 3. Results showed that 
the obtained form factor (FF) did not exceed +/- 1.5% error in 
relation to the FF of a sinusoidal waveform (FF = 1.1107). This 
verification is needed because for low frequencies and/or 
inductions the induced voltage is distorted. 

The percent relative difference values of voltage measured 
at position 1 and 2 (in relation to position 3) for cases with and 
without sample did not exceed 2.5%. This relative low flux 
leakage can be disregarded for the purposes of resistivity 
characterization. 

As there is practically no leakage flux, one can consider 
that the flux remains within the ferromagnetic core and that the 
magnetic flux crossing the secondary coil is the same that the 
one crossing the sample section, validating the conventions and 
formulations developed in the previous section. 

IV. RESISTIVITY MEASUREMENT 

The resistivity of a toroid shaped sample is measured 
thanks to the device presented previously.  

From the voltage and the current in the sample, obtained 
through a sinusoidal excitation of the circuit primary, the 
resistance of the sample is calculated in two ways: i) From the 
real part of the impedance of the sample, that considers the 
voltage, the current and the phase lag ϴ between these two 
signals; ii) from the active power that is dissipated in the 
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sample Pave and the voltage and iii) from the active power and 
the current. 

With the resistance value R, the resistivity can be calculated 
with (9). 

𝜌 = 𝑅𝑆𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑟𝑖𝑛𝑔⁄  

 

All performed calculations (resistance, resistivity, phase 
lag, RMS values, power and form factor) as well as the 
verification of the waves and other factors are realized with a 
virtual instrument (VI) developed in LabVIEW® environment. 

A. Sample voltage and current acquisition  

The reference signal is a sine wave generated by a NI-6212 
(National Instruments) device and sent to a voltage amplifier, 
which is supplied by a DC voltage power supply. After 
amplified, the reference signal is used to excite the magnetic 
circuit through the primary coil, resulting in an induced current 
in the sample. The induced voltage is measured through an 
auxiliary secondary coil used for this purpose. The current 
flowing in the short-circuited loop (sample) is measured by a 
current probe (Tektronix A-622). The voltage and current 
signals are acquired by the same NI-6212 board and 
numerically treated by a VI to perform the calculations of 
resistance and resistivity. The complete device configuration is 
shown in the Fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Resistivity measurement device with the voltage imposition 

in the primary coil of the magnetic circuit using the NI-6212 device. 

 

B. Resistance calculation 

1) From the real part of the impedance of the sample, 

considering the voltage, the current and the phase lag ϴ 

between these two signals  [3] 
 

With this method the resistance is calculated from the real 
part of the sample impedance Z (10). As V and I are phasor 
quantities, the voltage and current waveforms, and their 
relative phase are necessary to obtain the resistance, as shown 

in (11), where R is the resistance and X is the reactance of the 
sample.  

𝒁 = 𝑽 𝑰⁄ = 𝑅 + 𝑗𝑋  (10)  

𝑅 = (𝑽 𝑰⁄ ) 𝑐𝑜𝑠𝛳  (11)  

 

This method supposes that the voltage and current 
waveforms are sinusoidal.  

2) From the active power Pave dissipated in the sample 

and the voltage [3] 

 

The average power in the sample is calculated through the 

integration of the instantaneous power over one period (12). 

 

𝑃𝑎𝑣𝑒 =
1

𝑇
∫ 𝑣𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒(𝑡). 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
  (12) 

 

The average power can also be calculated using the voltage 

on the resistive part of the material, as shown in (13). 

However, this method is restricted to specific conditions for 

which coherent resistivity values of the material resistance can 

be obtained. Indeed, when a reactive part in the impedance of 

the sample (leakage inductance) exists, the representative 

character of the result cannot be guaranteed. In such situation, 

calculation of the resistance with equation (13) would 

erroneously assume that the voltage applied on Z stands only 

on the resistance R of this circuit, thus leading to incoherent 

results. In (13), V is the RMS value of sample voltage.  

 

𝑃𝑎𝑣𝑒 = 𝑉2 𝑅⁄   (13)  

 

3) From the active power Pave dissipated in the sample 

and the current 

 

Considering that there are Joule losses (dissipated power) in 
the material due to the current circulating in the conductive 
material, the active power can be written as in (14). In this 
equation, I is the RMS value of the current in the sample. 

 

𝑃𝑎𝑣𝑒 = 𝑅 .  𝐼2  (14) 

 

C. Resistivity calculation 

 
With the resistance and the dimensional characteristics of 

the sample (internal radius Ri, external radius Re and height h), 
it is possible to obtain the electrical resistivity of the material, 
as shown in (9). For a toroid, the cross section Sring and the 
length of the sample lring are calculated through (15) and (16), 
respectively. 

𝑆𝑟𝑖𝑛𝑔 = (𝑅𝑒 − 𝑅𝑖) . ℎ  (15)  

𝑙𝑟𝑖𝑛𝑔 = 2𝜋 (𝑅𝑒 − 𝑅𝑖) ln (𝑅𝑒 𝑅𝑖⁄ )⁄    (16)  
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V. RESISTIVITY RESULTS  

Several resistivity measurement tests were performed to 
compare the three resistance calculation methods above 
described. 

The resistivity results calculated with the methods using: i) 
voltage, current and phase lag, ii) power and current and iii) 
power and voltage, are presented for five different samples 
(Table I). Sample A is electrical steel and the others are SMC 
of different materials. The tests were realized at an induction of 
0.25 T and a frequency of 100 Hz. This magnetic induction 
value was chosen so that the material magnetic behavior 
remains linear, while the selected frequency ensures a 
relatively small magnetic dispersion. 

Table I shows the resistivity values obtained through the 
three methods along with the relative differences between these 
techniques, taking the resistance that is calculated with the 
power and current as reference (see equation 14). Each 
resistivity value shown in Table I is the average of ten 
measurements. The standard deviation of each measurements 
group was calculated and showed low values, not detailed here.  
To assist the analysis, the measured values of RMS current and 
phase lag are also presented (Table II). 

TABLE I.  RESISTIVITY VALUES OBTAINED THROUGH THE THREE 

DIFFERENT RESISTANCE CALCULATION METHODS  

Sample 

Resistivity (µΩm) Relative difference 

Voltage, 

current 

and phase 

lag (V, I 

and ϴ) 

Power – 

voltage  

(PV) 

Power - 

current 

(PI) 

Rel. Dif. 

P I (V, I 

and ϴ) 

Rel. Dif. 

P I (P V) 

A  0.908 0.907 0.908 0.1% 0.1% 

B 5.624 5.620 5.630 0.1% 0.2% 

C 327.508 441.335 306.360 6.9% 44% 

D 175.263 329.493 152.408 15.0% 116% 

E 12.155 1156.12 11.935 1.8% 9587% 

TABLE II.  INDUCED CURRENT VALUES IN THE SAMPLE AND PHASE LAG 

BETWEEN VOLTAGE AND CURRENT 

Sample Current (A) Phase lag (°) 

A   12.95 0.6 

B 2.43 0.6 

C 0.039 26.8 

D 0.057 30.1 

E 0.14 84.1 

 

The resistivity values showed in Table II are also presented 
in Fig. 5 using a logarithm scale. Here the method based on 
power and current is named Proposed Method, the method 1 
uses voltage, current and phase lag and method 2 uses power 
and the voltage.  

 

Fig. 5. Resistivity values obtained through the three different 

resistance calculation methods. 

 

Notice that the obtained values through the three methods 
are very close for the samples A and B. In those cases, the 
phase lag between the voltage and current is close to zero, 
indicating that the sample is predominantly resistive. For 
samples presenting a reactive portion (where a greater phase 
angle between current and voltage is observed) a very large 
variation in the obtained resistivity is observed between the 
method using the power and the voltage, and the one using 
power and the current. A relative difference as high as 9587% 
was found for sample E, for example. However in this same 
case, the relative difference between the method using the 
voltage, current and phase lag, and the method using the power 
and the current, was only 1.8%. Therefore, and as expected, the 
method based on power and voltage can present incoherent 
results in some cases.  

Another characteristic of the tests is the presence of noise in 
the sample induced current waveform when the latter has a 
relatively high resistivity (low current amplitudes). This can be 
observed for samples C and D, were current values eached 39 
mA and 57 mA, respectively. For sample C, it can be noted 
that the relative difference between the method based on 
voltage, current and phase lag and the resistivity calculated by 
the power and the current was 6.9%. For sample D, the 
difference was 15%. It is due to the difficulty in obtaining the 
phase lag between the voltage and current. Indeed, this 
characteristic is necessary to calculate the resistance, and the 
low sensitivity on the current can generates errors during the 
phase lag determination, thus inducing errors in the calculation 
of the material resistivity.  

It seems reasonable to affirm that the most appropriate 
method to realize the resistivity measurement is the method 
that uses the dissipated power and the induced current. Indeed, 
this method does not depend on the amplitude of the current 
neither on the phase lag values between voltage and current 
signals, which are influenced by the noise for high resistivity 
samples. Furthermore, such methodology relies on the 
integration of the voltage and current waveforms to calculate 
the average power, which tends to reduce the noise 
interference. In addition, the calculation of the resistance of the 
material considers the current flowing in the sample, regardless 
of a reactive portion, because the current flowing in the 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

700



resistive portion is the same that the one in the reactive portion 
of the equivalent electric circuit. 

VI. CONCLUSION 

Comparing this resistivity measurement device with other 
existing methods, such as the four-point method, it can be 
considerate a most suitable technique for toroid samples, 
because of its contactless nature. In addition, it avoids 
problems of current measurement, because this method can 
measure the current crossing the whole section of the sample, 
not being restricted to the superficial current, which can result 
in a wrong measurement. 

Having proved the possibility of using the transformer-
based technique for the measurement of resistivity in ring-
shaped samples, three methods for resistance calculation were 
analyzed: through i) voltage, current and phase lag, ii) average 
power and voltage and iii) average power and current. Among 
the three analyzed methods, the method of measuring the 
resistance taking the power and the voltage on the resistive part 
of the circuit showed some incoherent results, because of its 
dependence on the existence of a significant reactive portion in 
the material impedance. For the method where the resistance is 
calculated using the voltage, current and phase lag between 
these two signals, it was highlighted that in some cases it is 
difficult to determine the phase lag value, in particular when 
the current signal/noise ratio is relatively small due to the 
sample high resistivity and thus low current magnitude. In the 
case of significantly resistive samples, the results in the three 
cases are close.  

Therefore, the proposed method using power and current is 
considered the more reliable for resistance measurement, and 
consequently for obtaining the resistivity. 

ACKNOWLEDGMENTS 

The authors wish to thank the Laboratory of Materials 
(LabMAT) of the Federal University of Santa Catarina 
(Laboratório de Materiais in Portuguese) for providing the 
samples used in this work. 

 

REFERENCES 

[1]  E. N. KAUFMANN, Characterization of Materials, vol. 1, New York: 
John Wiley & Sons, 2003.  

[2]  B. C. W. ZONGJIN LI and C. W. B. WENLAY LI, "Contactless, 

transformer-based measurement of the resistivity of materials". United 

States of America Patent US 6639401 B2, 19 July 2001. 

[3]  C. CYR, Modélisation et caractérisation des matériaux magnétiques 

composites doux utilisés dans les machines électriques, Québec: Tese de 
doutorado, 2007.  

[4]  A. BENABOU, Contribution à la caractérisation et la modélisation de 

matériaux magnétiques en vue d'une implantation dans un code de calcul 
de champ, Lille: Tese de doutorado. Université Lille I, 2002.  

[5]  A. E. FITZGERALD, C. KINGSLEY Jr and S. D. UMANS, Máquinas 

Elétricas, 6ª ed., Cambridge, Massachusetts: Artmed, 2008.  

[6]  J. P. A. BASTOS, Eletromagnetismo para engenharia - estática e quase 

estática, 3ª ed., Florianópolis: UFSC, 2008.  

 

 

 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

701



Aplicação de Modelos de Perdas Magnéticas em 

Compósitos Magnéticos Moles 
Ricardo de Araujo Elias, I. P. C. da Silva, G. F. dos Santos, N. J. Batistela, N. Sadowski, J. V. Leite, L. D. Bernard 

GRUCAD/EEL/CTC/UFSC, Florianópolis/SC, Brasil 

Resumo—Neste artigo são empregados dois modelos de 

perdas totais magnéticas comumente utilizados para aços 

laminados. Abordam-se metodologias de determinação dos 

valores dos parâmetros dos modelos. Da aplicação dos dois 

modelos em uma amostra de um SMC (Compósito Magnético 

Mole) comercial, três tipos de caracterização das perdas 

magnéticas são obtidos. O desempenho da representação de cada 

caracterização é avaliado por meio de comparação com valores 

de perdas medidos experimentalmente na amostra de SMC para 

regimes de operação distintos daqueles utilizados nos processos 

de obtenção dos valores dos parâmetros. 

Palavras-chave—SMC; medição de perdas magnéticas; 

segregação de perdas. 

I.  INTRODUÇÃO 

No projeto de máquinas elétricas, geralmente se deseja 
redução de custo e aumento da eficiência e da razão torque por 
massa. Tais requisitos podem não ser facilmente alcançados 
devido a limitações dos materiais empregados, e.g., no núcleo 
magnético. Os materiais compósitos magnéticos moles (SMC, 
do inglês Soft Magnetic Composites) estão sendo 
desenvolvidos e aprimorados e podem suprir algumas 
dificuldades do emprego de materiais laminados [1][2]. 

O SMC utilizado em aplicações elétricas pode ser descrito 
como um compósito de partículas de pó ferromagnéticas 
isoladas entre si por um filme eletricamente isolante [3]. 
Devido à sua fabricação através de metalurgia do pó, o SMC 
tende a apresentar comportamento isotrópico, com 
permeabilidade magnética praticamente homogênea em todas 
as direções. Além disto, uma característica relevante do SMC é 
a sua elevada resistividade elétrica, apresentando baixos 
valores de perdas por correntes induzidas. Com o aumento da 
frequência de operação das máquinas elétricas, o SMC pode 
contribuir para a diminuição das perdas no núcleo e, 
consequentemente, aumento da eficiência energética [4]. 
Entretanto, neste trabalho um SMC é investigado em uma faixa 
de frequência próxima à industrial. 

Diversos grupos de pesquisa têm direcionado esforços para 
estudar e desenvolver SMCs, com ênfase no processo de 
manufatura e nas melhorias de propriedades mecânicas e 
magnéticas. No passado recente, as perdas magnéticas no SMC 
foram avaliadas mais sob aspectos qualitativos [1]. Contudo, 
nos últimos anos alguns trabalhos têm contribuído para a 
análise e predição de perdas no SMC [2], [5]–[8] sob enfoques 
quantitativos. Neste artigo, uma metodologia de segregação e 
quantificação de perdas magnéticas é apresentada e analisada 
através de modelos disponíveis na literatura. O estudo é 
desenvolvido em uma amostra toroidal de SMC confeccionada 
com um material comercial. 

II. PERDAS MAGNÉTICAS NO SMC 

A. Modelos de perdas no ferro 

Uma primeira abordagem das perdas magnéticas totais WT 
aqui realizada emprega um modelo que considera somente duas 
componentes, estática e dinâmica. A componente estática das 
perdas corresponde àquelas devidas ao fenômeno da histerese 
Wh. A componente dinâmica Wd engloba fenômenos 
causadores de perdas que são função da frequência de 
excitação. A separação em duas componentes é dada através do 
modelo (1) largamente empregada para aço laminado [9]. A 
equação que descreve a parcela de perdas estáticas (por 
histerese), primeiro termo do lado direito de (1), foi proposta 
por Steinmetz [10]. O segundo termo do lado direito de (1) 
representa as perdas por correntes induzidas classicamente 
calculadas. Nesta expressão para as perdas totais WT, em J/kg, 

kh e  são, respectivamente, a constante e o coeficiente de 
histerese, kf0 é a constante de perdas dinâmicas, Bm é a indução 
magnética máxima e f é a frequência de excitação. A 
frequência f0 é aquela na qual o ensaio de separação foi 
realizado, i.e., a frequência em que o valor de kf0 foi 
encontrado. 

 WT (Bmf)= Wh + Wd = khBm
 + kf0Bm²(f/f0) () 

Para cada nível de indução, o valor correspondente às 
perdas estáticas pode ser obtido através de um processo de 
regressão linear até a frequência nula. Neste processo, 
aproxima-se a curva da evolução das perdas totais em função 
da frequência por uma curva linear, o que não é exato. O valor 
de kf0 pode ser obtido experimentalmente por meio do balanço 
energético na frequência f0. 

Para a determinação experimental dos valores dos 
parâmetros de (1), obtém-se curvas de perdas, variando a 
indução magnética, obtidas em ensaios em duas frequências. 
Em uma mesma indução, através de regressão linear de dois 
pontos medidos de WT, em 10 Hz e 60 Hz, se encontra o valor 
de Wh. Faz-se isto para os outros valores de indução, resultando 
uma curva de perdas por histerese em função da indução. 
Através de um processo de ajuste de curvas, determina-se os 

valores de kh e .  Através do balanço energético entre as 
curvas das perdas histerese com cada uma das perdas totais 
medidas em 10 Hz e em 60 Hz, obtém-se duas curvas de perdas 
dinâmicas. Aplicando o processo de ajuste de curvas, 
determina-se os valores de kf0 para cada frequência de ensaio. 
Assim, tem-se o modelo (1) definido para duas frequências, 
i.e., há dois valores de kf0, um para 10 Hz kf10 e outro para 
60 Hz kf60. O fluxograma do procedimento de determinação dos 
valores dos parâmetros do modelo (1) é apresentado na Fig. 1. 
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Fig. 1. Metodologia para obter os coeficientes e expoente do modelo (1). 

O segundo modelo empregado (2) foi proposto por Bertotti 
[11] para a modelagem de perdas em aço laminado, onde se 
considera a existência de três componentes: perdas por 
histerese Wh, perdas por correntes induzidas Wf e perdas por 
correntes em excesso We. A expressão deste modelo é 
apresentada em (2) [12], [13], onde kf0 e ke0 correspondem aos 
coeficientes de perdas por correntes induzidas e de perdas 
excedentes, respectivamente. 

WT(Bm,f)=Wh+Wf+We = khBm
 + kf0Bm²(f/f0)+ke0Bm

(f/f0)1/2 () 

Para determinar os valores dos parâmetros do modelo (2), 
utiliza-se curvas experimentais de perdas, as mesmas obtidas 
para o processo de determinação dos valores dos parâmetros do 
modelo (1). Com estas duas curvas de perdas totais em duas 
frequências, determinam-se os coeficientes e expoente de (2) a 
partir de um processo de estimação ótima dos valores dos 
parâmetros utilizando o método do gradiente reduzido 
generalizado (GRG), disponível na função solver do programa 
Microsoft Excel [14]. 

III. AMOSTRA DE SMC E APARATO EXPERIMENTAL 

A. Amostra toroidal para ensaio 

O tipo de amostra do SMC é no formato de anel, com seção 
transversal retangular. O formato de anel facilita a confecção 
da amostra e o bobinamento dos enrolamentos, pois emprega-
se uma bobinadeira toroidal da marca Ruff, modelo RWE Basic. 
Uma foto da bobinadeira confeccionando o enrolamento 
secundário da amostra utilizada neste trabalho é apresentada na 
Fig. 2. 

A amostra possui diâmetro externo de 65,17 mm e diâmetro 
interno de 55,04 mm, com espessura de 5,91 mm, resultando 
uma seção transversal de 29,93 mm². O enrolamento 
secundário possui 500 espiras, envolvendo completa e 
homogeneamente o perímetro interno do anel. O valor de pico 
da tensão nos terminais em aberto do enrolamento secundário é 
470 mV para uma indução de pico de 0,5 T em 10 Hz. O 
enrolamento primário possui 195 espiras. 

 

Fig. 2. Foto da bobinadeira toroidal. 

B. Bancada experimental de ensaios 

As medições foram realizadas em uma bancada de testes 
experimental que controla um inversor de tensão monofásico 
para alimentar o circuito magnético [12]. A técnica de controle 
por modos deslizantes é empregada na malha fechada para 
manter a tensão induzida no enrolamento secundário com o 
formato senoidal. O sinal de referência é gerado por um 
instrumento virtual (VI), desenvolvido em LabVIEW, e 
disponibilizado à malha de controle através da placa PCI-
61160E da National Instruments. O diagrama funcional do 
sistema experimental é apresentado na Fig. 3. 

C. Aquisição de sinais e cálculo de perdas no ferro 

Para calcular as perdas energéticas no núcleo são 
necessárias as formas de onda da tensão no enrolamento 
secundário vs(t) e da corrente no enrolamento primário ip(t). A 
aquisição destes sinais é realizada por meio de um osciloscópio 
modelo DPO 4104 munido de uma sonda de corrente modelo 
TCP 0030, ambos da marca Tektronix. 

Os dados adquiridos pelo osciloscópio são armazenados em 
um pendrive, onde posteriormente são tratados numericamente 
por um VI em LabVIEW. Então, calcula-se as grandezas 
magnéticas de interesse, como permeabilidade, perdas em 
W/kg, laço B-H, fator de forma entre outras. As perdas totais 
PT, em W/kg, são calculadas conforme (3), onde n é o número 
de períodos do sinal, T0 é período, Np e Ns são o número de 
espiras dos enrolamentos primário e secundário, 
respectivamente, vs(t) é a tensão instantânea no enrolamento 
secundário e ip(t) é a corrente instantânea no enrolamento 
primário. 

 PT = (1/nT0)(Np/Ns) ∫n (vs(t)ip(t))dt  () 

Para transformar o valor de (3) em J/kg se divide PT pela 
frequência de ensaio f0 para obter o valor da energia total média 
WT dissipada em um ciclo T0 de magnetização. 
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Fig. 3. Diagrama funcional do aparato experimental. 

IV. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA 

Um conjunto de ensaios foi realizado para aplicar as 
metodologias de segregação de perdas, onde se obteve o valor 
de perda total WT para induções entre 0,2 T e 1,2 T, nos dois 
valores de frequência (10 Hz e 60 Hz) já mencionados. No 
intuito de analisar e averiguar a acurácia dos valores 
determinados para os parâmetros dos modelos, e também a 
acurácia dos próprios modelos, realizou-se ensaios de 
varredura em frequência. A frequência de excitação foi variada 
para valores entre 10 Hz e 200 Hz, medindo as perdas 
magnéticas em dois níveis de indução para cada frequência. 
Como cada modelo é diferente, e cada coeficiente e expoente 
(que são tomados fixos em cada modelo) atuam com pesos 
diferentes em conjunto com o valor da frequência de excitação 
e com o valor de indução, se houver discrepância nos valores 
determinados para os parâmetros, os modelos não irão estimar 
corretamente as perdas em outras frequências. Assim, no 
processo de análise dos modelos e dos valores determinados 
dos parâmetros, as perdas totais estimadas pelos modelos em 
outras frequências são comparadas com as medidas. 

A. Modelo (1) 

Os valores dos parâmetros do modelo (1), obtidos através 
do processo descrito na Seção II, são apresentados na Tabela 1, 
onde o coeficiente kf10 corresponde às perdas dinâmicas em 
10 Hz, e kf60 às de 60 Hz. 

TABELA 1. PARÂMETROS DE PERDAS MODELO (1). 

Constantes de perdas magnéticas 

 
Regressão 

Linear (REG) 

Estimação de 
Parâmetros 

(GRG) 

Diferença 

relativa % 
(GRG-REG)/GRG 

kh 0,1191 0,1124 -6% 

 1,7327 1,6150 -7% 

kf10 0,0015 -  

kf60 0,0089 0,0122 27% 

 

Além da metodologia que utiliza o processo de regressão 
linear e ajuste de curvas para a determinação dos valores dos 
parâmetros, aplicou-se também uma metodologia utilizando o 
método do gradiente reduzido generalizado e as curvas de 

perdas medidas em 10 Hz e 60 Hz, aplicada somente para uma 
caracterização em 60 Hz. Os valores dos parâmetros são 
mostrados na Tabela 1. A Fig. 4 mostra as curvas de perdas 
magnéticas segregadas estimadas pelo modelo (1), para os dois 
conjuntos de parâmetros, em função da indução máxima para 
60 Hz. A Fig. 5 mostra as curvas das perdas totais estimadas 
pelo modelo (1) em 60 Hz e a diferença relativa à curva 
experimental. As curvas de perdas estimadas são próximas 
entre si. A diferença entre os valores dos parâmetros é em torno 
de 6% para aqueles relativos à perda por histerese, e de 27 % 
para o coeficiente das perdas dinâmicas. A curva das perdas 
totais estimadas pelo procedimento de estimação ótima dos 
parâmetros (GRG) está mais próxima da experimental, tendo 
uma diferença relativa menor do que 2% para induções acima 
de 0,4T. 

B. Modelo (2) 

Empregou-se o método do gradiente reduzido generalizado, 
utilizando também as curvas de perdas totais experimentais nas 
duas frequências de 10 Hz e 60 Hz, para determinar os valores 
dos parâmetros do modelo (2) na frequência de 60 Hz. A 
Tabela 2 apresenta os valores obtidos das constantes e 
coeficiente obtidos com este procedimento. A Fig. 6 apresenta 
as curvas de perdas segregadas pelo modelo (2) e os valores da 
diferença relativa percentual entre as perdas totais estimadas 
pelo modelo com relação aos valores medidos na amostra de 
SMC em 60 Hz. Para esta caracterização da amostra de SMC 
com o modelo (2), nota-se que a diferença em relação aos 
valores medidos é de menos de 1,5 % para valores de indução 
acima de 0,4 T. 

TABELA 2. PARÂMETROS DE PERDAS MODELO (2). 

Constantes de perdas magnéticas 

kh 0,1122 

 1,6171 

kf60 0,0115 

ke60 0,0009 
 

 

Fig. 4. Perdas magnéticas estimadas pelo modelo (1), com os parâmetros 
encontrados pelos métodos de regressão linear (.REG) e estimação ótima dos 

parâmetros (.GRG). 
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Fig. 5. Perdas magnéticas totais estimadas pelo modelo (1). Valores dos 

parâmetros obtidos através de dois métodos: regressão linear (.REG) e 
estimação ótima dos parâmetros (.GRG). A diferença relativa percentual foi 

calculada com base nos valores experimentais. 

Apresentou-se três tipos distintos de caracterização para 
esta amostra de SMC, empregando: i) o modelo (1) com 
determinação dos valores dos parâmetros através de regressão 
linear, ii) o modelo (1) com determinação dos valores dos 
parâmetros através do método do gradiente reduzido 
generalizado e iii) o modelo (2) com determinação dos valores 
dos parâmetros através do método do gradiente reduzido 
generalizado (GRG). 

V. ANÁLISE DOS MODELOS E DOS PROCEDIMENTOS DE 

DETERMINAÇÃO 

As estimações das perdas totais de cada um dos três tipos 
de caracterização possuem valores próximos, dificultando a 
escolha do qual represente melhor a energia dissipada pelo 
material ao ser magnetizado. Por outro lado, como se pode 
observar, os valores dos parâmetros são diferentes, quando é 
possível compará-los entre si. Isto ocorre tanto para os modelos 
quanto para os procedimentos de determinação dos valores. 
Assim, no intuito de gerar mais uma ferramenta de avaliação 
da acurácia, realizou-se ensaio em uma frequência 
relativamente baixa, de 1 Hz, e outro de varredura em 
frequência. Julga-se que em 1 Hz as perdas dinâmicas podem 
ser desprezadas, até porque em 60 Hz a maior parte das perdas 
totais se deve à histerese. O primeiro ensaio, em 1 Hz, ajuda a 
avaliar a acurácia da representação das perdas por histerese, e o 
segundo todo o processo de segregação, contemplando também 
a parte dinâmica. 

A. Perda por histerese. 

A Fig. 7 apresenta a curva de perda por histerese e as 
diferenças relativas percentuais dos valores estimados pelos 
três tipos de caracterização, em função da indução máxima Bm, 
para a frequência de 1 Hz. Nota-se que os valores obtidos pelo 
modelo (1) com parâmetros obtidos através do método do 
gradiente reduzido generalizado apresentam menores valores 
de diferença em relação aos valores medidos em 1 Hz. 
Entretanto, a caracterização através do modelo (2) apresenta 
resultados que acompanham a tendência do modelo (1) com 
parâmetros obtidos através do método GRG. 

 

Fig. 6. Perdas magnéticas segregadas com o modelo (2) e diferença relativa a 

valores de perdas totais medidos. 

Ambas estas duas caracterizações resultaram valores de no 
máximo 5 % em relação aos valores medidos. O modelo (1) 
com os valores dos parâmetros obtidos por regressão linear 
diverge entre 3 % e 9 %. 

B. Perdas totais em função da frequência. 

Estimou-se com os três tipos de caracterização as perdas 
totais magnéticas em diversas frequências, entre 10 Hz e 
200 Hz, em dois níveis de indução máxima (0,5 T e 0,9 T). 
Compara-se os valores estimados com valores medidos em 
ensaios nas mesmas condições. A Fig. 8 e a Fig. 9 mostram 
respectivamente para 0,5 T e 0,9 T, as curvas das perdas totais 
medidas em função da frequência e as diferenças relativas 
percentuais dos valores estimados pelos três tipos de 
caracterização (observação: a alteração da tendência na curva 
medida se deve à alteração das escalas dos medidores, 
provavelmente). O maior valor da diferença relativa não 
ultrapassa 5 % para frequências acima de 10 Hz, e chega a 7 % 
na frequência de 200 Hz, no caso de 0,5T. Nota-se, de maneira 
semelhante ao que ocorreu na análise dos valores estimados 
para as perdas por histerese, que as caracterizações realizadas 
por meio do modelo (2) e do modelo (1) com parâmetros 
obtidos através do método GRG são semelhantes. 

 

Fig. 7. Perdas magnéticas em mJ/kg para 1 Hz. 
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Fig. 8. Perdas totais medidas (Wt.exp) e diferença relativa entre perdas 

medidas e calculadas para indução máxima Bm de 0,5 T. Modelo (1) com 
regressão linear (Dif.1.REG), modelo (1) com estimação ótima dos 

parâmetros (Dif.1.GRG) e modelo (2), com legenda (Dif.2). 

 
Fig. 9. Perdas totais medidas (Wt.exp) e diferença relativa entre perdas 

medidas e calculadas para indução máxima Bm de 0,9 T. Modelo (1) com 
regressão linear (Dif.1.REG), modelo (1) com estimação ótima dos 

parâmetros (Dif.1.GRG) e modelo (2), com legenda (Dif.2). 

VI. CONCLUSÕES 

Neste artigo foram avaliados, em uma amostra de SMC, 
dois modelos de perdas magnéticas baseados em trabalhos 
disponíveis na literatura. Foram obtidos três tipos distintos de 
caracterização para esta amostra de SMC empregando dois 
modelos e dois tipos de determinação de valores de parâmetros 
para um dos modelos. Avaliou-se o desempenho das 
caracterizações sob os aspectos das perdas de histerese e das 
perdas totais variando a frequência. As três caracterizações 
apresentaram desempenho semelhante na estimação de perdas 
totais, ou das perdas por histerese, sendo difícil apontar a 
melhor entre as três. Entretanto, é possível afirmar que a 
caracterização utilizando o modelo (1) e o método de regressão 
linear para a obtenção dos valores dos parâmetros apresentou 
os piores resultados. Chama-se a atenção para o fato de que só 
foi utilizada uma amostra de um único material e, portanto, as 
conclusões são particulares a esta amostra. O trabalho tem sua 

importância em levantar a dificuldade em desenvolver 
modelagem e caracterizar o SMC em baixas frequências, 
próximas à industrial. 
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Resumo — Este artigo apresenta resultados e análise de 

ensaios em uma bancada para detecção de faltas em estator de 

geradores síncronos. Especificamente, simulou-se os tipos de 

defeitos de curto-circuito de lâminas ou de chapas em núcleo de 

estator. Estes tipos de faltas incipientes eventualmente acontecem 

em máquinas que sofreram um superaquecimento por defeito no 

sistema de troca de calor, por exemplo.  São empregadas duas 

metodologias que hoje são utilizadas para medição de sinais 

fontes: através da medição de campo magnético externo da 

máquina e através de sondas ou bobinas alocadas dentro da 

máquina, nas ranhuras ou dentes do estator. Os resultados de 

ensaios são confrontados no intuito de averiguar o desempenho 

de cada método na constatação da ocorrência das faltas. 

Constatou-se que o campo magnético externo utilizando uma 

análise espectral apresentou-se mais sensível para detectar a falta 

em relação à utilização dos sinais de campo magnético de 

entreferro. 

Palavras chaves — faltas em geradores, geradores síncronos, 

medição de campo magnético; 

I.  INTRODUÇÃO 

Os geradores síncronos são máquinas largamente utilizadas 
em usinas hidroelétricas e termelétricas, tornando-se um dos 
componentes principais no processo de conversão de energia 
mecânica em energia elétrica. A disponibilidade da máquina é 
imprescindível e uma falta neste ativo pode comprometer os 
lucros da empresa responsável pela geração de energia elétrica, 
bem como gerar multas à mesma, além de outras 
inconveniências à sociedade. 

Existem atualmente técnicas de monitoração de máquinas 
síncronas já empregadas em usinas, como a vibração mecânica 
e descargas parciais. Neste trabalho trabalha-se com a 
monitoração através do campo magnético externo à máquina. 
O campo magnético externo às máquinas síncronas foi foco de 
pesquisas anteriores, entre elas estão os trabalhos [1] e [2]. O 
trabalho [1] obteve sucesso na detecção de defeitos de estator 
através da monitoração de harmônicos elétricos. O trabalho [2] 
também obteve resultados positivos, mas para detecção de 
faltas de rotor. 

Neste trabalho, estuda-se o comportamento de sinais de 
monitoramento de um gerador síncrono de dois polos 
(comumente instalado em usinas termelétricas) sob o efeito de 
um curto-circuito de chapas. Este tipo de falta é possível de 
ocorrer quando a máquina síncrona superaqueceu, por 
exemplo. Além disso, este tipo de falta é de difícil detecção e 
hoje necessita de meios que geralmente são realizados na 
parada de operação para a detecção  [3]. 

Este presente trabalho trata de métodos que analisam as 
formas de onda do campo magnético externo da máquina e da 

tensão induzida em bobinas sensoras (exploratrizes) na região 
do entreferro. Estes sinais são analisados por meio da 
decomposição em espectro de frequências e também no 
domínio do tempo. Certas componentes harmônicas “chaves” 
são avaliadas, monitorando-se as suas magnitudes para os 
casos com e sem a falta. Os resultados obtidos via campo 
externo são comparados com os provenientes de sinais 
presentes em bobinas sensoras internas. 

A técnica de monitoração de geradores através do campo 
magnético de entreferro é utilizada em alguns trabalhos, tais 
como [4] e [5]. A técnica aplicada em [4] e [5] através da 
monitoração com bobinas exploratrizes alocadas internamente 
no gerador, mostraram-se eficazes na detecção de curto-
circuitos de polo do rotor [4] e excentricidades rotóricas [5]. 
Porém, para o curto-circuito de chapas, esta metodologia não 
se mostrou sensível (conforme será visto no item III).  

Os trabalhos [4], [5] e [6] foram os precursores deste e de 
outros trabalhos realizados no GRUCAD, e especificadamente 
[6] através da medição de campos magnéticos externos à 
máquina. Rigoni [6] confirmou em seu trabalho que a detecção 
de faltas de rotor é possível através do campo magnético 
externo. Neste contexto, este artigo mostra que o uso do campo 
magnético externo de máquinas síncronas também pode ser 
aplicado para detectar faltas de estator, sendo o seu principal 
objetivo. 

II. METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste artigo é de cunho 
experimental, utilizando formas de onda e as analisando via 
Fast Fourier Transform (FFT). Para medir as formas de onda 
no interior da máquina, utilizou-se um osciloscópio Tektronix 
DPO3034. Para medição de formas de onda de campo 
magnético externo, empregou-se um equipamento de medição 
semelhante ao apresentado em [7] e [8]. 

A. Equipamento de medição portátil 

A monitoração de componentes espectrais é efetuada por 
meio de uma base de hardware em trabalhos desenvolvidos no 
grupo de pesquisa GRUCAD (Grupo de Concepção e Análise 
de Dispositivos Eletromagnéticos) [7], [8], [9] e [10]. O 
equipamento atualizado e usado nesta investigação 
experimental é capaz de medir campos magnéticos 
extremamente baixos, da ordem de alguns miliamperes por 
metro (0,1 A/m) até dezenas de amperes por metro (500 A/m), 
com uma faixa de frequência que vai de 1 Hz até 4 kHz 
(limitação por questões de filtragem e de taxa de amostragem 
escolhidas). O hardware desenvolvido é controlado por um 
instrumento virtual, elaborado em LabVIEW 2011, residente 
em um laptop, que executa também o tratamento dos sinais 
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medidos pelos sensores. Este software faz o rastreamento de 
todas as componentes harmônicas geradas pela máquina até o 
limite de 4 kHz e determina as suas magnitudes em aquisições 
periódicas de 10 segundos de duração. Os resultados são 
armazenados em arquivos de oscilografia. Nas Fig. 1, 2 e 3 são 
apresentadas foto do equipamento, foto da vista interna do 
equipamento e foto do sensor de campo externo, 
respectivamente. 

 

Fig. 1.  Foto do equipamento de medição. 

 

Fig. 2. Foto da vista interna do equipamento de medição. 

 

Fig. 3. Foto do sensor de indução. 

B. Bancada de Ensaio 

A bancada de ensaio é composta por um gerador síncrono 
de dois polos, que é acionado por uma máquina primária de 
corrente contínua, conforme mostra a foto da Fig. 4. Esta 
bancada foi construída pela empresa Equacional Elétrica e 
Mecânica Ltda, de São Paulo. O gerador possui um quadro de 
ligação, onde é possível impor alguns tipos de faltas elétricas e, 
dentre elas, a falta por curto-circuito em chapas que está sendo 
investigada neste trabalho. Existem 16 bobinas alocadas 
internamente no estator do gerador também para fins de 
detecção de faltas. Estas bobinas são chamadas de bobinas 
exploratrizes. A Fig. 5 apresenta um diagrama do estator com 
as diversas bobinas exploratrizes, suas localizações e também a 

localização aproximada dos quatro sensores alocados no lado 
de fora da máquina. 

 

Fig. 4. Foto da bancada de ensaio. 

 

Fig. 5. Diagrama do estator do gerador de 2 polos. 

C. O Ensaio 

Apresenta-se a seguir como foram medidos os sinais dos 
sensores através dos dois métodos de abordagem.  

Sinais adquiridos pelas bobinas exploratrizes: por meio 
do osciloscópio, foram efetuadas medidas dos sinais de tensão 
de todas as exploratrizes internas em um período de dez 
segundos, tanto para a máquina sob influência da falta quanto 
para a máquina sadia. Cada medida foi repetida mais de uma 
vez para averiguar a repetição de resultados. Os arquivos de 
dados gerados foram processados em um instrumento virtual 
adequado ao tratamento de formas de onda medidas pelo 
osciloscópio, o qual também realiza a decomposição em 
espectros de frequências para analisar as amplitudes das 
componentes harmônicas. 

Sinais de campo magnético externo adquirido pelo 
equipamento: foram adquiridos sinais de campo magnético 
externo em três momentos distintos. Em um primeiro momento 
a máquina estava sadia, posteriormente colocou-se a falta com 
a máquina em operação e, por fim, em um terceiro momento a 
falta foi retirada. Este procedimento é possível, pois o 
equipamento desenvolvido avalia alterações por meio do 
histórico, onde todas as componentes harmônicas e suas 
magnitudes são avaliadas continuamente. 
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III. RESULTADOS 

A. Resultados das Medições Através do Campo Magnético 

Externo 

Os resultados mostraram alterações significativas nas 
componentes ímpares das harmônicas elétricas com a 
imposição da falta. Os gráficos na Fig. 6 apresentam a 
oscilografia para as componentes de: 150 Hz (a), 350 Hz (b) e 
700 Hz (c).  

Para as harmônicas pares do espectro, foi observado que 
poucas harmônicas tiveram suas amplitudes alteradas com a 
imposição da falta. A componente de mais baixa frequência na 
qual foi observada uma alteração significativa foi a de 700 Hz 
(Fig. 6 - c), e apenas o sensor do primeiro quadrante foi 
sensibilizado. Este comportamento ainda está sendo 
investigado, i.e., a razão de que não ocorrem alterações nas 
amplitudes das harmônicas pares com este tipo de falta. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 6. Oscilografias para 150 Hz (a), 350 Hz (b) e 700 Hz (c). 

 

B. Resultados das Medições pelas Bobinas Exploratrizes 

Primeiramente se analisou as formas de onda dos sinais das 
exploratrizes no domínio do tempo. O intuito foi verificar 
qualquer dissimetria que a falta estudada poderia causar. Na 
Fig. 7 (a), é apresentado o sinal no domínio do tempo para a 
exploratriz 1 (um) com a máquina sadia e na Fig. 7 (b) o sinal 
no domínio do tempo para a mesma exploratriz, mas com a 
máquina com o defeito imposto. 

 

Visualmente, os sinais apresentados na Fig. 7 (a) e na Fig. 7 
(b) são praticamente semelhantes. O cálculo de correlação r, 
conforme equação (1), pode ser realizado para quantificar 
diferenças entre os sinais apresentados, onde x’ e y’ são os 
vetores de valores padronizados dos vetores x e y dos sinais 
originais [11].  

   (1) 

O valor de r representa o quão os sinais pré e pós imposição 
da falta estão correlacionados, variando de "-1" para correlação 
total negativa até o valor de "1" para a correlação total positiva. 
O valor nulo (zero) representa total falta de correlação. 

A correlação entre os sinais mostrou uma diferença pouco 
significativa entre os casos com e sem defeito. Pela análise dos 
resultados constatou-se também que o sinal da exploratriz 1 foi 
o que mais se alterou com a falta. Todos os outros sinais das 
outras exploratrizes tiveram alterações relativamente menores 
para os casos com e sem defeito. A Tabela 1 apresenta os 
valores dos cálculos de correlação de cada exploratriz. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 7. Sinal para a exploratriz 1 com a máquina (a) sadia e (b) com 
defeito imposto. 
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TABELA I.    CORRELAÇÕES ENTRE OS SINAIS DAS EXPLORATRIZES ANTES E 

DEPOIS DA IMPOSIÇÃO DA FALTA NA MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns trabalhos como [4] e [5] utilizam uma técnica de 
bobinas em quadratura alocadas no estator para detectar curto-
circuito de espiras em polo de rotor e excentricidades rotóricas, 
respectivamente. Resumidamente, a análise dos sinais é feita 
no domínio do tempo somando-se os sinais provenientes das 
bobinas em quadratura. Este método foi analisado para este 
tipo de falta, onde as bobinas de quadratura correspondem as 
exploratrizes 5 e 12 respectivamente. As exploratrizes 5 e 12 
possuem sinais relativamente muito maiores do que os sinais 
apresentados na Fig. 7 (a) e Fig. 7 (b) e são apresentados na 
Fig. 8 (a) e Fig. 8 (b). Os sinais resultantes da soma entre os 
sinais das exploratrizes 5 e 12 são mostrados na Fig. 9.  

 

 

Fig. 9. Sinal resultante da soma dos sinais da Fig. 8 (a) e Fig. 8 (b) para os 

casos sem (acima) e com defeito (abaixo). 

Percebe-se que a soma dos sinais resulta apenas em 
pequenas oscilações normais devido a leves diferenças de 
indução que podem existir em dois pontos distintos do estator. 
Assim, a soma dos sinais no domínio do tempo não apresentou 
uma mudança significativa e/ou visível. Para outro tipo de 
defeito, i.e., de curto-circuito de espiras no rotor, verifica-se 
notadamente em [4] a alteração nos resultados. Com base nos 
resultados apresentados acima, para este tipo de falta de núcleo 
do estator, metodologias como a empregada nos trabalhos de 
[4] e [5] talvez não sejam tão sensíveis. As metodologias de [4] 
e [5] demonstraram ser eficazes para faltas relacionadas ao 
rotor, como o caso de excentricidade, ou que estejam alocadas 
no rotor. 

Para ensaios realizados neste trabalho, para o defeito de 
curto-circuito de chapas, a técnica de bobinas em quadratura 
alocadas no estator não se mostrou ser eficaz quando a 
avaliação é no domínio do tempo. Sobre a aplicação desta 
técnica no domínio da frequência nada pode se afirmar, pois 
foram realizadas poucas aquisições através do osciloscópio, 
inviabilizando uma análise correta. Assim, não é possível gerar 
um gráfico de tendências/alterações das magnitudes das 
diferentes componentes harmônicas provenientes das 
exploratrizes, como feito nas medições através do campo 
magnético externo.  

IV. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste artigo fornecem uma 
perspectiva útil para compreender alguns comportamentos. 
Dentre eles, constatou-se que a falta de estator, especificamente 
do curto-circuito de chapas, é detectável através da 
monitoração do campo magnético externo, algo não constatado 
em [6]. 

Ressalta-se que uma análise dos sinais das exploratrizes no 
domínio da frequência pode fornecer outros resultados para 
este tipo de falta, monitorando-se componentes harmônicas de 
baixas magnitudes, difíceis de analisar no domínio do tempo. 

Pelo que se constatou, os sinais provenientes dos sensores 
externos são mais facilmente alterados por este tipo de falta em 
relação aos obtidos pelas exploratrizes. Uma possível 
explicação talvez se deva ao fato de que os sensores externos 
“captam” a componente do campo magnético tangencial do 
núcleo da máquina, que tem relação com a corrente de 
magnetização. As bobinas exploratrizes internas estão alocadas 
nos dentes e nas ranhuras do gerador, local onde o fluxo 
imposto pelas bobinas do estator e/ou do rotor possuem uma 

Exploratrizes Correlação (r) 

1 0,986188 

2 0,989915 

3 0,997662 

4 0,997497 

5 0,998792 

6 0,994879 

7 0,999079 

8 0,995628 

9 0,996873 

10 0,999203 

11 0,9993 

12 0,999236 

13 0,997943 

14 0,999667 

15 0,999731 

16 0,999861 

 
(a) 

 

(b) 

Fig 8. Sinal da exploratriz (a) número 5 e (b) número 12. 
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fundamental elétrica significativa em relação ao que ocorre no 
lado externo da máquina. 

O que se verifica através de simulações e ensaios práticos, é 
que o problema consiste em análises eletromagnéticas difíceis 
de modelar e estimar. A complexidade é justificada devido à 
quantidade de variáveis e aos fatores que contribuem na 
formação da “assinatura magnética” (espectro de frequência) 
da máquina e que não podem ser previstos facilmente. Esses 
fatores vão desde a geometria e carcaça da máquina, disposição 
de objetos metálicos ao redor da carcaça, interferência 
eletromagnética do local, não linearidade dos materiais 
magnéticos, aleatoriedade de enrolamentos, entre outros. 

Este trabalho fornece uma contribuição científica relevante 
no que tange a confirmação de detecção de faltas de estator 
através do campo magnético externo à máquina. Em [6] 
verifica-se que os defeitos de estator não são facilmente 
detectados como são os de rotor. Por se tratar de um tipo de 
falta que está estática (fixa) em relação ao estator, pode-se 
presumir que este motivo seja a principal razão da dificuldade 
de detecção.  

Com a continuidade da pesquisa, espera-se que os 
resultados de novos estudos e descobertas possam trazer 
avanços significativos a fim de que no futuro próximo esta 
metodologia seja aplicável comercialmente, assim como é a 
técnica de detecção de faltas por vibração mecânica. Esta 
forma de monitoração possivelmente poderia complementar os 
sistemas atualmente existentes fornecendo diagnósticos com 
maior confiabilidade. 
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Resumo—Este trabalho é a primeira etapa de investigação do
funcionamento de uma máquina supercondutora com enrolamen-
tos de campo de laços de fita supercondutora de segunda geração.
A análise foi feita através de simulação em elementos finitos
usando formulação H do comportamento da máquina com rotor
bloqueado. Foram observados a densidade de fluxo magnético,
corrente induzida nos laços e o conjugado da máquina. A den-
sidade de fluxo magnético estabelecida apresentou distribuição
não-unforme. A corrente foi induzida nos laços de forma dese-
quilibrada e sem harmônicos. O conjugado gerado é pulsado,
com média de -1.7 Nm e oscilações de 10.5 Nm.

Keywords—formulação H, laços duplos cruzados, máquina
supercondutora

I. INTRODUÇÃO

O uso de supercondutores em máquinas elétricas pode trazer
vantagens em relação a máquinas tradicionais, tais como me-
lhora da relação potência-volume, aumento do rendimento e de
capacidade de sobrecarga [1]. As chamadas perdas em regime
de corrente alternada são um dos limitantes da operação deste
tipo de máquina [2]. Simulações são portanto importantes para
determinar a viabilidade e os regimes de operação de tais
dispositivos.

Este trabalho tem por objetivo iniciar a investigação de uma
nova topologia de máquina supercondutora: uma máquina com
enrolamentos de campo supercondutores composta por estator
trifásico com condutores comuns e rotor de pólos salientes
com laços de fitas supercondutoras de segunda geração. Tal
máquina tem potencial de atuar como máquina de indução,
máquina sı́ncrona e máquina de histerese. Para analisar seu
funcionamento, foi escolhida simulação com elementos finitos
usando a formulação H. A máquina foi simulada num estado
de rotor bloqueado. Foram observados a densidade de fluxo
magnético, a corrente induzida nos laços e o conjugado de
rotor bloqueado em zero field cooling (resfriamento em campo
zero).

II. MÁQUINAS SUPERCONDUTORAS

A. Supercondutores

São chamados supercondutores os materiais que apresen-
tam o estado supercondutor, definido por duas propriedades:
resisitividade nula para correntes contı́nuas e efeito Meissner-
Ochsenfeld, em que indução magnética é expulsa do interior

do material independentemente de este estar (field cooled)
ou não (zero field cooled) na presença de campo magnético
quando entra no estado supercondutor. Três grandezas são
responsáveis pela transição de estado: temperatura, densidade
de corrente e campo magnético. Pode-se representar o estado
supercondutor como uma região delimitada por uma tempera-
tura crı́tica, Tc, uma densidade de corrente crı́tica, Jc, e um
campo magnético crı́tico, Hc [3] [4].

Há dois tipos de supercondutores. Os chamados super-
condutores do tipo I apresentam os estados supercondutor e
normal. Os supercondutores do tipo II, além destes, apresen-
tam o estado misto. Nele, regiões normais e supercondutoras
convivem no material de forma estável. Na presença de
campo magnético, a indução magnética penetra o material de
forma quantizada, em pacotes de fluxo magnético chamados
fluxóides, envoltos em vórtices de corrente. As forças entre
os fluxóides fazem com que eles se distribuam em uma
rede. Alguns fluxóides se fixam em impurezas e defeitos nos
grãos do material, fixando portanto toda a rede. Essas regiões
recebem o nome de centros de aprisionamento (pinning). Ao
fazer passar corrente no supercondutor, forças de Lorentz
aparecem da interação entre os elétrons de condução e os
fluxóides. Se a força de Lorentz não for suficiente para quebrar
a fixação promovida pelos centros de pinning, a rede não
se movimenta, não há campo elétrico e, portanto, não há
perdas energéticas. No entanto, se a força de Lorentz conseguir
quebrar essa fixação, a rede se movimentará, criando campo
elétrico e perdas energéticas [3] [5].

Supercondutores do tipo II são usados em aplicações
práticas e estão disponı́veis em diferentes formas. O NbTi,
por exemplo, é utilizado para geração de campos magnéticos
intensos como na ressonância nuclear magnética (RNM) e em
aceleradores de partı́culas, o Nb3Sn é utilizado para campos
ainda mais elevados, como o LHC [6], e outras aplicações
emergentes propõe o uso de blocos de YBCO (bulks) ou em
fitas de REBCO (Fitas 2G).

B. Máquinas com supercondutores

A aplicação de supercondutores em máquinas elétricas
começou a ser proposta na década de 1960 [1]. Foram in-
vestigadas máquinas com supercondutores de baixa tempe-
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ratura crı́tica (LTS), como NbTi. No entanto, o alto custo e
complexidade da refrigeração necessária para manter este tipo
de máquina em estado supercondutor inibe a possibilidade de
comercialização [7]. A descoberta de supercondutores de alta
temperatura crı́tica (HTS), em 1986, abriu caminho para o
desenvolvimento de máquinas economicamente viáveis. Desde
então, diversas empresas e grupos de pesquisa vem trabalhando
em topologias de máquinas supercondutoras. Como exem-
plos de topologias investigadas, já foram propostas máquinas
de histerese, relutância e axiais usando bulks [8] [9] [10],
máquinas sı́ncronas com fios supercondutores como imãs per-
manentes [11] e máquinas sı́ncronas/de indução com gaiolas
supercondutoras [12]. Recentemente, o uso de fitas de segunda
geração vem sendo discutido [13].

III. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A. Laços Duplos Cruzados

As fitas 2G, além de terem processo de fabricação de
larga escala, que bulks não têm, apresentam corrente crı́tica e
pinning melhores que os bulks. As fitas podem ser separadas
em segmentos e estes serem parcialmente cortados, formando
laços sem emenda. Os laços podem ser acomodados em várias
camadas de maneira simétrica, formando Laços Duplos Cruza-
dos [14] [15], como mostra a Fig. 1. Eles são mais vantajosos
por poderem ser usados como bobinas supercondutoras de
correntes persistentes, sem emenda.

Laços Duplos Cruzados vêm sendo investigados como uma
forma de substituir bulks em mancais magnéticos [14] [15].
Os resultados promissores da densidade de força indicam que
tais laços podem ser vantajosos em outras aplicações, como
máquinas elétricas.

B. Princı́pio de Funcionamento do Motor

A topologia simulada consiste em uma máquina de seis
pólos, com os Laços Duplos Cruzados encaixados nos pólos
do rotor, como mostra a Fig. 2. Os materiais considerados
foram aço laminado com permeabilidade linear, cobre nos
condutores do estator, fitas supercondutoras formando os laços
duplos cruzados e ar no entreferro e circundando a máquina.
Sua operação é semelhante à da máquina proposta em [16]
[17]. Se a densidade de corrente induzida no rotor gerar forças
de Lorentz que não conseguem superar as forças de pinning,
a máquina não terá perdas CA no rotor e pode atingir a
velocidade sı́ncrona. Caso contrário, ela terá perdas CA no
rotor e deverá apresentar escorregamento.

IV. METODOLOGIA

Para investigar o potencial da topologia proposta, usou-se
simulação em elementos finitos. A formulação H foi escolhida
por ser uma das mais usadas em simulações de superconduto-
res nos últimos anos [18]. A modelagem das fitas 2G é feita
através de uma lei de potência (Power Law), que relaciona
campo elétrico e densidade de corrente, e da homogeneização,
um método que aproxima um conjunto de fitas por um bloco
equivalente. Cada um dos métodos é descrito adiante.

Fig. 1. Segmentos de fitas supercondutoras 2G cortados parcialmente e
dispostos de forma simétrica, formando o laço duplo cruzado.

Fig. 2. Topologia simulada: aço, em roxo, compondo a estrutura do estator
e do rotor; cobre, em laranja, formando os enrolamentos do estator; fitas 2G
em forma de laço duplo cruzado, em amarelo, formando os enrolamentos do
rotor; ar, em azul-claro, formando uma região em torno da máquina e outra
no interior do rotor.

A. Formulação H

Esta formulação usa as componentes de campo magnético
como variáveis de estado [19]. Com aproximação quasi-
estática, as equações a serem resolvidas nesta formulação são
(1) e (2).

∇×H = J (1)

∇×E(J) = −∂B
∂t

(2)

Sendo o problema simétrico, é possı́vel reduzi-lo à geome-
tria 2D, calculando os campos para uma seção da máquina.
Logo, J = Jz ẑ, H = Hxx̂+Hy ŷ e E = Ez ẑ.

As equações são então resolvidas nas formas (3) e (4).

∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y
= Jz (3)

∂Ez

∂y
x̂+

∂Ez

∂x
ŷ = −µ∂Hx

∂t
x̂+ µ

∂Hy

∂t
ŷ (4)
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B. Power Law e Homogeneização

A relação entre densidade de corrente e campo elétrico do
supercondutor é modelada através do modelo de Anderson-
Kim, que relaciona tais grandezas na forma de uma lei de
potência, conhecida como Power Law, (5) [5].

E = Ec

(
|J|
Jc

)n

ẑ (5)

tal que Ec é o campo elétrico crı́tico, Jc é a densidade de
corrente crı́tica e o fator n define o modo de operação do
material.

Fitas 2G possuem em torno de 100 µm de espessura,
formadas por várias camadas que variam de 1 µm (o próprio
supercondutor) a 50 µm (o substrato de Hastelloy). Repre-
sentar cada camada de cada fita individualmente requer um
esforço computacional enorme pelo tamanho diminuto de cada
camada diante dos domı́nios dos outros materiais da máquina.
Portanto, usa-se o processo de homogeneização [18] [20], que
simplifica a modelagem tratando o conjunto das fitas como
um bloco supercondutor equivalente. A densidade de corrente
crı́tica de engenharia usada nas simulações, supondo que a
resistividade das outras camadas é muito maior que a da
camada supercondutora, é dada por (6)

Jce = fHTSJc (6)

sendo Jce a densidade de corrente de engenharia, fHTS a
proporção de volume ocupada pela camada supercondutora no
bulk homogeneizado e Jc a densidade de corrente crı́tica do
material supercondutor.

C. Dados de Simulação

A simulação foi feita usando Método de Elementos Finitos,
com Diferenças Finitas de até segunda ordem modelando os
passos temporais e o Método de Newton fazendo a linearização
do sistema. Foi usado o modo PDE do software COMSOL
Multiphysics 4.4. Elementos de aresta foram escolhidos para
garantir a condição de divergência do campo magnético. A
opção Global Constraint foi usada na imposição das correntes
do estator e da continuidade cruzada dos laços, feita de acordo
com a Fig. 3. Os dados dos materiais e as dimensões da
máquina estão resumidos na Tabela I. A descrição dos dados
de simulação encontra-se resumida na Tabela II.

Como condição de fronteira, foi imposta na extremidade da
região de ar condição de Dirichlet de campo magnético zero.
O cálculo de conjugado foi feito usando a equação de força
de Lorentz.

V. RESULTADOS

Mesmo tendo distribuição de densidade de fluxo não uni-
forme pelo entreferro por causa das calotas polares, Fig. 4,
vê-se que as correntes induzidas nos condutores rotóricos, Fig.
5, não apresentam harmônicos, sendo senoidais, como mostra
a análise do espectro na Fig. 6. Isso pode ter acontecido pela
desconsideração da não-linearidade do ferro na aplicação da
formulação H.

Fig. 3. Continuidade dos condutores.

Tabela I
DADOS DOS MATERIAIS

Resistividade do Cobre 1.433 × 10−8 A/m2

Resistividade do Ar 1 Ωm
Resistividade do Ferro 1 Ωm

Permeabilidade relativa do Ar 1
Permeabilidade relativa do Cobre 1

Permeabilidade relativa do Supercondutor 1
Permeabilidade relativa do Ferro 4000
Densidade de Corrente Crı́tica 3 × 1010 A/m2

n 25
Campo Elétrico Crı́tico 10−4 V/m

fHTS 0.01
Raio externo do estator 110 mm
Raio interno do estator 77mm

Tamanho mı́nimo do entreferro 3 mm
Comprimento da máquina 200 mm

Tabela II
DADOS DA SIMULAÇÃO

Ampères-espiras aplicados 1000 A
Passo de Tempo 0.0005 s

Tempo total simulado 0.07 s
Frequência da Densidade de Corrente 60 Hz

Fig. 4. Módulo da densidade de fluxo magnético - instante 0.008s.

Com a condição básica de continuidade respeitada, as
correntes são induzidas nos condutores rotóricos de forma não
equilibrada, com o condutor B alcançando maior amplitude em
relação ao A. Essa diferença tem origem na posição em que
o rotor foi bloqueado e pela caracterı́stica dos pólos salientes.
Existe também diferença de fase entre os condutores rotóricos,
A e B’ e B e A’, de cerca de 80º. É importante notar que essa
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Fig. 5. Corrente da fase A do estator e as correntes induzidas no rotor em
um laço duplo cruzado.

Fig. 6. Espectro harmônico da corrente de fase A do estator e as correntes
induzidas em um laço duplo cruzado.

Fig. 7. Conjugado desenvolvido durante o ensaio de rotor bloqueado.

diferença de fase diferente de 180º não existiria sem a condição
de laço cruzado. É uma caracterı́stica que pode ser ajustada
através das propriedades dos supercondutores e do formato
das calotas polares para modificar a resposta de conjugado da
máquina.

O conjugado calculado nos condutores rotóricos, Fig. 7,
apresentou oscilação de 10.5 Nm e média de cerca de -1.7 Nm.
O comportamento pulsado vem da caracterı́sticas dos pólos
salientes.

VI. CONCLUSÃO

Neste trabalho, analisou-se o comportamento de rotor blo-
queado de uma máquina supercondutora com rotor de pólos

salientes com laços duplos cruzados. A máquina foi simulada
usando formulação H. A densidade de fluxo magnético pro-
duzida e a corrente induzida no rotor foram observadas, assim
como o conjugado de rotor bloqueado. Diante dos resultados
obtidos e discutidos, conclui-se que a topologia de máquina
discutida é viável, mas precisa ser otimizada para garantir con-
jugado de partida menos pulsante. Próximos trabalhos deverão
aprofundar a análise dessa topologia, incluindo as variações
da densidade de corrente crı́tica com campo magnético e o
movimento do rotor.
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Inclusão de Efeitos Harmônicos e Efeito Pelicular 
no Circuito Equivalente da Máquina de Indução e 

sua Transformação do Circuito T para o Circuito Γ’ 
 

 

 

 

 
Resumo—O artigo propõe uma metodologia para determinar 

os parâmetros de circuito equivalente do motor de indução. É 
feita a determinação dos parâmetros do modelo "gama 
invertido" a partir do modelo "T", tradicional. Então, analisa-se 
a inclusão de efeitos dos harmônicos espaciais no cálculo do 
torque no modelo "T", bem como a inclusão do efeito pelicular. É 
proposta a obtenção de um modelo "gama invertido" que inclui 
os efeitos de harmônicos espaciais e pelicular. A vantagem do 
modelo "gama invertido" é a representação de dispersões apenas 
no circuito estatórico. São analisados dois exemplos de motores 
para validação da metodologia. 

Palavras-chave—análise harmônica, circuito equivalente, 
circuito modificado, enrolamento do estator, motor de indução, 
torque. 

I.  INTRODUÇÃO 

O motor de indução é o mais comum de todos os motores 
elétricos, sendo usado em diversas aplicações na indústria 
(ferramentas, misturadores, desfibradores, guindastes, etc.). 
Historicamente, este fato deve-se ao emprego dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica em corrente alternada [1]. 

Comparado com outros motores elétricos, o motor de 
indução tem como vantagem a sua simplicidade de construção 
e robustez, que se traduzem em baixo custo e máxima eficácia 
com manutenção mínima. O rendimento é elevado para média 
e máxima carga, e pode-se assegurar um bom fator de potência 
com uma seleção correta [2]. 

O presente trabalho pretende contribuir com a modelagem 
da máquina de indução trifásica, propondo formulações claras 
para incluir harmônicos espaciais de força magnetomotriz e o 
efeito pelicular, incluindo também estes efeitos no chamado 
modelo Γ’ (gama invertido). 

II. CIRCUITO EQUIVALENTE COM INCLUSÃO DE CONTEÚDO 

HARMÔNICO 

O circuito equivalente da máquina de indução representa o 
cume de uma teoria que permite a análise do desempenho do 
motor [3]. A representação do circuito equivalente permite 
quantificar a interação entre as diversas correntes nos 
enrolamentos da máquina, precisando e localizando as 
potências do dispositivo e determinando o torque 
eletromagnético produzido. O circuito define a operação do 

motor em regime permanente para cada velocidade, e 
representa a interação entre campos eletromagnéticos que 
apresentam frequência nominal e semiperíodo espacial igual 
ao passo polar. 

A. Circuito Equivalente – Modelo T 

O modelo clássico do circuito equivalente da máquina de 
indução –Figura 1– pode ser usado para determinar, 
aproximadamente, uma ampla variedade de características de 
desempenho das máquinas de indução polifásicas em regime 
permanente, dentre elas: as variações de corrente e potência, 
além dos torques máximo e de partida. Este modelo assume 
que os enrolamentos do estator e do rotor são distribuídos 
senoidalmente [4]. O torque é calculado segundo (1). 

 
𝑇 (𝑠) =  

3𝑝

𝜔

𝑅

𝑠
𝐼  (1) 

 
Fig. 1. Circuito equivalente por fase de um motor de indução em regime 
permanente – modelo T. 

Na Fig. 1, 𝑟  e 𝑟  (Ω) são as resistências dos circuitos 
estatórico e rotórico, respectivamente; 𝑋  e 𝑋  (Ω) são as 
reatâncias de dispersão dos circuitos estatórico e rotórico, 
respectivamente; 𝑋  (Ω) é a reatância de magnetização; 𝑠 é o 
escorregamento. Todas as tensões, correntes e impedâncias são 
valores por fase e as grandezas de rotor são referidas ao estator. 

Há casos em que é necessária a adaptação do modelo como, 
por exemplo, no “travamento” do motor em baixa velocidade 
ou no aquecimento excessivo [5], fatos não descritos no 
modelo T. 

Destacam-se dois fenômenos importantes: 

i. a interação entre componentes harmônicos de 
campo de estator e de rotor que possuem o mesmo 
período espacial. Este fenômeno resulta da 
distribuição espacial dos condutores de estator e 
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de rotor e é associado ao conteúdo harmônico de 
força magnetomotriz (fmm) [5]; 

ii. a interação entre componentes harmônicos de 
estator ou de rotor com a geometria. Este 
fenômeno, por sua vez está associado com o efeito 
da geometria sobre a permeância no entreferro [6]. 

Os fenômenos descritos tem como efeito principal o 
aparecimento de torques não previstos no modelo T [7]. Em 
geral, é possível estimar estes torques conhecidos como 
“parasitas”, ou harmônicos, através de adaptações no circuito 
equivalente, conforme descrito a seguir. 

Adotam-se, nas linhas a seguir, as terminologias de campo 
direto ou harmônico direto e campo reverso ou harmônico 
reverso para se referir, respectivamente, às grandezas cujo 
deslocamento no entreferro se dá no mesmo sentido de giro e 
no sentido oposto de giro do campo girante fundamental. 

B. Circuito Equivalente – Modelo T –  Incluindo Efeitos 
Harmônicos 

A Fig. 2 representa o circuito usualmente adotado para 
determinação da interação de campos harmônicos [5], [7], [8]. 

A representação da Fig. 2 permite estimar a interação entre 
harmônicos de estator e de rotor de mesmo período espacial e 
que giram no mesmo sentido. Desta forma, o torque obtido em 
cada subcircuito de ordem 𝑣 é favorável ou contrário ao torque 
previsto no modelo T original. 

A ideia básica é adicionar subcircuitos “em série” com o 
modelo T, de forma a representar a interação de harmônicos de 
ordem 𝑣, até a ordem desejada. 

Fisicamente, os torques dos subcircuitos descrevem a 
interação entre harmônicos de ordem 𝑣 de estator e harmônicos 
de mesma ordem no rotor, produzidos pelas correntes 
induzidas nos condutores do rotor [7]. 

Para um subcircuito de ordem harmônico 𝑣, determinam-se 
os parâmetros: 

 𝑟 ( ) =  𝑟  (2) 

 
𝑋 ( ) =  

𝑋

𝑣
 (3) 

 
𝑋 ( ) =  

𝐿 + 𝐿

2 ∗ (sin
𝛼( )

2)

𝜔

𝑣
 (4) 

 𝑠( ) = 1 − (±𝑣(1 − 𝑠)) (5) 

onde 𝐿  (H) é a indutância da barra do rotor, 𝐿  (H) é a 
indutância do anel do rotor, 𝜔  (rad/s) é a frequência angular e 
𝛼 (rad) é o ângulo de inclinação da ranhura, calculado por (6). 

 
𝛼( ) = 𝑣

2𝜋𝑝

𝑄
 (6) 

na qual 𝑄  é o número de ranhuras do rotor. 

Observa-se que (2) resulta da não consideração do efeito 
pelicular. 

 
Fig. 2. Circuito equivalente de um motor de indução – modelo T – incluindo 
os efeitos dos componentes harmônicos espaciais. 

O torque total, neste modelo, pode ser calculado como a 
soma dos torques de cada subcircuito, segundo a equação a 
seguir: 

 
𝑇 (𝑠) =  ±𝑣

, , ,…

3𝑝

𝜔

𝑟

𝑠
𝐼 ( )  (7) 

Em (5) e (7) fazem-se as observações a seguir: 

 O sinal positivo é utilizado para os componentes 
harmônicos diretas: a fundamental (𝑣 = 1) e os 
componentes de ordem 𝑣 = 7, 13, … (i.e. 𝑣 = 6𝑛 + 1, 
sendo 𝑛 = 0, 1, 2, …); 

 O sinal negativo para os componentes harmônicos 
reversos de ordem 𝑣 = 5, 11, … (i.e. 𝑣 = 6𝑛 + 5, 
onde 𝑛 = 0, 1, 2, …). 

C. Circuito Equivalente – Modelo T – Incluindo Efeitos 
Harmônicos e o Efeito Pelicular 

O circuito da Fig. 3 pode ser usado para modelar a máquina 
de indução incluindo os componentes harmônicos espaciais e o 
efeito pelicular [7], [8]. Neste caso, para inclusão do efeito 
pelicular determina-se a resistência de rotor de ordem 
harmônica 𝑣 por (8). 

 
𝑟 ( ) = 𝑅 +

𝑅

2 ∗ (sin
𝛼( )

2)
 (8) 

onde 𝑅  (Ω) é a resistência da barra do rotor, 𝑅  (Ω) é a 
resistência do anel do rotor. 

Semelhante ao modelo anterior, o cálculo do torque é feita 
através de (9). 

 
𝑇 (𝑠) =  ±𝑣

, , ,…

3𝑝

𝜔

𝑟 ( )

𝑠
𝐼 ( )  (9) 
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Fig. 3. Circuito equivalente de um motor de indução – modelo T – incluindo 
os componentes harmônicos espaciais e o efeito pelicular. 

III. O CIRCUITO EQUIVALENTE – MODELO Γ’ 

O chamado modelo Γ’ (gama invertido) considera a 
dispersão apenas do ponto de vista do estator e precisa apenas 
de quatro parâmetros para descrever o modelo da máquina [9], 
[10]. 

O modelo Γ’ é descrito pelo circuito da Fig 4, sendo que 
seus parâmetros podem ser obtidos a partir dos parâmetros do 
modelo T, conforme as relações (10) a (13) a seguir [11]: 

 𝑋′ = 𝑋 +  𝛾𝑋  (10) 

 𝑋′ =  𝛾𝑋  (11) 

 𝑟′ =  𝛾 𝑟  (12) 

 
𝛾 =  

𝑋

𝑋 + 𝑋
 (13) 

Também é possível escrever: 

 
𝐼′̇ =

𝐼̇

𝛾
 (14) 

 
Fig. 4. Circuito equivalente Γ’. 

Comparando as Figuras 1 e 4, verifica-se que é possível 
aplicar a mesma modificação aos circuitos das Figuras 2 e 3. 

A. Circuito Equivalente – Modelo Γ’, Incluindo Efeitos 
Harmônicos 

O circuito Γ’ que representa o circuito da Fig. 2 é mostrado 
na Fig. 5 

 
Fig. 5. Circuito equivalente – modelo Γ’ – incluindo os componentes 
harmônicos espaciais. 

No circuito da Fig. 5 podem-se determinar os parâmetros: 

 
𝑋′ = 𝑋 + 𝛾𝑋 + 𝛾( )𝑋 ( )

, , ,…

 (15) 

 𝑋′ ( ) =  𝛾( )𝑋 ( ) (16) 

 
𝛾( ) =  

𝑋 ( )

𝑋 ( ) + 𝑋 ( )

 (17) 

nos quais 𝑋 ( ) é obtido de (4) e 𝑠( ) é calculado segundo (5). 

O torque para este circuito equivalente – modelo Γ’, em que 
os componentes harmônicos espaciais são considerados pode 
ser calculado através de (18). 

 
𝑇 (𝑠) =  ±𝑣

, , ,…

3𝑝

𝜔

𝑟′

𝑠
𝐼′ ( )  (18) 

B. Circuito Equivalente – Modelo Γ’, Incluindo Efeitos 
Harmônicos e Efeito Pelicular 

O modelo da Fig. 3 tem sua representação Γ’ mostrada na 
Fig. 6. 

Os parâmetros do circuito da Fig. 9 são obtidos pelas 
relações (15) a (17). Do mesmo modo 𝑋 ( ) e 𝑠( ) são 
calculados por (4) e (5), respectivamente. Para inclusão do 
efeito pelicular, determina-se: 

 𝑟 ( ) = 𝛾( ) 𝑟 ( ) (19) 

na qual 𝑟 ( ) inclui o efeito pelicular e é obtido pela relação (8). 

O torque obtido a partir do circuito da Fig. 5 é: 

 
𝑇 (𝑠) =  ±𝑣

, , ,…

3𝑝

𝜔

𝑟′ ( )

𝑠
𝐼′ ( )  (20) 
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Fig. 6. Circuito equivalente – modelo Γ’, incluindo harmônicos espaciais e 
efeito pelicular. 

IV. APLICAÇÃO 

Evidentemente, as representações T e Γ’ são equivalentes 
do ponto de vista matemático, pois são relacionadas por uma 
constante de transformação 𝛾 ou 𝛾 . 

São analisados, portanto, os resultados do torque 
eletromagnético calculados a partir dos parâmetros de 2 
motores [4] mostrados na Tabela I para o circuito com 
harmônicos espaciais e para o circuito com o efeito pelicular  

TABELA I. DADOS DOS MOTORES 

Grandeza Motor #1 Motor #2 

Potência (𝑃), kW 1,5 2,2 

Tensão (𝑉 ), V 400 400 

Frequência (𝑓), Hz 50 50 

Número de pares de polos (𝑝) 3 3 

Resistência do estator (𝑟 ), Ω 4,5013 1,8618 

Reatância de dispersão do estator (𝑋 ), Ω 6,3680 4,9382 

Reatância de magnetização (𝑋 ), Ω 99,0720 42,1164 

Resistência do rotor (𝑟 ), Ω 3,8827 2,7564 

Reatância de dispersão do rotor (𝑋 ), Ω 6,3680 4,9382 

Reatância de magnetização (𝑋 ( )), Ω 0,1280 1,6847 

Resistência do rotor (𝑟 ( )), Ω 18,9973 2,7564 

Reatância de dispersão do rotor (𝑋 ( )), 
Ω 

20,3627 48,2622 

Reatância de magnetização (𝑋 ( )), Ω 0,8000 0,8595 

Resistência do rotor (𝑟 ( )), Ω 8,3627 2,7564 

Reatância de dispersão do rotor (𝑋 ( )), 
Ω 

0,2560 49,0873 

Reatância de magnetização (𝑋 ( )), Ω 0,0107 0,3481 

Resistência do rotor (𝑟 ( )), Ω 11,7440 2,7564 

Reatância de dispersão do rotor (𝑋 ( )), 
Ω 

12,2240 49,5988 

 

A. Resultados do Circuito Equivalente – Modelo Γ’, 
Incluindo Efeitos Harmônicos 

A Fig. 7 apresenta o gráfico do torque versus a velocidade 
do rotor do motor #1 para o circuito equivalente – Modelo Γ’, 
incluindo somente os efeitos harmônicos. O torque é calculado 
a partir da equação (18). 

 
Fig. 7. Gráfico do torque versus velocidade do rotor do motor #1, utilizando 
o modelo Γ’, incluindo harmônicos espaciais. 

Para destacar os efeitos dos componentes harmônicos sobre 
o torque ilustra-se em detalhe na Fig. 8 o mesmo gráfico da 
Fig. 7. 

 
Fig. 8. Ampliação do gráfico da Fig. 7 afim de demonstrar a ação dos torques 
“parasitas” sobre a curva do torque. 

Considerando o motor #2, os mesmos resultados são 
mostrados nos gráficos das Fig. 9 e 10. 

 
Fig. 9. Gráfico do torque versus velocidade do rotor do motor #2, utilizando 
o modelo Γ’, incluindo harmônicos espaciais. 
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Fig. 10. Ampliação do gráfico da Fig. 9 com enfase no impacto causado pelos 
torques “parasitas” sobre a curva do torque. 

B. Resultados do Circuito Equivalente – Modelo Γ’, 
Incluindo Efeitos Harmônicos e Efeito Pelicular 

A Fig. 11 exibe o gráfico do torque versus velocidade do 
rotor do motor #1 para o circuito equivalente – Modelo Γ’, 
incluindo os efeitos harmônicos e o efeito pelicular, exibe 
também o gráfico dos torques de cada componente harmônico. 

 
Fig. 11. Gráficos do torque versus velocidade do rotor do motor #1, utilizando 
o modelo Γ’, incluindo harmônicos espaciais e o efeito pelicular. 

O processo utilizado para gerar os gráficos da Fig. 11 foi 
seguido para plotar os gráficos da Fig. 12, mas agora com 
dados do motor #2. 

 
Fig. 12. Gráficos do torque versus velocidade do rotor do motor #2, utilizando 
o modelo Γ’, incluindo harmônicos espaciais e o efeito pelicular. 

V. CONCLUSÕES 

O estudo dos circuitos equivalentes da máquina de indução 
é muito importante, pois representa o cume de uma teoria que 
permite a análise do desempenho do motor. Com o intuito de 
aprofundar essa análise soma-se o efeito causado pelos 
componentes harmônicos espaciais e o efeito pelicular, que 
causam os torques irregulares (também chamados de torques 
parasitas). Os modelos propostos tiveram sucesso na 
representação dos efeitos harmônicos e o efeito pelicular.  

Os modelos que incluem os efeitos harmônicos espaciais e 
o efeito pelicular tendem a produzir resultados mais 
semelhantes aos obtidos em curvas de catálogo de máquinas 
comerciais. 

A partir dos estudos dos modelos seguiu-se para a 
transformação do circuito T para o circuito Γ’, por ser uma 
opção em que a obtenção de parâmetros é mais simples. 

Como contribuição o presente trabalho cria uma 
metodologia para obtenção do modelo Γ’, considerando os 
efeitos harmônicos espaciais e o efeito pelicular. 
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Resumo— A tecnologia para transmissão de energia elétrica 
sem a utilização de fios tem proporcionado avanço em diversos 
campos de estudos relacionados a implantes biomédicos, sistemas 
de identificação por rádio frequência, sensores IoT e mesmo 
carregadores de baterias para dispositivos pessoais. O cerne desta 
tecnologia consiste do desenvolvimento de bobinas com alto fator 
de qualidade. Este trabalho propõe uma abordagem evolucionária 
para otimização dos parâmetros construtivos de bobinas 
impressas em substrato de FR4 com objetivo de maximizar o fator 
de qualidade. Os resultados da otimização são verificados em um 
sistema experimental que utiliza um oscilador de baixo custo, 
viabilizando a aplicabilidade da tecnologia sem a necessidade de 
um gerador de sinais convencional. 

Keywords—eletromagnetismo; transmissão de energia sem fio; 
acoplamento magnético; otimização; algoritmo genético 

I.  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de tecnologias para transmissão de 
energia elétrica sem a necessidade do uso de cabos – WPT 
(Wireless Power Transfer) vem sendo objeto de pesquisas desde 
o final do século XIX, quando foram realizadas as primeiras 
experiências sobre este tema. Atualmente, a tecnologia WPT 
ainda apresenta barreiras a serem rompidas, especialmente em 
relação ao alcance de transmissão devido ao decaimento 
exponencial da interação eletromagnética entre as bobinas com 
a distância [1]. A aplicação de bobinas operando em um regime 
de forte acoplamento magnético ressonante – SCMR (Strongly 
Coupled Magnetic Resonance) colabora para o aumento da 
eficiência e do alcance de transmissão. O trabalho realizado em 
[2] recebeu grande notoriedade, quando de sua publicação, pelo 
desenvolvimento de um sistema de transmissão de energia sem 
fios operando em SCMR, como ilustrado na Figura 1. Este 
sistema, composto por quatro bobinas, apresentou uma 
eficiência de 40 % sendo capaz de acender plenamente uma 
lâmpada de 60 W a uma distância de 2 m. Desde então, a 
tecnologia de acoplamento magnético tem sido investigada 
beneficiando aplicações como o carregamento de baterias de 
implantes biomédicos devido a possibilidade do aumento do 
conforto de pacientes devido a não utilização de cabos evitando 

também a necessidade de intervenção cirúrgica para manutenção 
[3-4].   

Figura 1 WPT empregando SCMR 

 
Fonte: Adaptado de [2] 

No estudo realizado em [5] a tecnologia WPT é também 
empregada em aplicações biomédicas para investigação e 
diagnóstico de doenças com potencial letal como câncer e 
sangramento gastrointestinais por meio de cápsulas 
endoscópicas alimentadas sem uso de cabos. E em [6], um 
sistema WPT composto por ressonadores impressos em material 
flexível investiga o potencial da tecnologia em aplicações que 
podem ser vestíveis, possibilitando o fornecimento de energia a 
dispositivos portáteis. São inúmeras as aplicações que podem se 
beneficiar desta tecnologia, assim, este trabalho propõe o projeto 
de um sistema WPT, compacto, eficiente, alimentado por um 
oscilador de baixo custo capaz de ser conectado à rede 
convencional de energia, viabilizando a aplicabilidade da 
tecnologia sem a necessidade de um gerador de sinais 
convencional.   

II. PARÂMETROS CONSTRUTIVOS DE BOBINAS IMPRESSAS 

Neste trabalho em questão, são empregadas bobinas 
circulares impressas em substrato de FR-4 com o objetivo de 
desenvolver um sistema compacto para aplicações de baixa 
potência. O substrato utilizado para a construção dos protótipos 
possui espessura de 1,5 mm, permissividade elétrica relativa 
εr=4,3, tangente de perdas δ=0,015 e uma camada condutora de 
cobre de espessura igual a 0,020 mm. A opção por indutores 
circulares impressos se deve a precisão do processo construtivo 
que viabiliza uma análise apurada do fator de qualidade – Q 
quanto à variação dos parâmetros da sua geometria. Assim, a 
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Figura 2 apresenta os parâmetros geométricos de uma bobina 
impressa a serem otimizados, que são o raio interno, Rin, o raio 
externo Rout, a largura da trilha condutora w e o espaçamento 
entre as trilhas, s. A eficiência de sistemas com SCMR é 
diretamente associada ao Q das bobinas que o compõem. Este 
fator representa a razão entre a energia acumulada e a energia 
dissipada e é dado pela equação [7]: 

𝑄 =
2𝜋𝑓𝐿

𝑅
=  

𝜔𝐿

𝑅
     ,                            (1) 

onde f  é a frequência de operação do sistema, L é a indutância 
própria da bobina e R sua resistência, sendo a frequência angular 
ω=2πf. A indutância própria está diretamente relacionada com a 
energia acumulada pela bobina no campo magnético. Em 
bobinas impressas a indutância própria é aproximada pela 
equação [8]: 

𝐿 =  
𝜇 (𝑅𝑜𝑢𝑡 + 𝑅𝑖𝑛) 𝑁

4𝜋(60𝑅𝑜𝑢𝑡 − 28𝑅𝑖𝑛)
   ,                  (2) 

A resistência R da bobina é dada pela soma da resistência 
característica, Rcc, relativa a resistividade do material envolvido, 
mais a resistência Rac, devido a não uniformidade da distribuição 
do sinal de corrente na área da seção reta do condutor, A. 

Figura 2 Geometria da bobina impressa 

 

 A resistência Rcc pode ser aproximada pela equação:  

𝑅 =  
𝜌𝑙

𝐴
  ,                            (3) 

onde ρ é a resistividade do material condutor medida em Ωm, A 
é a área da seção reta do condutor e lc o comprimento do 
condutor, que para a bobina ilustrada na Figura 2 é dado por: 

𝑙 =  (𝑅𝑖𝑛 + 𝑠𝜃) + 𝑠  𝑑𝜃    ,         (4) 

onde s é o espaçamento entre cada uma das espiras e θ é o ângulo 
em radiano de cada espira sendo θ=2π para uma espira 
completa, assim o limite superior da integral é obtido pelo 
número de espiras N multiplicado por 2π. É interessante que o 
valor do parâmetro lc comtemple também o comprimento dos 
cabos utilizados na conexão das bobinas com suas respectivas 
unidades transmissoras e ou receptoras, para uma melhor 
avaliação da resistência. A resistência Rac é relacionada ao efeito 
pelicular. Como a reatância de uma bobina aumenta com a 
frequência deslocando sua corrente para as extremidades do 
condutor, por consequência, a área efetiva da seção reta do 

condutor diminui aumentando sua resistência aparente. A 
resistência Rac pode então calculada por [9]: 

𝑅 =  
2𝜌𝑙

𝜋𝑅𝑖𝑛 
2𝜌

(2𝜔𝜇 )

     ,                    (5) 

onde ω a frequência angular, ω=2πf. 

 Ressalta-se que um alto valor para Q é um dos principais 
parâmetros a serem considerados no projeto de sistemas WPT. 
É, portanto, desejável que as bobinas que compõem o sistema 
SCMR possuam o maior valor de indutância possível e dissipem 
o mínimo de energia. Dessa forma, uma bobina pode ser 
projetada para que sua impedância apresente valor otimizado em 
relação as suas variáveis geométricas ilustradas na Figura 2. 
Assim sendo, é possível elaborar um problema de otimização 
cujo objetivo seja maximizar a potência transmitida por uma 
bobina por meio da determinação de uma configuração 
geométrica ótima para a mesma. Para tanto, este trabalho propõe 
uma abordagem evolutiva para o problema. 

III. ALGORITMO GENÉTICO 

Os parâmetros construtivos de bobinas impressas são 
tratados como um problema de otimização, seus valores são 
analisados em conjunto como variáveis de decisão do projeto. A 
solução deste problema é a maximização da capacidade de 
armazenar e transmitir energia destas bobinas expressa pelo seu 
fator de qualidade Q.  A função objetivo do problema é dada por 
[10]: 

𝑓(𝒙) = (−1)𝑄(𝒙)     ,                     (6) 

onde x é o vetor das variáveis de decisão do projeto, dado por: 

𝒙 = [𝑁 𝑅𝑖𝑛 𝑤 𝑠]   .                  (7) 

Em geral, problemas de otimização tratam da minimização 
de um problema, o sinal negativo na Equação (6) se deve ao fato 
de que o problema de otimização em questão busca a 
maximização de Q. O modelo matemático aqui construído 
possui quatro variáveis de otimização (n=4) que são definidas 
no conjunto dos números reais (x↦ℝ). Sendo este um problema 
prático da engenharia, se faz necessário estabelecer restrições ao 
modelo matemático para que a otimização forneça soluções 
compatíveis com o processo construtivo disponível no 
laboratório. Assim, alguns limites para os valores das variáveis 
de decisão são estabelecidos visando obter uma solução factível 
para o problema. A Tabela 1 apresenta estes limites, sendo C é 
o comprimento de um lado da placa de FR4 em que a bobina é 
impressa e o limite superior do número de espiras, Nsup, é 
determinado por: 

𝑁 =

𝐶
2

+
2
3

𝑠 − 𝑅𝑖𝑛

𝑤 + 𝑠
− 𝐹𝑆    ,                (8)  

onde FS é um fator de segurança para que as medidas bobina não 
extrapole o limite geométrico do substrato, sendo FS=1. O 
limite inferior do raio interno, Rininf , é definido por: 

𝑅𝑖𝑛 = 𝑤 + 𝑠    .                               (9) 
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Por se tratar de um problema com um único objetivo, nesse 
trabalho optou-se pela utilização de um algoritmo genético – GA 
(Genetic Algorithm), como estratégia de otimização. 

Tabela 1 Limites das variáveis de decisão 
Variável de Decisão Limite Inferior Limite Superior 

𝑁 = Número de espiras 1 Nsup 

𝑅𝑖𝑛 = Raio interno Rininf 𝐶/4 

𝑤 = Largura da trilha 0,001 (𝑚) 0,003 (𝑚) 

𝑠 = Espaçamento 0,001 (𝑚) 0,005 (𝑚) 

Os GAs são compostos por uma família de métodos de 
otimização que seguem a estratégia de otimização por 
populações [11]. Estes algoritmos trabalham com uma 
população de soluções potenciais ou candidatas pertencentes à 
região de busca do problema. Seguindo as premissas peculiares 
para a programação de um AG ilustradas na Figura 3, bem como 
as características do problema de otimização deste trabalho, foi 
gerado um código em Matlab para a maximização do valor de 
Q.  

Figura 3 Fluxograma básico do AG 

 

Fonte: Adaptado de [11] 

 

Tabela 2 Evolução dos resultados 

Parâmetros S-I S-II S-III S-IV S-V S-VI 

N 7,14 7,81 6,71 4,79 3,957 5,03 

Rin(m) 0,022 0,021 0,009 0,010 0,021 0,009 

Rout(m) 0,047 0,073 0,053 0,044 0,045 0,043 

w(m) 0,002 0,002 0,002 0,003 0,001 0,002 

s(m) 0,001 0,002 0,003 0,001 0,002 0,004 

L(uH) 4,327 5,062 1,826 1,145 1,267 1,180 

Q 38,27 29,32 15,060 7,598 7,510 6,920 

A Tabela 2 mostra a evolução nos resultados de 6 bobinas 
geradas, para impressão em uma placa quadrada com 10 cm de 
lado, a partir de uma população inicial de 6 indivíduos. A 
solução S-I apresentou o melhor fator de qualidade Q=38,27 foi 
encontrado pelo GA para uma frequência de operação de 1 MHz. 
As bobinas com as características da Tabela 2 foram 

contrabalanceadas com capacitores com valores comerciais de 
forma a ressonarem na frequência de operação desejada. A 
Figura 4 apresenta a resposta em frequência do módulo da 
corrente estando cada uma das soluções submetidas a uma 
tensão de 1 V. O uso de capacitores com valores comerciais 
desloca o pico de ressonância da frequência de operação 
desejada. Observa-se, também como esperado, que na condição 
de ressonância as bobinas com maior valor de Q apresentam 
maior seletividade, ou seja, a largura da banda de frequência em 
que o sistema apresenta o maior desempenho de transmissão é 
menor.  

Com objetivo de validar o resultado obtido, os parâmetros da 
solução S-I foram simulados no software ADS. A Figura 5 traz 
a comparação dos valores da impedância encontrados por meio 
do AG e a impedância simulada no ADS para uma bobina com 
os mesmos parâmetros geométricos. 

Figura 4 Resposta em frequência da corrente normalizada  

  

Figura 5 Carta de Smith 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para a avaliação da eficiência de transmissão de energia 
elétrica da bobina com a geometria otimizada com o AG, um 
sistema de transmissão de energia sem fios foi desenvolvido. O 
diagrama de blocos da Figura 6 ilustra a topologia do sistema de 
transmissão desenvolvido. Este sistema consiste basicamente de 
uma unidade transmissora, composta por uma bobina conectada 
a uma fonte, e uma unidade receptora composta de uma bobina 
conectada a uma carga de teste. Ressalta-se aqui que a bobina 
empregada na unidade receptora é idêntica a bobina da unidade 
transmissora e suas impedâncias foram contrabalanceadas com 
capacitores de 4,7 nF de forma que o sistema opere em uma 
frequência de ressonância de aproximadamente 1 MHz.  
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A fonte ilustrada na Figura 6 é responsável por fornecer um 
sinal de corrente alternada que ao percorrer a bobina da unidade 
transmissora gera um campo magnético oscilante capaz de 
induzir uma tensão nos terminais da bobina receptora. Neste 
trabalho foi desenvolvido um modelo de oscilador ressonante 
capaz de servir de fonte para o sistema WPT. O modelo de 
oscilador projetado consiste de 2 MOSFETs, que têm seus ciclos 
de chaveamento controlados por um circuito ‘tank’ ou ‘circuito 
ressonante’, composto pela bobina transmissora e um capacitor 
que definem a frequência de ressonância.  

O circuito equivalente deste oscilador ressonante e o 
protótipo construído estão ilustrados na Figura 7. Este oscilador 
é alimentado por uma fonte de tensão de V1=24 Vdc, sendo I1 
a corrente de entrada. R1, R2, R4 e R5 são denominados de 
resistores de ‘gate’ com valor de resistência igual a 270 Ω, suas 
funções são basicamente agir como divisores de tensão 
mantendo os valores de tensão entre “gate” e “source” (Vgs) 
dentro dos limites funcionais estabelecidos para as chaves 
utilizadas. Q1 e Q2 são ‘chaves ativas’ e no circuito foram 
utilizados para tanto dois transistores de efeito de campo do tipo 
IRF840 que são controlados por um sinal tensão Vgs máximo de 
20 Vdc. D1 e D2 são diodos do tipo 1N7435A e auxiliam na 
alteração da comutação das chaves Q1 e Q2. Os resistores R3 e 
R6 limitam a corrente de dreno sobre as chaves Q1 e Q2, seus 
valores são respetivamente, 10 Ω e 100 Ω. Os valores dos 
indutores L1 e L2 são de 10 mH e eles são responsáveis por 
transformar o sinal retangular da saída do oscilador em um sinal 
senoidal. Desta forma, o estado de operação das chaves é 
controlado de forma que ambas atuem de forma alternada em 
seus ciclos de condução e bloqueio, através da aplicação de um 
sinal de tensão em seus respectivos terminais de disparo. 

Tendo definido os blocos componentes do sistema, os testes 
foram realizados variando-se a distância d que separa as 
unidades bem como a frequência de operação da fonte. 

Figura 6 Diagrama de bloco de um Sistema de transmissão sem fios 

 

Figura 7 Circuito equivalente (a) e protótipo (b) do Oscilador Ressonante 

 
Fonte: Adaptado de [12] 

A eficiência η foi medida considerando a razão da potência 
transmitida a uma carga RL=100 Ω conectada aos terminais da 
unidade receptora sobre a potência medida nos terminais de 
entrada da fonte: 

𝜂% =
𝑃

𝑃
    ,                                 (10) 

onde Pen é a potência de entrada e PL a potência sobre a carga 
dada por: 

𝑃 =
𝑉

𝑅
    ,                                  (11) 

sendo VL a tensão sobre os terminais da carga.  

A Figura 8(a) apresenta a topologia do sistema SCMR 
construído. As curvas do gráfico da Figura 8(b) indicam que o 
sistema SCMR apresentou um pico de eficiência de 
aproximadamente 13 % a uma distância de 3,5 cm na frequência 
de 1,55 MHz. Esta baixa eficiência que decai rapidamente com 
o aumento da distância e com a variação da frequência de 
operação se justifica pelo baixo valor de Q característico de 
bobinas impressas. Apesar de ser um valor otimizado e 
adequado para aplicações de baixa potência em sistemas WPT 
compactos, a área da seção reta da trilha condutora em bobinas 
impressas é reduzida, e por ser inversamente proporcional a 
resistência característica da bobina em questão, esta 
característica propicia as perdas por dissipação, prejudicando o 
valor de Q e por consequência a transmissão de energia. 
 A inclusão de bobinas retransmissoras é uma estratégia para 
elevar a eficiência do sistema SCMR. Assim sendo, o 
desempenho do sistema projetado foi medido incluindo uma 
bobina com as características da solução S-I na distância central 
entre a unidade transmissora e a receptora. 

Figura 8 Topologia e eficiência de um sistema SCMR com 2 bobinas 

 

Figura 9 Potência e eficiência de um sistema SCMR com 3 bobinas 
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 Este desempenho foi novamente avaliado sobre uma carga 
de 100 Ω, variando-se a distância entre as bobinas do sistema e 
a frequência do sinal de alimentação. As medições foram 
tomadas a cada 0,05 MHz entre 0,8 MHz até 2,25 MHz e a cada 
0,5 cm entre 3 cm e 15,5 cm. Os gráficos da Figura 9 indicam 
um aumento na potência e na eficiência em relação a topologia 
com duas bobinas e indicam também um leve deslocamento do 
pico de ressonância do sistema, antes de 1,5 MHz, considerando 
o sistema com duas bobinas, para 1,4 MHz com o sistema com 
três bobinas.  

O próximo teste avalia o comportamento da força de 
acoplamento magnético do sistema SCMR com quatro bobinas. 
Novamente, a segunda bobina retransmissora incluída no 
conjunto possui as mesmas características da solução S-I, 
encontrada com o AG, sendo assim idêntica as demais. A 
distribuição das quatro bobinas na distância que separa a unidade 
transmissora da unidade receptora foi feita de forma que o 
espaçamento entre elas fosse simétrico. Esta simetria no 
espaçamento foi mantida, com o máximo rigor possível, de 
forma a evitar imprecisões nas medições. Assim como nos testes 
anteriores, a eficácia do sistema com as quatro bobinas foi 
tomada variando-se a distância e a frequência de operação. As 
curvas do gráfico da Figura 10(a) indicam um aumento 
significativo da potência de transmissão com a inclusão de 
bobinas retransmissoras no sistema SCMR. A eficiência 
ilustrada na Figura 10(b) para o sistema com quatro bobinas, 
também avaliada para uma carga de 100 Ω ilustra a ocorrência 
de um fenômeno denominado divisão de frequência. Devido a 
este fenômeno, o pico de eficiência com esta topologia foi menor 
que o observado com o sistema com três bobinas. Entretanto, a 
inclusão de bobinas retransmissoras colabora para o alcance de 
transmissão do sistema, melhorando a potência transmitida para 
distâncias maiores.  

Figura 10 Potência e eficiência de um sistema SCMR com 4 bobinas

  

V. CONCLUSÃO 

Os resultados experimentais obtidos neste trabalho indicam 
que apesar do baixo valor do fator de qualidade característico 
em bobinas impressas, a otimização de seus parâmetros 
geométricos viabiliza sua aplicação atingindo índices 
significativos em termos de eficiência. Este trabalho traz ainda 
como contribuição o projeto de um oscilador de baixo custo 
capaz de fornecer aproximadamente 20 W de potência ao 
sistema de transmissão utilizando a unidade transmissora como 

circuito de ressonância. Este oscilador ressonante pode ser 
conectado à rede de energia possibilitando a alimentação e 
funcionamento de um sistema SCMR fora do ambiente de um 
laboratório, colaborando, desta forma, com a ampliação do 
estudo desta tecnologia e viabilizando possíveis aplicações 
práticas. Verificou-se também que, o emprego de bobinas 
retransmissoras aumenta a força de acoplamento magnético do 
conjunto e consequentemente a potência transmitida e o 
alcance. Esta inserção de bobinas retransmissoras e a posição 
em que são inseridas no sistema SCMR podem também alterar 
a frequência de ressonância do sistema, criando o fenômeno 
conhecido como divisão de frequência. 
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Resumo- Um ensaio eletromagnético para acompanhamento de 
formação de fase fragilizante em um material ferromagnético foi 
estudado pela análise harmônica dos sinais gerados pela aplicação 
de ondas com frequência de 100 Hz e diferentes amplitudes e 
medição da tensão induzida numa segunda bobina. Os sinais 
obtidos foram passados para o domínio da frequência pela 
aplicação de transformada rápida de Fourier e analisados as 
intensidades dos harmônicos. A amplitude desses foi utilizada para 
acompanhar a formação de uma fase fragilizante formada em um 
aço inoxidável duplex utilizado no setor de petróleo e gás.  As 
medidas obtidas pelo ensaio eletromagnético foram correlacionadas 
com a capacidade de absorver energia por impacto. As medidas de 
amplitudes foram capazes de acompanhar a formação da fase 
formada. Os valores tiveram redução com tendência à estabilização 
devido ao efeito de ancoragem dos precipitados formados sobre a 
movimentação das paredes dos domínios magnéticos, bem como o 
paramagnetismo dessa fase. O comportamento da energia 
absorvida por impacto em função da formação da fase teve o 
mesmo comportamento das medidas de amplitudes do primeiro 
harmônicos, apontando este como parâmetro para o 
desenvolvimento de ensaios eletromagnéticos. 

 

Palavras chaves: permeabilidade; ensaios; análise harmônica.   

Abstract— An electromagnetic test to follow the formation of a 
embrittlement  phase in a ferromagnetic material was studied by the 
harmonic analysis of the signals generated by the application of 
waves with frequency and 100 Hz and different amplitudes and 
measurement of the voltage induced in a second coil. The obtained 
signals were passed to the frequency domain by the application of 
fast Fourier transform and analyzed the harmonic intensities. The 
amplitude of these was used to follow the formation of a brittle 
phase formed in a duplex stainless steel used in the oil and gas 
sector. The measurements obtained by the electromagnetic test were 
correlated with the capacity to absorb energy by impact. The 
amplitude measurements were able to follow the formation of the 
new phase. The values had a reduction with a tendency to 
stabilization due to the anchoring effect of the precipitates formed 
on the movement of the magnetic domains walls, as well as the 
paramagnetism of this phase. The behavior of the energy absorbed 
by impact in function of the formation of the phase had the same 
behavior of the measurements of amplitudes of the first harmonics, 

pointing this as a parameter for the development of electromagnetic 
tests. 

Keywords— permeability; test; harmonic analysis. 

I.  INTRODUÇÃO 

As formações de fase dentro de uma material, devido a 
ciclos térmicos, levam a mudança da permeabilidade do 
material e suas propriedades magnéticas e mecânicas.  Ensaios 
eletromagnéticos têm sido desenvolvidos para 
acompanhamento dessas fases de modo a detectar as mudanças 
dessas características [1]-[4].  

  Ao aplicarmos uma onda senoidal ou triangular em um 
material ferromagnético, esta induz uma onda distorcida em 
uma bobina receptora.  A indução magnética resultante tem 
forma distorcida devido à histerese magnética e a não 
linearidade da permeabilidade do material. Esta forma de onda 
distorcida da indução magnética contém componentes nas 
frequências harmônicas do campo magnético aplicado e 
informações da microestrutura do material [1]–[4].  

No presente trabalho é feito um estudo das características 
da onda a ser aplicada necessária para induzir uma onda capaz 
de obter informação do material para acompanhar a formação 
de uma fase fragilizante em um aço. As análises harmônicas 
foram realizadas de modo a verificar a potencialidade das 
medidas para este tipo de situação. 

As propriedades magnéticas dependem de várias 
características dos materiais como composição química, 
microestrutura, dureza, estados de tensões, deformações e 
tratamentos térmicos [5]–[9]. Para aplicar a análise harmônica 
ao estudo de formação de fase foi escolhido um material em 
que a única transformação na temperatura de estudo fosse a 
formação de uma única fase precipitada. O Aço SAF 2205 na 
temperatura de 475 oC se caracteriza por ter suas propriedades 
mecânicas e de resistência à corrosão comprometidas devido a 
formação de uma fase nanométrica denominada de α` [10]–
[12]. Deste modo, toda variação no sinal será devido a essa. 
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II. METODOLOGIA 

Este trabalho propõe-se a utilizar medidas de amplitude 
dos harmônicos para acompanhar a formação de precipitados 
finos da ordem nanométrica em um material.  Um aço 
inoxidável duplex que possui esta formação na temperatura de 
475 oC foi escolhido. Amostras com dimensões 8x20x25 mm 
foram submetidas a tratamento nesta temperatura com tempos 
de 1 h, 4 h, 8 h, 12 h, 39 h e 100 h. Para tal, utiliza-se uma 
bancada experimental, a qual é constituída de dois módulos: 
módulo de emissão e módulo de aquisição. O módulo de 
emissão é composto por um gerador de função Victor modelo 
VC2002 e a bobina emissora. O gerador de função transmite 
para a bobina emissora uma onda. A bobina emissora tem por 
função induzir um campo magnético na bobina posicionada na 
outra extremidade do material. 

O módulo de aquisição integra a bobina receptora e é 
composto por um osciloscópio e um computador. A bobina 
denominada de receptora foi posicionada no lado oposto da 
peça com a finalidade de detectar o campo induzido gerado 
pela bobina emissora e transmitir o sinal a um osciloscópio (da 
marca Agilent Technologies modelo DSO-X 2012A). O 
computador faz conexão com o osciloscópio via cabo USB e 
realiza a aquisição automática dos dados utilizando os 
programas Agilent IntuiLink Data Capture e Auto Click 
Extreme.  

  As bobinas utilizadas são idênticas e têm 19,5 mm de 
comprimento, 6000 espiras de fios de cobre esmaltado n° 38 
envoltas sobre um núcleo de aço AISI 4140.  

Utiliza-se uma gaiola de Faraday e cabos blindados a fim 
de diminuir a interferência de sinais provenientes do meio.  O 
esquema da bancada experimental pode ser visualizado na 
Figura 1. 

 
Fig.1. Bancada experimental: Gerador de sinais (1); Cabos blindados 
(2); Bobina de indução (3); Amostra (4); Bobina de detecção (5); Gaiola 
de Faraday (6); Osciloscópio (7) e Computador (8). 

 
Fonte: modificado de Lima (2018) e pixabay.com. 

 
Foi aplicado na bobina emissora, através do gerador de 

sinais, ondas de formato triangular com frequência 100 Hz e 
amplitudes de 1, 3, 5, 7 e 9 V. Cada sinal foi adquirido 5 vezes 
com 20.000 pontos e tempo de aquisição de 2 s. Os sinais 
adquiridos foram passados para o domínio da frequência 
através da aplicação da FFT. As amplitudes do primeiro e 

terceiro harmônico foram determinadas e a média foi obtida 
com um intervalo de confiança de 95%.  

As ondas com frequência de 100 Hz e amplitudes de 1 V, 
5V e 9 V foram escolhidas para acompanhamento da formação 
da fase α`. As amostras tratadas na temperatura de 475 oC por 
tempos de 0 h, 1 h, 4 h, 8 h, 12 h, 39 h e 100 h  foram 
submetidas a aplicação dessas ondas. Foram adquiridos 5 
sinais de cada condição com 20.000 pontos cada e tempo de 
20 s. O tempo de aquisição foi aumentado de modo a 
obtermos uma quantidade maior de picos para medição. 

Os resultados dos sinais foram correlacionados com 
medidas de energia absorvida por impacto, a fim de verificar a 
capacidade de acompanhar a formação da fase fragilizante no 
material estudado. Três corpos de prova para cada tempo de 
tratamento foram submetidos a ensaios por impacto. Todas as 
medidas foram realizadas com um intervalo de confiança de 
95%. 

  

III.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 temos a variação das medidas da amplitude do 
primeiro e terceiro harmônicos, para ondas com frequências de 
100 Hz e amplitudes de 1, 3, 5, 7, e 9 V aplicadas em amostra 
com e sem precipitados. Nota-se da Figura 2, uma subida nos 
valores de amplitudes até 3 V, seguido de uma tendência de 
estabilização até 9 V. Este comportamento é observado tanto 
para amostra com e sem precipitados e para o primeiro e 
terceiro harmônicos. Os valores de amplitudes inferiores a 3 V 
indicam não serem suficiente para que a onda com frequência 
de 100 Hz consiga varrer a microestrutura do material e 
capturar a informação dessa. Contudo, para valores a partir de 
3 V a estabilização nesses indicam uma tendência de ficarem 
independentes da amplitude da onda emissora, ou seja, esses 
valores captam as informações presentes no interior do 
material, independente da amplitude da onda aplicada. Este 
comportamento foi observado tanto para o primeiro quanto 
para o terceiro harmônicos. Contudo, as medidas realizadas 
com o primeiro harmônico resultaram em uma maior diferença 
entre as medidas realizadas com e sem precipitados. Isto 
indica que ao utilizarmos a amplitude do primeiro harmônico 
obtemos uma maior amplitude de medida para o estudo da 
formação de precipitados finos dentro do material. 

A amplitude do terceiro harmônico tem sido utilizada para 
medições de tensões em materiais ferromagnéticos. Estas 
crescem com tensões tratativas e decrescem com 
compressivas. No material estudado temos somente o efeito da 
formação de precipitados com o tempo de tratamento, sem a 
aplicação de deformação. Deste modo, a pequena diferença 
entre a condição com e sem precipitados se deve apenas a 
formação da nova fase, mas sendo essa pequena quando 
comparada com as medidas obtidas a partir do primeiro 
harmônico. 
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Fig. 2. Variação das medidas da amplitude do primeiro e terceiro harmônicos, 
para ondas com frequência 100 Hz e amplitudes de 1, 3, 5, 7, e 9 V aplicadas 
em amostra com e sem precipitados. 
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A análise da Figura 2 foi realizada para amostras de um 

aço inoxidável duplex sem e com a presença de precipitados. 
Esta fase é paramagnética e se forma a partir da matriz 
ferromagnética. Para obtenção desta, a amostra foi tratada na 
temperatura de 475 oC por 100 h. Esta temperatura foi 
escolhida, pois o aço inoxidável estudado sofre nesta 
temperatura o processo conhecido como fragilização a 475 oC 
e este tempo é o suficiente para a completa formação dessa 
fase. 

A fim de verificarmos se a medidas da amplitude do 
harmônico podem ser utilizadas para acompanhamento da 
formação dos precipitados estudados, amostras com diferentes 
tempos de tratamento até 100 h foram preparadas. A Figura 3 
mostra a variação da amplitude do primeiro harmônico em 
função do tempo de tratamento na temperatura de 475 oC, para 
ondas emitidas de frequência de 100Hz e amplitudes de 1 V, 5 
V e 9 V. Pode-se observar que para as curvas para 5 V e 9 V, 
as duas condições possuem o mesmo comportamento, ou seja, 
queda com a tendência de estabilização. Contudo, não houve 
variação sensível para a condição de 1 V. Nesta temperatura 
tem-se a formação da fase paramagnética α`, a partir da 
decomposição da fase ferromagnética α. A redução nos 
valores das medidas da amplitude do primeiro harmônico se 
deve a mudança da permeabilidade do material com a 
formação da nova fase [9], [10]. 

Observa-se da Figura 3 que as medidas realizadas com a 
onda de frequências de 100 Hz e 9 V apresentaram maiores 
valores de amplitude e variação de medidas em relação a de 5 
V. Contudo, as medidas feitas com a amplitude com 9 V 
apresentaram maior dispersão no resultados, sendo deste 
modo, escolhida as medidas realizadas com a onda de 
amplitude de 5 V para correlação com os resultados de 
medidas de energia absorvida por impacto. 

 
 
 

Fig. 3. Variação da amplitude do primeiro harmônico em função do tempo de 
tratamento na temperatura de 475 oC, para ondas emitidas de frequência de 
100Hz e amplitudes de 1 V, 5 V e 9 V. 

 
 
 A Figura 3 mostra uma redução nos valores de amplitudes 
seguidos de uma tendência de estabilização. Isto se deve a 
combinação de dois fatores: a formação de precipitados finos 
que dificultam a movimentação das paredes dos domínios 
magnéticos e reduzem os valores de amplitude, bem com o 
paramagnetismo da nova fase que muda a permeabilidade do 
material.  Ensaios não destrutivos para acompanhamento da 
fragilização a 475 oC tem mostrado comportamento 
semelhante [10]–[13]. 

A Figura 4 mostra a variação das medidas de amplitude do 
primeiro harmônico e das energias absorvidas por impacto em 
função do tempo de formação da fase fragilizante  α` [9], [10]. 
Esta fase se forma finamente dispersa no interior da matriz 
ferrita. Esta formação dificulta o deslizamento de planos 
atômicos e reduz a capacidade de absorver energia por 
impacto. Assim, à medida que a fase é formada, as medidas de 
energia caem até se estabilizar com a total formação dessa. 
 
Fig. 4. Medidas de amplitude do primeiro harmônico e energia absorvida por 
impacto, em função do tempo de envelhecimento, para amostras tratadas na 
temperatura de 475 oC. 
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As medidas de amplitude do primeiro harmônico tiveram o 

mesmo comportamento da energia absorvida por impacto, ou 
seja, queda com tendência a estabilização. A formação de 
precipitados finos tem a capacidade de ancorar o movimento 
das paredes dos domínios magnéticos e reduzir os valores de 
tensão. Além disso, esses valores são influenciados pela 
redução da permeabilidade do material [5], [9], [10], [13].  

As medidas realizadas com a amplitude do primeiro 
harmônico foram capazes de acompanhar a formação da fase 
fragilizante do aço inoxidável estudado. Este material é muito 
empregado no setor de petróleo e gás e seu monitoramento 
depende de ensaios não destrutivos para a manutenção 
preditiva de tubulações. O presente trabalho mostrou que o 
parâmetro estudado pode ser aplicado em uma técnica não 
destrutiva para deste tipo de fragilização. 

IV.  CONCLUSÕES 

O presente trabalho consistiu na análise harmônica dos 
sinais induzidos numa bobina leitora, provenientes da indução 
provocada por ondas geradas em um gerador de funções e 
aplicadas em um solenoide emissor, chegando às seguintes 
conclusões: 

 
i. A análise harmônica foi capaz de fornecer 

informações sobre a microestrutura do material. A 
formação de uma nova fase paramagnética mudou a 
permeabilidade do material e pode ter o seu efeito 
estudado pelo ensaio eletromagnético. 

ii.  A medição da amplitude do primeiro harmônico 
mostrou ser mais eficaz do que as realizadas com o 
terceiro. As medidas feitas no terceiro harmônico têm 
sido mais empregadas para análise de deformações 
no material e no presente caso tiveram menores 
variações entre amostras com e sem precipitados, do 
que as realizadas no primeiro. 

iii.  Ondas com amplitudes de 3 a 9 V mostraram serem 
capaz de acompanhar a formação de precipitados 
independentes dos valores dessas. Além disso, onda 
com frequência de 100 Hz e amplitude de 3 V foi 
capaz de acompanhar a capacidade de absorver 
energia por impacto, apontando para um parâmetro  a 
ser usado na manutenção preditiva de tubulações com 
esse tipo de formação de fase. 

iv. O comportamento das medidas de amplitudes dos 
harmônicos tiveram influências da ancoragem dos 
precipitados sobre os domínios magnéticos e do 
paramagnetismo da nova fase. Estes levaram a 
redução dos valores de amplitudes à medida que os 
precipitados eram formados. 
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Abstract— Based on Maxwell’s equations, a computational 

algorithm has been developed to calculate the energy harvest of 

the dispersed electromagnetic fields of transmission lines. A 

toroidal coil with nanocrystalline alloy core used as a magnetic 

sensor. An experiment was set up to validate the simulated results, 

which finally shows an equivalence that allowed the planning of 

coil projects for energy harvesting in nearby fields. 

Keywords— energy harvesting; transmission lines; toroidal 

coil; nearby fields. 

I.  INTRODUCTION 

This work has developed with the objective of testing the 
energy harvesting from the electromagnetic fields of 
transmission lines by means of an experimental set up capable 
of testing this phenomenon, and showing a computational 
algorithm that describes this experiment reality. 

This experiment also validates the computational algorithm, 
which will used to predict systems capable of harvesting energy 
at different scales and this energy can used to feed signal sensors 
on transmission lines. 

These sensors are important in designing, building and 
updating power transmission lines, as signaling warnings 
prevents accidents. The estimated values of an eventual 
disconnection of the transmission line due to an accident will be 
around R$ 1.13 billion [1], on a load of 2,400 MWh [2] in Brazil. 

In the future, the energy collected will be able to supply a set 
of LEDs, allowing the use in aircraft warning spheres and / or 
circuits for RF communication. Such idea was registered in 
patent [3] and [4]. 

II. ALGORITHM THEORY 

There are many ways to sense/determine magnetic fields 
effects, and most of them based on the intimate connection 
between magnetic and electric phenomena as described by two 
Maxwell equations for low-frequency problems, expressed by 
eqs. (1) and (2). 

∇ × 𝑩 = 𝜇0𝐉 (1) 

∇ × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕t
 (2) 

 

With the understanding of eqs. (1) and (2), it is possible to 
establish the magnetic equivalent circuit to the system to recover 
the scattered electromagnetic fields. This analysis demonstrates 
the existence of the magnetomotive forces, 𝓕𝟏 and  𝓕𝟐, 
expressed by eqs. (3) and (4). 

𝓕1  = 𝑁1𝐼1 (3) 

𝓕2  = 𝑁2𝐼2 (4) 

Thus, the equivalent reluctance ℜeq is expressed by sum ℜm 
and ℜgap, which are respectively the reluctance of the core and 

the air gap, eq. (5). The mean length l  is obtained of the mean 
radius Rmed, which is the arithmetic mean between the external 
radius r2 and the internal radius r1 of the toroidal core, the Amag 

and Agap are the cross-sectional areas, as shown in Fig. 1. 

ℜ𝑒𝑞 =
𝑙

μ0μ𝑟𝐴𝑚𝑎𝑔
+  

2𝑒

μ0μ𝑟𝐴𝑔𝑎𝑝
=  ℜ𝑚 +  ℜ𝑔𝑎𝑝  (5) 

𝑙 = 2𝜋𝑅𝑚𝑒𝑑 − 2𝑒 (6) 

 

The equivalent magnetic circuit of the core and coils 
assemble are shown in Fig. 2 and the magnetic flux ∅m is 
expressed by eq. (7). 

 

∅𝑚  =
ℱ1 − ℱ2

ℜ𝑒𝑞

 (7) 

 
 

Fig. 1. Toroidal core geometry characteristics. 
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 Based on the coupled-circuit theory, the two winding may 
represented by a linear circuit consisting of two branches with 
mutual inductance between them. In this case, the mutual flux 
∅m that links all turns of both windings consists of two 
components each produced by the magnetomotive force of 
one of the winding (primary N1 and secondary N2) in the eq. 
(8). 

∅𝑚  =
𝑁1𝐼1

ℜ𝑚

−  
𝑁2𝐼𝟐

ℜ𝑚

=  ∅𝑚1 −  ∅𝑚2 (8) 

 Where ℜm is the reluctance of the core, for equivalent 
circuits without gaps, I1 is the primary current and I2 is the 
secondary current, ∅m1 is the magnetizing flux produced by the 
current I1 and ∅m2 is the demagnetizing effect of the current I2 by 
the Lenz’s law. 

 So, when both winding are carrying current, the flux 
linking winding N1, is shown in the eq. (9). 

∅1  = ∅𝑙1 −  ∅𝑚 (9) 

 Where ∅l1 is the leakage flux produced by the primary 
current, I1. 

 Similarly, the flux linking winding N2, is shown in the eq. 
(10). 

∅2  = ∅𝑙2 −  ∅𝑚 (10) 

 Since the total flux linkages of windings N1 and N2 are, 

 ℷ1  = 𝑁1∅1   𝑎𝑛𝑑  ℷ2  = 𝑁2∅2 (11) 

ℷ1  = 𝑁1(∅𝑙1 − ∅𝑚) − 𝑁1∅𝑚2 (12) 

ℷ2  = 𝑁2(∅𝑙2 −  ∅𝑚) − 𝑁2∅𝑚1. (13) 

 In eqs. (12) and (13), the first term on the right-hand side 
represents the flux linkage produced in a winding, while the 
second term represents the flux linkage produced in one 
winding by the current in the other. Self-inductances L11, L22 
and the mutual inductances M12 and M21 of the two windings 
may therefore defined as follow: 

𝐿11 =
𝑁1(∅𝑙1 − ∅𝑚)

𝐼1

 ,  𝐿22 =
𝑁2(∅𝑙2 − ∅𝑚)

𝐼2

  (14) 

𝑀12 =
𝑁1∅𝑚2

𝐼2

 𝑎𝑛𝑑 𝑀21 =
𝑁2∅𝑚1

𝐼1

  (15) 

 But from eq. (7) 

∅𝑚1  =
𝑁1𝐼1

ℜ𝑚

 𝑎𝑛𝑑 ∅𝑚2 =  
𝑁2𝐼𝟐

ℜ𝑚

 (16) 

 So that substitution for ∅m1 and ∅m2 in eq. (16) yields, 

𝑀12 =
𝑁1𝑁2

ℜ𝑚

 𝑎𝑛𝑑 𝑀21 =
𝑁2𝑁1

ℜ𝑚

  (17) 

 Thus, by principle of reciprocity: 

𝑀12 =  𝑀21 =  𝑀 (18) 

The proper inductance of the secondary winding L2, is given 
by eq. (19). 

𝐿2 =
𝑁2

2

ℜ𝑒𝑞

 (19) 

When the inductances related to the currents that run through 
it, either the primary I1 or the secondary I2, they describe the 
linkage flux ℷ2 in the secondary, obtained by eq. (20). 

 Following this logical sequence, establishes the flowchart 
that will provide the functionality of the proposed algorithm, 
Fig. 3. 

 

 Therefore, with the deductions made in [5], the power p2 and 
the energy W2 in the secondary are obtained in eqs (21) and (22). 

ℷ2 = 𝑀𝐼1 −  𝐿2𝐼2 (20) 

 
 

Fig. 2. Equivalent magnetic circuit of the core and coils assemble, 

adapted [5], ℜd1 and ℜd2, respectively, are the leakage reluctances of the 
primary and secondary. 

 
 

Fig. 3. Flowchart of the proposed algorithm 
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𝑝2 = 𝑀𝐼2

𝑑𝐼1

𝑑𝑡
 −  𝐿2𝐼2

𝑑𝐼2

𝑑𝑡
  (21) 

𝑊11 = 𝑀𝐼1𝐼2  −  𝐿2

𝐼2
2

2
 (22) 

 

III. METHODOLOGY 

With the equations, it is possible to understand the possibility 

of recovering energy from the scattered electromagnetic fields 

of the transmission lines using coils, which acted in the region 

of nearby fields. 

Thus, based on Maxwell’s equations and making an analogy 

with Transformers Current – TC among others [5] to [6], a coil 

for energy harvesting has designed, according to Fig. 4. 

A simulation algorithm modeling the energy recovery system 

has developed, using MATLAB® software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The characteristics of the coil expressed in Table I. The core 

material used was a nanocrystalline alloy named NANOPHY® 

N3E3, being characterized and analyzed in [7]. Due to the high 

relative magnetic permeability, an important soft magnetic 

property for the application desired.  

The coil used for energy harvesting shown in Fig. 5. This coil 

has wounded over a nanocrystalline toroidal core and submitted 

to an experimental test, in order to verify how reliable the 

computational algorithm is. 

 

 

After the manufacturing stage of the coil, an experimental 

setup has built, consisting on a Fluke alternating current 

generator, model 6100A Electrical Power Standard and two 

Agilent multimeters, model 34401A, one used as an ammeter 

and the other as a voltmeter, according to Fig. 6. 

Measurements of energy harvesting were performed in the 

experimental setup. Initially the current generator was set to 

110 V and its current was varied from 0 to 15 A. 

In addition to the experiment, the simulation algorithm 

calculates the theoretical values and compares with the 

measured values shown in the equipment [8]. This algorithm is 

simulating next to the experimental result, and it can used to 

design future coils of energy harvesting in larger scales. 

 

 

 

With the experimental verification of the functionality of the 
algorithm, it has used to design a coil of energy harvesting, 
which will implanted in transmission lines. 

IV. ALGORITHM VALIDATION 

The results obtained with the experiment are presented in 
two types of curves, the first represents the short circuit current, 
Fig. 7, and the second the open circuit voltage, Fig. 8. 

The simulated and experimental results had a standard 
deviation of 0.1317. This deviation close to zero shows the 
proximity between values obtained experimentally in 
comparison to the simulated, showing the fidelity of the 
computational algorithm with to the reality. 

 
 

Fig. 4. Energy Harvesting System. (1) Coil Windings, (2) Toroidal Core, 

(3) Transmission Line 

 
 

Fig. 5. Experimental Energy Harvesting Coil  

 
 

Fig. 6. Experimental Setup for Energy Harvesting. 

TABLE I CORE AND COIL CHARACTERISTICS 

 

Characteristic Value (Unit) 

Internal Radius 1.25 10-2 (m) 

External Radius 2.0 10-2 (m) 

Mean Radius 1.625 10-2 (m) 

Coil Height 1.5 10-2 (m) 

Number of Turns (Primary) 1 

Number of Turns (Secondary) 20, 25, 30 and 35 

Primary Current 0 to 15 (A) 

Primary Frequency 60 (Hz) 

µR MAX 147000 

B SAT 1.04 (T) 
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The graphs also show that nanocrystalline alloys strongly 
concentrate the electromagnetic field, due to high relative 
magnetic permeability, low coercive force and low losses by 
hysteresis [7], induction of current in the energy harvesting coil 
and consequently a better recovery of the electromagnetic field. 

 

 

 When using the nanocrystalline alloy core, its high cost 
always addressed, but in the foreseen applications [3], this cost 
will compensated by the applicability and the reduction of 
accidents in transmission lines. 

 The experimental results were established up to the 
simulated limit of the secondary coil, which is composed of the 
enameled wire number 23, whose limiting current is 0.765A, so 
to ensure safety at the experimental moment it was fixed that the 
limiting current of the primary would be 15A. For when 
analyzing the curves of Fig. 4 and Fig. 5. 

 The short-circuit current obtained in the secondary tends to 
increase as the number of turns decreases, due to the Ohm Laws, 
which describe analogously: the electric current is inversely 
proportional to the length of the conductor. 

 The measured results of the extracted energy show that the 
original circuit can extract in average 1.44 W, Table II, of the 
line of energy with 10A, the distortion between the simulation 

and the experimental at this point, is due to the core is not in its 
saturation Bsat. 

 Which represents an improvement in comparison with [9] 
therefore we can use a more robust rectifier circuit, which will 
reduce the maintenance of the magnetic sensor. 

  

V. POWER HARVEST COIL DESIGN 

With the understanding that this energy can be collected by 
coils, that act in the region of near fields and with the use of the 
developed algorithm, the design of this magnetic sensor was 
realized. The characteristics of the coil used are expressed in 
Table III. 

 

The coil shown in Fig. 9 shows two air gaps, these were 
added for better installation and coupling in the transmission 
line. The presence of air gaps also helps increase the linearity of 
the magnetization curves [5]. 

The cross-section of the core of the coil has modified to a 
circular area, because the collector coil is molded according to 
the cross-sectional area of the core, and if this area remains 
rectangular, the coil will have ends, where it will have current 

 
 

Fig. 7. Comparison of Short Circuit Currents: Simulated and 

Experimental. 

 
 

Fig. 8. Comparison of Open Circuit Voltages: Simulated and 

Experimental 

TABLE II NUMERICAL ANALYSIS, FIG 4 AND FIG 5. 

 

Primary Current (10A) (15A) 

Description Turns 

Secondary 

SCC 

(A) 

OCV 

(V) 

Power 

(W) 

SCC 

(A) 

OCV 

(V) 

Power 

(W) 

Simulation 20 0,398 2,630 1,047 0,748 3,471 2,596 

Experimental 20 0,497 2,901 1,442 0,746 3,463 2,583 

 

Simulation 25 0,319 3,290 1,050 0,599 4,349 2,605 

Experimental 25 0,398 3,634 1,446 0,598 4,343 2,597 

 

Simulation 30 0,266 3,954 1,052 0,499 5,186 2,588 

Experimental 30 0,332 4,369 1,451 0,499 5,183 2,586 

 

Simulation 35 0,228 4,623 1,054 0,428 5,855 2,506 

Experimental 35 0,285 5,114 1,457 0,425 5,826 2,476 

SCC – Short Circuit Current, OCV – Open Circuit Voltage 

 

TABLE III COIL CHARACTERISTICS 
 

Characteristic Value (Unit) 

Internal Radius 7,5.10-2 (m) 

External Radius 12,5.10-2 (m) 

Mean Radius  10.10-2 (m) 

Coil Cross Section Area 2,5.10-2 (m) 

Air Gap Length [10] 1,2.10-3 (m) 

Number of Turns in Primary 1 

Number of Turns in Secondary 30 

Current in Primary 150 (A) 

Frequency of Primary 60 (Hz) 

µ0 4.π.10-7 
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concentration and thus there will be heating and generating yield 
losses in energy harvest. 

 

The projected coil has submitted to the analysis of different 
material, in order to verify its energy recovery behavior for 
different compositions of the coil core.  

In Table IV, it verified that the Air proved unsatisfactory, as 
a media of use in the core, because the energy recovered was 
very low. However, the increase of relative permeability of the 
coil core material raise the recovered energy. 

 

 Also based on the results obtained in Table IV, the 
calculation was performed to estimate the circulating electric 
current in the secondary, taking as parameter an operating 
voltage for the switched circuit that will give the expected 
functionality for the aircraft warning sphere, since the LEDs 
used best operate at 24 V, Fig 8. 

 

VI. CONCLUSION 

The results obtained, Fig. 4 to Fig. 6, demonstrate the 
equivalence of the simulated and experimental phenomena, thus 
making the computational algorithm close to the reality of 
energy harvesting, making feasible the ideas registered in the 
patent [3] and [4]. Thus, in comparison to works [6]-[8]-[9], our 
contribution is the application given to the energy harvest, 
through the algorithm that is able to simulate coils and cores at 
different scales, as was done in section V. 

Therefore, the next step is the construction of the designed 
model and other components necessary for the operation of the 
transmission line signaling sphere. 
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Fig. 9. Energy harvesting coil ‘1’, with two air gaps '2' in a toroidal 

format ferromagnetic core '3’, coupled to the transmission line ‘4’ 

TABLE IV RELATIVE MAGNETIC PERMEABILITY AND RECOVERED POWER   

 

Material Composition 
Permeability 

(µr) [11] 

Recovered Power 

(W) 

AIR Air 1 43,9.10-6 

SILICON - IRON 

GO E-004 
Fe-3.2%Si 40154 1,2 

NANOCRYSTALLI

NE ALLOY 

Fe73.5Si13.5B9

Nb3Cu1 
185000 25,58 

AMORPHOUS 

ALLOY 
Fe78Si9B13 193397 27,95 

 

 

 
Fig. 8. Current obtained for a voltage of 24 V, using as parameters, the 

power recovered data in Table IV, except Air. 
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Abstract — Insulating oils are used in transformers to ensure 

electrical insulation and serve as a heat exchange medium for 

cooling the equipment. The presence of water inside the oil, even 

in small quantities, can disrupt its insulating functionality, 

creating the risk of explosions. Thus, detecting the concentration 

rate of water in oil in real time is of paramount importance to 

increase the life of power transformers. This research presents a 

method to detect the presence of micro water droplets and to 

define how they are distributed inside the transformer so that 

microwaves can be used to eliminate them. 

Keywords — Power transformer; Microwave; Oil; Water; Kraft 

paper. 

I. INTRODUÇÃO 

Os transformadores de potência são equipamentos 
essenciais para o fornecimento de energia elétrica em diversas 
Companhias de Eletricidade do Brasil. Esses transformadores a 
óleo possuem camadas de papel kraft separando o enrolamento 
dos fios de cobre. É bem estabelecido na literatura que altas 
temperaturas [1] degradam a celulose do papel kraft, o que 
pode gerar produção de água. Esta concentração de água em 
óleo, mesmo que baixa, reduz muito o tempo de vida-útil do 
transformador.  

Com o uso contínuo e a variação da temperatura interna dos 
transformadores, diversas reações químicas ocorrem no papel 
que está em contato com o óleo isolante. Essas reações podem 
liberar moléculas de água, que entram em contato com o óleo e 
podem diminuir sua rigidez dielétrica. O limite máximo de 
concentração de água permitido é em torno de 30 ppm (partes 
por milhão). Acima deste valor, aumenta-se a probabilidade de 
descargas elétricas, gerando gases que podem causar explosões 
nos transformadores. Assim, o monitoramento em tempo real 
das concentrações de água em óleo é de extrema importância 
para aumentar a vida útil destes transformadores de potência. 
Atualmente estas medidas são feitas de forma indireta, 
coletando uma pequena amostra de óleo que é analisada em 
laboratórios específicos. 

A proposta deste trabalho é utilizar a radiação de micro-
ondas para detectar baixas concentrações de água em óleo de 
transformador. Esta técnica permite que a medida seja realizada 
em tempo real, além de eliminar ou reduzir as gotículas de 

água. Uma vantagem desta técnica é que, uma vez detectadas 
as microgotas, será possível retirá-las com o mesmo aparato.   

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

O primeiro passo do estudo dos transformadores foi a 
construção do protótipo de um transformador de potência em 
escala reduzida. A Fig. 1 mostra o protótipo montado em um 
sistema isolado. Para simular o efeito do aumento da 
temperatura, devido ao aquecimento das bobinas, foram 
utilizadas bobinas de cobre separadas em camadas e isoladas 
com papel kraft. A supervisão da temperatura é realizada pelo 
controle da corrente que passa pelas bobinas. Um micro 
controlador Arduíno acoplado foi utilizado para monitorar a 
temperatura em três pontos distintos: próximo ao fundo do 
recipiente, no meio e na parte superior, como mostrado na Fig. 
2. 

O transformador foi preenchido com óleo isolante cedido 
pelo Grupo Neoenergia. As análises da temperatura foram 
feitas com sensores do tipo PT100 acoplados ao micro 
controlador e concentração em ppm de água no óleo foi 
analisada com a utilização de um titulador Karl Fischer. Desta 
forma foi possível calibrar o equipamento, uma vez que 
temperatura e concentração de água em óleo estão 
correlacionadas [2].  

 

 

Fig. 1. Esquema do transformador reduzido, sendo (1) a caixa isoladora, (2) 

o protótipo do transformador e (3) o sensor PT100. 
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Fig. 2. Montagem do protótipo em funcionamento no laboratório. 

A. Experimento com o titulador Karl Fischer 

 

Amostras de óleo pura (sem sobrecarga) foram submetidas 
ao experimento de Karl Fischer para determinar a concentração 
de água inicial no óleo. A concentração de água em óleo de 
transformador foi determinada de acordo com a norma 
NBR10710.  

 

B. Experimento para Detecção de água em óleo 

 
A água possui níveis vibracionais e rotacionais [3]. A 

proposta deste trabalho é explorar estes níveis de energia para 
desenvolver um dispositivo capaz de realizar medidas de 
baixas concentrações de água em óleo em tempo real. Neste 
sentido, foram desenvolvidos dois sistemas capazes de detectar 
água. Um sistema de infravermelho, associado à região 
vibracional da molécula de água, e um outro sistema na região 
de micro-ondas, relacionado à faixa de energias rotacionais [4]. 
Faz-se necessário analisar tanto as energias de absorção da 
água quanto as faixas de absorção do óleo isolante [5,6].  

No caso dos níveis vibracionais, depois de várias análises e 
estudo, foi possível encontrar uma frequência com alto 
coeficiente de absorção para a água e baixa para o óleo. Isto foi 
alcançado a partir da análise dos coeficientes de extinção [7, 8] 
do óleo e da água em função da frequência. Para aprofundar a 
compreensão dos resultados e confirmar algumas hipóteses do 
modelo, foi desenvolvido um equipamento de infravermelho 
capaz de detectar água em óleo. A montagem do do 
equipamento está apresentada na Fig. 3. O óleo foi colocado 
em um tubo de vidro com comprimento total de 5,2 cm. Para 
garantir a reprodutibilidade das medidas, a posição do tubo 
deve ser sempre a mesma, pois a espessura da sua parede não é 
uniforme, o que altera o efeito de óptica geométrica [9] e, 
consequentemente, a intensidade de infravermelho que chega 
ao detector. Para evitar efeitos de lente, gerado pela curvatura 
do tubo, introduzimos no final do tubo um cilindro de teflon, 
com a mesma curvatura do tubo, veja detalhes na Fig. 3.  

Note que o desenvolvimento do sistema de infravermelho é 
apenas um dispositivo para auxiliar nas medidas e calibração 
do equipamento principal que é o de micro-ondas. Semelhante 
ao dispositivo anterior o sistema de micro-ondas utiliza a 
radiação absorvida nesta faixa dos níveis rotacionais da água e 

que não sejam absorvidos pelo óleo mineral. A escolha mais 
adequada da frequência foi feita com a ajuda de um gerador de 
RF Keysight PSG E8257D 10MHz-20GHz e do um analisador 
de espectro Keysight N9344C 1MHz-20.0GHz. A faixa de 
frequência que gerou uma alta absorção da água e baixa 
absorção do óleo foi próximo a 10GHz. Este estudo 
possibilitou a escolha mais adequada do gerador e do receptor 
de micro-ondas. As Fig 4 mostra o esquema do sistema 
completo, ou seja, o sistema de micro-ondas e o de 
infravermelho, na Fig. 5 tem-se a montagem experimental.  

 

 

Fig. 3. Esquema do dispositivo de infravermelho. O sistema realiza a 

varredura da amostra com um transmissor de infravermelho de alta precisão 
(1), que por sua vez é detectado por um sistema óptico (2). Em (3) tem-se o 

tubo de ensaio com óleo e o sistema de varredura feita pelo par transmissor-

detector. 

Para gerar radiação na faixa de 10 GHz, uma válvula 
Klystron modelo 723 A/B foi utilizada. Além disso, uma 
eletrônica para gerar pulsos de 100kHz foi utilizado para que 
qualquer radiação fora desta faixa não fosse detectada pelos 
detectores. Tanto o transmissor quanto o receptor foram 
montados em uma antena tipo corneta [10, 11]. O óleo 
contaminado circula através de uma bomba peristáltica que faz 
parte do sistema. Para aumentar a eficiência e a precisão da 
medida, tanto o sistema de infravermelho quanto o sistema de 
micro-ondas possuem lentes capazes de focalizar no detector as 
intensidades da radiação eletromagnética espelhada pela 
amostra de óleo contaminado.  

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

738



 
 

Fig. 4. Em (1) Sistema referente a emissão de micro-ondas, (2) o receptor de 

micro-ondas. O item (3) mostra o dispositivo de aquecimento, responsável 
para manter a temperatura do óleo fixa. No ponto (4), tem-se a bomba para 

manter o fluxo contínuo. Seguindo em (5) e (6) pode-se observar o sistema de 

infravermelho, emissor e receptor respectivamente. Note que o óleo 
contaminado é bombeado para dentro de um recipiente, individual para cada 

sensor (micro ondas e infravermelho). 

 

Fig. 5. Montagem do protótipo em funcionamento no laboratório. 

III. RESULTADOS E DISCUSÕES 

 

A. Experimento com Karl Fischer 

 
O óleo de Trafo utilizado foi um óleo enviado pela 

Neoenergia do transformador Toshiba, subestação PAM, sem 
carga e sem sobrecarga. Assim, foram realizadas várias 
medidas, utilizando o Karl Fischer. A tabela 1 mostra os 
resultados encontrados para concentrações próximas de 50 ppm 
(baixa concentração) e 398 ppm (alta concentração). Para 
realizar as medidas foi utilizado um recipiente com volume de 
500 ml. Para cada teste realizado, 5 ml eram retirados do 
reservatório de 500 ml e levados ao titulador. Para garantir a 

homogeneidade da mistura um agitador magnético foi 
adaptado.  

Tabela 1: Quantidade de água medido em ppm nas amostras. 

Karl Fischer (ppm) 

testes 

Baixa 

Concentração 

Alta 

Concentração 

1 47,1 347,4 

2 49,6 413,1 

3 49,5 360,5 

4 52,6 435,2 

5 52,1 435,7 

média  50,18 398,38 

 

 

 
Fig. 6. Este gráfico representa os valores em ppm de água em óleo de Trafo 

em função do números de testes realizados. O valor médio 49,6 ppm, linha 

preta. A linha vermelha é uma interpolação.  

Existem grandes flutuações da variação da quantidade de 
água, e isso pode estar associado ao fato de que, mesmo nestas 
concentrações há grandes formações de agregados de água em 
óleo que estão distribuídas espacialmente de forma não 
homogênea [12, 13, 14]. Com os dados apresentados nos 
gráficos da Fig. 6 e Fig. 7, é possível observar que o coeficiente 
angular das retas (interpolação) para ambos os casos é positivo. 
Uma explicação para isto é o fato de que, para cada medida 
realizada, o óleo fica exposto ao ambiente externo e acaba se 
contaminando, o que ocasiona um crescimento do valor a cada 
medida. Assim, a derivada positiva deve estar relacionada ao 
fato de que o óleo absorve água do meio externo e esta 
absorção depende fortemente da temperatura [15]. Note 
também que o coeficiente angular do óleo com alta é maior que 
o óleo com baixa concentração. Isto deve estar relacionado ao 
fato que a quantidade de água distribuída na superfície do óleo 
aumenta a atração da água que está no meio ambiente e isto 
gera uma maior contaminação do meio à medida que aumenta 
o tempo de exposição.  
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Fig. 7. Para esse caso o gráfico representa quantidade de água em ppm  

encontrada de um óleo contaminado com  valor médio de 413 ppm de água, 

linha vermelha. A linha preta é a interpolação dos resultados. 

Um outro efeito que também pode explicar um coeficiente 
angular maior quando há contaminação do óleo pode estar 
relacionado a ação da gravidade na distribuição das 
microbolhas de água dissolvidas no óleo. Isto ainda pode ser 
somado o surgimento das chamadas forças de superfícies [16], 
geradas entre a superfície de contorno entre os dois meios 
(água e óleo). Quando o misturador (bomba) está ligado há a 
formação das microbolhas de água em óleo, que imediatamente 
após a parada do misturador formam agregados. A formação 
destes agregados é devido a foças atração do tipo de Van der 
Walls [17].  Este agregado sofre a ação da gravidade e como a 
densidade da água é maior que do óleo há a formação de 
deposito de água no fundo do recipiente. Assim, devidos aos 
efeitos acima mencionados a mistura não se torna homogênea e 
a princípio grande quantidade de água deve estar localizada no 
fundo do recipiente.  

B. Experimento de Infravermelho 

 

Foram realizadas várias medidas na faixa de infravermelho 
com óleo contaminado. A varredura sempre é feita de 0 cm 
(topo do tubo) até o final do tubo, próximo de 5 cm. Na Fig. 8 
representamos uma interpolação linear de três medidas 
realizadas. A primeira medida (linha vermelha no gráfico) é o 
valor que é detectado pelo sensor de infravermelho para uma 
concentração baixa concentração. A segunda medida é para 
alta concentração (linha azul) e a última medida (linha verde) 
foi feita para o óleo com alta concentração, mas depois de ser 
centrifugado por 10 minutos com 5.000 rpm. Note que em 
todas as curvas o coeficiente angular é negativo, mostrando que 
existe mais água na parte inferior do que a parte de superior do 
tubo. Quando o óleo é contaminado (alta concentração) e 
depois centrifugado apresentou a menor inclinação quando 
comparado com o óleo de baixa concentração.  

 

 
 

Fig. 8. Resultados obtidos pelo dispositivo de infravermelho para duas 

concentrações de água em óleo. A terceira medida (linha verde) foi obtida 

depois de centrifugar o óleo. 

C. Experimento com micro-ondas 

 
De forma semelhante ao realizado com o infravermelho, o 

dispositivo de micro-ondas também foi utilizado para as 
medidas de concentração de água em óleo. O sistema óptico 
construído também foi desenvolvido de forma a melhorar a 
sensibilidade da medida. Os gráficos da Fig. 9 mostram alguns 
resultados dessas medidas. É possível verificar a sensibilidade 
do dispositivo desenvolvido, pois o equipamento é capaz de 
medir variações de 25 ppm, que está relacionado com o valor 
estabelecidos nas normas que regem as concentrações de 
contaminação de óleo de transformadores de potência (norma 
NBR 8840). Foram realizadas 10 medidas para cada 
concentração. Estas medidas foram feitas da seguinte forma: o 
óleo, dentro do transformador, é bombeado para dentro do 
recipiente de micro-ondas, veja detalhes na figura 3. Note que 
o recipiente é transparente na faixa de micro-ondas. Em 
seguida, a bomba peristáltica é desligada e a medida da 
intensidade da radiação é registrada. Isto forma uma medida 
que é registrada no gráfico da Fig. 8 para cada concentração. 
Foram no total 10 medidas para cada concentração. A 
princípio, o que se esperava era um gráfico mais linear, com 
coeficiente angular muito próximo de zero. A explicação para 
isto é que a cada vez que é bombeado óleo para dentro do 
recipiente, a nova concentração de água não é mais a mesma, 
devido ao fato de não ser uma mistura homogênea [18], 
conforme discussão anterior. Finalmente o gráfico da Fig. 10 
mostra duas medidas da mesma concentração de água em óleo 
para os dois sistemas desenvolvidos, ou seja, IR e micro-ondas. 
Os dois dispositivos são capazes de determinar em tempo real 
baixa concentração de água em óleo de transformadores. As 10 
medidas realizadas foram feitas conforme descrição acima. 
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Fig. 9. O gráfico mostra os valores das medidas para duas concentrações de 

água em óleo, 53 e 78 ppm. A frequência do micro-ondas está na faixa de 9,6 

GHz. 

 
Fig. 10. Comparação das duas técnicas para uma dada concentração de água 

em óleo. 

 
Estamos no momento trabalhando na melhoria da precisão. 

Acreditamos que possamos chegar em até 5 ppm de água em 
óleo. Para este fim estamos desenvolvendo novas cavidades 
ressonantes de micro-ondas. Também pretendemos utilizar 
outras fontes de micro-ondas invés de válvula klystron como, 
por exemplo, diodo Gunn.  

IV. CONCLUSÃO 

 
Neste trabalho foram desenvolvidas duas técnicas para 

medidas de baixa concentração de água em óleo de 
transformadores de potência. Escolhendo de forma adequada as 
frequências e a óptica, é possível utilizar estes dispositivos para 
realizarem medidas em tempo real das concentrações de água 
em óleo de transformadores.  

Estamos analisando a possibilidade de utilizar os dois 
dispositivos (infravermelho e de micro-ondas), desenvolvidos 
neste trabalho, no sentido de aumentar a confiabilidade da 
medida. O dispositivo de infravermelho mostrou a distribuição 
espacial de baixas concentrações de água em óleo. Vale 
ressaltar que os dispositivos aqui desenvolvidos já foram 
patenteados BR 10 2014 012058 0 e a tecnologia está sendo 
financiada pelo Grupo Neoenergia.  
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Resumo—Neste trabalho é apresentado um modelo elétrico 

para a bobina espiral plana (BEP) quadrada bifilar na 

configuração aberta. Seu principal objetivo é o estudo de 

parâmetros e do comportamento elétrico da BEP quadrada 

bifilar envolvendo a faixa de freqüência onde ocorrem as 

primeiras ressonâncias (vale e pico). Para validar o modelo 

proposto, duas BEPs quadradas bifilares foram fabricadas, 

testadas em um analisador de impedância e também submetidas 

a simulações eletromagnéticas (EM). Os resultados obtidos, 

apresentados por meio de tabelas e gráficos, mostram que o 

presente estudo é viável para a modelagem de BEPs quadradas 

bifilares em aberto.  

Palavras-chave—bobina bifilar; modelagem elétrica; bobina 

espiral plana; ressonância. 

I.  INTRODUÇÃO 

Historicamente, os primeiros estudos sobre a bobina bifilar 
estão associados a uma patente norte-americana concedida ao 
engenheiro sérvio Nikola Tesla, na última década no século 
XIX [1]-[2]. 

A Fig. 1 exibe, como exemplo, uma bobina espiral plana 
(BEP) quadrada bifilar com N=4 espiras. Conforme se observa 
na Fig. 1, a BEP bifilar é formada por duas BEPs monofilares 
(B1 e B2) magneticamente acopladas.  

 

 

Fig. 1. BEP quadrada bifilar em aberto com N=4 voltas, lado externo Do, 

lado interno Di, formada pela BEP monofilar B1 (terminais 1-2) e pela BEP 
monofilar B2 (terminais 3-4), cada qual com Nm=2 voltas, largura de trilha w e 

espaçamento entre trilhas s.  

Além da BEP em formato quadrado [3]-[4], existem 
também o formato helicoidal [5]-[6], o espiral plano 
arquimediano [7], espiral plano hexagonal e ainda o espiral 
plano octogonal [8]. Entretanto, este artigo é dedicado apenas 
ao estudo da BEP quadrada bifilar, pois este formato é um dos 
mais utilizados na manufatura de bobinas planas em circuitos 
impressos e integrados.  

  A bobina bifilar pode ser aplicada na configuração 
fechada, interligando-se os terminais 2-3 da BEP da Fig. 1 e 
na configuração aberta, retirando-se o curto-circuito entre 
esses terminais. Independente da configuração utilizada, o 
comportamento elétrico da BEP bifilar é, em geral, analisado 
entre os terminais 1-4.  

A BEP bifilar pode ser usada como transformador planar 
[9], como sensor passivo ressonante [3]-[4] bem como em 
sistemas de transferência de energia sem fio [6].  

Embora a modelagem de BEPs quadradas bifilares como 
transformador planar tenha sido estudada por [9], a 
metodologia adotada pelos autores para a determinação de 
seus parâmetros elétricos é relativamente complexa e válida 
somente para análise entre os terminais 1-2. Em [3] e [4] uma 
BEP quadrada bifilar na configuração fechada foi aplicada 
como sensor passivo ressonante, na monitoração de umidade, 
porém um estudo de seus parâmetros elétricos não foi 
realizado. 

Assim, o estudo do comportamento elétrico da BEP bifilar 
em aberto, pelos terminais 1-4, é ainda pouco conhecido. Em 
[8], uma BEP quadrada bifilar em aberto é apresentada, no 
entanto um modelo elétrico não é provido. Em [7], uma BEP 
bifilar aberta é apresentada no formato arquimediano, porém a 
modelagem feita pelos autores resultou num modelo elétrico 
sem perdas resistivas, o que impossibilitou o estudo do 
comportamento da impedância versus frequência.  

 Este artigo apresenta um modelo elétrico para a BEP 
quadrada bifilar em aberto. Os parâmetros elétricos do modelo 
foram determinados e, posteriormente, para validar o modelo 
proposto, duas BEPs bifilares em substrato FR-4 e com 
máscara de solda foram fabricadas, testadas num analisador de 
impedância e também submetidas a simulações 
eletromagnéticas (EM). Gráficos da impedância Z14 versus 
frequência foram produzidos visando-se estabelecer uma 
análise comparativa entre os resultados obtidos para o modelo 
proposto, por simulação EM, bem como para os valores 
medidos no analisador de impedância. 

Di 

Do 

Do 

w 

s 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

w 
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II. MODELAGEM DA BEP QUADRADA BIFILAR EM ABERTO 

Na Fig. 2, um modelo elétrico para a BEP quadrada bifilar 
de layout simétrico é apresentado, onde todas as resistências, 
condutâncias, indutâncias e capacitâncias distribuídas nos 
enrolamentos monofilares B1 e B2 são consideradas idênticas, 
sendo Ls a indutância própria de cada enrolamento monofilar, 
M a indutância mútua que surge entre os enrolamentos 
monofilares, Rs a resistência série das trilhas metálicas de cada 
enrolamento monofilar, Cp a capacitância parasita total que 
surge entre as espiras de cada enrolamento monofilar, Cm a 
capacitância mútua que surge entre os enrolamentos B1 e B2 
e, por fim, Gp é a condutância devida às perdas dielétricas nos 
materiais e no meio que envolve a BEP bifilar e que se forma 
entre as espiras de cada enrolamento monofilar e Gm é a 
condutância que surge entre os enrolamentos monofilares B1 e 
B2. 

 

Fig. 2. Modelo elétrico proposto para uma BEP quadrada bifilar em aberto de 

layout simétrico. 

Embora a resistência 𝑅𝑠 e as condutâncias 𝐺𝑚 e 𝐺𝑝  tenham 

uma expressiva importância sobre a curva de resposta em 
frequência da impedância de uma BEP bifilar quadrada em 
aberto, a fim de estimar o primeiro vale 𝜔1𝑣 (ou 𝑓1𝑣) e o 
primeiro pico de ressonância 𝜔1𝑝 (ou 𝑓1𝑝), esses elementos 

dissipativos podem ser desprezados, desde que os seus efeitos 
sobre frequências de ressonâncias possam ser negligenciáveis. 
Esta simplificação aplicada ao modelo elétrico da Fig. 2 
resulta na impedância vista pelos terminais 1-4 

                𝑍14 =
𝑗[−2 + 𝜔2(2𝐶𝑝 + 𝐶𝑚)(𝐿𝑠 + 𝑀)]

2𝜔𝐶𝑚[1 − 𝜔2𝐶𝑝(𝐿𝑠 + 𝑀)]
 ,               (1) 

sendo 𝜔 a frequência angular e as respectivas frequências de 
ressonância 

         𝜔1𝑣 = 2𝜋𝑓1𝑣 = √
2

(2𝐶𝑝 + 𝐶𝑚)(𝐿𝑠 + 𝑀)
                         (2) 

e                   𝜔1𝑝 = 2𝜋𝑓1𝑝 = √
1

𝐶𝑝(𝐿𝑠 + 𝑀)
 .                            (3)  

 

Para a determinação dos parâmetros elétricos do modelo 
proposto foi adotada uma modelagem semi-empírica, ou seja, 
onde parte dos dados é obtida experimentalmente usando o 

analisador de impedância Agilent (Keysight) 4294A e parte é 
estimada analiticamente por meio de equações. 

A. Indutâncias e fator de acoplamento magnético 

Ls e M foram obtidos conforme procedimento experimental 
descrito em [10] para transformadores planos com núcleo de 
ar. Ls foi mensurado entre os terminais 1-2 da BEP bifilar e 
com os terminais 3-4 em aberto.  Para a determinação de M 
adotou-se o seguinte procedimento experimental: terminais 2-
3 de polaridades opostas foram inicialmente curto circuitados 
e a indutância L14 vista pelos terminais 1-4 foi medida. 
Posteriormente, o curto circuito entre os terminais 2-3 foi 
removido, os terminais 2-4 de mesma polaridade foram 
interligados e a indutância L13 vista pelos terminais 1-3 foi 
mensurada.  

A partir dos valores mensurados de L14 e L13, a indutância 
mútua M da BEP bifilar pode ser determinada usando a 
equação [10] 

                               𝑀 =
𝐿14 − 𝐿13

4
.                                               (4) 

E o fator k de acoplamento magnético é estimado usando a 
equação  

                                          𝑘 =
𝑀

𝐿𝑠

 ,                                                  (5) 

supondo idênticas as indutâncias próprias Ls de cada BEP 
monofilar na Fig.1. 

Os parâmetros Ls, M e k foram mensurados em 1 MHz. 
Escolheu-se este frequência de teste por ser um ponto 
relativamente estável para as medições dessas grandezas e por 
ser distante do primeiro vale de ressonância das BEP bifilares 
analisadas. 

B. Capacitâncias 

A capacitância Cp pode ser estimada pela equação 

                                𝐶𝑝 =
1

(𝐿𝑠 + 𝑀)𝜔1𝑝
2   ,                                     (6) 

onde Ls, M e 𝜔1𝑝 são determinados experimentalmente. 

Para determinar a capacitância Cm, foi realizado um curto 
circuito entre os terminais 1-2 da BEP monofilar B1 e também 
nos terminais 3-4 da BEP monofilar B2 visando-se minimizar 
a influência dos ramos Gp-Cp e Ls-Rs sobre a capacitância 
mútua a ser medida. A seguir, Cm foi medida entre os 

terminais 1-3 ou 2-4 da BEP bifilar [10]. 

As capacitâncias Cp e Cm foram determinadas em 1 MHz 
pelas mesmas razões citadas acima para a determinação das 
indutâncias.   

C. Resistências e condutâncias  

𝑅𝑠, 𝐺𝑝 e 𝐺𝑚 variam com a frequência 𝑓. Assim pode-se 

designá-las, respectivamente, como 𝑅𝑠(𝑓), 𝐺𝑝(𝑓) e 𝐺𝑚(𝑓).  

0,5𝐶𝑚 

1 

2 

3 

4 
0,5𝐶𝑚 

0,5𝐺𝑚 

0,5𝐺𝑚 𝑅𝑠 𝑅𝑠 
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                           𝑅𝑠(𝑓) =
𝜌𝑙𝑚

𝑤𝛿 (1 − 𝑒−
𝑡
𝛿)

 ,                                   (7) 

onde 𝜌, w e 𝑡 são, respectivamente, a resistividade, a largura e 
espessura da trilha metálica, 𝑙𝑚  é o comprimento total de cada 
BEP monofilar determinado pela equação 

    𝑙𝑚 = 4𝑁𝑚(𝐷𝑜  −  𝑤) −   (𝑠 + 𝑤)(8𝑁𝑚
2  −  4𝑁𝑚  + 1),    (8) 

onde 𝐷𝑜 e 𝑁𝑚 são, respectivamente, o lado externo e número 
de espiras de cada BEP monofilar, s é o espaçamento entre 
trilhas metálicas e, por fim, 𝛿 é a profundidade pelicular 
determinada pela equação 

                                      𝛿 = √
2𝜌

𝜔𝜇
 ,                                                 (9) 

sendo 𝜇  a permeabilidade magnética do condutor [11]. 

É importante notar que em (7) foram desprezados os 
comprimentos das trilhas (underpasses) de interconexão com a 
BEP bifilar, bem como a influência de furos metalizados e fios 
externos.  

A condutância Gp( f ) pode ser determinada analisando a 
BEP bifilar pelos seus terminais 1-2 ou 3-4 como um 
ressonador baseado em transformador (RBT) [12]-[13]. Para 
esta análise, os ramos [0,5Gm-0,5Cm], presentes na Fig. 2, 
podem ser desprezados, pois seus efeitos sobre a curva de 
impedância Z12 ou Z34 é desprezível, já que em princípio não 
circula corrente entre os terminais 1-3 e 2-4, supondo o RBT 
com uma relação de transformação unitária que é exatamente 
o caso de uma BEP bifilar aberta [12].  

Assim, chega-se ao modelo da BEP bifilar aberta atuando 
como um RBT, no primeiro pico de ressonância 𝑓1𝑝, conforme 

Fig. 3. 

 

Fig. 3. Modelo elétrico de uma BEP bifilar aberta, atuando como um RBT, 

no primeiro pico de ressonância 𝑓1𝑝.  

Inicialmente, é determinado o valor de Gp(𝑓1𝑝) no primeiro 

pico de impedância puramente resistivo Rpico visto pelos 
terminais 1-2 ou 3-4, na frequência de ressonância 𝑓1𝑝 que, 

para um RBT, também é determinada por (3) [12]. Para esta 
finalidade, simplifica-se o modelo elétrico da Fig. 3 
convertendo-se o ramo paralelo Gp(𝑓1𝑝) − 𝐶𝑝 em um ramo 

série, admitindo-se o seu fator de qualidade 𝑄𝑝 ≫ 1 no 1º pico 

de ressonância 𝑓1𝑝. Assim, o circuito equivalente série da BEP 

bifilar aberta, atuando como um RBT, na ressonância 𝑓1𝑝, é 

exposto na Fig. 4, sendo a resistência série total RT e o fator de 

qualidade QT de cada ramo série da Fig. 4 determinados pelas 
equações 

         𝑅𝑇 =  
𝐿𝑠(1 + 𝑘)[𝐺𝑝(𝑓1𝑝)] + [𝑅𝑠(𝑓1𝑝)]𝐶𝑝

𝐶𝑝

                (10) 

e                                    𝑄𝑇 =
𝜔1𝑝𝐿𝑠

𝑅𝑇

  .                                      (11) 

 

 
Fig. 4. Modelo elétrico simplificado de uma BEP bifilar aberta atuando como 

um RBT para o 1º pico de ressonância 𝑓1𝑝. 

 Segundo [13], supondo 𝑄𝑇 ≫ 1, o 1º pico de impedância 
puramente resistivo 𝑅𝑝𝑖𝑐𝑜 de um RBT, visto pelos terminais 1-

2 ou 3-4 é 

                                    𝑅𝑝𝑖𝑐𝑜 =   
𝑅𝑇𝑄𝑇

2(1 + 𝑘)2

2
 .                      (12) 

Assim, conhecendo-se previamente Ls, k, Rpico, Cp e 𝑓1𝑝 

obtidos experimentalmente, 𝑅𝑠(𝑓1𝑝) de (7) e substituindo (10) 

e (11) em (12), obtém-se a condutância 𝐺𝑝(𝑓1𝑝). 

Assim, 

                𝐺𝑝(𝑓1𝑝) =
𝐿𝑠(1 + 𝑘) − 2𝑅𝑝𝑖𝑐𝑜[𝑅𝑠(𝑓1𝑝)]𝐶𝑝

2𝑅𝑝𝑖𝑐𝑜𝐿𝑠(1 + 𝑘)
 .       (13) 

Por sua vez, a condutância Gm é medida, inicialmente, para 
a frequência f1M de 1 MHz, com os terminais de cada BEP 
monofilar (B1 e B2) curto-circuitados, pela mesma razão já 
descrita para a medida de Cm. Escolheu-se a frequência de 1 
MHz para teste, pois para as BEPs bifilares analisadas, nesta 
faixa de frequência, a condutância Gm apresentou uma 
expressiva linearidade com a variação da frequência.     

Por fim, Gp e Gm, como perdas dielétricas, são admitidas 
variarem linearmente com a frequência f. Assim, 

                             𝐺𝑝(𝑓) =
[𝐺𝑝(𝑓1𝑝)]𝑓

𝑓1𝑝

                                      (14) 

e                              𝐺𝑚(𝑓) =
[𝐺𝑚(𝑓1𝑀)]𝑓

𝑓1𝑀

  .                            (15)  

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Duas BEPs quadradas bifilares foram confeccionadas com 
trilhas de cobre com espessura de 39 µm, em substrato FR-4 e 
com máscara de solda nas camadas top e bottom. Os 
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parâmetros individuais de cada BEP constam na Tabela I e os 
parâmetros em comum a ambas as BEPs constam na Tabela 2. 

TABELA I.  PARÂMETROS INDIVIDUAIS DAS BEPS FABRICADAS 

BIFILAR N w(mm) s(mm) Do (mm) Di(mm) 

BEP-1 20 0,80 0,20 49,80 10,20 

BEP-2 24 0,55 0,20 55,30 19,70 

 

TABELA II.  PARÂMETROS EM COMUM DAS BEPS FABRICADAS 

Parâmetro 
Máscara de solda Substrato 

top bottom FR-4 

Espessura 50 µm 40 µm 1,58 mm 

Constante dielétrica 4,00 4,00  4,85 

Tangente de perdas 0,035 0,035  0,018 

 

A partir da metodologia descrita na seção anterior, os 
parâmetros do modelo elétrico da Fig. 2 para a BEP-1 e BEP-2 
foram obtidos e estão descritos na Tabela III. Posteriormente, 
o modelo elétrico obtido para cada BEP foi submetido ao 
software Advanced Design System (ADS) Keysight, na parte 
de simulação de circuitos elétricos e os parâmetros de cada 
BEP descritas nas Tabelas I e II foram submetidos na parte de 
simulação EM deste mesmo software, usando o método dos 
momentos (MoM). Por sua vez, as medidas elétricas das BEPs 
bifilares foram feitas no analisador de impedância Keysight 
4294A.   

TABELA III.  BEP BIFILAR: PARÂMETROS DO MODELO 

 BEPs BIFILARES 

PARÂMETROS BEP-1 BEP-2 

Cp [pF]  1,2938 1,4104 

Ls [µH] 3,4090 7,1129 

M [µH]  2,9355 6,7250 

k 0,8611 0,9455 

lm [m] 1,1990 1,7993 

Rs (f1p) [Ω] 3,1002 5,3866 

Rpico [kΩ] 60,5370 81,3363 

Gp (f1p) [µS] 7,6212 5,5982 

Cm[pF]  113,9120 156,8510 

Gm(f1M) [µS] 17,2000 24,3250 

f1p [MHz] 55,5500 36,0250 

f1v [MHz] 8,2789 4,7883 

 

 

Os resultados obtidos para as BEPs analisadas foram 
representados através de gráficos de impedância Z14 (módulo e 
fase) versus frequência e constam nas Figs. 5 e 6.  

Partindo-se da premissa de que este estudo se restringe à 
análise do comportamento elétrico das BEPs bifilares até o 
entorno do primeiro pico de ressonância, verifica-se que as 
curvas de Z14 (módulo e fase) apresentadas nas Figs. 5 e 6, 
para o modelo proposto, estão coerentes com as respectivas 
curvas obtidas por valores medidos e por simulação EM. 

A partir da Tabela IV, observa-se que, embora para 
frequências acima de 70 MHz, para o módulo de Z14 do 
modelo proposto, o erro médio percentual absoluto (EMPA) 
da BEP-1 seja superior a 32% e para a BEP-2 seja superior a 
52%, no entanto, para frequências até 70 MHz que 

correspondente à porção do espectro de interesse para esta 
pesquisa, pois cobre até o primeiro pico de ressonância, os 
módulos de Z14 da BEP-1 e da BEP-2 apresentaram EMPAs 
inferiores a 6%.  Por outro lado, a fase de Z14 do modelo para a 
BEP-1 apresentou um EMPA de 1,3% até 110 MHz e para a 
BEP-2 o EMPA foi de 1,9% até 90 MHz e acima desta 
frequência o EMPA foi superior a 56%.  

Portanto, os EMPAs tanto para o módulo quando para a 
fase de Z14, obtidos para o modelo proposto, na porção do 
espectro que engloba até o primeiro pico de ressonância, 
foram todos inferiores a 6% e os valores elevados de EMPAs 
(acima de 30%) foram obtidos apenas fora do espectro de 
interesse desta pesquisa, acima de 70 MHz.  

Por fim, ao longo de todo o espectro mensurável pelo 
analisador de impedância 4294A, ou seja, até 110 MHz, tanto 
os valores de frequências do modelo quanto aqueles obtidos 
por simulação EM, incluindo f1v e f1p, apresentaram erros 
inferiores a 5%.  

 
(a) 

 

  
 

(b) 

Fig. 5. Curva do módulo (a) e da fase (b) de Z14 versus f, para a BEP-1 

aberta, obtidas a partir do modelo proposto, por simulação EM e através de 
valores medidos. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 6. Curva do módulo (a) e da fase (b) de Z14 versus f, para a BEP-2 

aberta, obtidas a partir do modelo proposto, por simulação EM e através de 

valores medidos.  

TABELA IV.  ERRO MÉDIO PERCENTUAL ABSOLUTO (EMPA) – Z14 

Impedância Z14 
Intervalo 

(MHz) 

EMPA (%) 

Modelo Simulação EM 

 BEP-1  
Módulo 

0 - 70 1,28 1,83 

71 - 110 32,57 25,47 

Fase 0 - 110 1,30 1,56 

 BEP-2  

Módulo 
0 - 70 5,13 7,60 

71 - 110 52,88 27,97 

Fase 
0 - 90 1,90 1,86 

91 - 110 56,86 17,22 

IV. CONCLUSÕES 

Neste artigo foi apresentado um modelo elétrico para uma 
BEP quadrada bifilar em aberto visando-se estudar o seu 
comportamento elétrico até o entorno do primeiro pico de 
ressonância. Os parâmetros elétricos do modelo foram 
determinados e, posteriormente, para validar o modelo 
proposto, duas BEPs bifilares em substrato FR-4 e com 
máscara de solda foram fabricadas, testadas num analisador de 
impedância e também submetidas a simulações EM. Gráficos 
da impedância Z14 foram produzidos visando-se estabelecer 
uma análise comparativa entre os resultados obtidos para o 
modelo proposto, por simulação EM, bem como para os 

valores medidos no analisador de impedância. Até 70 MHz, as 
curvas do módulo e da fase de Z14 do modelo proposto 
apresentaram EMPAs menores que 6%, na porção do espectro 
de interesse desta pesquisa, que vai até o entorno do primeiro 
pico de ressonância, evidenciando boa coerência com os dados 
obtidos no analisador de impedâncias e por simulação EM. No 
entanto, acima de 70 MHz, para o módulo de Z14 da BEP-1 e 
BEP-2 e acima de 90 MHz para a fase de Z14 da BEP-2, 
ocorreram elevados EMPAs (acima de 30%), indicando que o 
modelo proposto, nessas regiões, é inadequado e necessitaria 
ser modificado, visando-se à redução dos EMPAs ao longo de 
todo o espectro mensurável pelo analisador de impedância e 
não apenas até o entorno do primeiro pico de ressonância. Por 
fim, o modelo foi estudado em aberto e necessitaria testá-lo, 
em futuras pesquisas, com cargas passivas lineares, bem como 
na presença de elementos não lineares tais como diodos e 
transistores. 
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Abstract— This paper is an extension of [1], [2] and it presents 

an optimization technique to design Frequency Selective Surfaces 

(FSS) on a dielectric isotropic layer, considering the geometries 

crossed dipole, gridded square loop, and double square loop for 

the unit cell. The optimization technique uses the equivalent circuit 

method combined with genetic algorithm. This combination and 

chosen geometries aim synthesis of structures with single- and 

dual-band response. From the circuit parameters we can obtain 

the transmission and reflection characteristics. For the 

optimization of FSS response, genetic algorithms were used. 

Numerical and experimental results are presented for three 

different geometries. 

Keywords— FSS, optimization method, Genetic Algorithm. 

I.  INTRODUCTION 

Frequency Selective Surfaces (FSS) are bi-dimensional 
periodic structures composed of patch or aperture elements on 
one or more dielectric layers. These structures exhibit behavior 
similar to spatial filters, which can be determined according to 
the type of element, which the FSS is composed. They are able 
to transmit or reflect electromagnetic waves in different 
frequency bands [3] – [6]. 

The FSS have wide variety of applications that contribute 
significantly to improving the performance of communication 
systems and it is used in several applications, such as reflectors 
for antennas, absorbing electromagnetic waves, spatial filters, 
radomes, sub-reflectors to multifrequency reflector antennas and 
polarizing of electromagnetic waves [3], [7] – [12]. 

In literature, we can found several methods of FSS analysis 
in order to verify the transmission and reflection characteristics 
of these structures. Among them, we can cite the method of 
moments (MoM), the finite difference time domain (FDTD), the 
finite element method (FEM), the equivalent circuit method 
(MCE), and others. 

Usually, in the FSS problems, the aim is to find physical 
parameters with optimized performance: the relevant parameter 
selection is a process that could depend on the trial-error method. 
To improve the performance different optimization techniques 
have been used in combination with traditional methods of 
analysis, aiming the synthesis and the analysis of these 
structures. In this sense, some nature inspired population based 
methods such as Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm 
Optimization (PSO), and Differential Evolution Strategy (DES) 

can be used for this aim [13] – [17]. Most of these techniques 
has a high computational effort and high complexity of 
implementation. 

Based on those questions, this study aimed to extend the 
technique presented in [1], [2] that provides accurate results with 
low computational effort. Therefore, with these we can obtain a 
synthesis technique with low computational effort and with good 
accurate. 

II. THE EQUIVALENT CIRCUIT METHOD 

The equivalent circuit for modeling of FSS requires very 
limited computing resources compared to methods of full-wave 
analysis, and therefore is useful for fast predicting of structure 
performances. The modeling also provides a useful physical 
insight into how the FSS functions when their parameters are 
changed and it can be executed recursively, many times as 
necessary. 

The physical parameters of the structure are: periodicity, p, 
width of the loop strip, w1, width of the grid strip, w2, length of 
the loop, d, and gap between the loop and the grid, g. Fig. 1 
illustrates the FSS with gridded square loop and its physical 
parameters. 

Fig. 1. Periodic array of gridded square loops and its physical parameters. 

 

Fig. 2 illustrates the equivalent circuit of this FSS. 
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Fig. 2. Equivalent circuit for a FSS with gridded square loops. 

 

For the gridded square loops illustrated in Fig. 2, the 
reactance and capacitance are given by: 

𝑋𝐿1 = 2(𝑋𝐿2//𝑋𝐿3) (1) 

𝑋𝐿2 = 𝐹(𝑝, 𝑤1 , 𝜆, 𝜙) (2) 

𝑋𝐿3 =
𝑑

𝑝
𝐹(𝑝, 2𝑤2, 𝜆, 𝜙) (3) 

𝐵𝐶1 = 2𝜀𝑒𝑓𝑓

𝑑

𝑝
𝐹(𝑝, 𝑔, 𝜆, 𝜃) (4) 

𝑋𝐿 = 𝐹(𝑝, 𝑤, 𝜆, 𝜙) =
𝑝𝑐𝑜𝑠𝜙

𝜆
{𝑙𝑛 [𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 (

𝜋𝑤

2𝑝
)] + 𝐺(𝑝, 𝑤, 𝜆, 𝜙)} 

 (5) 
𝐺(𝑝, 𝑤, 𝜆, 𝜙)

=
0.5(1 − 𝛽2) [(1 −

𝛽2

4
) (𝐶+ + 𝐶−) + 4𝛽2𝐶+𝐶−]

(1 −
𝛽2

4
) + 𝛽2 (1 +

𝛽2

2
−

𝛽4

8
) (𝐶+ + 𝐶−) + 2𝛽6𝐶+𝐶−

 

 

 (6) 

𝐶± =
1

√1 ±
2𝑝𝑠𝑖𝑛𝜙

𝜆
− (

𝑝𝑐𝑜𝑠𝜙
𝜆

)
2

− 1 
(7) 

𝛽 = 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋𝑤

2𝑝
) (8) 

and  is the free space wave length and  and  are the incident 
angles. 

The second geometry is the crossed dipole. Physical 
dimensions of this geometry are illustrated in Fig. 3. The 
physical parameters of the structure are: periodicity, p, width of 
the strip, w, length of dipole, d, and gap between crosses, g. 

Fig. 3. Periodic array of crossed dipoles and its physical parameters. 

 

The equivalent circuit proposed for the crossed dipole is 
composed by an inductive reactance based on the strip width w, 
a capacitive susceptance derived from the spacing p – d, and 
another capacitive susceptance derived from the gap g, as 
illustrated in Fig.4. 

Fig. 4. Equivalent circuit for a FSS with crossed dipoles. 

 

The value of the inductive reactance is calculated as: 

𝑋𝐿 = 1,3 𝐹(𝑝, 𝑤, 𝜆, 𝜙) (9) 

The susceptance BC1 is calculated as: 

𝐵𝐶1 = 0,17𝜀𝑒𝑓𝑓𝐵𝐶𝑔 (10) 

where: 

𝐵𝐶𝑔 = 4𝐹(𝑝, 𝑔, 𝜆, 𝜃) (11) 

The capacitive susceptance BC2 is responsible for 
asymmetric configuration of the curves of S11 and S21. BC2 is 
formed by the sum of BCp-w and BCg: 

𝐵𝐶2 = 0,12𝜀𝑒𝑓𝑓(𝐵𝐶𝑝−𝑤 + 𝐵𝐶𝑔) (12) 

𝐵𝐶𝑝−𝑤 = 4𝐹(𝑝, 𝑝 − 𝑤, 𝜆, 𝜃) (13) 

All reactive elements are normalized by the air impedance. 

The third geometry is the double square loop. Physical 
dimensions of this geometry are illustrated in Fig. 5. The 
physical parameters of structure are: periodicity, p, the length of 
outer loop, d1, the length of inner loop, d2, the width of outer 
loop strip, w1, the width of inner loop strip, w2, the gap between 
outer loops, g1, and the gap between inner loop and the outer 
loop, g2. Fig. 6 illustrates the equivalent circuit of this FSS. 

Fig. 5. Periodic array of gridded square loops and its physical parameters. 

 

For double square loops illustrated in Fig. 5, the reactance 
and capacitance are given by: 

𝑋𝐿1 = 2
𝑑1

𝑝
(𝑋𝐿1//𝑋𝐿2) (14) 
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𝐵𝐶𝑓1 = 0.75𝐵𝐶1

𝑑1

𝑝
 (15) 

𝑋𝐿𝑓2 = 𝑋𝐿3

𝑑2

𝑝
 (16) 

𝐵𝐶𝑓2 = (
𝐵𝐶1𝐵𝐶2

𝐵𝐶1+𝐵𝐶2

)
𝑑2

𝑝
 (17) 

where, 

𝑋𝐿1 = 𝐹(𝑝, 𝑤1, 𝜆, 𝜙) (18) 

𝑋𝐿2 = 𝐹(𝑝, 𝑤2, 𝜆, 𝜙) 
(19) 

𝑋𝐿3 = 𝐹(𝑝, 2𝑤2, 𝜆, 𝜙) (20) 

𝐵𝐶1 = 4𝐹(𝑝, 𝑔1, 𝜆, 𝜙) (21) 

𝐵𝐶2 = 4𝐹(𝑝, 𝑔2, 𝜆, 𝜙) (22) 

Fig. 6. Equivalent circuit for a FSS with gridded square loops. 

 

III. THE OPTIMIZATION TECHNIQUE 

In this paper, the problem is to find a set of physical 
dimensions to obtain a desired frequency response of the FSS 
(Synthesis problem). The idea is that the analysis of the FSS (to 
obtain the frequency response curve given the dimensions) is 
much simpler than the synthesis (to obtain the dimensions given 
the curve). In this paper, this is done for three kinds of FSS, 
namely: crossed dipole, gridded square loop and double square 
loop. To achieve this, we use a combination of the equivalent 
circuit method improved and a genetic algorithm. 

Genetic algorithms are optimization techniques that use 
stochastic techniques inspired in the natural evolution theory [2]. 
They consist of search algorithms that aim to find a set of 
parameters that minimizes or maximizes a certain cost function. 
This search is done utilizing a population of several set of 
candidate parameters and applying on them, the same natural 
rules present in Charles Darwin’s evolution theory. 

In genetic algorithms, each set of parameters inside a 
population, frequently called “individual” is coded by a 
sequence of genes called chromosome (inspired in the genetic 
metaphor). The algorithm them performs, in the population of 
candidates to be minimum or maximum of the cost function, 
operations found in natural genetics such as crossover, mutation, 
inversion, etc. [2]. Those operations, done in the current 
population, generate another population that consists in the next 
generation to be processed. This process continues until some 
stop criteria is met. 

Due to the stochastic nature of the genetic operations such as 
crossover, mutation, among others, the genetic algorithms are 
random in essence. This consists in an advantage over the 

conventional deterministic algorithms like Newton’s method, 
Gradient descent, and others [2]. The advantage is that the 
chance of being stuck in a local maximum or minimum is greatly 
reduced. If the population tries to go to a optimum local, there is 
always a random component or chance that some other 
individual receives a mutation and test points outside the region 
of the optimum local. 

In order to be able to use genetic algorithms in the FSS 
synthesis problem, we must define a cost function that reflect 
how good is a set of physical dimensions for a given desired 
frequency response. The desired frequency response is specified 
as a stop band filter. As such, the desired parameters are the 
frequencies at the stop band (frequencies for – 10 dB) and at the 
resonance (frequencies for – 30dB). With the filter specifications 
(stop band and resonance frequency), the cost function is defined 
as the weighted sum of the square error (at those frequencies) 
between the frequency response of the FSS and the respective 
attenuations. For single band response geometries, it is 
computed by: 

𝑒 = 𝑤1(𝐴(𝑓𝑠𝐿) + 10) + 𝑤2(𝐴(𝑓𝑟) + 30)

+ 𝑤3(𝐴(𝑓𝑠𝐻) + 10) 

(23) 

In (23), e is the cost function to be minimized, and fsL, fsH and 
fr are, respectively, the frequencies at the stop band (lower and 
higher) and at the resonance. A(f) is the value of transmission 
coefficient at the specified frequency, f. The weights wi are 
constants and it can be used to prior some frequency in case the 
algorithm found some troubles to converge for the desired 
specifications, for example. For dual band geometries, the cost 
function is more simple and it is computed by: 

𝑒 = 𝑤1(𝐴(𝑓𝑟1) + 25) + 𝑤2(𝐴(𝑓𝑟2) + 30) (24) 

In (24), e is the cost function to be minimized, and fr1 and fr2 
are the resonant frequencies at the stop bands 1 and 2, 
respectively. 

IV. RESULTS 

In order to validate the modelling proposed, three prototypes 
of FSS were built and measured. The equivalent circuits for 
these geometries can be found in [18] – [20]. Using the 
optimized values of N, we chosen the resonance frequencies (fr) 
and the bandwidths (BW), for which the structures must operate. 

The first prototype is a FSS with a gridded square loop. The 
physical dimensions of the structure were optimized to obtain a 
response with fr = 9.50 GHz and BW = 3.20 GHz. The physical 
dimensions obtained for these characteristics were: periodicity 
(p) = 10 mm, grid strip width (w1) = 1 mm, loop strip width (w2) 
= 1 mm, grid length (d1) = 10 mm, loop length (d2) = 7.5 mm. 
For this project we used a FR-4 substrate with a thickness h = 
1.6 mm and an electrical permittivity ɛr = 4.4. The optimized 
value of N was 0.49. 

Fig. 1 illustrates comparisons between simulated and 
experimental results. We can observe a good agreement between 
the results. The measured response of designed FSS presented fr 
= 9.75 GHz and BW = 3.75 GHz. Measured results obtained fr = 
9.97 GHz and BW = 3.45 GHz, errors of – 2.26% and 8.00% 
respectively. The differences are due to the measure 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

749



environment. The errors are calculated between optimized and 
measured results. 

The second prototype is a FSS with a crossed dipole. The 
physical dimensions of the structure were optimized to obtain a 
response with fr = 6.60 GHz and BW = 1.50 GHz. The physical 
dimensions obtained for these characteristics were: periodicity 
(p) = 20 mm, dipole strip width (w) = 5 mm, dipole length (d) = 
17 mm. For this project we used a FR-4 substrate with a 
thickness h = 1.6 mm and an electrical permittivity ɛr = 4.4. The 
optimized value of N was 1.77. 

Fig. 7. Comparison between simulated and measured results for a FSS with 

gridded square loops. 

 

Fig. 2 illustrates comparisons between simulated and 
experimental results. We can observe a good agreement between 
the results. The designed FSS presented fr = 6.75 GHz and BW 
= 1.60 GHz. Measured results obtained fr = 6.78 GHz and BW = 
1.70 GHz, errors of – 0.04% and 6.25% respectively. 

Fig. 8. Comparison between simulated and measured results for a FSS with 
crossed dipoles. 

 

The third prototype is a FSS with a double square loop. The 
physical dimensions of the structure were optimized to obtain a 
response with fr1 = 4.30 GHz and fr2 = 9.10 GHz. The physical 
dimensions of the structure were: periodicity (p) = 20 mm, strip 

width of the outer loop (w1) = 1.5 mm, strip width of the inner 
loop (w2) = 1 mm, length of outer loop (d1) = 15 mm, inner loop 
length (d2) = 8 mm substrate thickness (h) = 1.6 mm, ɛr = 4.4, 
OF = 27.25%, d/p = 0.75, N = 1.04. 

Fig. 3 illustrates comparisons between simulated and 
experimental results. We can observe a good agreement between 
the results. The designed FSS presented fr1 = 4.40 GHz and fr2 = 
9.20 GHz. Measured results obtained fr1 = 4.50 GHz and fr2 = 
9.50 GHz, errors of – 2.27% and 3.26% respectively. 

Fig. 9. Comparison between simulated and measured results for a FSS with 

double square loops. 

 

V. CONCLUSIONS 

In this paper, we present an extension of the works presented 
in [1] and [2]. The method used combine the equivalent circuit 
method and genetic algorithm. Beside this, we improved the 
equivalent circuit method by using rational algebraic models and 
genetic algorithms. The technique optimizes obtaining an 
appropriate value for N, allowing a better convergence of 
simulations and measurements. In our work, the validation of the 
proposed technique was verified through measurements. The 
good agreement between simulated and measured results, 
suggests that our model can be successfully used to design FSS 
devices with different geometries. Discrepancies found between 
the results can be attributed to some technical limitations. 
Firstly, the optimized dimensions had to be approximate values 
that would allow the construction of structures with our 
techniques. Once that the results here presented depends on the 
spatial array of the device, we can extend the use of this 
technique to all geometries having an equivalent circuit model 
determined by simply following the same methodology. 
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Abstract—Neste trabalho, propõe-se a otimização da 

simulação bidimensional (2D) no método das Diferenças Finitas 

no Domínio do Tempo (FDTD) através do método Dey-Mittra (D-

FDTD). Adapta-se o FDTD tridimensional (3D) para análise 2D 

equivalente e aplicação do D-FDTD em um cilindro de condutor 

elétrico perfeito (PEC). Analisa-se a redução do custo 

computacional e do tempo de processamento obtidos para a 

redução de dimensão e, em seguida, a redução de tempo de 

processamento obtida com o D-FDTD em 2D. 

Keywords—Dey-Mittra; FDTD; Custo Computacional; 

Processamento  

I.  INTRODUÇÃO 

O FDTD é um método simples e robusto de simulação de 
propagação de ondas, relevante no contexto de simulações de 
elevado grau de complexidade. Este se torna relativamente 
lento, quando comparado com outros métodos, nos casos em 
que complexidade dos problemas é menor. Assim, a simulação 
por este método é de pouco interesse para problemas 
simples[1]. 

Essa perda de interesse no FDTD é atribuída à sua natureza 
robusta de construção em malha com células de faces 
quadradas ou retangulares que não aproxima adequadamente 
superfícies curvas, sendo necessária a aplicação de métodos de 
modificação da malha.  

Ainda assim, algumas geometrias bidimensionais (2D) 
apresentam algumas características cuja complexidade do 
material viabiliza o FDTD como a ferramenta a ser utilizada 
[2]-[4]. Portanto, a melhora do tempo de simulação 
proporcionado pela redução de dimensão no FDTD é um 
tópico relevante para estudo [5] e, por isso, é explorado neste 
trabalho. 

Dentro dos métodos de modificação de malha, diversas 
alternativas de modificação podem ser utilizadas e estas são 
amplamente descritas na literatura [6], investigadas [7]-[10] e 
aplicadas em pesquisas como em [11] e [12].  

Para propostas que sugerem a alteração da geometria das 
células da própria malha, é possível uma melhor aproximação 
em relação ao uso originalmente proposto do FDTD, como é 
descrito em [6]. Porém, esses métodos não são modificações na 
malha, mas sim uma construção diferente destas que, portanto, 

exigem um novo código de simulação. Embora avanços 
tenham sido feitos no intuito de mitigar a instabilidade inerente 
destes métodos, como em [13], os empecilhos citados tornam a 
opção menos atrativa quando visa-se uma implementação 
prática e estável. 

Nas propostas que sugerem a modificação das células ou da 
análise de malha localmente, a praticidade de adaptação dessas 
propostas em algoritmos de FDTD convencionais é um fator 
atrativo para utilização dessa abordagem [7]-[12]. Após a 
avaliação de métodos, optou-se pelo estudo da proposta 
formulada por Dey e Mittra (D-FDTD) em [9] tendo em vista 
investigações já feitas sobre o assunto em [9] e [12]. 

Neste trabalho, busca-se avaliar a aplicação do Dey-Mittra 
formulado para 2D em uma geometria tridimensional (3D) 
canônica, um cilindro de PEC. Observa-se o efeito na faixa de 
frequência desejada (0,5 a 7 GHz) para o casos de redução de 
dimensão e de aplicação do D-FDTD em 2D também com 
discretização pobre do cilindro. Os ganhos produzidos no 
desempenho do método serão analisados e discutidos em vista 
dos parâmetros de gasto computacional e tempo de 
processamento, confirmando a funcionalidade da redução de 
dimensão e a melhora do tempo de processamento obtida com 
o uso do D-FDTD.  

Na Seção II, aborda-se suscintamente a modificação 3D 
para 2D proposta com base nas equações do FDTD. Na Seção 
III, são apresentadas as modificações das equações de cálculo 
de campo que caracterizam o D-FDTD. Na Seção IV, 
apresenta-se os resultados obtidos para a redução de dimensão 
3D para 2D e para a aplicação do D-FDTD formulado, ambos 
via simulação programada e visualizada com auxílio do 
software Matlab. Por fim, na seção V, são feitas as análises e 
discussões dos resultados obtidos.  

II. REDUÇÃO DE DIMENSÃO NO FDTD 

No contexto científico, a utilização do FDTD para 
simulação de geometrias 2D ou 2,5D (passíveis de 
representação 2D pela área de seção desta) ainda é presente no 
meio científico [2]-[4] por conta de a geometria sob estudo ser 
passível de análise da simulação de uma seção reta ou ser 
capaz de ser convertida para um equivalente bidimensional.  

Esse artifício possibilita uma economia de capacidade 
computacional ao remover a necessidade de uma terceira 
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dimensão de análise. Além disso, a simulação 2D elimina uma 
parcela das componentes de campo calculadas para simular o 
espalhamento, fato que foi considerado no algoritmo de 
execução deste trabalho. 

 

Fig. 1: Representação dos campos elétricos e magnéticos na Célula de Yee. 

Explorando as próprias equações de Maxwell para a célula 
de Yee [14], apresentada na Fig. 1, a proposta de redução da 
dimensão do FDTD envolve uma intuitiva extrapolação de uma 
das dimensões de célula na direção de extensão do objeto 
simulado.  

Assimila-se um dos tamanhos de célula (  ,    ou   ) 
com um valor considerável para o objeto em questão, e.g. 
assimilar    igual a 100 km em células cúbicas de 10 mm. 
Com a modificação, os termos das equações do FDTD onde 
divide-se pelo parâmetro modificado apresentarão valores 
insignificantes frente aos termos restantes, efetivamente 
desacoplando os campos de modo transversal elétrico (TE) e 
transversal magnético (TM). 

Tomando como exemplo um caso onde apenas os campos 
do modo TE (  ,    e   ) são presentes (ilustrado nas células 

da Fig. 2), as equações resultantes seriam (1), (2) e (3), onde    
é o passo de tempo e considera-se a permissividade (  ), 
permeabilidade (  ) e condutividade do vácuo.  

 

Fig. 2: Campos elétricos e magnéticos da Célula de Yee envolvidos no cálculo 
após a redução de dimensão explorada. 
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 Em (1), (2) e (3), são omitidas as componentes não 
utilizadas das equações canônicas de FDTD tridimensional por 
conta da extrapolação do    que é utilizada neste trabalho. 

Através dessa simples extrapolação de valor, algoritmos de 
FDTD 3D poderiam ser efetivamente convertidos para 
algoritmos 2D, dados valores suficientemente grandes para o 
tamanho de célula na dimensão estendida.  

Para este trabalho, optou-se por simular um cilindro infinito 
de PEC estendido no eixo   (Fig. 3) e, portanto, esta é a 
dimensão de interesse a ser estendida. Foram utilizadas células 
cúbicas de 0,6 milímetros no algoritmo desenvolvido em [15], 
modificado para simular o cilindro também com o valor de    
ajustado para 100 km.  

 

Fig. 3: Geometria 3D inicial para cilindro de PEC desenhada em Matlab. Eixos 
do gráfico indicam os valores, em células, para cada eixo. 

Foi feita uma análise comparativa para a simulação onde o 
valor de    foi modificado para o valor proposto e, com base 
na verificação do desacoplamento dos campos TE e TM, os 
campos cujo cálculo não era de interesse para a simulação 
foram removidos. A quantidade de células no eixo  , 
originalmente 50, foi reduzida para 8 e a geometria foi 
desenhada apenas no plano de interesse. A redução para, 
especificamente, 8 se justifica pela presença das fronteiras 
absorventes que atrapalhariam a simulação, mas, em tese, o 
código pode ser utilizado para o mínimo de células em  , 
bastando não entrar em contato com a fronteira absorvente. As 
modificações remanescentes entram no mérito da aplicação do 
D-FDTD, descrito na Seção III. 

III. FORMULAÇÃO D-FDTD 

A modificação proposta pelo método D-FDTD em [9] e 
[12] implica na alteração local do cálculo das componentes 
magnéticas das equações de Maxwell na célula de Yee quando 
o material do local é PEC. Os campos envolvidos para o caso 
explorado nesse artigo são os campos de modo TE, 
apresentados na Fig. 4 para ilustração do D-FDTD. 
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Fig. 4: Campos elétricos e magnéticos envolvido na modificação proposta pelo 
D-FDTD. 

Nas células onde ocorrem interseções de PEC com o vácuo, 
leva-se em consideração a parcela de ar presente em cada uma 
das células, contabilizando a área da célula (  ) preenchida por 
ar e ajustando um coeficiente de comprimento das arestas de 
células interceptadas proporcional à parte da aresta imersa em 
ar (   e   ), como ilustrado na Fig. 4. No caso de arestas 

completamente imersas, o coeficiente pode ser zerado para 
garantir que o não exista uma propagação de campo dentro do 
PEC. 

Esses valores são utilizados apenas nas equações de cálculo 
de campo magnético, formulando novas equações de campo e 
que, para o caso bidimensional TE, modifica apenas o cálculo 
da componente   , descrita por (4), uma modificação de (3). 
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 Com base em estudos já feitos para garantir a estabilidade 
da aplicação do método [9] e [12], relata-se que o critério de 
estabilidade de Courant, descrito por (5), deve ser modificado 
para que o valor do número de Courant    seja menor que a 
unidade. Em (5),   é a velocidade da luz no vácuo. De acordo 
com o valor de   , as células interceptadas devem atender aos 
seguintes critérios: porcentagem de área preenchida por ar e 
razão de dimensão de célula. 
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 O primeiro critério estabelece que para dado valor de   , 
existe um valor mínimo de área preenchida com ar para o qual 
a célula não insere energia capaz de tornar a simulação 
instável. O segundo critério estabelece que há um limite para a 
razão entre o maior comprimento (   e   ) de uma célula 

interceptada e a área de ar    que a preenche.  
 Caso qualquer um dos critérios seja desrespeitado, a célula 
interceptada é preenchida completamente de PEC e os campos 
são calculados normalmente por (3) considerando os 
parâmetros do PEC. Para um    de 0,5, o primeiro critério é 
limitado a uma área máxima de 1,5% e o segundo a uma 
máxima razão definida como 15 vezes a razão entre o maior 

comprimento de uma célula não interceptada (   ou   ) e a 
área da célula interceptada (produto de    e   ) [12]. 
 O código de formulação do D-FDTD foi desenvolvido 
aproximando as áreas de ar das células interceptadas por 
triângulos ou trapézios, conforme ilustrado na Fig. 4, 
calculando assim os valores de    de acordo com a forma de 
interseção.  
 Depois de verificado o funcionamento estável do D-FDTD, 
a geometria já com dimensão reduzida, discutida na Seção II, 
teve também sua discretização reduzida, modificando a 
quantidade de células nos eixos X e Y de, respectivamente, 500 
e 250 células para 100 e 50 células. A visualização da nova 
geometria proposta é apresentada na Fig. 5, onde verifica-se a 
simulação utilizando apenas a área da seção do cilindro de 
PEC. 

 

Fig. 5: Geometria final, desenhada em Matlab, do cilindro convertido para 2D, 
onde apenas a construção na área de seção é suficiente para simulações 2D e 
com o D-FDTD. Eixos do gráfico indicam os valores de células em cada eixo.  

IV. RESULTADOS 

Nesta seção, apresenta-se, primeiramente, os resultados 
observados em relação à redução da dimensão do FDTD no 
cilindro longo de PEC. Em seguida, apresenta-se os resultados 
obtidos com a nova geometria construída já citada 
anteriormente. O computador utilizado conta com um 
processador Intel(R) Core(TM) i5-7200U 2,70 GHz e 8GB de 
memória RAM DDR4 2133 MHz. 

Para o estudo da eficiência da conversão 3D em 2D, 
simulou-se o cilindro de PEC ilustrado na Fig. 3 com o valor 
de    inicial de 0,6 mm com 50 camadas em   e, em seguida, 
com o valor proposto de 100 km com 8 camadas em  . Os 
resultados foram comparados com a solução analítica, descrita 
em [16], para o campo TE incidindo normalmente em um 
cilindro infinitamente longo de PEC. 

 

Fig. 6: Comparação dos parâmetros S11 obtidos entre a geometria 3D proposta 
inicialmente (em azul) e a geometria mais densa em versão 2D (em laranja). 
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Para a análise da redução, a simulação utilizando a 
geometria 3D (FDTD 3D) alcançou os resultados, presentes na 
Fig. 6, com 2000 passos de tempo, gastando 3040,26 segundos 
e estima-se uma alocação de 1625,3 MB de RAM durante a 
simulação.  

A simulação com a configuração para 2D (FDTD 2D) 
chegou a valores finais também com 2000 passos de tempo de 
simulação gastando 293,65 segundos e estimados 868,8 MB de 
RAM alocados durante a simulação. 

 

Fig. 7: Comparação dos parâmetros S11 obtidos entre a geometria mais densa 
em versão 2D (em azul) com a geometria proposta com Dey-Mittra aplicado 
(em laranja).  

Fazendo então a simulação proposta com o Dey-Mittra 
aplicado em 2D (D-FDTD 2D) e uma menor densidade de 
células para compará-la com o “FDTD 2D”, obteve-se o 
resultado presente na Fig. 7, com 2000 passos de tempo. O 
tempo de execução foi de 52,39 segundos utilizando 
aproximadamente de 961 MB de RAM.  

Por fim, foi feita uma simulação para análise individual do 
efeito da aplicação do D-FDTD em 2D, removendo-o da 
simulação D-FDTD 2D, que, assim, se torna uma simples 
simulação 2D da geometria final proposta, apresentada na Fig. 
5. Obtêm-se, assim, o resultado na geometria final (FDTD 2D 
– GF) da Fig. 8.  

 

Fig. 8: Comparação dos parâmetros S11 obtidos entre a geometria final proposta 
com Dey-Mittra aplicado (em laranja) e sem (em azul).  

Nessa ultima modificação “FDTD 2D – GF”, o resultado 
obtido foi atingido também com 2000 passos de tempo, 
utilizando um tempo de execução de 42,59 segundos. 

V. DISCUSSÕES E CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos na Seção IV, percebe-se 
que a simulação de dimensão reduzida “FDTD 2D”, presente 
na Fig. 6, foi mais eficiente no rastreio da solução analítica em 
comparação com a simulação 3D original “FDTD 3D”. A 
simulação 2D reduziu o tempo de execução em 90,34% em 
relação à proposta tridimensional e reduziu a memória alocada 
em 53,46%.  

Tendo em vista que a proposta “FDTD 3D” utilizou 6,25 
milhões de células e a proposta “FDTD 2D” envolveu uma 
geometria com 1 milhões de células, essa quantidade 84% 
menor não foi o único fator a influenciar na redução do tempo 
de simulação. A escolha do valor também afetou o desempenho 
da simulação para produzir os 90,34%, assumindo que, 
proporcionalmente, a redução em 84% da quantidade de 
células por si só implicaria uma redução de 84% do tempo de 
execução. Conclui-se que o método atendeu à proposta inicial 
de redução de tempo de simulação e do gasto computacional na 
redução de dimensão. 

Analisando então os resultados da Fig. 7, temos que a 
simulação proposta “D-FDTD” reduziu o tempo de simulação 
gasto em 82,16% e aumentou a memória alocada em 10,61% 
em relação ao “FDTD 2D”. Percebe-se também que houve um 
pequeno desvio da resposta em frequência com aplicação do 
método proposto, sendo necessário estudar mais a fundo sua 
precisão na obtenção de resultados. 

Ainda assim, fazendo a simulação na mesma geometria sem 
o uso do D-FDTD em “FDTD 2D – GF”, o desvio observado é 
ainda maior na faixa de análise (0,5 a 7 GHz), como pode ser 
verificado na Fig. 8, indicando que o D-FDTD, 
individualmente, melhorou o resultado da simulação com 
menos células. A diferença de 9,8 segundos (18,7% menor) 
entre os tempos de execução, manifestada por conta da 
aplicação do método, parece aceitável em vista de uma melhor 
aproximação da solução analítica, que é desejável. 

Apesar dos resultados já satisfatórios da redução de 
dimensão, a aplicação do Dey-Mittra com redução da 
discretização aprimorou a redução de 3D para 2D, dado que o 
tempo de execução foi reduzido significantemente. Assim, foi 
uma modificação importante para produção de um resultado 
ainda melhor e cuja continuidade do estudo é interessante, 
mesmo implicando em um maior custo computacional 
(memória alocada), que, em vista dos resultados, é uma troca 
justa.  

Projeta-se aplicar futuramente o método desenvolvido por 
Dey e Mittra para modelagem de materiais dielétricos curvos 
[17] na redução do espaço 3D para 2D em geometrias 
bidimensionais. Estuda-se a aplicação dessa proposta na 
modelagem de conectores SMA para análise da modelagem da 
seção cilíndrica do conector e comparação com a modelagem 
do conector SMA no contexto tridimensional. 
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Abstract— Medições de sinal faixa estreita foram realizadas com 
o objetivo de caracterizar o comportamento do canal indoor na 

portadora de 14 GHz. Foi avaliado o modelo de predição que 
melhor se ajustou aos dados obtidos das medições e estimativas 
do expoente de perdas foram calculadas tanto para o modelo 
ajustado quanto para o da recomendação da União 

Internacional de Telecomunicações. 

Keywords—modelos de predição; propagação em 14 GHz; 

propagação indoor. 

I. INTRODUÇÃO 

Com a grande demanda da telefonia móvel, que atualmente 
proporciona não apenas transmissão de voz, mas também 
permite o uso da internet para diversas outras aplicações, 
torna-se necessário buscar novos meios de se ampliar a 
capacidade do canal. Uma alternativa que vem sendo 
estudada, para a geração futura dos sistemas celulares 5G, é a 
migração para frequências acima de 6 GHz [1], nas quais se 
tem mais faixas disponíveis para transmissão, permitindo 
transmissões de alta velocidade. É necessário analisar o perfil 
de propagação das ondas nessas faixas, já que elas sofrem 
maior atenuação quando transmitidas, se comparadas com as 
de frequência mais baixas. Isto porque apresentam maior 
dificuldade para ultrapassar obstáculos e maior incidência da 
perda de propagação devido à absorção atmosférica [2], como 
atenuação por chuva, névoa e qualquer outra partícula de água 
que esteja presente na atmosfera.  

Dadas as características de propagação desta faixa de 
frequências, uma das suas aplicações é a comunicação em 
ambientes fechados, possibilitando a criação de células de 
tamanho reduzido [3]-[4]. Nesse contexto, o objetivo deste 
trabalho é estudar a cobertura experimental de sinal em uma 
das frequências cogitadas para a próxima geração 5G de 
sistemas celulares, 14 GHz, visto que são poucos os trabalhos 
tratando do assunto bem como dos modelos de predição para 
tal faixa de frequências [5]-[8]. Para tal, o artigo compreende 
as seguintes seções: Seção II, que apresenta os modelos de 
predição, mais usados na bibliografia, que serão utilizados 
para comparação com os valores experimentais dos dados 
obtidos; Seção III, que descreve os locais escolhidos para a 
realização das medições, assim como os equipamentos e os 
procedimentos realizados durante as medições; Seção IV, que 
apresenta os resultados obtidos e uma análise do modelo que 
melhor se ajustou às medidas, e a Seção V, que apresenta a 
conclusão do trabalho. 

II. MODELOS DE PREDIÇÃO  

O Modelo Simplificado de Perdas é o modelo mais simples 
de propagação e também é conhecido como Log-Distância [9], 
sendo baseado na fórmula de Friis e em resultados obtidos 
através de experimentos. Ele fornece a potência recebida, que 
cai exponencialmente com a distância, sendo expresso por: 

����� = 	������ − 	10� log � �
��
�  (1) 

onde ����� é a potência recebida à distância d, ������ é a 
potência recebida em um ponto de referência d0, n é o 
expoente de perdas de propagação, d é a distância entre o 
ponto de observação e o ponto de referência e d0 é a distância 
do transmissor ao ponto de referência considerado. 

Os modelos FI, CI e o modelo da recomendação ITU-R 
P.1238-9 são os mais comuns para a predição do 
comportamento do sinal na faixa de 14 GHz. O modelo ITU 
[5] é utilizado para ambientes indoor na faixa de 300 MHz até 
100 GHz, e os modelos FI e CI são aplicáveis tanto para 
ambientes externos, quanto internos, e ambos abrangem 
frequências entre 0,5 e 100 GHz [6], o que os torna 
apropriados para toda a faixa de frequência que visa ser 
adotada na tecnologia 5G. 

A. Modelo FI 

O modelo de propagação Floating-Intercept (FI), também 
conhecido como modelo Alpha-Beta (AB), não possui 
parâmetros baseados em fundamentos físicos. Ele utiliza 
fatores de ajuste de curva, calculados pelo método dos 
mínimos quadrados. A equação do modelo FI é dada por [8]: 

 �������� = � + 10� ��� ���� +	!"#$  (2) 

onde α é o coeficiente de interceptação flutuante em dB, β é a 
inclinação da reta, d é a distância entre as antenas em metros e 
!"#$  é a variável de desvanecimento lento, que descreve as 
flutuações de sinal em grande escala sobre a perda de percurso 
médio, com média zero e desvio padrão σ.  

É importante ressaltar que β não é um parâmetro de ajuste do 
modelo e não representa o expoente de perdas (n) existente do 
modelo simplificado de perdas. Ele é um coeficiente de 
inclinação, que fornece o melhor ajuste da reta obtida para os 
dados das medições.  
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B. Modelo CI 

O modelo Close-in (CI) é baseado nos princípios 
fundamentais de propagação e está ligado às fórmulas de Friis 

e Bullington. Enquanto o modelo FI usa constantes baseadas 
no ajuste de curvas, o CI possui uma ancoragem física com a 
perda no espaço livre, que garante uma relação fixa e contínua 
entre a potência transmitida e a distância. Sua equação é dada 
por [8]: 

     ��%����� = &'���(, ��� + 	10� ��� � � �
��
� +	!"*$    (3) 

onde d é a distância entre as antenas em metros, n é o 
coeficiente de atenuação, !"*$  é a variável de desvanecimento 
lento e o FSPL (f, d0) é definido como: 

&'���(, ������� = 	10 ��� � �+,��-. �
/
 (4) 

   Em (4), a frequência f é dada em Hz e c é a velocidade da 
luz em m/s. A distância d0 é igual a 1 metro, pois é uma 
referência adotada em diversos modelos, capaz de fornecer 
uma abordagem padronizada de modelagem [7]. 

Nesse modelo, somente um parâmetro necessita ser 
determinado, que é a variável n. Assim como no modelo FI, é 
necessário um conjunto de dados de medições para realização 
do seu cálculo conforme descrito em [8]. 

C. Modelo ITU 

   A recomendação ITU-R P.1238-9 [5] provê um modelo para 
ambiente fechados, na faixa de 300 MHz a 100 GHz, capaz de 
prever a perda provocada pela propagação do sinal através de 
diferentes andares de um prédio. É um modelo genérico, 
podendo ser utilizado em qualquer tipo de ambiente indoor, 
sendo descrito por: 

���01���� = &'���(, ��� + 	2 ��� � � �
��
� +	�-���				(5) 

onde &'���(, ��� já foi definido em (4), N é o coeficiente de 
atenuação com a distância, d é a distância em metros entre as 
antenas, d0 é a distância de referência, normalmente adotada 
igual a 1 metro, n é o número de andares entre o transmissor e 
o receptor e �-���  é o coeficiente de perda por piso 
atravessado, em dB. Para enlace em visada (LOS), pode-se 
considerar tanto n como	�-���	nulos. Na situação sem visada 
(NLOS) é necessário saber o parâmetro	�-���, assim como o 
número de paredes entre as antenas.  

Para a faixa de 14 GHz, o modelo do ITU não apresenta 
valores dos parâmetros de ajuste. Para ser possível uma 
comparação entre os modelos, foram adotados os valores das 
frequências de 5,8 GHz (N = 24 e �-���	= 22) e 26 GHz (N = 
19,5 e �-���	= 22) para o ambiente de escritório, pois eram os 
mais próximos do desejado. 

III. SETUP E AMBIENTE DE MEDIÇÕES 

Os dados utilizados nesse trabalho foram obtidos em medições 
realizadas em salas e corredores do Prédio da Engenharia do  

Campus Praia Vermelha, da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). 

A. Ambientes 

As medições foram realizadas com mobilidade e visada 
direta, em ambiente indoor nos corredores e no hall do prédio 
do bloco D da Engenharia da UFF. Foram realizadas medições 
em dois corredores com características similares, de largura de 
3 metros e comprimento total igual, aproximadamente, 40 
metros. A diferença entre eles era a presença de cavaletes nas 
laterais dos corredores, como mostra a Fig. 1. Isso poderia 
gerar variação do sinal (desvanecimento rápido), porém não 
obstruiria o sinal entre o transmissor (TX) e o receptor (RX). 

 
Fig. 1. Corredor do 5º andar visto pela antena transmissora. 

 
Um segundo ambiente de propagação foi caracterizado, este 

apresentando uma configuração mais aberta, como visto na 
Fig. 2, com grande número de mesas e cadeiras, simulando 
uma sala de escritórios sem divisória. A distância percorrida 
foi igual a 12,5 metros. 

 
Fig.2.  Foto do hall do prédio da Engenharia visto pela antena transmissora. 

Visando caracterizar a perda de propagação por penetração, 
uma terceira experiência de medição foi realizada. Colocou-se 
a antena transmissora no exterior de uma sala e a receptora, no 
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seu interior, na mesma linha, tendo como obstrução uma 
parede de concreto. Foram realizadas duas medi
distâncias diferentes da transmissora, para análise da queda de 
potência com a distância no caso de NLOS. Nesta experiência
foram caracterizados dois tipos de ambiente
aula, como se vê na Fig. 3, e um escritório, most

Como visto no esquemático da Fig. 3, esta sala tinha
mesas, cadeiras, além de objetos e painéis. A segunda sala 
escolhida foi um escritório, onde estavam
computadores e armários, como mostra o esquemático
4, e as paredes internas eram todas de drywall

de concreto a parede que separava as duas antenas
 

Fig. 3. Esquemático da sala do 5º andar

 

Fig. 4. Esquemático da sala do 1º andar

C. Equipamentos 

O oscilador (VCO) usado foi o BM3177
frequência central de 13,974 GHz e com nível de potência de 
saída igual a 14,7 dBm. A saída do VCO foi conectada 
diretamente à entrada da antena transmissora
perdas adicionais com cabos. 

Na recepção, o sinal era captado pela antena e transmitido 
por um cabo coaxial até o analisador de sinal MS
Anritsu. Tanto na transmissão quanto na recepção, foi 
utilizado o mesmo tipo de antena corneta 

Tx Rx 

, na mesma linha, tendo como obstrução uma 
oram realizadas duas medições, a 

distâncias diferentes da transmissora, para análise da queda de 
Nesta experiência, 

s dois tipos de ambientes: uma sala de 
, mostrado na Fig. 4. 

, esta sala tinha muitas 
mesas, cadeiras, além de objetos e painéis. A segunda sala 

estavam muitas mesas, 
esquemático na Fig. 

drywall, sendo apenas 
que separava as duas antenas. 

 
da sala do 5º andar. 

 
sala do 1º andar. 

3177-14, operando na 
z e com nível de potência de 

A saída do VCO foi conectada 
entrada da antena transmissora, para evitar 

pela antena e transmitido 
sinal MS2962A, da 

Tanto na transmissão quanto na recepção, foi 
 faixa larga (1-18 

GHz), BTA118, da Beta Telecom, 
1,36 metros do piso e com ganho igual a 11 dBi
de operação. As perdas dos cabos e conectores 
dB. Assim, a ERP foi igual a 25 dBm.

IV. RESULTADOS

Para realizar o processamento das 
software MATLAB e os resultados são dados a seguir.

 
A. Corredores e hall 

A Fig. 5 e a Fig. 6 ilustram 
para cada modelo, em um dos 
respectivamente, sendo a distância plotada em 
logarítmica. 

 

Fig.5. Ajuste dos modelos aos dados e p

Fig. 6. Ajuste dos modelos aos dados e p

A Tabela I apresenta um comparativo dos resultados 
encontrados nos três ambientes 
modelo FI apresentou comportamento praticamente igual ao 
da reta de melhor ajuste aos pontos
seus parâmetros α e β variam, 
do ambiente. Já o modelo CI, apresentou um desvio 
valor baixo, se comparado com o modelo do
n próximos para os dois casos em transmissão 

Rx 

Tx 

Telecom, ambas nas alturas iguais a 
1,36 metros do piso e com ganho igual a 11 dBi na frequência 

As perdas dos cabos e conectores totalizaram 1 
25 dBm. 

ESULTADOS 

ara realizar o processamento das amostras, utilizou-se o 
e os resultados são dados a seguir. 

 a perda no percurso calculada, 
em um dos corredores e no hall, 

, sendo a distância plotada em escala 

 
Ajuste dos modelos aos dados e path loss no corredor do 5º andar. 

 

Ajuste dos modelos aos dados e path loss no hall do prédio. 

apresenta um comparativo dos resultados 
encontrados nos três ambientes sondados. Pode-se ver que o 
modelo FI apresentou comportamento praticamente igual ao 

reta de melhor ajuste aos pontos, em todos os casos, porém, 
 significativamente, dependendo 

Já o modelo CI, apresentou um desvio padrão de 
, se comparado com o modelo do ITU, e valores de 

os dois casos em transmissão no corredor. 
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Portanto, pode-se estimar um coeficiente de perdas igual a 1,6 
para tal modelo, no ambiente de corredor indoor. 

No ambiente do hall, o valor de n do modelo CI foi maior 
em relação aos obtidos nos corredores. Apesar de possuir mais 
obstruções, o ambiente é mais amplo, o que influencia 
diretamente na propagação do sinal. Ele se comportou como 
se o ambiente fosse uma área externa, dado o comprimento de 
onda, e não mais como se estivesse confinado. Nesse caso, o 
sinal não encontra um ambiente confinado como nos 
corredores, justificando um aumento no valor de n em 
comparação com os demais. São necessárias mais medições 
para uma maior precisão de resultados, porém o valor de n = 
3,1 obtido é coerente. 

O modelo apresentado pela recomendação ITU-R P.1238-9 
foi o que resultou em curvas com maior desvio padrão. Esse 
modelo se assemelha ao modelo CI no caso LOS. 
Comparando as equações de ambos modelos, percebe-se que o 
fator N é equivalente ao coeficiente de perdas n do modelo CI 
multiplicado por 10. Assim, pode-se aproximar como sendo 
16 o valor de N para o caso de transmissões no corredor, na 
frequência de 14 GHz. 

TABELA I.  PARÂMETROS DOS MODELOS FI, CI E ITU EM TODOS OS 
AMBIENTES LOS COM MOBILIDADE 

Local Distância 
(m) 

Modelo Parâmetros Desvio 
 Padrão 

5º 
Andar 

40 

FI 
α = 

34,43 
β = 
3,12 3,3 x 10-12 

CI n = 1,61 3,78 

ITU-R 
P.1238-9 

N = 24 11,40 

N = 19,5 5,98 

1º 
Andar 

39 

FI 
α = 

47,49 
β = 
2,26 1,30 x 10-12 

CI n = 1,69 1,42 

ITU-R 
P.1238-9 

N = 24 9,71 

N = 19,5 3,79 

Hall 6,25 

FI 
α = 

65,88 
β = 
2,02 2,6 x 10 -12 

CI n = 3,10 0,93 

ITU-R 
P.1238-9 

N = 24 6,87 

N = 19,5 11,19 

A. Perda por Penetração 

Os resultados encontrados para a path loss na sala de aula e 
no ambiente do tipo escritório, podem ser vistos na Fig. 7 e 
Fig. 8, respectivamente. Foi feita uma aproximação da perda 
de potência no interior da sala, baseada nas medições obtidas 
nos dois pontos onde foram coletados os dados. Os gráficos 
também apresentam os valores de potência no caso LOS, 

permitindo uma estimativa de perda de potência, causada pela 
parede de concreto entre as antenas, igual a 19 dB para a sala 
de aula e 21 dB para a escritório. 

 
Fig.7. Ajuste dos modelos aos dados e path loss na sala do 5º andar. 

 
Fig. 8. Ajuste dos modelos aos dados e path loss na sala do 1º andar. 

A Tabela II apresenta os resultados obtidos em ambos os 
ambientes. 

TABELA II. PARÂMETROS DOS MODELOS FI, CI E ITU PARA AS SALAS 

Local Distância 
 (m) 

Modelo Parâmetros Desvio  
Padrão 

Sala 5º 
andar 

8,6 

FI 
α = 

40,19 
β = 
5,52 

1,35 x  
10-8 

CI n = 3,79 1,05 

ITU-R 
P.1238-9 

N = 24 10,09 

N = 19,5 6,36 

Sala 1º 
andar 

8,25 

FI 
α = 

86,76 
β = 
0,11 

2,7 x 
 10-12 

CI n = 3,76 2,21 

ITU-R 
P.1238-9 

N = 24 10,30 

N = 19,5 6,45 
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Assim como no caso das medidas com visada direta e 
mobilidade, o modelo FI apresenta melhor ajuste aos pontos, 
porém seus coeficientes possuem grande variação. O modelo 
CI mostrou valores constantes do coeficiente de perdas, 
podendo-se assumir que para salas e escritórios pode-se 
utilizar o valor de 3,7 para o coeficiente n. Não se pode 
afirmar, no entanto, que o valor ideal de N para o modelo da 
ITU seria 37, como foi assumido no caso anterior dos 
ambientes em visada, pois para ambientes NLOS tem-se o 
acréscimo do fator �-���. Foi realizado um ajuste no modelo 
da recomendação para tornar possível uma aproximação de N.  

Verificou-se pelas medidas realizadas, em ambas as salas, 
que a parede de concreto introduziu uma perda aproximada de 
20 dB. Esse valor foi considerado como sendo �-��� para a 
frequência de 14 GHz. O parâmetro N foi calculado por meio 
dos mínimos quadrados, de modo a minimizar o desvio 
padrão. O valor encontrado para o coeficiente de atenuação do 
modelo do ITU foi 15,14 para a sala do quinto andar e 14,34 
para a sala do primeiro andar. A Tabela III apresenta a 
comparação dos modelos utilizados anteriormente, com o 
modelo ajustado da ITU. 

TABELA III. COMPARAÇÃO DE DESVIO PADRÃO ENTRE OS VALORES 
DO COEFICIENTE N DO MODELO DA ITU 

Ambiente Coeficiente N  Coeficiente 34�5� Desvio Padrão 

Sala 5º andar 

24 22 10,09 

19,5 22 6,36 

15,14 20 2,44 

Sala 1º andar 

24 22 10,30 

19,5 22 6,45 

14,34 20 0,80 

 
É perceptível que o valor de N ajustado foi o que melhor se 

aproximou dos valores obtidos em medições. É possível, 
então, estimar-se o valor de N entre 14 e 15 no modelo ITU 
para salas, cujas antenas estejam separadas por uma parede. 
São necessárias, no entanto, mais medições em situações 
semelhantes às apresentadas, para ser confirmar um valor mais 
preciso para esse parâmetro. 

V. CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo estudar e comparar os 
modelos de predição de cobertura, existentes atualmente para 
a frequência de 14 GHz, com os dados experimentais.   

Os modelos escolhidos foram o FI, CI e o modelo da 
recomendação da ITU-R P.1238-9. Os modelos FI e CI 
apresentaram resultados semelhantes quando usados no 
ambiente LOS com mobilidade. Nos ambientes NLOS, as 
curvas CI e FI ficaram próximas entre si, porém distantes da 
curva do modelo ITU. O modelo fornecido pela ITU 
apresentou, em todos os casos, os resultados mais distantes. 
Ressalta-se que a recomendação ainda não possui os valores 
dos coeficientes necessários para a frequência de 14 GHz e 
foram adotados valores próximos. Assim, foram propostos 

valores para o parâmetro N do modelo ITU para a frequência 
em questão, sendo necessárias mais medições para confirmar 
as grandezas sugeridas. 

O modelo CI é o mais recomendado para o estudo da 
predição do comportamento de sinais nessa faixa de 
frequência, em situação de transmissão-recepção indoor-

indoor, com o coeficiente de perdas igual a 1,6 para 
corredores; 3,10 para ambientes indoor mais amplos, como 
salas e escritórios; e 3,7 para salas onde as antenas não 
estejam em visada direta devido a paredes de concreto. 
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Resumo — Este artigo apresenta resultados preliminares de 

medidas do retardo médio e retardo RMS para o canal de 
comunicações veículo-a-veículo (V2V) em ambientes urbano, 

suburbano e rural na cidade do Rio de Janeiro Brasil. A 
sondagem do canal foi realizada na frequência de 5.8 GHz 
através da transmissão de um sinal OFDM com largura de 

banda de 20 MHz. Foram obtidas também as distribuições 
cumulativas de probabilidade do retardo RMS, do número e 
amplitude das componentes de multipercurso. 

Palavras chaves— V2V, canal rádio móvel, medidas de 

propagação. 

I. INTRODUÇÃO 

As comunicações de banda larga entre veículos podem 

abrir as portas para transformações importantes nas indústrias 

automobilística e de comunicações com a criação de novos 

serviços. A caracterização do canal V2V é também importante 

para viabilizar veículos autônomos e sistemas de transporte 

inteligente, com benefícios tanto para os provedores de 

serviços como para os usuários [1-3]. 

Medições em banda larga do canal de propagação móvel 

são necessárias para a caracterização e modelagem de canal 

V2V e a definição dos requisitos do sistema de comunicação 

e equipamento a serem utilizados. Este tipo de caraterização é 

um desafio novo já que, diferentemente das comunicações 

fixo-fixo ou fixo-móvel, o canal V2V corresponde a um 

ambiente em que tanto o transmissor como o receptor 

encontram-se em movimento, além das alturas das antenas e 

potências de transmissão serem menores [4]. 

O principal fator que limita a capacidade e o desempenho 

das redes móveis é o desvanecimento em pequena escala 

causado pelos multipercursos. Em um ambiente urbano 

existem, além das edificações, múltiplos espalhadores que se 

movem aleatoriamente dentro da área de cobertura. Esses 

obstáculos também causam o efeito de multipercurso, pois os 

sinais difratados ou refletidos geram réplicas do sinal original 

que chegarão ao receptor com diferentes retardos, amplitudes 

e fases [5]. 

Assim, a caracterização em banda larga do canal de 

propagação é de extrema importância para permitir uma 

escolha adequada de técnicas de modulação, codificação e 

processamento de sinais que compensem as distorções 

sofridas pelo sinal. Além disso, a correta caracterização do 

canal de radiopropagação contribui para um planejamento 

adequado, com melhor aproveitamento dos recursos e redução 

dos custos de implantação.  

Ainda existem na literatura poucos estudos realizados para 

a caracterização em banda larga do canal V2V. Estes estudos 

buscam caracterizar o espalhamento do sinal, para diferentes 

tipos de ambientes em condições LOS e NLOS, nos diferentes 

tipos de cenários que caracterizam uma comunicação veículo 

a veículo [6-12]. 

Na seção II, é apresentada a descrição do sistema de 

medição, nesta secção é descrito o setup de medidas utilizado. 

Na seção III é descrita a técnica de sondagem do canal onde 

definimos o tipo de sinal e a sequência empregada para a 

sondagem. A seção IV apresenta o processo de medição, as 

diferentes regiões a serem avaliadas, as rotas percorridas pelos 

veículos e os níveis de potência medidos. A seção V apresenta 

os resultados obtidos e sua análise. Finalmente a seção VI 

apresenta as conclusões do trabalho. 

II. SISTEMA DE MEDIÇÃO 

Os equipamentos utilizados para a transmissão estão 

descritos na Tabela I e mostrados na Fig.2 (a).  

TABELA I. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO 

 

Num Equipamentos Observações

1 Bateria 12v, 100 amp

2 Inversor Transforma: continua a alternada

3 Gerador de Sinais 250 kHz-6 GHz

4 GPS Registro do deslocamento

5 Cabo 3 metros

6 Antena omnidireccional 5470-5850 MHz

7 Cabo de força 1.8 metros

Num Material Observações

8 Antena omnidireccional 5470-5850 MHz

9 Cabo 3 metros

10 LNA 500-8000 MHz

11 Fonte reguladora DC 0-32V

12 Cabo 30cm, N(M)-SMA

13 Analizador de sinal 125-6000 MHz

14 Cabo de rede 5 metros

15 Computador Laptop Inspiron 5437

16 GPS Registro do deslocamento

17 Cabo de força 1.8 metros

Transmissão

Modelo

Moura

600 watts, Hayonik

MG3700A, Anritu

GPSMAP 60CSx

L4A-PNMNM-3M

ZDA Communications US

Tripolar padrão antigo

MPL-1305M, Minipa

RG316, Pasternack

GPSMAP 60CSx

Tripolar padrão antigo

Recepção

ZDA Communications US

L4A-PNMNM-3M

ZX60-83LN-S+,Mini

Modelo

MS2692A, Anritu

Plus cable 

Dell core i7
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(a)                                      (b) 

Fig.1 Equipamentos utilizados na: (a) transmissão e (b) recepção. 

A energia para alimentar o gerador de sinal foi fornecida 

pela bateria do carro qual foi conectado a um inversor. O 

próprio gerador de sinal provê energia ao GPS através de uma 

porta USB. A antena transmissora foi montada na traseira do 

veículo. 

 Na recepção contamos com um laboratório móvel tipo 

VAN da marca Ford, que possui um gerador autônomo de 

energia, independente da energia gerada pelo motor do carro, 

e que provê energia para os equipamentos mostrados na Fig.1 

(b) e com os parâmetros da Tabela I. 

 A antena receptora foi colocada em um suporte na parte 

frontal do veículo, enquanto que o carro transmissor 

conseguimos uma base imantada a qual foi colocada no teto 

do carro conseguindo assim a mesma altura de 1,70 m entre 

antenas, como apresenta a Fig.2.  

 

 

Fig. 2: Unidades móveis. 

III. TÉCNICA DE SONDAGEM 

A técnica de sondagem utilizada é baseada na transmissão 

de um sinal OFDM modulada por uma sequência Zadoff Chu 

(ZC). Esta sequência vem sendo usada como sequência de 

sincronismo em sistemas de comunicações sem fio mais 

modernos, substituindo a convencional sequência PN devido, 

a suas propriedades de autocorrelação ideal [13-15]. A 

sequência ZC é parte de uma classe de sequências polifásicas 

definidas por 

 

𝑋𝜇 = {𝑥𝜇(𝑛) = 𝑒−𝑗
𝜋𝜇𝑛(𝑛+1)

𝑁 , 𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 1}            (1) 

onde 𝜇 𝜖 {1,2, … , 𝑁 − 1} representa a raiz da sequência e 

N é o número de amostras, ímpar e primo. 

A sequência ZC tem uma autocorrelação ideal (a 

autocorrelação periódica é zero para todos os deslocamentos 

diferentes de zero). 

Já na recepção para a obtenção dos perfis de retardo é 

realizada a autocorrelação do sinal OFDM, como descrito em 

[16-17]. Após realizar a autocorrelação do sinal recebido e 

extrair o perfis de retardo, é aplicada a técnica CFAR 

(Constant False Alarm Rate) [18-19], esta técnica foi 

inicialmente desenvolvida para sistemas de radar para detectar 

ruído que é interpretado de forma errônea, neste trabalho foi 

aplicada para detectar e eliminar as componentes ruidosas que 

podem ser confundidas com multipercursos através da 

implementação de um limiar de ruído, dessa forma os retardos 

considerados válidos serão aqueles onde a potência do retardo 

analisado deve ser maior que o limiar de ruído.  

 

IV. PROCESSO DE MEDIDAS 

 Para caracterizar o canal V2V foram escolhidos três tipos 

de ambiente, urbano, suburbano e rural, no Rio de Janeiro, 

Brasil. A caracterização do ambiente urbano foi feita nos 

bairros da Gávea e Leblon, com uma grande quantidade de 

prédios, ruas e avenidas com forte fluxo de carros. Para a 

caracterização da zona suburbana escolheu-se o bairro de 

Jardim Oceânico situado na Barra da Tijuca, onde 

predominam casas e prédios espaçados e com uma média de 

três andares, com um moderado fluxo de trafego e bastante 

vegetação. Para caracterizar um ambiente rural foi escolhida a 

Praia da Reserva, também localizada na Barra da Tijuca, que 

apresenta a predominância de áreas verdes, com muitas 

árvores e vegetação onde o fluxo de veículos e a aglomeração 

de pessoas é menor, foi escolhido este ambiente como 

ambiente rural devido que representa ser uma zona aberta e 

não apresentar muitos espalhadores em comparação aos 

outros ambientes. 

As medições foram realizadas com o transmissor e o 

receptor deslocando-se um atrás do outro, em uma mesma 

direção. Os carros foram conduzidos, sempre que as condições 

de trânsito permitiram, com aproximadamente a mesma 

velocidade média de 17.36 km/h. A distância de separação 

máxima foi de 75 metros, e a distância média de 21 metros. A 

Fig. 3 mostras, o percurso realizado e os níveis de potência 

obtidos que define cada ambiente estudado.  

 

 
(a)  
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(c) 

 

Fig.3 Rota percorrida e níveis de potência recebidos nos 

ambientes: (a) urbano, (b) suburbano e (c) rural. 

 

V. OBTENÇÃO DOS MULTIPERCURSOS 

Uma vez adquirido o sinal de sondagem pelo receptor, no 

pós-processamento é realizada a autocorrelação para obtenção 

do perfil de retardo por cada sinal capturado e é definido um 

limiar do ruído da técnica CFAR. Como exemplo, a Fig. 4 

apresenta um perfil de retardos medido no ambiente urbano e 

outro medido no ambiente rural. Os pontos vermelhos 

representam os multipercursos válidos identificados após a 

aplicação da técnica CFAR. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 4: Perfil de retardo para ambientes: (a) Urbano e (b) Rural. 

 A Fig. 5 mostra o conjunto de perfis de retardo medidos 

ao longo das rotas percorridas em cada um dos três tipos de 

ambiente. Nesta figura estão mostrados apenas os 

multipercursos válidos, com amplitude acima do limiar dado 

pela técnica CFAR. Pode-se observar que os maiores retardos 

foram medidos no ambiente urbano, seguido do suburbano, e 

os menores retardos foram medidos no ambiente rural.  

Deste conjunto de perfis de retardo, serão obtidos o retardo 

médio e o retardo RMS por cada perfil, por conseguinte 

teremos dois vectores de dados, para depois obter a média e o 

desvio do retardo médio e do retardo RMS. Estes parâmetros 

são importantes pois a largura de banda máxima que o sistema 

pode utilizar sem que ocorra acentuada interferência 

intersimbólica, denominada banda de coerência do canal, é 

proporcional ao inverso do retardo RMS. 

 

   
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

Fig. 5: Perfis de retardo (multipercursos válidos) medidos nos ambientes: 

(a) Urbano, (b) Suburbano e (c) Rural. 

VI. RESULTADOS 

 Para comparar as características do canal na banda de 5.8 

GHz, foram obtidos, para cada um dos três ambientes, a média 

e o desvio padrão dos retardos médios e dos retardos RMS 

sobre todos os perfis medidos. A Tabela II mostra estes 

resultados. Tanto média como o desvio padrão dos retardos 

médios tem valores próximos para os ambientes urbanos e 

suburbanos e um valor um pouco menor para o ambiente rural. 

As diferenças entre ambientes são mais acentuadas para o 

retardo RMS. 

Foram obtidas também as distribuições cumulativas de 

probabilidades dos parâmetros que caracterizam o 

multipercurso: o retardo RMS, o número e a amplitude das 

componentes de multipercurso.  

 A Fig.6 mostra as distribuições cumulativas do retardo 

RMS para os três ambientes. Como já sugerido pelos 

resultados da tabela II, os maiores retardos RMS ocorrem no 

ambiente urbano, seguido pelo suburbano. Os menores 

retardos RMS ocorrem no ambiente rural. Na mesma figura 

observamos que para probabilidades cumulativas entre 0 a 0,1, 

os ambientes urbano e suburbano presentam quase o mesmo 

retardo, mas a partir de 0,1 a diferença vai aumentando e ao 

mesmo tempo vai diminuindo a diferença entre as 

distribuições para o ambiente rural e o suburbano. Também 

observamos na figura que o espalhamento dos retardos em 50 

% dos casos para ambiente urbano é de 0,118 𝜇s, para um 

ambiente suburbano é de 0,097 𝜇s e para ambiente rural é de 

0,077 𝜇s. Os mesmos dados são apresentados na tabela II e na 

tabela III que compara os resultados das medidas obtidas neste 

trabalho com os resultados obtidos na literatura. 

TABELA II. PARÂMETROS DO RETARDO MÉDIO E DO RETARDO RMS 

 
 

A diferença entre os resultados apresentados na tabela III 

pode ser atribuído ao fato que as medidas foram realizadas em 

ambientes urbanos diferentes, com linhas de visadas e 

obstruções ocasionado pelas condições do trânsito. 

 

TABELA III. COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS NA LITERATURA 

 

 O número de componentes por perfil de retardo é maior no 

ambiente urbano, chegando a 17 componentes. No ambiente 

suburbano foram identificadas até 15 componentes, enquanto 

que no ambiente rural não foram excedidas 11 componentes. 

Este resultado é esperado, pois existe uma maior quantidade 

de espalhadores no ambiente urbano. As distribuições 

cumulativas do número de componentes de multipercurso é 

mostrada na Fig. 7. 

 
 

Figure 6: Distribuição cumulativa dos retardos RMS 

 
 

Fig. 7: Distribuição cumulativa de probabilidades do números de 

componentes de multipercurso   

Como mostra a Fig. 8, as distribuições cumulativas da 

amplitude de retardos nas regiões urbana e suburbana são 

muito próximas. Já na região rural as amplitudes são mais 

elevadas, mas o comportamento das curvas se inverte quando 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

Urbano 590 0,157 0,049 0,118 0,043

Suburbano 830 0,150 0,043 0,097 0,031

Rural 1082 0,130 0,029 0,077 0,032

Ambiente
Número de perfis de 

retardo encontrados 

Retardo Médio (us) Retardo RMS (us)

Medida [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Urbano 0,118 0,303 0,373 0,068 0,097 0,085 0,062 0,045

Suburbano 0,097 - - 0,070 - - - -

Rural 0,077 0,085 - - - - - -

Média do Retardo Médio (us)
Ambientes
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a probabilidade se aproxima de 1. A razão pela qual a 

distribuição do ambiente rural apresenta maiores amplitudes 

de multipercurso é devida ao menor número de componentes 

de multipercursos gerados por reflexões dos espalhadores, 

com pequenos retardos. Por outro lado, o ambiente urbano 

apresenta maior quantidade de multipercursos, retardados e 

atenuados numa maior faixa de valores. Isto também pode ser 

observado na Fig. 5 (c), onde a partir da amostra 40 se observa 

que os multipercursos são escassos, o que não acontece nos 

outros ambientes, onde o número de percursos diminui, mas 

ainda existe uma quantidade considerável. 

 

Fig.8: Distribuição cumulativa de probabilidades das amplitudes dos 
multipercursos 

VII.  CONCLUSÕES 

O objetivo do experimento descrito neste trabalho foi 

comparar os parâmetros de multipercurso de um canal V2V 

na banda de 5.8 GHz, com dois veículos deslocando-se na 

mesma direção, em velocidade baixa a moderada. Foi 

transmitido um sinal OFDM e os perfis de potência de retardo 

obtidos a partir da autocorrelação do sinal recebido. Os perfis 

de retardo medidos foram filtrados utilizando a técnica CFAR 

e foram obtidos a média do retardo e do retardo RMS. 

Os parâmetros do retardo médio e do retardo RMS foram 

obtidos em três diferentes ambientes, urbano, suburbano e 

rural. A média e o desvio padrão, tanto do retardo médio como 

do retardo RMS, tem valores próximos para os ambientes 

urbanos e suburbanos e valor menor para o ambiente rural. 

Foram obtidas também as distribuições cumulativas de 

probabilidade do retardo RMS, do número e da amplitude das 

componentes de multipercurso, parâmetros que caracterizam 

estatisticamente o comportamento do canal banda larga. O 

ambiente urbano apresenta os maiores valores de retardo RMS 

e o maior número de componentes de multipercurso, enquanto 

que os menores valores para estes parâmetros são encontrados 

no ambiente rural. 
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Resumo—A implementação da Internet das Coisas tem se
mostrado nos últimos anos como uma grande aliada para
sensoriamento remoto a longas distâncias. Como resposta a esta
demanda, este trabalho buscou avaliar a tecnologia LoRa e sua
respectiva aplicação em potencial no Brasil sob uma abordagem
teórica das principais caracterı́sticas de funcionamento e também
em um cenário de teste prático, mostrando a efetiva comunicação
sem fio. O alcance de até 5 km em áreas urbanas e baixas taxas
de bits na ordem de 290 bps a 50 kbps para 915 MHz de operação
permitiu concluir que apesar da tecnologia ser bastante recente,
a utilização do LoRa no Brasil tem um ótimo mercado a ser
explorado.

Keywords—LoRa, LoRaWAN, IoT, sensor, monitoramento

I. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (Internet of Things ou IoT) é uma
das novas tecnologias com maior potencial de impacto social
e econômico nos próximos anos. A integração de objetos à
Internet permite a criação de aplicações inovadoras, capazes de
monitorar e atuar em sistemas complexos [8], [25] e com isso
possibilitar uma nova evolução tecnológica no que diz respeito
a facilitação de controles que necessitam de transmissão sem
fio.

Os equipamentos para IoT utilizam protocolos de
comunicação, em geral sem fio, para conexão com a Internet.
Alguns exemplos de protocolos de comunicação sem fio
projetados para IoT são: LoRaWAN [26], [27], Sigfox [28],
RPMA [10] e Weightless [5]. Estes protocolos visam im-
plementar redes do tipo Low Power Wide Area Network
(LPWAN) [20], onde o baixo consumo de energia [11] e a
escalabilidade, em termos do número de nós, são requisitos
fundamentais [18].

LoRa (Long Range ou longo alcance) é uma técnica de
modulação patenteada pela empresa francesa Semtech [6],
[14]–[17]. A técnica baseia-se em espalhamento espectral
Chirp [30] e opera nas faixas sub-GHz, podendo ser utili-
zada na banda Industrial Scientific and Medical (ISM). LoRa
emprega até 100 mW de potência de transmissão e oferece
taxas de transmissão de 290 bps a 50 kbps, o que pode ser
suficiente para a transmissão de dados de monitoramento ou
de imagens de baixa resolução. O alcance da tecnologia é de

aproximadamente até 5 km em áreas urbanas, 15 km em áreas
rurais e 30 km na superfı́cie da água [19].

LoRaWAN, por sua vez, é a especificação da pilha de
protocolos em que LoRa é utilizado na camada fı́sica.

Este trabalho busca oferecer um melhor entendimento sobre
o potencial de uso de LoRa e de LoRaWAN na realidade
brasileira. A Seção II apresenta as principais caracterı́sticas da
tecnologia, mostrando as considerações sobre o desempenho
esperado de aplicações LoRaWAN. Na Seção III discute-se
a situação atual do processo de homologação da tecnologia
no paı́s. A Seção IV apresenta os experimentos preliminares
realizados com a tecnologia. Na Seção V, o cenário de
aplicação ao mercado brasileiro para a tecnologia é analisado
e na Seção VI, uma visão de potenciais trabalhos posteriores.
Por fim, a Seção VII traz as nossas considerações finais e
conclusões.

II. CARACTERÍSTICAS DE LORA E DE LORAWAN
O termo LoRa refere-se ao método de modulação desenvol-

vido pela empresa Semtech e seu foco é atender os requisitos
de LPWAN: baixo custo, escalabilidade e pouco consumo de
energia. Já LoRaWAN refere-se a pilha de protocolos baseada
em LoRa. As especificações de LoRa e de LoRaWAN são
mantidas pela LoRa Alliance [1], [13].

A primeira versão de LoRaWAN foi lançada em junho
de 2015 [6]. Naquela arquitetura, a topologia de rede é
baseada em formato estrela, onde o centro é chamado de
gateway e os demais componentes são os nós, ou “motes”.
A comunicação entre os nós e o gateway é feita segundo
o protocolo LoRaWAN, enquanto que a transmissão entre o
gateway e a Internet é realizada via protocolos IP.

A Figura 1 apresenta a organização em camadas de Lo-
RaWAN. No nı́vel superior estão as aplicações, que por
meio de APIs especı́ficas farão uso da comunicação LoRa. A
arquitetura e a especificação de LoRa e de LoRaWAN podem
ser encontradas em [15]–[17], [26].

A. Topologia estrela
A Figura 2 descreve a arquitetura tı́pica do LoRaWAN, com

nós, gateways, servidor de rede e servidores de aplicações.
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Figura 1. Camadas do protocolo LoRaWAN [17].

Os nós realizam a captura de dados e comunicam-se com os
respectivos gateways. Estes, por sua vez, enviam os dados para
os servidores de rede, que fazem a mediação do processamento
de dados de cada dispositivo ou sensor para o servidor de
aplicações; eles também podem gerenciar as taxa de dados e
a alocação de canais para sensores e gateways. O Servidor de
Rede pode ser essencial em cenários em que seja necessário
mediar e provisionar os nós e gateways, um cenário tı́pico de
operadoras de telecomunicação. A função dos servidores de
Aplicação são responsáveis por manter e apresentar os dados
conforme a necessidade.

Figura 2. Arquitetura LoRa [27].

Apesar da topologia usual ser em estrela, os dados en-
viados pelos nós podem ser recebidos por mais de um ga-
teway, tornando-se tarefa do servidor de rede a manipulação
e gerenciamento de dados redundantes. Neste trabalho, foi
utilizado o servidor em nuvem para o recebimento dos dados
e quantificação das informações. O The Things Network
[29] é um servidor que suporta as informações de IoT e
possui bastante usabilidade dos equipamentos LoRa devido
a fácil configuração e gerenciamento de pacotes transmitidos
e recebidos, por uma interface amigável e com integrações
a outras plataformas de manipulação de dados, possibilitando
os atuadores realizar funções de respostas de acordo com as
informações recebidas, sob chaves de ativação. Outros servi-
dores podem ser desenvolvidos para esta tarefa ou até mesmo a
ausência de um servidor não impede o funcionamento de uma
transmissão LoRa, contudo, The Things Network é o servidor
com maior aderência dos usuários do LoRa.

B. Camada MAC: classes de elementos

Existem três classes de nós, que são organizados segundo
as caracterı́sticas de tráfego a ser gerado.

• Classe A - Transmissão bidirecional. Nesta classe
objetivada a otimização de energia dos sensores, os nós
podem receber dados apenas após um envio de dados,
isto é, as janelas de transmissão são limitadas e pré-
determinadas.

• Classe B - Transmissão bidirecional com janelas de
transmissão agendadas. Aqui, com atraso controlado na
entrega de pacotes e possibilidade de downlink, para que
haja a transmissão, nós e gateways trocam mensagens
solicitando permissão para o envio dos pacotes de dados.

• Classe C - Transmissão bidirecional semi-aberto. Na
Classe C o gateway está sempre aberto a receber dados
dos nós mas por um consumo de energia maior, exceto
quando o próprio gateway está transmitindo, sendo ideal
para conexões em que o downlink é mais solicitado.

C. Camada Fı́sica

Na camada fı́sica, LoRa emprega uma técnica de modulação
baseada em Chirp Spread Spectrum [22] e consiste em variar
a frequência de transmissão de forma linear [4], [9]. Ao se
espalhar a transmissão no espectro de frequência do canal,
LoRa consegue reduzir a potência de transmissão, resultando
em uma relação sinal/ruı́do baixa [23]. Esta técnica oferece
maior resiliência a interferência externa [22].

Em LoRa é possı́vel ajustar a modulação para priorizar o
alcance ou a taxa de transferência. Isso é realizado definindo-
se o parâmetro de Spreading Factor (SF), que varia de 7
(maior taxa de transferência e menor alcance) a 12 (menor taxa
de transferência e maior alcance). Utilizar SF = 7 significa
transmitir bits em menor tempo de transmissão e com menor
consumo de energia, contudo, o alcance é reduzido, pois o
sinal é menos robusto. Em contrapartida, ao estabelecer SF =
12, a taxa de transferência é reduzida e a energia necessária
para transmissão é aumentada; todavia, a transmissão é mais
robusta, aumentando o alcance da comunicação. Portanto, SF
explicita a relação inversamente proporcional existente entre
alcance e taxa de transferência de dados.

Outro fator ajustável é a largura do canal, que pode ser
ajustável para 125 kHz, 250 kHz e 500 kHz. Quanto maior a
largura do canal, maior o robustez da transmissão. Cabe ainda
mencionar que o processo de demodulação de LoRa utiliza
operações similares ao processo de modulação, isso permite
que o custo do projeto de hardware seja reduzido em função do
aproveitamento de componentes internos de processamento.

D. Regulamentação local

Na parte inferior da Figura 1, observa-se uma camada
parametrizada que é definida conforme a área de utilização dos
protocolos [19]. Dentre os valores parametrizados estão, por
exemplo: faixas de frequências, canais, tempo de uso do meio
de transmissão, potência máxima de transmissão e intervalo
de espera em backoff [13].
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A Tabela I mostra as frequências de operação do LoRa em
algumas regiões. Estas faixas de frequência fazem parte do
espectro livre ISM das bandas sub-GHz.

Tabela I
FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO NO ESPECTRO LIVRE (ISM)

Local Frequência (MHz)
Europa 867-869

América do Norte 902-928
China 450-510
Japão 920-925
Índia 865-867
Brasil 902-907,5 e 915-928

III. HOMOLOGAÇÃO DE LORA NO BRASIL

Para a utilização de rádio no Brasil sem autorização, isto
é, no espectro não licenciado, basta que o produto esteja
homologado pela Anatel e que seja enquadrado na categoria de
radiação restrita (cuja intensidade do campo eletromagnético
pertence a um valor pré-determinado). Contudo, tal afirmação
implica que os equipamentos de radiação restrita estarão
sujeitos a interferências de outras fontes durante sua trans-
missão pelo uso de dispositivos na banda ISM. Isso gera
um descontrole da utilização do espectro podendo ocasionar
em congestionamento que são extrı́nsecos à tecnologia, ou
seja, interferências que são sofridas por falta de um bom
gerenciamento do espectro não licenciado. Além disso, há
também as limitações no tempo ativo de transmissão, ou, duty
cycle, que restringem o tempo de utilização para cada sistema
em transmissão. No cenário brasileiro de telecomunicações
existem diversas normas impostas pela Anatel com o intuito
de regulamentar o uso do espectro de frequência.

No Brasil, a Anatel ainda não publicou um documento final
sobre a definição de canais e potência de transmissão para a
operação de LoRa no Brasil. Entendemos que essas definições
estão em fase de estudo.

O chip transdutor LoRa RFM95W-915S2 está homologado
pela Anatel desde 26/12/2016, contudo ainda não há produtos
para os usuários finais com o chip em uso. Neste modelo de
transdutor, é realizada a operação entre 902,0 a 907,5 MHz e
também entre 915,0 a 928,0 MHz, devendo respeitar a potência
máxima de saı́da de 0,0653W para ambos os intervalos de
frequência, que são pré-estabelecidos durante a programação
do LoRaWAN no sistema embarcado.

A quantidade de canais disponı́veis para uso ainda não está
determinada pela Anatel nas frequências de operação de 902,0
a 907,5 MHz ou entre 915,0 a 928,0 MHz, mas de qualquer
forma, a seleção dos canais de utilização tanto para envio de
mensagens do gateway ao nó sensor, quanto do nó sensor ao
gateway é estabelecida pelo número do canal correspondente a
frequência durante a programação, o que significa que mesmo
utilizando uma faixa separada de frequências, a técnica de
transmissão por espalhamento espectral não deve comprometer
a informação.

Nota-se também que a LoRa Alliance não publicou
definições regionais especı́ficas para o Brasil. O documento

contendo parâmetros regionais [14] precisará contemplar a
peculiar escolha brasileira de dividir os espectro ISM em duas
faixas.

IV. AMBIENTE EXPERIMENTAL

Como forma de demonstração da tecnologia, foi configurado
o gateway utilizando um Raspberry Pi 3B [24] conectado
a um Dragino Shield LoRa [7] operando como receptor,
que recebe os sinais na frequência de 915 MHz de um
sensor de temperatura e transmite para o servidor em nuvem
TheThingsNetwork [29]. No nó sensor, um Arduino UNO [3]
integrado também a um Dragino Shield LoRa operando como
transmissor é responsável pela modulação dos dados e envio
dos sinais codificados.

Figura 3. Montagem de um receptor e transmissor LoRa

A comunicação entre o gateway e o servidor é realizado
pelo Wi-Fi do Raspberry Pi, mas todos os pacotes transmitidos
entre os Draginos são enviados pela configuração estabelecida
dos parâmetros LoRa. Após os ajustes de frequência a 915
MHz, largura de banda a 125 kHz e fator de espalhamento
SF = 7, o gateway recebe uma identificação que permite
realizar um registro dos nós no servidor. Vale notar que há
outras formas de criar um transmissor LoRa sem necessari-
amente utilizar o Dragino, desde que haja um chip com as
mesmas caracterı́sticas técnicas de transmissão que os módulos
transdutores possuem. Neste experimento, o Dragino utiliza
um transmissor SX1276, mas caso a frequência de operação
seja diferente, o transmissor pode ser alterado na escolha do
modelo do Dragino para se adequar às especificações de cada
projeto e em cada paı́s (Tabela I).

Assim, é possı́vel verificar no servidor os pacotes transmi-
tidos do nó sensor ao nó receptor, como mostra na Figura
4 obtido da aplicação do TheThingsNetwork. Neste servidor,
também é mostrado o tempo de duração no ar que o pacote de
26 bytes levou para ser transmitido do nó sensor até o gateway
da ordem de 61,7 ms, de modo que este tempo será alterado
se ajustarmos o fator de espalhamento para maior que 7 ou
alterarmos a largura de banda.
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Figura 4. Recebimento dos pacotes enviados ao servidor

A. Metodologia dos testes

Os testes visaram validar a funcionalidade da transmissão
sem fio e a efetividade do LoRa. O teste de transmissão consis-
tiu em configurar um sensor com Arduino e um gateway com
Raspberry Pi. Os dados enviados pelo sensor são direcionados
pelo gateway para um servidor em nuvem.

B. Resultados

Esta seção apresenta os resultados obtidos por meio de uma
avaliação experimental preliminar do desempenho e modo de
integração de LoRa e de LoRaWAN.

Os testes foram configurados para validar a eficiência do
protocolo LoRaWAN para uma distância fixa e radial de 500
m, uma vez que algumas aplicações de IoT já abrangem
cenários com este raio de alcance.

A Tabela II mostra a taxa de aproveitamento para 100
pacotes enviados em relação ao número de pacotes recebidos
durante 5 baterias de testes, assim como o tempo de duração
que um pacote permanece no ar durante a transmissão, isto é,
Time over Air (ToA), para diferentes fatores de espalhamento
espectral. É possı́vel identificar que para a distância aproxi-
mada de 635 m, a perda ainda é bastante irrelevante ao levar
em consideração as aplicações que poderiam usufruir deste
sistema de transmissão.

Neste experimento, um pacote de 18 bytes foi utilizado
como padrão para transmissão pois este é o tamanho de um
dado real de sensoriamento remoto, como uma medição de
temperatura.

Tabela II
RELAÇÃO DE PACOTES ENVIADOS E TEMPO NO AR PARA DIFERENTES SF

SF Rx/Tx(%) ToA (ms)
7 96,4 51.5
8 99,2 92,7
9 98,0 185,3
10 94,5 329,7

O alcance da transmissão pode ser observado na Figura
5, levando em consideração obstáculos entre as partes. Os
testes foram realizados em ambiente urbano e os exemplos de
aplicações deste teste podem ser bem variados, mas o monito-
ramento de ambientes seria o mais adequado, principalmente
se o gateway estiver posicionado em locais estratégicos que
possam englobar diversas regiões ou bairros.

O tempo de duração que um pacote mantêm-se no ar é
relevante para controlar possı́veis interferências que os sinais
transmitidos poderiam causar ou, por outro lado, estariam
sujeitos a sofrer por perdas de sinais de outras fontes com
a mesma frequência de operação, mas nas circunstâncias dos
testes realizados, os valores do tempo que o pacote se mantêm
no ar não tem ou sofre interferência significante para com
outros sinais.

Figura 5. Alcance em área urbana para o LoRaWAN

Os cenários utilizaram apenas um canal de transmissão.
Mas, caso mais sensores sejam alocados, outros canais podem
ser configurados para se buscar entender, por exemplo, a real
capacidade de escalabilidade do gateway.

V. PERSPECTIVAS SOBRE O MODELO DE UTILIZAÇÃO DE
LORA NO BRASIL

Considerando, então, que existe uma aplicação para o
LoRa no mercado brasileiro, os produtos acabados com a
tecnologia LoRa que já são comercializados na Europa [12],
ainda enfrentam barreiras para o uso no Brasil durante a
importação, como a alta carga tributária capaz de deixar o
mercado nacional sem preferência, o tempo de validação na
alfândega que passa por fiscalizações aduaneiras e o próprio
prazo para homologação da Anatel. Esses são os principais
fatores responsáveis pelo atraso do LoRa no Brasil, assim
como diversos outros tipos de produtos que sofrem do mesmo
processo para serem comercializados. Assim, a melhor solução
para o uso do LoRa no Brasil seria o desenvolvimento da
tecnologia por empresas brasileiras, reduzindo a burocracia
e otimizando o tempo de venda. Empresas com o objetivo
de desenvolver a tecnologia necessitam somente do chip de
processamento ou de um módulo compatı́vel com sistemas
embarcados também de baixo custo [21].

De qualquer modo pode-se esperar que assim que o pro-
duto começar a ser fabricado no Brasil utilizando o chip
LoRa ou quando o produto acabado se tornar viável para
aplicações nacionais, o conceito de cidades inteligentes será
fortalecido e novas ideias surgirão para atender esta demanda,
aquecendo a concorrência das empresas vinculadas à IoT e
possibilitando novos nichos industriais, tanto para pequenos
empreendimentos quanto para operadoras de telefonia. Acre-
ditamos, inclusive, que alguns municı́pios poderão criar e
manter suas próprias redes LoRaWAN, visando atender as
demandas municipais, mas também oferecendo infraestrutura
para a criação de novos serviços e inovação.
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VI. TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros prevemos, cronologicamente:
• Completar a cobertura dos experimentos para longas

distâncias e para fatores maiores de SF.
• Refinar os resultados realizando experimentos mais lon-

gos em determinadas configurações. Especialmente nas
configurações que apresentaram resultados com maior
desvio padrão.

• Avaliar o consumo de energia da solução, pois esta é uma
variável crı́tica para aplicações de IoT.

• Verificar a escalabilidade do sistema com mais nós e
gateways para outros tipos de topologias de rede com
foco nos limites de transferências de dados.

• Avaliar a influência de condições climáticas adversas,
principalmente a presença de chuvas fortes, na taxa de
erros de transmissão. A motivação deste teste é validar
se LoRaWAN poderia ser utilizado em redes de sensores
para monitoramento de eventos naturais extremos.

VII. CONCLUSÕES

LoRaWAN é uma tecnologia de transmissão sem fio baseada
na técnica de spread spectrum e que opera na faixa não
licenciada (ISM). Com baixo consumo de energia, custos e
alcances razoáveis, a tecnologia mostra-se como uma opção
promissora de protocolo de comunicação para aplicações de
IoT.

Este estudo apresentou as caracterı́sticas gerais da tecnolo-
gia, exemplos de aplicações e resumiu as questões pendentes
para o uso da tecnologia no Brasil, além da realização de
experimentos preliminares para avaliar o desempenho da tec-
nologia. Durante estes testes foi possı́vel observar o compor-
tamento prático do protocolo, assim como enumerar algumas
dificuldades práticas relacionadas à montagem de ambientes e
execução de pesquisa experimental com LoRa.

Assim, foram alcançadas taxas de recebimento superiores
a 90% à distâncias de até 1.000 m (com boas condições
climáticas e visada entre os nós) e superiores a 80% em
1.000 m (com condições climáticas razoáveis e visada entre
os nós). Será possı́vel melhorar esses resultados com ajustes
incrementais na tecnologia de antena utilizada, na instalação de
antenas em lugares altos e com o uso de modos mais robustos
de transmissão.

Destacamos que, apesar dos resultados positivos, para que
o LoRaWAN seja efetivamente consolidado como uma técnica
de IoT no Brasil, é fundamental que a LoRa Alliance defina
a utilização de canais para o espectro de ISM permitido no
Brasil. Uma vez homologado o plano de uso de canais pela
Anatel, é provável que haja o crescimento rápido do número
de dispositivos homologados para uso no Brasil.
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Abstract—The objective of this work is to assess the 

performance of a Cognitive Radio (CR) scheme using a software 
simulation program and presents the results of measurements 
performed in a test-bed implemented using Software Defined 
Radio (SDR). A spectrum sensing method is presented that is 
based on the Welch spectrum sensing method but also considers 
the parameters and operational characteristics of the SDR 
Universal Software Radio Peripheral (USRP) device. This 
modified Welch method provides more accurate results of the CR 
method performance. In addition, the Non-Overlapping Welch 
and the dwell delay digital signal processing blocks were 
implemented in GNU Radio.  

Keywords— Welch Method, Cognitive Radio, SDR, GNU Radio, 
USRP. 

I. Introduction 
 

The radio architecture design has undergone a revolution 
when sufficient computational resources became available in 
Digital Signal Processor (DSP) to allow the implementation of 
the modulation and demodulation stages of a radio equipment as 
software functions [1]. This new concept was established in 
1992, when the USA Department of Defense supported the 
development of the Speakeasy projects, to demonstrate that 
Software Defined Radio (SDR) was feasible [1-2].   

The Cognitive Radio (CR) concept was proposed by Mitola 
[3], who introduced the ideas of awareness and adaptiveness to 
reflect the different levels of cognitive capability. In this way, 
the Cognitive Radio (CR) concept was defined as a natural 
extension of the SDR technology [4]. A CR is defined as a 
technology that employs intelligent radios, known as secondary 
users (SU) that have the ability of sensing the electromagnetic 
spectrum and the capability of taking decisions to adjust its 
transmission power considering the environmental propagation 
and to share the electromagnetic spectrum radio with primary 
users (PU) [3], [4]. The CR technology intends to improve the 
efficiency by giving the radio equipment flexibility to alter its 
transmission and reception parameters along all communication 
layers.  

Most CR studies found in the literature do not consider some 
important characteristics of the SDR equipment. This work 
proposes a modified method that considers the sampling rate and 
the detection time of the USRP (Universal Software Radio 
Peripheral) [5] in the calculation of the false alarm probability 
(Pf) and the detection probability (Pd) for the case of the Non-
Overlapping Welch spectrum sensing method [6]. In addition, 
an experimental test-bed were implemented using USRPs and 

also, the USRP calibration process was done. The theoretical 
and experimental results are presented for Single Spectrum 
Sensing (SS) case. The Non-Overlapping Welch and the dwell 
delay digital signal processing blocks were implemented in 
Python and C++. 

II. Energy Detection Spectrum Sensing 
 

A. The Classic Energy Detection Method 

Energy Detection can be computed in both time and 
frequency domain. To measure the signal power in a particular 
channel in time domain, a bandpass filter is applied to the 
received signal and the power after filtering is then measured [7-
9]. To measure the signal power in the frequency domain, the 
time-domain signal is transformed to the frequency domain [7-
9] and the combined signal power over all frequency bins in the 
target channel is then measured. For either case we consider a 
received sample signal x[n], of the general form: 

                                 x[n] =  s[n] + η[n]                          (1)  

where, x[n] is the received signal, s[n] is the transmitted 
signal, ℎ is the complex gain of the ideal channel, η is the 
AWGN noise and n is the sample index in the case of time-
domain sensing or symbol index for the frequency-domain 
sensing [7][8].  

A CR system with K𝑡𝑡ℎ CR users that senses the spectrum to 
detect the existence of the PU is considered. The spectrum 
sensing problem can be formulated by the pair of hypotheses 
vacant channel (H0) or occupied channel (H1):  

                xk[n] = �

noisek[n]                ∶  𝐇𝐇𝟎𝟎
 

                         
hks[n] + noisek[n]  ∶  𝐇𝐇𝟏𝟏 

                             (2) 

  
 where xk[n]  represents the received complex sample signal 
for the K𝑡𝑡ℎ CR user (SU), s[n] denotes a complex Gaussian 
random process, noisek[n] is the AWGN complex sample noise 
𝐶𝐶Ν(0,𝜎𝜎2), hk is the complex gain of the ideal channel and n =
1 … N correspond to the complex samples of the signal for a 
discrete time observation interval (buffer size) [7] - [12]. 
 The energy of the signal for the Kth CR user is given by Eq.3, 
where 𝑽𝑽𝑘𝑘 is the output of the energy detector and the decision 
metric. The test statistics of 𝑽𝑽𝑘𝑘 are computed and compared to a 
predefined threshold 𝜆𝜆.  
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                                   𝑽𝑽k =
1
N

 �|[x(n)]|2
N

n=1

                                 (3)  

 The SU has to decide, considering the threshold value 𝜆𝜆, if 
the channel is occupied (H1: Vk >  𝜆𝜆 ) or vacant (H0: Vk <  𝜆𝜆 ). 
 A solution for the energy detector problem was proposed by 
Urkowitz [9] using the Central Limit Theorem that establishes 
that the sum of a large number of independent variables is a 
gaussian variable [13]. The spectrum sensing problem is 
computed based on the large number 𝑁𝑁 of samples received by 
the USRP. The number of samples 𝑁𝑁 is equal to 2𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑡𝑡 being 
the observation or sensing time and 2𝑡𝑡 the Nyquist frequency 
[7]. The statistical test for each Kth CR SU is defined by the 
energy of the samples received by the USRP i.e. 𝑥𝑥𝑘𝑘[𝑛𝑛] = 𝑽𝑽𝒌𝒌 =
𝐸𝐸𝑘𝑘 that can be approximated as a random gaussian variable.   

        𝑽𝑽𝒌𝒌 = 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 1
N
∑ |[x[n]]|2𝑁𝑁=2𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑛𝑛=1  >

𝐻𝐻1
<𝐻𝐻0

 𝜆𝜆                            (4) 
 
The probability density function (pdf) of a random gaussian 

variable is defined as a normal distribution ~𝛮𝛮(𝜇𝜇,𝜎𝜎2)[7, 10], 
where 𝜇𝜇 is the mean and 𝜎𝜎2 the variance. 

As shown in [11], when the number of averages (L) of the 
data collected by the SDR is increased, the variance of the 
received signal is reduced. As a result, the pdf for the pair of 
hypotheses is [11]: 

 

𝑽𝑽𝒌𝒌 =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝛮𝛮 �

𝐸𝐸𝑡𝑡 

𝑁𝑁
𝜎𝜎𝑛𝑛2,

𝐸𝐸𝑡𝑡 
2

𝑁𝑁2𝐿𝐿
𝜎𝜎𝑛𝑛4 �                                    𝑖𝑖𝑖𝑖    H0 

𝛮𝛮 �
𝐸𝐸𝑡𝑡 

𝑁𝑁
(𝜎𝜎𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎𝑠𝑠2),

𝐸𝐸𝑡𝑡 
2

𝑁𝑁2𝐿𝐿
(𝜎𝜎𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎𝑠𝑠2)2  �   𝑖𝑖𝑖𝑖    H1

 

where 𝜎𝜎𝑠𝑠2 corresponds to the PU variance and 𝐸𝐸𝑡𝑡 =
 ∑ 𝑡𝑡[𝑛𝑛]2𝑁𝑁−1

𝑁𝑁=0   corresponds to the energy of the DTF window 
𝑡𝑡[𝑛𝑛] [12]. 

 The Receiver Operating Characteristics (ROC) is metric 
that evaluates the performance of a spectrum sensing technique 
in the propagation channel by quantifying the tradeoff between 
the detection probability Pd,k and the false alarm probability Pf,k. 
These probabilities are defined as [1], [2]: 
                Pd,k = Pr {𝐕𝐕k >  𝜆𝜆| H1}                                            (5)          

                Pf,k = Pr{𝐕𝐕k >  𝜆𝜆| H0}                                             (6) 

                Pm,k = 1 −  Pd,k                                                        (7) 
 
where Pm,k is the probability of misdetection.  
 

Considering equations (5) to (7) for the Gaussian case we 
can compute the performance metrics for the ED spectrum 
sensing method [11]. 

 

              𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑄𝑄 �
𝜆𝜆− 𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛2

𝑁𝑁 (1+𝛾𝛾)  

𝐸𝐸𝑤𝑤𝜎𝜎𝑛𝑛2(1+𝛾𝛾) 
 𝑁𝑁√𝐿𝐿 �                          (8) 

With 𝛾𝛾 = 𝜎𝜎𝑠𝑠2

𝜎𝜎𝑛𝑛
 

                    𝑃𝑃𝑓𝑓 = 𝑄𝑄 �
 �𝜆𝜆−𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛2

𝑁𝑁 �

𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛2
𝑁𝑁√𝐿𝐿   �                               (9) 

The threshold 𝜆𝜆 is given by [11]: 

                      𝜆𝜆 = 𝑄𝑄−1�𝑃𝑃𝑓𝑓�

√𝐿𝐿 𝑁𝑁
𝜎𝜎𝑛𝑛2𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑛𝑛2

𝐸𝐸𝑤𝑤
𝑁𝑁

                                  (10) 

These equations do not take into account the operational 
parameters of the SDR that affect the results in an actual test-
bed. In the discrete time domain, the choice of the sampling rate 
affects considerably the noise floor value and the power spectral 
density, as shown in [11], [12].  The calculation of the noise 
variance has to consider the sampling rate 𝑖𝑖𝑠𝑠 set into the test-
bed equipment. In other words, the noise variance is a function 
of the sampling rate 𝑖𝑖𝑠𝑠 i.e. 𝜎𝜎𝑛𝑛2 =  𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑠𝑠)2 [7], [9]. 

Another important parameter is the dwell delay time 
variable (𝑇𝑇𝑑𝑑), that needs to be set to at least few milliseconds 
value to guarantee that during the spectrum sensing stage, the 
samples of the frequency of interest are collected. As discuss in 
[11], the dwell delay time for the ED Average method is defined 
by 𝑇𝑇𝑑𝑑 =  𝑁𝑁𝐿𝐿

𝑓𝑓𝑠𝑠
, where 𝑁𝑁 is the number of samples, 𝐿𝐿 the number 

of averages and 𝑖𝑖𝑠𝑠 the sampling rate. As a result, 𝑁𝑁 = 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠
𝐿𝐿

 the 
ED performance metrics are redefined as [11]:  

              𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑄𝑄 �
𝜆𝜆− 𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2

𝑁𝑁 (1+𝛾𝛾)  

𝐸𝐸𝑤𝑤𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2(1+𝛾𝛾 )
 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠
√𝐿𝐿

 �                           (11) 

                     𝑃𝑃𝑓𝑓 = 𝑄𝑄�
 �𝜆𝜆−𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2

𝑁𝑁 �

𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠
√𝐿𝐿

   �                                (12) 

 and the threshold 𝜆𝜆 given by [11]:  

      𝜆𝜆 = 𝑄𝑄−1�𝑃𝑃𝑓𝑓�√𝐿𝐿

 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠
𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2 𝐸𝐸𝑤𝑤

𝑁𝑁
                  (13) 

 
III. The Welch Method for Energy Detection 

 
The Welch method is a modification of the original energy 

detection method. The concept in the Welch algorithm is to 
divide the time received sample signal 𝑥𝑥[𝑛𝑛] in segments to 
reduce the impact of the observation window size [6], [12]. The 
window size has a direct bearing on the time taken to identify 
the presence of PU and hence has to be kept as small as possible 
to avoid interference on the PU [12], [14]. 

As shown in [6], the received time domain signal 𝑥𝑥[𝑛𝑛] is 
segmented in 𝐾𝐾 segments of length 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ. Then, a STFT is 
computed for each segment and squared to obtain the energy [6], 
[12], [14]. Finally, an energy averaged is computed considering 
the total number of segments and the number of samples 
collected. The output is compared against a threshold to decide 
if the channel is occupied (𝐇𝐇𝟏𝟏) or not (𝐇𝐇𝟎𝟎).  

The total numbers 𝑁𝑁 of overlapping samples of the received 
signal 𝑥𝑥[𝑛𝑛] is defined by the following equation [6], [12], [14]: 

                        𝑁𝑁 = (𝐾𝐾 − 1)𝐷𝐷 + 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ                            (14) 

where 𝐷𝐷, defines the start point of each segment of length 
𝐿𝐿𝑡𝑡𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ.   
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 As discussed in [6], [12], the segmentation reduces the 
variance of the received signal.  

 For the non-overlapping case, the number of segments is 
given by: 

                               𝐾𝐾 = 𝑁𝑁
𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ 

                                          (15) 

The pdf for each hypothesis becomes: 

𝑽𝑽𝒌𝒌 =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝛮𝛮𝑡𝑡 �

𝐸𝐸𝑡𝑡 

𝑁𝑁 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2,
(𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2)2𝐸𝐸𝑡𝑡

2

𝑁𝑁3
∗
𝐿𝐿𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ

𝐿𝐿
 �                          𝑖𝑖𝑖𝑖    H0 

𝛮𝛮𝑡𝑡 �
𝐸𝐸𝑡𝑡 

𝑁𝑁 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2 �1 +
𝜎𝜎𝑓𝑓

2

𝜎𝜎𝑛𝑛
2
� ,

𝐸𝐸𝑡𝑡
2

𝑁𝑁3
 (𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2 +  𝜎𝜎𝑓𝑓

2)2 ∗
𝐿𝐿𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ

𝐿𝐿
  �   𝑖𝑖𝑖𝑖 H1

 

𝑁𝑁 is equal to the number 𝐾𝐾 of non-overlapping segments of 
length 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ .  Hence, the dwell delay time variable (𝑇𝑇𝑑𝑑𝑡𝑡) is 
given by:    
                              𝑇𝑇𝑑𝑑𝑡𝑡 =  (𝐾𝐾𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ)𝐿𝐿

𝑓𝑓𝑠𝑠
                        (16)  

Using the statistical relations, equation (5), (6), (15) and 
(16), the Welch performance metrics are given by:  

 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡 =  𝑄𝑄 �
 {𝜆𝜆− 𝐸𝐸𝑤𝑤

𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝐾𝐾
𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2(1+𝛾𝛾)}  �(𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝐾𝐾)2𝑇𝑇𝑑𝑑𝑤𝑤𝑓𝑓𝑠𝑠

{𝐸𝐸𝑤𝑤𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2(1 +𝛾𝛾)}�𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
 �     (17) 

 

     𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡 = 𝑄𝑄 � �𝜆𝜆𝐾𝐾𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ−𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2��𝑇𝑇𝑑𝑑𝑤𝑤𝑓𝑓𝑠𝑠   
𝐸𝐸𝑤𝑤 𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑓𝑓𝑠𝑠)2�𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ

�                          (18) 

 
The threshold 𝜆𝜆𝑡𝑡 for the Welch method is given by:    
 

      𝜆𝜆𝑡𝑡 = 𝑄𝑄−1�𝑃𝑃𝑓𝑓�

𝐾𝐾�𝑇𝑇𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2𝐸𝐸𝑡𝑡 +  𝜎𝜎𝑛𝑛(𝑖𝑖𝑓𝑓)2 𝐸𝐸𝑤𝑤

𝐾𝐾𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
          (19)  

 
IV. Single Sensing Theoretical Results  

 
Examples of theoretical results for a Single Sensing (SS) 

scenario were obtained using the equations (11) to (19) 
considering a SNR of -12dB and a fixed 𝑃𝑃𝑓𝑓value of 10% as 
defined in [11]. These values were chosen to allow the 
comparison with the results presented in [11]. To satisfy the 
Gaussian condition, the minimum value of L has to be greater 
than 10 [11]. This implies that sampling frequency 𝑖𝑖𝑠𝑠 has to be 
at least 350KHz.  

Fig. 1 and Fig. 2 show the SS CR results using the ED 
method, for 𝑁𝑁 = 256, 128. Considering the same scenario, 
Fig.3 and Fig.4 show the results of the proposed Welch method, 
for 𝑘𝑘 = 8 non-overlapping segments. The figures presented 
show the evaluation of the probability of detection (Pd) as a 
function of the time detection Td (ms) and the sampling 
frequency 𝑖𝑖𝑠𝑠. The darker the color, the better the performance 
of the spectrum sensing method. For instance, considering Fig. 
3, for K=8, 𝑖𝑖𝑠𝑠 = 1 MHz and Td = 100ms, the probability of 
detection Pd is equal to 1.     

These results show that the proposed Welch method 
provides significantly better performance than the ED method 
(Fig. 1 and Fig. 2).  

 

V. Test-Bed Implementation using USRPs 
The USRP radio equipment was developed by the GNU 

Radio Project [5], [15]. It can be used for spectral monitoring 
and allows to set up the interface between the PC (digital 
interface) and the SDR equipment (analogic interface).  

 

 
Fig. 1. SS-ED Probability of Detection vs 𝑖𝑖𝑠𝑠 and 𝜏𝜏𝑑𝑑 (N=256, K=1,Pf=0.1, 
SNR=-12dB). 
 

 
Fig. 2. SS-ED Probability of Detection vs 𝑖𝑖𝑠𝑠 and 𝜏𝜏𝑑𝑑 for N=128 (N=256, K=1, 
Pf =0.1, SNR=-12dB). 
 

 
Fig. 3. SS-Welch Probability of Detection vs 𝑖𝑖𝑠𝑠 and 𝜏𝜏𝑑𝑑 (N=256, K=8, Pf=0.1, 
SNR=-12dB). 

 
Fig. 4. SS-Welch Probability of Detection vs 𝑖𝑖𝑠𝑠 and 𝜏𝜏𝑑𝑑 (N=256, K=8, Pf=0.1, 
SNR=-12dB). 
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The official USRP software is the UHD (USRP Hardware 
Driver) [5], [15] that works on Windows or Linux operating 
systems. In this work, the CR scenario was developed in 
Ubuntu Linux 14.04 using the GNU Radio 3.7.0 version and the 
GNU Radio Companion (GRC) programs [15]. GNU Radio is 
an open-source platform that offers different types of digital 
signal processing blocks. 

The type of USRP used was the N210 model [5], that 
includes a motherboard and a daughterboard. The motherboard  
includes the FPGA and all the digital signal processing. The 
daughterboards model is the SBX which operate from 400 MHz 
to 4.4 GHz [5]. A calibration of the daughterboards was 
performed to obtain the correct configuration parameters. 

For the proposed Welch method, it is necessary to developed 
the digital signal processing block [15] that is based on the 
Spectral Estimation Routine [16]. All the integrated 
environment (IDE) was developed using the Microsoft Visual 
Studio Code (MVSC) [17] and Eclipse Oxygen [18] for 
debugging purpose.   

The non-overlapping Welch block (NWB) process is shown 
in Fig. 5. The NWB was built using four GNU Radio digital 
signal processing blocks: a decimator block, which is 
responsible of segmenting the complex samples that arrives to 
the USRP, an FFT complex block, a magnitude squared block 
and a moving average block [16] that provides the average 
energy power received by the USRP. 
     

DECIMATOR 
BLOCK FFT BLOCK

MAGNITUDE 
SQUARED 

BLOCK

MOVING 
AVERAGE 

BLOCK 

WELCH TEST BLOCK

 
Fig. 5 Non-Overlapping Welch Signal Processing Block  

         
VI. Experimental Results 

 
A. Measurements Test-bed  

The test-bed setup consists of two USRP N210. One is used 
as a Primary User, PU, and generates the complex gaussian 
signal using the GRC program. Although, in a real scenario the 
primary signal will not be Gaussian, this was used to allow the 
comparison with the theoretical results.  The other SDR is used 
as SU and is connected to the Linux terminal that controls the 
Non-Overlapping Welch Block (NWB) sensing block. A 5 to 
50 dB attenuator, a power splitter and an analyzer equipment 
complete the measurements test-bed. The configuration of the 
Single Spectrum Sensing (SS) system is shown in Fig. 6. 

In the experimental test runs the PU transmission power was 
set to -10 dBm and the SNR to 12 dB. The dwell delay time, 𝜏𝜏𝑑𝑑, 
varied from 1ms to 100ms and different values of sampling rate, 
𝑖𝑖𝑠𝑠 , were tested.  

B. Test results 
To satisfy the Gaussian condition, the minimum value of L 

has to be greater than 10 [11]. Fig. 7, Fig. 8 and Fig. 9 show the 
results for Single Spectrum Sensing (SS) case considering 
sampling values equal to 1MHz, 2.5MHz and 5 MHz, 
respectively. Results show that as the sampling rate and dwell 

delay time values increase, the better the performance of the 
modified Welch method. For instance, considering a 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡  equal 
to 10%, the case with sampling rate (𝑖𝑖𝑠𝑠) equal to 5MHz and 
detection time equal to 100ms shows the better performance, 
with a 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡  equal to 98%. For the sampling rates of 1MHz and 
2.5MHz, the values 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡  are 88% and 94%, respectively. 

 

 
   Fig. 6. USRP Test-bed 
 

   
   Fig. 7 SS SDR USRP Welch for 𝐾𝐾 = 8, 𝑁𝑁 = 256, 𝐟𝐟𝐬𝐬 = 𝟏𝟏𝐌𝐌𝐇𝐇𝐌𝐌 
 

 
    Fig. 8 SS SDR USRP Welch for 𝐾𝐾 = 8, 𝑁𝑁 = 256, 𝐟𝐟𝐬𝐬 = 𝟐𝟐.𝟓𝟓𝐌𝐌𝐇𝐇𝐌𝐌 
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    Fig. 9 SS SDR USRP Welch for 𝐾𝐾 = 8, 𝑁𝑁 = 256, 𝐟𝐟𝐬𝐬 = 𝟓𝟓𝐌𝐌𝐇𝐇𝐌𝐌 
 

VII. Conclusion 
 

The main contribution of this work is to present a modified 
energy detection sensing method that is based on the original 
Welch Spectrum Sensing method that also considers the 
sampling rate and the dwell delay time parameters for an 
experimental test-bed implementation using USRPs. In 
addition, the Non-Overlapping Welch and the dwell delay 
digital signal processing blocks were implemented in Python 
and C++ using the MVSC program.  

The theoretical analysis, for different values of dwell delay 
time 𝜏𝜏𝑑𝑑 and sampling frequency 𝑖𝑖𝑠𝑠, shows that the proposed 
method provides significantly better results than those of the 
ED method. As the dwell delay time increases, the more 
efficient the modified Welch method becomes.   

An experimental test-bed was implemented to test the single 
spectrum sensing scheme and the NWB block. For a sampling 
rate (𝑖𝑖𝑠𝑠) equal to 5MHz and dwell delay time, τd = 100ms  has 
the better performance with a 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡  equal to 98%. For 1MHz and 
2.5MHz the values 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡  are greater than 85%. 

The analytical and measured results show that probability of 
detection is dependent on the sampling rate and detection time. 
The best results were obtained with a sampling rate (𝑖𝑖𝑠𝑠) equal 
to 5MHz and detection time equal to 100ms.    

The next step of this work is the evaluation of a cooperative 
spectrum sensing configuration using more SDR devices. 
Unfortunately, it was not possible to compare the testbed and 
theoretical results as the setup requires high values of SNR. 
This will be the object of future work. 
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Resumo—Com a crescente demanda de aplicações de Internet
das Coisas no agronegócio, a necessidade de conectividade em
zonas rurais tem aumentado exponencialmente. Assim, algumas
iniciativas visam aproveitar as bandas destinadas ao serviço
limitado privado disponı́veis no Brasil. Um exemplo é a utilização
da banda de 250 MHz para operação de uma rede celular
baseada em OFDM. Ao se adaptar um sistema celular para
operação em frequências mais baixas, há um inevitável aumento
da interferência entre células. Este trabalho apresenta medições
realizadas em campo para a calibração e adaptação de um
simulador de LTE, o NS-3, de forma a operar na banda de
250 MHz. Deste modo, através da simulação, este trabalho
avalia os ganhos de diversos esquemas de reuso de frequência
disponı́veis no estado da arte. Os resultados mostram o ganho da
utilização dessas técnicas, reduzindo a interferência entre células
e aumentando a vazão média para cada estação base.

Keywords—LTE, 250 MHz, Reuso de Frequência, NS-3, IoT

I. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é
um conceito tecnológico emergente e promissor que visa
revolucionar o mundo através da conexão de qualquer
objeto fı́sico. Apesar do conceito de IoT ser mais genérico,
envolvendo conexões à Internet para inúmeras aplicações,
muitas soluções estão sendo desenvolvidas para uso em
zonas rurais de forma a suportar aplicações do mercado
do agronegócio. Assim, caracterı́sticas relevantes das regiões
rurais, como o difı́cil acesso e as longas distâncias envolvidas,
impactam diretamente no desenvolvimento de soluções IoT
para o agronegócio. Infelizmente, a maioria das tecnologias
oferecidas pelas empresas de telecomunicações em áreas
urbanas não está disponı́vel em áreas remotas, o que dificulta
a utilização de tecnologias de camada de transporte adequadas
para suportar as aplicações IoT. Desse modo, o uso de bandas
de VHF (Very High Frequency) surgiu como uma opção
técnica para melhorar a propagação e otimizar a cobertura do
sistema de comunicação.

Um exemplo encontra-se em [1], no qual um sistema de
banda larga celular baseado em multiplexação por divisão
ortogonal em frequência (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing - OFDM) foi desenvolvido para o mercado do
agronegócio, operando na banda de 250 MHz. Essa tecnologia
de banda larga tem mostrado resultados satisfatórios em termos
de raio de cobertura das células e capacidade de suportar

diversas soluções IoT. Entretanto, ao se adaptar um sistema
celular para a faixa de VHF, surgem problemas referentes
à interferência entre as estações rádio-bases. Uma solução
simples é o uso de antenas direcionais visando estreitar
o lóbulo de radiação de cada setor e reduzir o lóbulo
secundário [2]. Contudo, em virtude da baixa disponibilidade
de antenas direcionais comerciais disponı́veis para esta faixa
de frequência, técnicas de controle da alocação do espectro
e do reuso do canal, conhecidas como técnicas de ICIC
(Inter-Cell Interference Coordination) [3] se destacam como
soluções viáveis para melhoria de desempenho em cenário de
propagação em VHF.

A fim de avaliar o impacto do uso de técnicas de ICIC
no sistema implementado, utilizamos um simulador de código
aberto amplamente utilizado em trabalhos de pesquisa: o
NS-3 [4]. Este simulador é adaptado para contemplar a
operação em 250 MHz. A partir de medidas de campo, o
modelo de canal usado no simulador é alterado para tornar-se
mais próximo do valores obtidos na prática. Com simulador
calibrado com o cenário real, realizamos uma análise de
desempenho das técnicas de ICIC, apresentando melhorias no
sistema, principalmente em situações de alta interferência. A
importância deste tipo de análise é ressaltada ao possibilitar
a verificação de quais tipos de serviços (vı́deo, telemetria,
telecontrole, etc.) são possı́veis nestes sistemas para cada
técnica de ICIC que venha a ser implementada no sistema
real.

O artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção II
descrevemos o cenário real que foi utilizado para obter as
medições em campo, utilizando o sistema de banda larga
operando em 250 MHz. A Seção III apresenta os detalhes da
adequação do simulador NS-3 ao sistema implementado em
campo. A Seção IV mostra um resumo dos algoritmos de reuso
de frequência considerados na análise. Já a Seção V descreve
os detalhes do conjunto de simulações executadas no NS-3. Na
Seção VI apresentamos os resultados mais importantes destas
simulações. Para finalizar, as conclusões e considerações finais
do artigo são mostradas na Seção VII.

II. CENÁRIO REAL

A Resolução 555 da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL), que destina a faixa de 225 MHz a 270 MHz ao
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Serviço Limitado Privado (SLP) em caráter primário e sem
exclusividade [5] foi publicada em 2010 com o intuito de
modernizar os rádios que ocupam esta faixa. Neste contexto,
foi desenvolvido um sistema de banda larga baseado em
OFDM operando nesta faixa e visando propiciar serviços de
banda larga e IoT ao mercado de agronegócio, pois a cobertura
de grandes áreas de plantações ou pastos é favorecida pela
melhor propagação na faixa de VHF.

O sistema desenvolvido baseia-se na pilha de protocolos
(software da estação base e terminal celular) definidos pelo
3GPP LTE Release 8 [6]. O sistema LTE (Long Term
Evolution) desenvolvido opera em modo FDD (Frequency
Division Duplex), com largura de banda de 5 MHz, dentro
das bandas da Resolução 555 descritas na Tabela I.

Tabela I
CANALIZAÇÃO UTILIZADA NO SISTEMA DE BANDA LARGA OPERANDO NA

BANDA DE 250 MHZ.

Frequência Central (MHz) Canais (Baseado na Banda
Res. 555 - ANATEL)

228.75 (Uplink), 251.25 (Downlink) 1,2,3,4,5 A
237.50 (Uplink), 265.00 (Downlink) 7,8,9,10,11 B

O sistema de banda larga operando na banda de 250 MHz
foi instalado em uma área rural do interior de São Paulo
pertencente a uma usina dedicada ao cultivo de cana. As
caracterı́sticas dos elementos utilizados para montar essa rede
celular estão descritas na Tabela II.

Tabela II
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE BANDA LARGA

OPERANDO NA BANDA DE 250 MHZ IMPLANTADO.

Nome do Elemento/Caracterı́stica Quantidade/Informação
eNodeB (Estação Base) 3 unidades

UE’s (Terminal) 10 unidades
Banda utilizada Banda A

Largura de Banda 5 MHz
Tipo de duplexação FDD

Altura das Antenas da eNodeB 40 m
Altura das Antenas da UE 3,5 m

Potência de transmissão de cada UE 30 dBm
Potência de transmissão de cada eNodeB 43 dBm

A. Arquitetura do sistema de banda larga implantado

A instalação realizada em campo do sistema de banda
larga que opera na banda de 250 MHz foi realizada segundo
a arquitetura descrita na Figura 1. Nesta Figura é possı́vel
diferenciar os principais componentes de uma rede celular.
Por exemplo, o núcleo da rede (Evolved Packet Core -
EPC), o qual é responsável por gerenciar funcionalidades
como tarifação, qualidade de serviço (Quality of Service -
QoS) de cada usuário, conectividade com redes externas,
direcionamento dos pacotes IP (Internet Protocol), processos
de paging e autenticação do usuário. Os outros elementos,
que são instalados em campo e cuidam da interface aérea,
fazem parte da rede de acesso. A rede de acesso é composta da
estação rádio-base (eNodeBs) e do terminal do usuário (User
Equipment - UE). Nota-se também na Figura 1 que as UEs
foram instaladas em máquinas que participam do processo
agrı́cola da cana. Também nesta mesma Figura é possı́vel

identificar a rede utilizada como backhaul, denominada
de rádio ponto-a-ponto (P2P), além de outras tecnologias
utilizadas nas aplicações IoT.

Figura 1. Arquitetura do sistema de banda larga.

B. Medições em campo

As medições em campo foram realizadas considerando a
topologia mostrada na Figura 2. Nesta Figura, observa-se que
a distância entre as estações rádio-bases varia entre 20 e 24 km.
A Figura 2 também indica a região com maior probabilidade
de apresentar interferência entre células.

Figura 2. Topologia do sistema de banda larga operando na banda de 250 MHz
utilizado para realizar as medições em campo.

No procedimento de medição em campo foram coletados
dados referentes a vazão (throughput), relação sinal-ruı́do
(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio - SINR) e cobertura
do sistema. O sistema atingiu distâncias de até 40 km da
eNodeB com um valor aceitável de SINR que possibilitou uma
taxa de dados de até 2 Mbps (Downlink).

III. ADEQUAÇÃO DO NS-3
Como o NS-3 somente suporta algumas bandas definidas

pelo padrão do LTE, foi necessário adaptar a configuração
EARFCN (Evolved-UTRA Absolute Radio Frequency Number)
para que a pilha de protocolos do simulador considere os
cálculos de propagação da faixa VHF. Na Figura 3, é possı́vel
observar o acréscimo da cobertura de cada célula quando o
sistema opera na banda de 250 MHz.
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Figura 3. Adaptação da configuração do módulo de LTE do NS-3 para
suportar a banda de 250 MHz. (a) Intensidade do sinal obtida no NS-3 com
EARFCN = 12 modificado para operar na banda de 250 MHz. (b) Intensidade
do sinal obtida no NS-3 com EARFCN = 12 original que opera na banda
de 700 MHz. A barra de cores representa a intensidade do sinal medido em
dBm

A partir dos valores de potência, SINR e vazão medidos em
campo, realizou-se uma calibração no modelo de atenuação em
larga escala do canal sem fio utilizado no simulador. Dentre
os modelos de larga escala definidos para o NS-3, aquele
que melhor se adaptou aos valores medidos em campo foi
o modelo de Okumura-Hata [7].

O processo de calibração consiste em alterar os parâmetros
da fórmula empı́rica de Okumura-Hata, de modo que o valores
de potência recebida, SINR e vazão fiquem mais próximos
possı́vel dos valores medidos.

A atenuação do sinal em áreas rurais abertas na fórmula
clássica de Okumura-Hata é dada por

L = Lurban − 4, 78(log f)2 + 18, 33 log f − 40, 93, (1)

em que f é a frequência da portadora transmitida e Lurban é a
perda dada no ambiente urbano que, por sua vez, é calculada
por

Lurban =69, 55 + 26, 16 log f − 13, 82 log ht −A(hr)+

(44, 9− 6, 55 log ht) log d, (2)

sendo ht e hr as alturas das antenas transmissoras e receptoras
(respectivamente), A(hr) é um fator de correção em função de
hr e do tamanho da cidade, e d a distância entre transmissor
e receptor.

Assim, as Equações (1) e (2) foram alteradas para
adequá-las às aos valores obtidos através das medições em
campo, tornando-se

L = Lurban − 4, 78(log f)2 + 18, 33 log f − 15,94, (3)

e

Lurban =69, 55 + 26, 16 log f − 13, 82 log ht −A(hr)+

(20,9− 6, 55 log ht) log d, (4)

respectivamente. A Tabela III mostra os valores de SINR
medidos em pontos do drive-test e aqueles obtidos com o NS-3
após a adequação do modelo proposta em (3) e (4).

Tabela III
COMPARAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS COM OS VALORES OBTIDOS PELO

SIMULADOR APÓS CALIBRAÇÃO.

Localização SINR Medido SINR no Simulador
Ponto 1 25,5 dB 26,5 dB
Ponto 2 23 dB 25 dB
Ponto 3 27,8 dB 25 dB

IV. ALGORITMOS DE REUSO DE FREQUÊNCIA

A possibilidade de utilizar algoritmos de reuso de frequência
fracionado (Fractional Frequency Reuse - FFR) é um
diferencial do LTE em relação às tecnologias celulares
anteriores. Através da tecnologia OFDM, é possı́vel dividir os
canais em porções menores do espectro, também conhecidos
como blocos de recursos (Resource Blocks - RBs) e alocá-los
de forma dinâmica no tempo. Os algoritmos de FFR têm o
objetivo de dividir a banda de frequências entre os usuários de
forma a diminuir a interferência entre eles, podendo também
utilizar diferentes configurações de potência para cada UE.

Neste trabalho foram avaliados cinco algoritmos
implementados no NS-3 [8]. Uma descrição resumida
dos algoritmos usados encontra-se a seguir.

A. Hard Frequency Reuse
Assim como no reuso celular tradicional, a banda é dividida

em N sub-bandas, e cada uma das N eNodeBs vizinhas
utilizam uma delas. A divisão garante menos interferência
entre as eNodeBs, a custo de uma alocação de recursos menos
inteligente.

B. Strict Frequency Reuse
A banda é dividida em N+1 sub-bandas, sendo uma dessas

sub-bandas utilizada por todas as eNodeBs na região próxima a
estação rádio-base (centro da célula). Para a área mais distantes
da estação rádio-base (borda da célula), cada eNodeB usa uma
sub-banda diferente.

C. Soft Frequency Reuse
A banda é dividida em N sub-bandas e cada eNodeB

vizinha pode utilizar uma sub-banda na borda. Além disso,
a banda inteira pode ser utilizada nos centros da célula.

D. Fractional Soft Frequency Reuse
De forma similar ao Strict Frequency Reuse, a banda é

dividida em N+1 sub-bandas, sendo uma delas compartilhada
entre as eNodeBs. Cada eNodeB usa uma sub-banda diferente
na borda. Contudo, cada eNodeB pode utilizar a sub-banda da
borda das outras eNodeBs com uma potência mais baixa.

E. Enhanced Frequency Reuse
Cada eNodeB opera com uma parte da banda, que é também

dividida em duas outras sub-bandas: uma parte é exclusiva da
célula e a outra pode ser utilizada pelas outras células. Para a
eNodeB utilizar uma sub-banda pertencente a outra célula, ela
deve monitorar as informações de qualidade do canal (Channel
Quality Information - CQI) reportadas pelas UE’s. Se o valor
de CQI estiver acima de um limiar para uma UE, a eNodeB
pode utilizar a sub-banda de outra célula para esta UE.

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

779



V. SIMULAÇÃO

A fim de avaliar os algoritmos de FFR no sistema LTE
adaptado para operação em 250 MHz, utilizamos o simulador
NS-3, amplamente conhecido e testado pela comunidade
cientı́fica [4].

Como as simulações devem refletir o cenário real o máximo
possı́vel, o simulador foi ajustado para os parâmetros descritos
na Tabela II. As eNodeBs foram posicionadas conforme
mostrado na Figura 2. Cada simulação executada teve uma
duração de 2,5 s de tempo de rede.

As simulações foram configuradas para avaliar a capacidade
total do enlace de descida (downlink). Deste modo, o tráfego
gerado foi do tipo CBR (Constant Bit Rate) sobre o protocolo
de transporte UDP (User Datagram Protocol).

Para avaliar os algoritmos de FR, as UEs foram
posicionadas de três formas diferentes:

(I) UEs na borda - Foram executadas 20 simulações com as
UE’s posicionadas na borda da célula. A cada simulação
acrescentou-se uma UE para cada eNodeB.

(II) UEs no centro - As UEs foram posicionadas no centro da
célula, em uma zona de baixa interferência e, da mesma
forma que o cenário (I), aumentou-se a quantidade de
UE’s para cada simulação.

(III) UE’s posicionadas de forma aleatória - 80 UE’s foram
posicionadas na área de cobertura de forma aleatória e
conectada a eNodeB com a o melhor sinal. Foram feitas
20 simulações com 80 UE’s em cada simulação

Os cenários (I) e (II) refletem a situação em que as UE’s
estão todas posicionadas de forma próxima. Na aplicação
especı́fica para o sistema implantado, que é o cultivo da
cana-de-açúcar, este tipo de cenário reflete a situação em que
caminhões de transporte conectados à Internet se agrupam
para recebimento e/ou entrega da cana-de-açúcar. Tais cenários
podem também ocorrer em outras culturas ou na pecuária,
com o agrupamento do gado em áreas de pasto menores ou
nas técnicas de pastejo rotacionado, dentre outras situações.
O cenário (III) mostra uma situação mais genérica, com
posicionamento aleatório, e visa analisar o comportamento do
sistema com uma grande quantidade de UE’s.

As métricas de desempenho avaliadas foram vazão por UE
nos cenários (I) e (II), e a vazão por eNodeB e a justiça no
cenário (III). Para avaliar a justiça, foi utilizado o ı́ndice de
justiça de Jain ρ, que varia de 0 (menos justo) a 1 (mais justo),
dado por [9]

ρ =

(
n∑

i=1

ai

)2

n
n∑

i=1

(ai)
2

, (5)

em que ai é a vazão em bits por segundo da UE i, e n a
quantidade de UE’s operando durante o tempo avaliado.

VI. RESULTADOS

A Figura 4 mostra os resultados das simulações para a
vazão por UE no cenário (I). Neste caso, a alta interferência

limita o desempenho do sistema, reduzindo a vazão das UE’s.
Observa-se que, quando todas as UE’s estão em uma região de
maior interferência, o algoritmo de Hard FR apresenta melhor
desempenho. Isto já era esperado, pois este algoritmo é o que
garante menor interferência, porém sem nenhuma flexibilidade
para mudanças na alocação do espectro. A técnica de Soft
FR apresenta desempenho muito próximo à de Hard FR,
porém com a vantagem de maior flexibilidade para alocação
de RB’s, caso as UE’s se encontrem em uma situação de
menor interferência. As técnicas restantes apresentaram um
desempenho menos satisfatório devido ao fato de reservarem
parte da banda para UE’s com menor interferência.

Figura 4. Vazão média por UE no cenário (I).

Figura 5. Vazão média por UE para o cenário (II).

Quando todas as UE’s estão em situação de menor
interferência (cenário (II)), não utilizar nenhum algoritmo de
reuso é a alternativa que garante a maior vazão possı́vel, visto
que as UE’s podem transmitir em toda a banda de frequências,
sem perda da qualidade de serviço. Isto é observado na
Figura 5. Nota-se também que a técnica de Soft FR apresenta
desempenho semelhante a não utilizar nenhum algoritmo. Por
reservarem uma sub-banda para UE’s com maior interferência,
os algoritmos de Fractional Soft FR, Strict FR, Hard FR e
Enhanced FR apresentam um pior desempenho, sendo definido
pelo tamanho desta sub-banda alocada.
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Figura 6. Vazão média por eNodeB para o cenário (III).

Figura 7. Índice de justiça médio por eNodeB para o cenário (III)

As Figuras 6 e 7 mostram a vazão média e a justiça
por eNodeB para a campanha de simulações referente ao
cenário (III). O cenário em que as UE’s estão posicionadas
aleatoriamente ilustra o ganho das técnicas de reuso de
frequência. Nota-se que todas as técnicas obtiveram uma vazão
maior do que quando não se utiliza nenhum algoritmo. A
técnica de Hard FR, apesar de não apresentar ajuste de banda
de cada célula, obteve o melhor desempenho em vazão e
justiça. O algoritmo de Soft FR apresentou o pior desempenho
entre todos os algoritmos de reuso, pois ele permite que
todas as células usem a banda inteira no centro, causando
interferência nas outras células. Os outros algoritmos de reuso
de frequências apresentaram valores de vazão semelhantes,
porém com menor ı́ndice de justiça para o algoritmo de
Fractional Soft FR. Os algoritmos apresentaram desempenho
abaixo do Hard FR indicando que, em um cenário de maior
interferência devido a propagação em VHF, não há distinção
entre a interferência sofrida no centro e na borda da célula.

VII. CONCLUSÕES

Este trabalho analisou o efeito de técnicas de reuso de
frequência com o intuito de reduzir a interferência em redes
LTE operando em 250 MHz. Esta análise baseou-se em
uma adaptação do simulador de redes NS-3 para operação
nesta faixa de frequência. A partir de dados obtidos de um
sistema de banda larga instalado e testado em uma região de
plantação de cana-de-açúcar, configurou-se os parâmetros do

simulador e calibrou-se o ambiente de propagação, a fim de
refletir o cenário rural. Deste modo, utilizando os resultados
obtidos neste trabalho, é possı́vel inferir a melhor estratégia
que será utilizada, considerando elementos e limitações reais
vivenciadas em campo.

A importância de utilizar uma estratégia de ICIC
torna-se evidente quando se avalia os diferentes cenários de
interferência. Um cenário muito comum em aplicações rurais
é o agrupamento de UE’s em uma região da célula, seja na
borda, seja no centro da célula. Não utilizar nenhuma técnica
só é vantajoso em um cenário de baixa interferência, mas
apresenta o mesmo desempenho que a técnica de Soft FR.
O ganho ao utilizar estas técnicas se potencializa quando
a análise é realizada com as UE’s nas bordas das células
(cenário (I)). Por exemplo, em um sistema com 4 UE’s por
célula, a vazão média por UE aumentou de 0,15 Mbps para
1,13 Mbps com uso dos algoritmos de Hard FR e Soft FR.
Na prática, significa que a UE pode suportar serviços de
vı́deo (vazão acima de 800 Kbps) em vez de somente suportar
serviços de telemetria (acima de 100 Kbps). Em um cenário de
posicionamento aleatório das UE’s, os algoritmos de Hard FR
e Strict FR apresentaram um ótimo desempenho na medição
do ı́ndice de justiça (superior a 70%).
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Abstract—This paper presents a practical implementation of
a cognitive radio system in order to mitigate the interference
of devices, operating in any technology standard, that share
the same geographic space. The results of a 802.11 network
were measured using the proposed work when submitted to
an environment shared with 802.15.4 motes. The measured data
shows an increase of 43.74% in the communication rate of the
802.11 standard after the proposed solution implementation. This
is a promising alternative to the Internet of Things scenario,
which suggests a growing number of devices connected in the
most varied spaces.

Keywords—Cognitive Radio, Internet of Things, Spectrum
Sharing

Resumo—Este artigo apresenta a implementação prática de
um sistema de rádio cognitivo com o objetivo de mitigar a
interferência de quaisquer dispositivos, operando em qualquer
padrão de tecnologia, que compartilhem o mesmo espaço
geográfico. Foram medidos os resultados de uma rede no padrão
802.11 quando submetida a um cenário de compartilhamento
do ambiente com motes no padrão 802.15.4. Os dados medidos
mostram uma melhoria de 43,74% na taxa de comunicação do
padrão 802.11 após a atuação da solução proposta. Essa se mostra
uma alternativa promissora para o panorama da Internet das
Coisas, que sugere um número cada vez maior de dispositivos
conectados nos mais variados espaços.

Palavras-chave—Compartilhamento espectral, Internet das
Coisas, Rádio Cognitivo

I. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of Things)
tem como pressuposto oferecer conectividade a qualquer
dispositivo, em qualquer momento e lugar. Diante da variedade
de dispositivos que podem estar conectados em um ambiente,
uma grande diversidade de tecnologias para dispositivos
sem fio pode estar presente em um único cenário. Surge,
portanto, a preocupação em manter tais tecnologias em
perfeita convivência [1] [2]. Uma das questões importantes
para a coexistência de diversas tecnologias sem fio é
o compartilhamento do espectro de frequências [3]. Dois
exemplos de padrões de comunicação sem fio que podem atuar
em faixas de frequência coincidentes é o 802.11 e o 802.15.4.
A Figura 1 a seguir ilustra as faixas de frequência desses
padrões quando operam próximos à frequência de 2,4GHz.

Alguns modelos de algoritmos, bem como modelos
analı́ticos com medições práticas, buscam a convivência dos

padrões supracitados. Golmie [5] e Howitt [6] propuseram
um modelo para agendamento de uso do 802.11 e 802.15.4.
Já [7] implementou os mesmos algoritmos com medições
em uma rede de maior escala. Outros experimentos com
diferentes configurações de redes 802.15.4 e 802.11 foram
realizados em [8] [9] [10] [11]. Este artigo propõe uma
solução embarcada de rádio cognitivo a fim de permitir o
compartilhamento espectral para quaisquer tecnologias sem
fio que compartilhem o mesmo espaço geográfico, estando
elas em redes de pequena, média ou larga escala. Algumas
abordagens foram propostas para o estudo do aprimoramento
das técnicas de sensoriamento espectral [12] [13]. Este
trabalho apresenta como maior contribuição a análise da
mitigação da interferência de sensores para Internet das Coisas
nas redes sem fio já existentes, em um cenário real.

Um rádio cognitivo consiste em um dispositivo capaz
de sensoriar o espectro de frequências e o ambiente
no qual está inserido para alterar suas caracterı́sticas de
transmissão/recepção como frequência e potência, melhorando
a experiência do usuário [14]. Um dispositivo que permite a
implementação de um rádio cognitivo é um rádio definido por
software (SDR, do inglês software defined radio), que possui
suas caracterı́sticas de transmissão e recepção configuráveis
com um programa [15]. Este trabalho se trata de uma evolução
da arquitetura publicada em [16] [17] [18], trazendo como
novidade o oferecimento de um serviço de identificação e
também redirecionamento automático da transmissão/recepção
para o canal mais livre de interferências, em um ambiente
onde dispositivos conectados sem fio operam com diferentes
tecnologias. São realizadas medidas da operação de uma rede
Wi-Fi que sofre interferência de uma rede de sensores no
padrão 802.15.4 composta por sete motes.

O restante desse artigo é dividido como segue. A Seção 2
descreve o funcionamento do sistema. A Seção 3 especifica
o cenário de testes da proposta. A Seção 4 apresenta os
resultados obtidos. Por fim, a Seção 5 traz as conclusões
deste artigo e aponta para seus direcionamentos futuro
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Figura 1. Canais dos padrões 802.11 e 802.15.4 na frequência de 2,4GHz. Adaptado de [4].

II. SISTEMA DE RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE PARA
IOT

A. Hardware

A arquitetura de hardware da proposta faz uso de um SDR
HackRF One que opera de 1 MHz a 6 GHz, com 20 MHz de
largura de banda, de código aberto. O software é processado
em qualquer hardware com capacidade de processamento a
partir de 1 GHz, sendo, neste esquema, utilizado um notebook
com processador Intel(R) Core(TM) i7, de 1,80 GHz de clock.
A Figura 2 ilustra o esquema de hardware da célula de
sensoriamento.

Figura 2. Célula de sensoriamento do Rádio Definido por Software para IoT.

B. Firmware

O software para identificação do melhor canal para se
transmitir controla o SDR através da plataforma GNU Radio.

O GNU Radio é um conjunto de ferramentas de código aberto
para a implementação de rádios definidos por software. No
GNU Radio, o algoritmo segue por blocos que transformam o
fluxo de dados em vetores de 1024 posições e são convertidos
para o domı́nio da frequência através de um bloco de FFT. Em
seguida, calcula-se o módulo do fluxo gerado, que é convertido
de tensão para energia na escala logarı́tmica. A Figura 3
descreve o fluxograma do algoritmo de sensoriamento que faz
uso do GNU Radio.

Para que todos os canais do padrão 802.11 sejam varridos
(uma vez que o hardware HackRF One possui 20 MHz de
banda e os canais do padrão possuem 22 MHz) um script
principal na linguagem shell script executa o algoritmo de
sensoriamento efetuando a troca de frequências das faixas
a serem sensoriadas de 11 em 11 MHz. Dessa forma, os
resultados completos de um canal são obtidos através de
duas varreduras de 11 MHz. O mesmo princı́pio é aplicado
para outros padrões de comunicação. Os valores das amostras
obtidas de cada um dos canais são salvos em arquivos
binários. O script principal executa firmwares na linguagem
de programação python que realizam o cálculo da energia
do canal e trocam o dispositivo de transmissão assinante do
serviço para o canal com menor energia detectado. A Figura
4 ilustra o esquema realizado pelo firmware completo do
sistema.

A hipótese do problema teste que representa o
sensoriamento espectral [19] é:{

H0 : Sinal primário ausente
H1 : Sinal primário presente, (1)

em que H0 denota que não existe usuário primário em
uma frequência particular e H1 representa a ocupação de uma
banda especı́fica por um usuário licenciado.

Nós podemos medir o desempenho de um sensoriamento
espectral com o uso da probabilidade de detecção, PD, e a
possibilidade de falso alarme, PFA. PD e PFA são descritos
como [19]:
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Figura 3. Fluxograma do algoritmo de sensoriamento.

Figura 4. Fluxograma do firmware completo do sistema.

PD : Pr(H1|H1) = Pr(T > γ|H1)
PFA : Pr(H1|H0) = Pr(T > γ|H0),

(2)

em que Pr é a probabilidade do evento; T é a estatı́stica
de teste do espectro sensoriado e γ é o limiar de decisão.
Quando T está acima de γ, o canal é dado como ocupado.
Do contrário, o canal é dado como vazio. O objetivo de cada
técnica de sensoriamento espectral em um rádio cognitivo é
calcular a estatı́stica de teste T, como demonstrado em 2.

Existem diversas técnicas para o levantamento da estatı́stica
de teste T, como o sensoriamento por filtro casado,
sensoriamento baseado em cicloestacionaridade, detecção
de energia e outros. O método de detecção de energia,
diferente dos demais, não precisa de conhecimento prévio
total ou parcial das caracterı́sticas dos sinais a serem
detectados, nem do canal de comunicação [20]. Esta é uma
asserção fundamental para o sensoriamento de um cenário
de dispositivos de IoT diversos com padrões de comunicação
diferentes e desconhecidos. Por essa razão, o método de
detecção de energia foi escolhido para a elaboração do
algoritmo de sensoriamento espectral do sistema proposto.

No método de detecção de energia, a estatı́stica de teste para
N amostras recebidas é calculada por [21]:

T =
1

N

N∑
n=1

∣∣X(n)2
∣∣ (3)

A junção do módulo da potência das amostras medidas de
acordo com a Fórmula 3 é realizada tal qual ilustrado no
fluxograma da Figura 3. No entanto, dada a dinamicidade
do ruı́do no cenário real, erros de estimação poderiam reduzir
o desempenho da técnica caso a definição do limiar de decisão
γ seja equivocada. Além disso, com a grande quantidade de
dispositivos conectados que se prevê com o surgimento da
Internet das Coisas, é possı́vel que, em um dado momento,
todos os canais do padrão sensoriado estejam ocupados. Este
trabalho avalia os ganhos obtidos quando se opta por operar
no canal de menor interferência de outros dispositivos. Logo,
um limiar de decisão não é calculado, mas sim o canal de
menor energia para se transmitir. Este critério é utilizado
para a execução do bloco “Processamento de resultados”
demonstrado na Figura 4. Uma vez estabelecido o canal
de menor energia, a rede é deslocada para operação em seu
novo canal e o processo pode ser repetido sempre que outro
canal ofereça menor interferência, respeitando uma diferença
mı́nima de energia entre canais para provocar a troca.
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III. IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENÁRIO REAL DE TESTES
PARA O SISTEMA PROPOSTO

Para o teste do sistema elaborado foram escolhidas as
tecnologias 802.11 e 802.15.4. As medições foram executadas
em campo aberto, livre de interferências externas além das
consideradas como parte do experimento. Os dispositivos
presentes são dois notebooks com placa de rede no padrão
802.11, um roteador TP-Link N750 Openwrt e sete motes
cc2650/roteador de borda Smart RF06, todos da Texas
Instruments com o sistema operacional contiki e operando no
padrão 802.15.4.

O roteador 802.11 opera no canal 7 do padrão 802.11 e
ambos os notebooks se conectam diretamente a ele. Entre
os notebooks é aberto um socket TCP para transmissão de
mensagens e monitoramento da rede. Os motes cc2650 operam
em rede no canal 18 do padrão 802.15.4, canal coincidente
com o 7 do padrão 802.11, como anteriormente mostrado na
Figura 1. O roteador 802.11 transmite com potência de 22
dBm, enquanto os motes e o roteador de borda Smart RF06
transmitem com potência de 5 dBm. A Figura 5 ilustra o
cenário implementado.

Figura 5. Cenário de testes.

Com ambas as redes operando simultaneamente, o sistema
de rádio cognitivo para IoT é iniciado.

IV. RESULTADOS

A taxa dos pacotes enviados através do socket TCP foi
avaliada para cada vez que um novo mote cc2650 entrou na
rede 802.1.5.4, dentre os sete separados para este trabalho. A
Figura 6 mostra o decaimento da taxa do socket TCP 802.11
a cada mote interferente conectado à rede 802.15.4 quando a
rede 802.11 está no canal 7.

Com os sete motes 802.15.4 presentes na rede, o algoritmo
levantou a soma das amostras de energia de cada um dos
canais. A Figura 7 ilustra os resultados normalizados na
escala logarı́tmica. A partir dela, pode-se perceber que os
canais 802.11 próximos ao 7, que é o canal interferido pelos
motes, possuem maior energia dentre as amostras colhidas. Já
os canais 1, 2 e 13 apresentam menor energia das amostras
levantadas, dada a distância destes canais em relação ao canal
de operação dos motes interferentes. O canal 2 apresentou uma

Figura 6. Variação da taxa 802.11 após o acréscimo de motes interferentes
802.15.4.

queda de interferência cerca de 0,75dB mais acentuada que
o canal 1, mesmo estando mais próximo das interferências.
Essa situação ocorre devido às variáveis de radiofrequência
envolvidas no cenário, como a perda de retorno das antenas do
roteador 802.11 e da HackRF, que variam para cada frequência
de operação e o ruı́do em cada canal no instante de medição.

Figura 7. Valor da soma do módulos das amostras de energia de cada canal
analisado seguindo a divisão de canais do padrão 802.11.

Para a rede 802.15.4 operando com os sete motes, a taxa
obtida pela rede 802.11 foi de 9,19 Mbps. Com os valores de
energia medidos por canal, o algoritmo chaveou a operação
do roteador da rede 802.11 para o canal 2. O resultado da
taxa atingida após a estabilização do roteador e dos notebooks
802.11 no canal 2 foi de 13,21 Mbps, uma melhoria de 43,74%
na taxa obtida no socket TCP estabelecido entre os notebooks
conectados ao roteador 802.11.

V. CONCLUSÕES

Este artigo trouxe como proposta a implementação real de
um sistema de sensoriamento espectral capaz de identificar
interferências de qualquer tipo de tecnologia, incluindo o
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padrão 802.15.4 utilizado em Internet das Coisas. Além
disso, o sistema desloca o dispositivo em questão para uma
banda de operação de menor energia proveniente de outros
transmissores próximos. O objetivo de melhorar a operação
de uma dada rede de dispositivos quando o espaço no qual ela
se encontra é compartilhado com outras redes foi alcançado.

Sugere-se como trabalho futuro o teste de um cenário que
averigue o efeito da situação inversa à realizada neste relato:
medir o efeito do sistema quando se busca a troca para o
melhor canal para os motes 802.15.4, quando interferidos pela
tecnologia 802.11. Desse modo, é possı́vel identificar qual
dos casos promove resultados mais efetivos e se torna mais
interessante para a perspectiva da IoT. Além disso, pode-se
estender essa comparação para outros padrões, como para o
IEEE 802.19.

Pretende-se também oferecer este sistema no formato de um
serviço a quaisquer dispositivos que se comuniquem utilizando
a proposta de Internet do Futuro NovaGenesis [22]. A oferta
de um serviço como o desenvolvido a qualquer rede de
IoT caracteriza uma alternativa promissora para os novos
panoramas encontrados: dispositivos cada vez mais diversos,
cada vez mais conectados, e escassez de largura de faixa
de radiofrequência para prover conectividade de sensores e
atuadores.
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Resumo—Neste trabalho o modelo de predição de perda de
percurso Standard Propagation Model (SPM) foi ajustado com
o uso de algoritmo genético (AG) e também foram analisadas as
caracterı́sticas de propagação de uma área arborizada na cidade
de Belém-Pará na faixa de frequência de 2,6 GHz. O artigo
também faz uma análise comparativa com modelos clássicos
como Modelo de Espaço Livre, Modelo Okumura-Hata, Modelo
Walfisch-Ikegami, Modelo COST 231, Modelo Ericsson 9999,
Modelo ECC-33, Modelo SUI e Modelo SUI Estendido usando o
software Matlab. Será descrito como o SPM pode ser calibrado
e aplicado como uma ferramenta de planejamento de rádio em
uma determinada área com floresta. Para tanto, foi realizada uma
campanha de medição (drive test – DT) na cidade de Belém-PA
em uma área arborizada. O SPM e o WalfischIkegami mostraram
o menor erro de perda de percurso para a área arborizada em
comparação com todos os outros modelos de propagação.

Palavras-chave—Propagação, SPM, LTE, arborizada, algo-
ritmo genético.

I. INTRODUÇÃO

O Long Term Evolution (LTE) é considerado um dos
sistemas celulares mais importantes proposto pelo 3GPP (3rd
Generation Partnership Project). Ele foi criado com o objetivo
de fornecer taxas de dados mais altas para aplicações móveis
[1]. O LTE adota o Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência
Ortogonal (OFDMA) como a técnica base para o comparti-
lhamento de recursos entre vários usuários. O 3GPP ampliou
ainda mais a proposta original do LTE, a qual é conhecida
como LTE-Advanced. Esta nova proposta visa alcançar taxas
de dados de até 1 Gbps e 500 Mbps em downlink e uplink,
respectivamente. O LTE é a tecnologia de celular de mais
rápido crescimento e espera-se que aumente sua presença nos
próximos anos, assim como o progresso em direção ao LTE-
Advanced.

Há uma grande disputa entre as operadoras para entregar
a qualidade de experiência esperada a seus usuários, a qual
exige habilidades sofisticadas no planejamento de redes [2].
O LTE é a tecnologia celular de mais rápido crescimento
e é esperado aumentar sua presença nos próximos anos
[2]. Contudo, encontrar um modelo preciso para perdas de
propagação é um dos principais problemas no planejamento de
uma rede de rádio móvel. A capacidade de prever a potência
mı́nima que um transmissor deve irradiar para fornecer uma
cobertura com qualidade aceitável em uma área de serviço e

a capacidade de estimar o efeito provável de tais transmissões
nos serviços em áreas adjacentes são condições crı́ticas para
melhorar as técnicas de reutilização de frequência, esquemas
de compartilhamento de banda entre diferentes serviços e para
o sucesso de sistemas sem fio [3]. A escolha do modelo de
propagação apropriado para um sistema sem fio em determi-
nado tipo de ambiente é, portanto, um fator crucial no processo
de planejamento e projeto de redes para dispositivos móveis.

Atualmente, duas estratégias para prever perdas de
propagação estão em uso: uma é derivar um modelo de
propagação empı́rico a partir de dados de medição e a segunda
é usar um modelo de propagação determinı́stico [4].

Neste artigo apresentamos as caracterı́sticas de propagação
da cidade de Belém, em um ambiente arborizado com base
em alguns modelos de propagação clássicos da literatura, com
ênfase no modelo de propagação padrão (SPM), considerando
as medidas realizadas em campo.

O SPM é um modelo de propagação ajustável [5] e tem sido
usado em muitas ferramentas de planejamento, como ATOLL
[6], Asset [7] e Planet [8]. Neste trabalho, o modelo SPM
foi escolhido devido sua adaptabilidade satisfatória em um
determinado ambiente [5]. Outros trabalhos usaram o SPM
para predição de perda de percurso [4] [9] [10] [11][4-9-10-
11], mas até onde foi investigado, nenhum utilizou otimização
bioinspirada e nem foram desenvolvidos modelos levando-se
em conta um ambiente arborizado e frequência em 2,6 GHz.

Assim, nesta proposta é feita também uma comparação entre
os modelos clássicos de propagação e o modelo SPM para
descobrir o modelo com menor perda de percurso sob o ponto
de vista da cobertura. Foi investigada também, a precisão de
predição desses modelos. Uma campanha de medição foi rea-
lizada para coletar a potência recebida pelo sinal de referência
de uma estação rádio base operando na frequência de 2,6
GHz. Finalmente, é proposto um modelo empı́rico ajustado
para predição de perda pela otimização dos parâmetros SPM
para uma melhor representação do comportamento do sinal no
local.

Este documento está dividido nas seguintes seções. Na seção
II é descrita a campanha de medição feita na cidade de Belém.
Na Seção III são referenciados os modelos de propagação
utilizados, sendo principalmente descrito o SPM. Na Seção IV
é apresentado o algoritmo de calibração, ou seja, a descrição da
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abordagem do algoritmo genético. Na Seção V, os resultados
são apresentados e, finalmente, na Seção VI, as conclusões e
trabalhos futuros são mostrados.

II. CAMPANHA DE MEDIÇÃO

Os modelos de propagação por perda de percurso podem
dar resultados divergentes se forem usados em ambientes
diferentes daqueles em que foram projetados inicialmente [12].
Por isso, a próxima etapa deste trabalho consiste na avaliação e
medição da potência recebida pelo sinal de referência na área
arborizada, apresentada na Fig. 1, do municı́pio de Belém,
localizado no nordeste do estado do Pará.

Figura 1. Vista aérea da região densamente arborizada em Belém-PA [13].

As medições foram realizadas em uma rede LTE na faixa
de 2,6 GHz. O site desta operadora tem uma configuração
padrão, com antenas setorizadas, cada uma direcionada a um
azimute especı́fico, para atender uma determinada região, e a
soma das antenas deve cobrir uma área de 360º do site. A
potência transmitida da antena tem o valor de 40 dBm, ganho
de 15.4 dBi e está a uma altura de 40 m em relação ao solo. A
localização da antena transmissora bem como a rota medida
em ambiente arborizado está mostrada na Fig. 2, sendo a rota
feita quatro vezes em uma velocidade média de 20 km/h e o
aplicativo foi configurado para medir um ponto a cada 2 m.

Figura 2. Ambiente de radiopropagação arborizado com a rota de medição.

As medições de potência recebida pelo sinal de referência
(RSRP, do inglês Reference Signal Received Power) foram re-
alizadas na região arborizada da cidade usando um dispositivo
móvel na altura de 1,5 m em relação ao solo, obtidos através
do aplicativo G-NetTrack, o qual tem a função de testar e
monitorar redes 2G, 3G e 4G. Permitindo a visualização dos
dados em um mapa. Neste aplicativo, vários dados são gerados
no dispositivo onde o mesmo se encontra instalado [22].

III. MODELOS DE PROPAGAÇÃO

Modelos de propagação são necessários para entender as
caracterı́sticas de propagação de um sinal, sendo cruciais para
o planejamento de sistemas sem fio, podendo ser classificados
como determinı́sticos e empı́ricos.

Os modelos determinı́sticos fornecem alta precisão na
predição do nı́vel do sinal de recepção, no entanto, impli-
cam em um maior tempo de processamento e alto custo
computacional. Já os modelos empı́ricos são baseados em
observações e medições, sendo usados principalmente para
estimativa de perda de percurso com uma precisão de nı́vel
de sinal aceitável. Como esses modelos não consomem muito
tempo de processamento, os mesmos são, amplamente, usados
no processo de implantação e planejamento de redes sem fio.

O modelo mais simples é o sombreamento log-normal
[14], o qual descreve a atenuação com a distância, com ele
é possı́vel caracterizar o coeficiente de perda do ambiente
em estudo através de regressão linear aplicado aos dados
medidos. A Equação 1 considera esses efeitos do ruı́do e do
sombreamento sobre a perda por percurso, a qual em medições
realizadas em campo têm mostrado que, para qualquer valor
de distância, a perda por percurso é uma variável aleatória com
distribuição log-normal em torno do valor médio dependente
da distância [14],

PL(dB) = PL(do) + 10nlog(
d

do
) +X(σ) (1)

onde X é a variável aleatória com distribuição gaussiana
de média zero e desvio padrão σ, valor esse medido comu-
mente em dB. Esse fenômeno produzido pela distribuição log-
normal, nas amostras do sinal propagado é conhecido como
sombreamento log-normal.

Na Fig. 3 é apresentado o gráfico mostrando o espalhamento
dos dados medidos, o cálculo do expoente de perda e os dados
preditos a partir do modelo de sombreamento log-normal. O
valor do expoente de perda foi gerado a partir de regressão
linear para encontrar um valor que minimize o desvio entre
os dados medidos e preditos, sendo obtido o valor de 3,063
e desvio padrão igual a 6,603. O valor do expoente de perda
demonstra que o ambiente é bem obstruı́do.

Os modelos de espaço livre [14], Okumura-Hata [15],
Walfisch-Ikegami [16], COST 231 [17], Ericsson 9999 [18],
ECC-33 [19], SUI [20], SUI Estendido e o modelo SPM foram
considerados para a estimativa de perda de percurso.

O Modelo de Propagação SPM é baseado em fórmulas
empı́ricas (fórmula de Hata) e um conjunto de parâmetros,
sendo que o seu modelo padrão é adequado para predição na
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Figura 3. Dados medidos versus predito com o modelo sombreamento log-
normal.

faixa de 150 MHz a 3500 MHz em longa distância (1 km < d
< 20 km) [5]. No entanto, os parâmetros podem ser ajustados
de acordo com as condições reais de propagação.

O SPM é baseado na fórmula 2 [21].

PL = K1 +K2 ∗ log d+K3 ∗ logHtxef f

+K4 ∗ difractionloss+K5 ∗ log d
∗ logHtxef f +K6 ∗Hrx +K7 ∗
logHrx +Kclutter ∗ Fclutter +Khillos (2)

De acordo com [5] a equação do SPM define o efeito
entre potência recebida e potência transmitida, considerando
todas as perdas geradas para o ambiente, neste ponto é
necessário entender que todas as perdas dependem de offset
constante, distância entre o receptor e o transmissor e seu
efeito logarı́tmico, considerando a altura efetiva da antena
móvel tanto quanto o transmissor, assim como o recebimento,
perdas devido à difração sobre um caminho obstruı́do e o
efeito do clutter.

IV. OTIMIZAÇÃO DO MODELO SPM USANDO ALGORITMO
GENÉTICO

As metas de qualidade são definidas em função do objetivo
geral, necessária para minimizar o erro entre o modelo de
propagação e os dados medidos.

Para otimizar o modelo de propagação SPM foi usada uma
técnica de otimização bioinspirada com controle de elitismo
(uma variante do NSGA II [21]). O AG elitista sempre
favorece indivı́duos com melhor valor de aptidão. Além disso,
também favorece indivı́duos que podem ajudar a aumentar
a diversidade da população, mesmo que tenham um valor
menor de aptidão. É importante manter a diversidade da
população para a convergência em uma frente de pareto ideal.
A diversidade é mantida pelo controle dos membros da elite
da população a medida que o algoritmo avança.

Neste trabalho um gene foi representado por sete parâmetros
K e todos juntos formaram um cromossomo. Um gene pode

Tabela I
RESTRIÇÕES AOS VALORES DOS PARAMÊTROS K.

Parâmetros Mı́nimo Máximo
K1 0 100
K2 20 70
K3 -20 20
K4 0 1
K5 -10 0
K6 -1 0
K7 -10 0

ter valores que representam as faixas de valores permiti-
dos na Tabela I. Cada possı́vel cromossomo representa uma
combinação de parâmetros e a qualidade do cromossomo foi
avaliada usando a função aptidão definida como o erro médio
quadrático (EMQ) entre os dados medidos e o predito com o
modelo SPM.

Tendo o cromossomo e como seria avaliado foi possı́vel
aplicá-lo a um algoritmo genético (AG), o qual, em cada
interação, realizou a seleção pelo método do torneio, o crosso-
ver por ponto de corte em 80% do cromossomo e uma mutação
a uma taxa de 0,14.

Nas simulações o número total de gerações foi definido
como 100, o tamanho da população de 100 e o tempo de
processamento foi de aproximadamente 7,78 segundos.

A convergência do AG no processo de otimização do
modelo de propagação SPM pode ser observado na Fig. 4, na
qual o valor EMQ ou valor aptidão, decresce rapidamente de
19 para aproximadamente 2 em um intervalo de 14 iterações.
Desse modo, os valores de K encontrados, e que foram
utilizados, são os que possuem menor EMQ.

Figura 4. Evolução da função aptidão do AG (valor do erro médio quadrático).

Na Tabela II são mostrados os valores de K antes (para
ambiente urbano e suburbano) e depois da execução da
otimização bioinspirada AG, os quais possuem menor EMQ.
Para a região arborizada os valores iniciais utilizados para o
K foi o suburbano.
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Tabela II
VALORES TÍPICOS DOS PARAMÊTROS K PARA SPM NÃO AJUSTADO E

VALORES OIMIZADOS PELO AG.

Parâmetros Urbano Suburbano Otimizado
pelo AG

K1 17.4 17.57 22.33
K2 45.9 44.9 53.87
K3 5.83 5.83 -1.79
K4 0.5 0.8 0.23
K5 -6.55 -6.55 -6.35
K6 0 0 -0.88
K7 0 0 5.88

V. RESULTADOS

Nesta seção, serão apresentados os resultados da simulação
dos modelos de propagação escolhidos para comparar com o
modelo SPM, o qual foi otimizado pelo algoritmo genético
para a cidade de Belém, em ambientes arborizados.

A Fig. 5 mostra todos os modelos juntos em comparação
com os dados das medições. Como pode ser visto, a melhor
concordância com os dados medidos é apresentada pelo SPM e
o qual mostrou o pior desempenho de predição foi o modelo
Ericsson 9999. Na Fig. 6 somente os quatro modelos com
menor EMQ foram plotados para melhor visualização dos
dados preditos comparados com os dados da medição na
região arborizada, onde é possı́vel observar o modelo SPM
convergindo com os dados medidos e o modelo COST231
apresentando maior divergência.

O ajuste do modelo sombreamento log-normal possibilitou
o cálculo do expoente de perda de percurso do cenário de
medição, com valor igual a 3,063 e desvio padrão do erro igual
a 6,603. Valores tı́picos de ambientes densamente arborizados,
caracterı́stica esta inerente da região amazônica.

Figura 5. Modelos de predição de perda de percurso versus dados medidos.

Na tabela III é apresentado o erro EMQ dos modelos de
propagação e pode-se observar que o SPM e o Walfisch-
Ikegami são os melhores modelos de predição para ambientes
arborizados por apresentarem menor valor de EMQ, ou seja,
se aproximaram mais aos dados medidos.

Figura 6. Modelos com menor erro médio quadrático versus dados medidos.

Tabela III
MODELOS DE PROPAGAÇÃO E A MÉDIA DO ERRO MÉDIO QUADRÁTICO

(EMQ).

Modelo de Propagação EMQ Cor no
Gráfico

Espaço Livre 46.83 Roxo
OkumuraHata 28.31 Preto
COST 231 12.24 Vermelho
ECC-33 6.45 Azul
SUI 22.91 Laranja
SUI estendido 29.65 Rosa
Walfisch-Ikegami 5.74 Azul Claro
SPM 4.05 Marrom
Ericsson 9999 46.95 Amarelo

VI. CONCLUSÃO

Este artigo estudou modelos de perda de propagação de
rádio em uma região arborizada. Apresentou os resultados
das medições comparando-as com os modelos implementados,
desse modo, demonstrando qual modelo melhor prediz o
ambiente arborizado estudado. Por fim, foi realizado um teste
de comparação do EMQ entre os modelos. Os resultados da
comparação mostraram que, para a cidade de Belém, modelos
mais precisos e mais práticos do que os modelos tradicionais
foram o SPM e o Walfisch-Ikegami.

Ademais, foi apresentado e calibrado dois modelos de perda
para a predição do ambiente de propagação. O primeiro é o
sombreamento log-normal: neste modelo, a perda de percurso
é uma função da distância transmissor-receptor, expoente
de perda de percurso e variável aleatória que representa
a distribuição da atenuação introduzida pelo sombreamento.
Usando o método de regressão linear para calibrar o modelo
para o ambiente arborizado, descobriu-se que o expoente da
perda de percurso é igual a 3,06 e o desvio padrão do erro
é igual a 6,603, coerentes com o ambiente obstruı́do pelas
árvores.

O segundo foi o modelo de propagação SPM, o qual foi oti-
mizado para o ambiente descrito e teve desempenho considera-
velmente bom em termos de perda de percurso para o ambiente
arborizado com transmissão na faixa de freqüência de 2,6
GHz. O SPM e o Walfisch-Ikegami mostraram desempenho
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superior sobre todos os outros modelos de propagação de
rádio. Como trabalhos futuros estes modelos serão testados em
ambientes urbanos e rurais com outras frequências disponı́veis
para LTE no Brasil.

O modelo SPM calibrado pode ser usado para planejamento
futuro de redes celulares outdoor em áreas arborizadas como
as cidades da Amazônia.
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Resumo—Neste trabalho é apresentado um planejamento de 

cobertura de televisão digital terrestre para um cenário na cidade 

de João Pessoa, Paraíba. Foi escolhida a TV Manaíra como 

emissora de TV digital para análise de propagação na região dos 

bairros de Cabo Branco e Tambaú. Foi apresentada a 

probabilidade de interrupção do sinal, estimando um bloqueio de 

recepção em áreas compreendidas por densa presença de 

edificações e algumas mudanças de relevo. A estimação foi 

realizada pela combinação de simulações via software Winprop e 

medições reais realizadas ao longo da cidade. 

Palavras-chave—radiodifusão; TV digital; propagação; 

edificações. 

I.  INTRODUÇÃO 

 Tornou-se comum, nos últimos anos, falar de televisão 

digital (TVD), diversos meios de comunicação abordam a 

necessidade da população de trocar seus antigos televisores 

por um modelo mais moderno, apto a receber o sinal digital. 

Ou também, de adaptar seus aparelhos com um conversor 

analógico-digital. A campanha decorrente do governo 

apresenta que até o final do ano de 2018, o sinal de TV 

analógica será desligado em todas as cidades do país [1]. 

 A transição do modelo analógico de transmissão de 

televisão para o modelo completamente digital demandou 

vários passos. O primeiro foi definir o padrão de TVD para o 

país, criando-se o denominado Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital Terrestre (SBTVD-T), também conhecido por 

Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-

Tb), baseado no padrão Japonês.  

 Outro desafio foi a substituição dos equipamentos 

analógicos pelos digitais, o que ainda está em curso. Contudo, 

um dos maiores desafios é prover toda a área de cobertura, de 

forma a evitar sombreamento e interrupção do sinal em  

 

diversas residências, evitando também um prejuízo para as 

emissoras de TV. 

 Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo 

contribuir para o planejamento de cobertura em projetos de 

TV Digital por meio de análise de ferramentas e softwares de 

previsão de cobertura baseando-se numa emissora local, a TV 

Manaíra, a partir da análise de propagação do sinal em dois 

bairros com alta densidade de edificações na cidade de João 

Pessoa, de acordo com os níveis de sinal definidos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 A TV Manaíra, afiliada à Rede Bandeirantes, pertence ao 

Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ela realiza cobertura 

total da cidade e mais 41 municípios do estado, operando na 

faixa de frequência de 482-488 MHz, canal 16 e classe A.  

 Foram realizadas simulações via software, pelo pacote 

Winprop, com base no Modelo de Percurso Dominante (MPD) 

e feitas medições práticas nas regiões críticas de baixo nível 

do sinal. 

II. ANÁLISE DO CENÁRIO 

Para o estudo foi escolhida uma determinada região da 
cidade de João Pessoa, os bairros de Cabo Branco e Tambaú, 
compreendidos pela Fig. 1. A figura representa uma visão 3D 
aérea, desenhada em software, com valores precisos do 
ambiente real. Nela é possível observar as áreas do plano 
compostas por edificações, com ênfase nos altos prédios típicos 
da região. As regiões de vegetação também foram incluídas na 
análise de dados, como arbustos dentro e fora das casas e 
vegetações nas margens do rio Jaguaribe, o qual atravessa a 
nossa região de interesse até desaguar no mar. 

 

Fig. 1. Cenário analisado na cidade de João Pessoa. 
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 Essa região é composta predominantemente por 

edificações, tipicidade de áreas urbanas, o que promovem 

consideráveis obstáculos para a propagação do sinal, 

contribuindo para o efeito de sombreamento. Já o trecho de 

rio, junto a sua vegetação ribeirinha, compreende-se por um 

baixo nível de terreno, o que também afeta a propagação 

através do espaço livre pela variação de sinal causada. 

 Na Fig. 2 temos o Nível Médio do Terreno (NMT) para as 

radiais de 80º e 90º, em relação ao norte verdadeiro. Em cada 

gráfico do NMT, ressalvamos a topografia do terreno ao longo 

de uma linha reta, originado do prédio da emissora de TVD, e 

segue até uma distância média de 6 Km.  

 Essa análise é fundamental, uma vez que revela os trechos 

de desnível do terreno, em especial nos trechos de rio, que 

possuem significante queda de altitude. Observe, pelo 

comparativo com a Fig. 3, que os baixos níveis do terreno 

correspondem às regiões onde percorre o rio. 

 

Fig. 2. Nível médio do terreno. 

 Na Fig. 3 temos a indicação por seta dos trechos cortados 

pelo rio Jaguaribe, junto a sua respectiva posição na radial, 

que corresponde a distância até a antena transmissora. 

 

Fig. 3. Radiais de 80º e 90º. 

 A partir do exposto, concluí-se que o terreno não possui 

grandes variações de nível, em relação a topografias 

montanhosas, mas apenas a presença de declínio na região que 

corta o rio. Houve uma média de 34,5 m de altura de terreno 

ao longo das radiais traçadas, essas duas como únicas de 

interesse, por serem as que atravessam o cenário trabalhado. 

III. MODELO DE PROPAGAÇÃO APLICADO 

 Para a análise da propagação do sinal, foi utilizado o 

método de Modelo de Percurso Dominante (MPD) para a 

realização de planejamento de sistemas de radiodifusão. Esse 

modelo é aplicado no percurso do cenário, entre o transmissor 

e o receptor, região que possui a maior concentração de 

energia, logo, justifica-se a sua escolha, já que estamos 

tratando de análise de propagação em um ambiente com alta 

concentração de obstáculos. O algoritmo do MPD baseia-se 

em uma abordagem universal que permite cálculos em 

ambientes rurais, urbanos e indoor. Quando aplicado em 

ambientes urbanos é nomeado de Urban Dominant Path 

Model [2].  

Na Fig. 4, temos o comparativo de três diferentes métodos 

de propagação. No modelo empírico, considera-se apenas o 

caminho direto entre um transmissor e um receptor (bloco à 

esquerda da figura). No modelo Ray Tracing (bloco do meio) 

são determinados vários caminhos, a partir de reflexões, 

difrações entre outros. O modelo de MPD (bloco à direita) 

determina apenas o caminho mais relevante, o que leva menor 

tempo de computação [2]. 

 

Fig. 4. Modos de propagação: modelo empírico, ray tracing e MPD. 

A Eq. (1) [2] é utilizada para a predição de intensidade de 

campo recebida ao longo do caminho de propagação. 

𝐸𝑟𝑒𝑐 = C + G𝑇 − 𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑑) − ∑ 𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑖=𝑁
𝑖=1 (𝜙𝑖) + Gw(𝑑)       (1) 

Em que, C é a constante da potência de transmissão, GT o 

ganho da antena transmissora, Ldist o fator que depende da 

distância e do modo com ou sem visada direta, Ldiff as perdas 
por difração e GW o ganho devido aos efeitos de orientação das 
ondas. 

A distância dependente (d) é descrita pelo parâmetro Ldist, 

dependendo de estar com ou sem linha de visada e da distância 

do transmissor ao receptor. Se a distância for maior que a 

distância do ponto de interrupção (dpi), então dois expoentes 

de perda de caminho, antes e depois do ponto de interrupção, 

são aplicados. Essa distância pode ser determinada usando a 

Eq. (2) [2]. 

𝑑𝑝𝑖 =  
4πℎ𝑡ℎ𝑟

𝜆
                                (2) 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

793



Em que, ht é a altura da antena transmissora, hr a altura da 
antena receptora e λ o comprimento de onda. A dependência 
Ldist com a distância é dada pela Eq. (3) [2]: 

Ldist(d) = {

10p1log10(d),                                          se d ≤ dpi

10p1log10 (d
dpi

⁄ ) + 10p2log10(d), 𝑠𝑒 𝑑 > dpi
     (3) 

 Os parâmetros p1 e p2 descrevem os diferentes expoentes 

de perda de caminho para a área antes e depois do ponto de 

interrupção. Além disso, as situações de visada direta (on line 

of sight - LOS) são tratadas de forma diferente das situações 

sem visada direta (non line of sight - NLOS). Isso significa 

que há quatro expoentes de perda de caminho considerados 

para a dependência à distância: LOS antes do ponto de 

interrupção; LOS após ponto de interrupção; NLOS antes do 

ponto de interrupção e NLOS após ponto de interrupção. 

 O parâmetro Ldiff representa uma perda individual devido à 

difração no caminho de propagação. A soma de todas as 

perdas de difração individuais é calculada quando há mais de 

uma difração. Para o MPD foi desenvolvido um novo modelo 

de difração que permite o ajuste simples do comportamento. A 

perda de difração depende apenas do ângulo φ entre o raio 

incidente e o raio difratado em uma parte da difração.  

𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓(φ) =  𝐿𝑚𝑖𝑛 +  {
𝐿 (φ),            𝑠𝑒 φ < φ𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑚𝑎𝑥 ,             𝑠𝑒 φ ≥  φ𝑚𝑎𝑥
        (4) 

De acordo com a Eq. 4, sempre há um deslocamento Lmin 

considerado, bem como um termo para a perda dependente do 

ângulo. Se o ângulo for maior ou igual ao φmax, uma perda 

constante é aplicada. Lmax é o valor máximo para a perda e 

pode ser definido pelo usuário [2]. 

 

IV. PROBABILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SINAL 

 A ABNT e a Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) definem os parâmetros técnicos para a TV Digital, 

como a intensidade de campo, a potência de recepção e a 

relação sinal ruído (SNR). Para isso, a Eq. (5) representa a 

Função Densidade de Probabilidade (FDP) de Rayleigh 

(distribuição já empregada no software), utilizada para 

caracterizar os canais afetados por multipercurso [3] [4]. 

𝑝𝑥(𝑥) =
x

σ2 𝑒
−

𝑥2

2 .  𝜎2                            (5) 

Um fator decisivo no planejamento de sistemas sem fio 

(wireless) é a probabilidade de interrupção do sinal, definido 

como a probabilidade de que certo nível de intensidade de 

campo não seja atingido, o que também pode ser entendido 

pela definição da FDC. A partir da Eq. (6) podemos calcular a 

porcentagem da probabilidade de interrupção. 

Pout =  Px(𝑋𝑚𝑖𝑛)                           (6) 

V. METODOLOGIA APLICADA 

 Para a realização das simulações desse projeto, foi 

necessário um estudo e obtenção de dados prévios que 

permearam diversos softwares e sistemas de informação, a 

seguir. 

 NASA Earth Data – esse site foi responsável pelo 

fornecimento da base de dados topográficos, a partir da 

marcação da região desejada, obtendo também as 

coordenadas geográficas da área. O arquivo gerado é 

no formato GeoTIFF, um padrão de metadados de 

domínio público, o qual traz a exata referência espacial. 

 Google Earth – gerou pontos geográficos de interesse 

no mapa. Foi fundamental para análise física e 

geográfica da região obtida, com fornecimento do nível 

médio do terreno, altura de edificações, localização da 

antena transmissora e afins. 

 QuantumGis – realizou o georreferenciamento a partir 

do mapeamento do campo, referenciando os vértices de 

seu perímetro, definindo a área e posição geográfica.  

 Pacote de softwares Winprop:  

WallMan – responsável pelo desenho/marcação das 

edificações urbanas (casas, prédio, etc.) e da vegetação 

(arbustos, mata, etc.). Nele foi possível aplicar cada 

estrutura urbana, com sua altura e disposição no mapa, 

assim construindo um molde da cidade. 

ProMan – aqui foram realizadas as simulações de 

predição de propagação, pelo método de Modelo de 

Percurso Dominante (MPD) e visualizado os gráficos 

de distribuição de potência.  

A metodologia prática compreendeu-se em utilizar um 

analisador de espectro portátil, equipado com GPS, 

configurado para realizar medidas com a distância (a cada 50 

m). O equipamento também possui a opção de medir a 

amplitude/potência de uma faixa de frequência. O mesmo foi 

conformado para medir a banda de 6 MHz do canal de 

interesse. 

VI. RESULTADOS 

 Nesse trabalho foram considerados os bairros de Cabo 

Branco e Tambaú, localizados na cidade de João Pessoa, para 

análise de predição de propagação a partir do sinal da antena 

da TV Manaíra (dados na Tabela 1). 

   TABELA I.   DADOS DA ANTENA TRANSMISSORA APLICADOS NO PROMAN. 

Altura do Centro 

Geométrico (HCI) 
 150,00 m 

 

Potência de Transmissão  2,95 KW  

Frequência de Operação  485,00 MHz 
 

Ganho  7,77 dBd 
 

Localização Geográfica  
292803,62 m E 

9212147,10 m S 
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A. Resultado de Simulação 

 

 Na Fig. 5 é apresentada a distribuição de potência do sinal 

na região de análise, conforme simulações de software, e 

utilizando o método MPD. Observa-se que as áreas mais 

distantes da antena transmissora são as que mais sofrem com o 

desvanecimento do sinal. Toda a região com a marcação da 

cor verde a azul está em risco de não ser abrangida com o 

nível suficiente de sinal, isso se dá pela larga distância até a 

emissora e também pela alta densidade de prédios nessa 

extensão. 

 

Fig. 5. Distribuição de potência. 

Segundo a ABNT NBR 1504 [5], é definida uma potência 

mínima de -77,4 dBm (29,6 dBµV/m) necessária para 

decodificação do sinal. Com isso, na Fig. 6, temos a 

probabilidade de interrupção do sinal, segundo Função de 

Distribuição Cumulativa (FDC), estimada por meio do 

software, com um valor simulado de 28%. Esse valor 

representa a probabilidade de não ser atingido o limite mínimo 

de recepção no cenário abordado. 

 

Fig. 6. Probabilidade de interrupção do sinal. 

 

 

B. Resultado de Medição 

 

 As medições foram realizadas no mesmo cenário, por meio 

de um analisador de espectro portátil com GPS, e divididas em 

rotas, conforme pode ser visto na Fig. 7. 

 

Fig. 7. Pontos de medição divididos por rotas. 

A partir de cada medição, foi gerado um comparativo 

entre os valores simulados e medidos, verificados pela Fig. 8. 

Cada quadrado na figura representa a diferença desses valores 

em dB, os quais determinam, pela cor predominante amarela, 

que a diferença entre valor simulado e medido ficou em torno 

de 2,7 dB. Com isso, esse valor nos apresenta apenas uma 

pequena variação entre medição e simulação, atestando, assim, 

a confiabilidade dos dados. 

 

Fig. 8. Diferença de valores simulados em software e medidos na prática. 

 Para uma melhor visualização desse comparativo, temos o 

gráfico da Fig. 9 que exibe os níveis de potência simulados e 

medidos para a rota 4, conforme é indicada na Fig. 7. Essa rota 

é a mais distante da torre de TV, cerca de 5 km, e também é 

caracterizada pela presença de edifícios e um trecho de 

barreira de falésias, o que contribui para o sombreamento do 

sinal. 
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Fig. 9. Distribuição de potência pela rota 4 no mapa, segundo valores 

medidos e simulados. 

Nesse gráfico temos os dados de medição representados 

por pequenos quadrados, o que indica que a medição foi feita 

em pontos específicos, e os dados de simulação representados 

por traço contínuo, indicando que o software percorreu toda a 

região da rota. Essa, compreendida por uma extensão média de 

1,2 km. 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi realizado por meio do programa de 

computador Winprop, fornecido sob licença pelo Instituto 

Federal da Paraíba (IFPB), pelo qual foi desenvolvido um 

estudo de predição de propagação de TV digital nos bairros de 

Cabo Branco e Tambaú – João Pessoa, a partir do sinal de uma 

emissora de TVD local. Também foram realizadas medições 

reais na mesma região de interesse e os dados coletados foram 

comparados aos simulados, a fim de avaliar a precisão de 

valores. 

Os dados foram interpretados segundo os critérios de 

cobertura definidos pela Anatel e ABNT. Foi estimada uma 

probabilidade de interrupção do sinal de 28%, pela Função de 

Distribuição Cumulativa, e também, teve-se uma diferença de 

valores medidos e simulados, em determinados pontos do 

mapa, em torno de 2,7 dB.  

A partir disso, conclui-se que um cenário urbano, composto 

por grandes edifícios, alta densidade de residências e prédios 

comerciais, colaboram para o desvanecimento do sinal em seu 

trajeto de propagação. O que pode ser um problema, visto que 

o fator de sombreamento do sinal de TVD ocasiona muitos 

usuários sem o devido alcance, por estarem além do limiar de 

recepção. 

No decorrente ano será desligado o sinal da TV analógica 

em todo o território nacional. Analogamente, faz-se necessário 

o estudo da cobertura para que nenhum consumidor fique sem 

a recepção adequada da TVD, uma vez que o sinal analógico 

seja desligado, apenas o modelo digital estará em 

funcionamento. 
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Resumo—Este artigo apresenta uma metodologia para projeto
de Sistemas de Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas (MIMO)
considerando o acoplamento mútuo entre os elementos dos
arranjos de antenas na transmissão e recepção do sinal. O método
de Impedância Mútua Convencional (CMIM) e o Método de
Impedância Mútua na Recepção (RMIM) foram escolhidos para
serem usados na simulação usada no trabalho, em função da
aderência ao sistema real. O artigo apresenta um comparativo
desses métodos e o cálculo teórico da taxa de transmissão do
sistema, mostrando o efeito do acoplamento mútuo em função da
variação da distância entre os elementos das antenas transmissora
e receptora. Os resultados mostram que o uso do método CMIM
na transmissão e do RMIM na recepção torna o modelo mais
realista.

Palavras-chave—Sistemas MIMO; Acoplamento Mútuo, Taxa
de transmissão

I. INTRODUÇÃO

O conceito de Sistemas de Múltiplas Entradas e Múltiplas
Saídas (MIMO – Multiple Input Multiple Output) traz novos
desafios para a Quinta Geração (5G) do Sistema Móvel Celular
(SMC) e outras redes sem fio em virtude do aumento massivo
de antenas o que tem levado a várias pesquisas para avaliar
o seu desempenho [1]. A técnica MIMO, para diversidade
espacial em antenas, parte do pressuposto que a utilização
de um arranjo de antenas aumenta a qualidade do sistema,
assegurando que o sinal atingirá o receptor com uma adequada
relação sinal-ruído (SNR – Signal-to-Noise Rate).

A técnica aproveita o fenômeno do multipercurso na pro-
pagação do sinal eletromagnético para alcançar a capacidade
do canal em ambientes com influência dos mecanismos de
reflexão e difração. Dependendo do número de antenas no
transmissor e receptor, a taxa de transmissão do canal pode
aumentar, à custa de maior complexidade no processo de
recepção [2]. Essa melhoria corresponde à maximização da
taxa de transmissão associada e na melhoria da qualidade de
serviço oferecida ao usuário final.

Em sistemas celulares, um razoável grau de diversidade
espacial pode ser obtido com o aumento do número de antenas

Os autores agradecem ao Instituto de Estudos Avançados em Comunicações
(Iecom), ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica (Copele) da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) por proverem suporte à pesquisa.

da estação radiobase (ERB). Porém, com antenas da estação
móvel (EM) esta situação é bem mais complexa em virtude de
suas pequenas dimensões. Além disso, o acoplamento mútuo
(AM) entre os elementos de um arranjo pode afetar o desempe-
nho do arranjo de antenas na transmissão e, principalmente, na
recepção do sinal MIMO. Desta forma, o projeto e instalação
de múltiplas antenas é um problema desafiador [3]–[7].

A possibilidade de quantificar o AM entre os elementos do
arranjo de antenas é importante para conhecer e solucionar este
problema [8]. Este artigo descreve dois métodos para cálculo
do AM: o método impedância mútua convencional (CMIM
– Convencional-Mutual-Impedance Method) e o método im-
pedância mútua na recepção (RMIM – Receiving-Mutual-
Impedance Method). É observado que o efeito do AM é mais
grave quando o espaçamento dos elementos for pequeno e que,
o uso conjunto dos métodos, ou seja, CMIM na transmissão e
RMIM na recepção traz uma melhor representação do canal.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II
apresenta conceitos gerais dos sistemas MIMO. A Seção III
introduz as principais características do efeito do AM nesses
sistemas. A Seção IV apresenta uma proposta para avaliação
desse efeito no cálculo da taxa de transmissão em sistemas
MIMO. O arranjo experimental e os resultados da simulação
são discutidos nas Seções V. Finalmente, a Seção VI é
dedicada à conclusão do artigo e às propostas de trabalhos
futuros.

II. SISTEMAS MIMO

A propagação no canal de comunicações é caracterizada
pela ocorrência de múltiplos percursos, devido às sucessivas
reflexões e difrações do sinal transmitido em diferentes tipos
de obstáculos. A técnica MIMO aproveita esse fenômeno e
utiliza várias antenas para enviar cópias do sinal ao receptor.
Em ambiente urbano esses sinais refletem ou difratam em
árvores, edifícios, residências, entre outros, até chegarem ao
receptor por vários caminhos. O fenômeno de multipercurso
ocorre quando versões diferentes de um mesmo sinal chegam
ao receptor em instantes diferentes, os sistemas MIMO têm
a capacidade para combinar esses sinais e produzir um sinal
de acordo com as informações originalmente transmitidas, a

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

797



partir de um algoritmo ou por meio de processamento especial
do sinal [2].

A capacidade de um canal de comunicação sem fio é
definida como o valor máximo da informação mútua média [3],
[9], I(X;Y ), do sinal de entrada X com o sinal de saída Y de
acordo com a distribuição de probabilidade do sinal de entrada
P (x), ou seja,

C = max
P (x)

I(X;Y ). (1)

A capacidade é a máxima taxa de informação transmitida
no canal com confiabilidade e é uma característica inerente do
canal [10]. O canal MIMO pode ser descrito por uma matriz
complexa H . Assim, a relação entre X e Y pode ser expressa
como [3],

Y = HX +N, (2)

em que N é o ruído gaussiano com a propriedade de correlação
RN = E[NNH ] = σ2

n, em que σ2
n é a potência do ruído,

XH corresponde ao Hermitiano de uma matriz (tranposta
conjugada) e E[·] é o operador do valor esperado. O sinal
de entrada, X , tem autocorrelação dada por RX = E[XXH ]
que fornece a potência total transmitida PX . Sendo assim, a
SNR é dada por γ = PX/σ

2
n [3].

Uma expressão alternativa para a capacidade da taxa de
transmissão pode ser obtida pela decomposição do canal
MIMO em n = min(Nr, Nt) subcanais SISO equivalentes.
Esta capacidade está relacionada a eficiência espectral obtida
no canal em função da SNR. O ganho de cada subcanal
pode ser representado por autovalores da matriz de correlação
HHH dada por [10]

C =
n∑

i=1

log2(1 + γiαi), (3)

em que γi e αi são a SNR e o ganho do i-ésimo subcanal,
respectivamente [3], [11].

A. Coeficiente de Correlação

O modelo de Kronecker é o mais utilizado nas pesquisas
realizadas para construir a matrix de canal H . Nesse modelo,
as matrizes de correlação do transmissor e do receptor são
consideradas separáveis e a matriz do canal é representada
por [3], [12]

H = R
1/2
Y GHR

1/2
X , (4)

em que GH é uma matriz gaussiana com variáveis indepen-
dentes e identicamente distribuídas com média zero e variância
unitária, RX e RY são as matrizes de correlação espacial do
transmissor e do receptor, respectivamente.

Os elementos da matriz de correlação espacial podem ser
obtidos usando o modelo de Clarke [3], [12], [13],

ρij = J0(kdij), (5)

em que J0(·) é uma função de Bessel de primeira espécie de
ordem zero, k é o número da onda dado por 2π/λ, e d é
a distância entre os elementos i e j do arranjo uniforme de
antenas.

III. ACOPLAMENTO MÚTUO

Sistemas de comunicação sem fio com múltiplas antenas de
transmissão e recepção são bem conhecidos por alcançar uma
maior taxa de transmissão [1], [2], do que os convencionais
que empregam apenas uma única antena nos dois lados de
um enlace de comunicação. No entanto, a correlação do sinal
devido à proximidade espacial dos elementos do arranjo de
antenas e o acoplamento mútuo entre elas podem limitar o
aumento da taxa de transmissão [14].

Os efeitos do AM nos arranjos apresentados em [8], [14]–
[17] caracterizam a impedância mútua, usada para conhe-
cimento e controle dos efeitos do AM. Esses estudos, em
particular, conceituam os efeitos em arranjos de antenas na
transmissão e recepção do sinal, e comparam dois métodos de
compensação do AM em arranjos de antenas: o CMIM [18] e
o RMIM [16].

A. Análise em Arranjo de Antenas no Modo Transmissor

A impedância mútua entre dois dipolos é definida conven-
cionalmente com uso de uma antena no modo de transmissão
conectado a uma fonte, enquanto a outra está no modo de
recepção e em circuito aberto [8], conforme mostrado na
Figura 1. A impedância mútua é, então, calculada como, a
razão da tensão induzida no terminal do circuito aberto da
primeira antena (excitada) para a corrente de excitação que flui
no terminal de curto-circuito da segunda antena (excitante) [8].
Para calcular a tensão de circuito aberto na primeira antena (no
modo de recepção), o teorema de reciprocidade geralmente é
usado, com a hipótese de uma distribuição de corrente senoidal
fluindo com seus terminais em curto [8].

Figura 1. Circuito equivalente de duas antenas receptoras considerando AM.
Adaptado de [14].

As duas impedâncias mútuas podem ser definidas como [4]

ZT
12 =

V12
I2

=
V12ZA

I2(ZA + Zg)

ZT
21 =

V21
I1

=
V21ZA

I1(ZA + Zg)

(6)

em que Z12 é a impedância mútua com a antena 2 excitada
e Z21 é a impedância mútua com a antena 1 excitada. ZA é
a impedância de entrada das antenas e Zg é a impedância da
fonte. V12 é a tensão acoplada no terminal de circuito aberto
da antena 1, V21 é a tensão acoplada no terminal de circuito
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aberto da antena 2, I2 é a corrente de excitação no terminal
em curto-circuito da antena 2 e I1 é a corrente de excitação
no terminal em curto-circuito da antena 1.

É possível calcular as tensões totais devido às fontes de
excitação e as tensões acopladas, Vt1 e Vt2 em todo o
comprimento dos elementos da antena como [4]:

Vt1 = Vs1 − V12 = I1(Zg1 + Z11), (7)

Vt2 = Vs2 − V21 = I2(Zg2 + Z22). (8)

Para um arranjo de antenas transmissoras de N elementos,
as tensões de excitação de desacoplamento, Vs1, Vs2, ..., VsN
estão relacionas às tensões de acoplamento do arranjo, Vt1,
Vt2, ..., VtN , da seguinte forma [4]


Vs1

Vs2

...
VsN

 =


1

Z1,2

Zg2+Z22
· · · Z1,N

ZgN+ZNN
Z2,1

Zg1+Z11
1 · · · Z2,N

ZgN+ZNN

...
...

. . .
...

ZN,1

Zg1+Z11

ZN,2

Zg2+Z22
· · · 1



Vt1

Vt2

...
VtN

 . (9)

Este é o método convencional, também chamado de CMIM,
e a Equação 9 é útil para calcular a tensão de circuito aberto
de desacoplamento, que tem sido usada no processamento de
sinal do arranjo [17].

B. Análise em Arranjo de Antenas no Modo Receptor

Enquanto o CMIM tem sido frequentemente usado em
ambos os arranjos de transmissão e recepção, um método mais
recente de compensação do efeito de AM foi sugerido em
[8], [16] para uso em arranjos de antena na recepção. Este
método é denominado RMIM, porque se baseia no uso de
impedância mútua na recepção [17]. Em comparação com o
CMIM, em que a impedância mútua é calculada com base
em uma suposição de circuito aberto e um arranjo de antenas
no modo de transmissão, a impedância mútua do RMIM é
calculada nas condições em que os elementos de antena são
terminados com impedância conhecida, ZL, e os elementos da
antena estão no modo de recepção sob uma excitação de uma
onda plana externa [16].

A Figura 2 mostra o circuito equivalente de dipolos no
modo de recepção e uma onda plana é usada como fonte de
excitação. Mas para antenas omnidirecionais, como é o caso
da antena dipolo e monopolo, a impedância mútua na recepção
independe do ângulo de azimute da onda plana [4].

Deste cenário, pode-se obter

Z12
t =

−V12
I2

e Z21
t =

−V21
I1

(10)

em que Z12
t é impedância mútua de recepção com distribuição

de corrente na antena 2, V12 é a tensão acoplada ao terminal
de carga da antena 1 e I2 é a corrente recebida pelo terminal
de carga da antena 2. Analogamente, Z21

t é impedância mútua
de recepção com distribuição de corrente na antena 1, V21 é
a tensão acoplada ao terminal de carga da antena 2 e I1 é a
corrente recebida pelo terminal de carga da antena 1 [4].

Figura 2. Duas antenas dipolos no modo de recepção [4].

As tensões recebidas V1 e V2 nos elementos da antena
podem ser expressas como o somatório das tensões do terminal
isolado U1 e U2, essas sem tensões acopladas e as tensões
acopladas V12 e V21 como segue [4]:

V1 = U1 + V12 = U1 − Z12
t I2 = U1 + Z12

t

V2

ZL
, (11)

V2 = U2 + V21 = U2 − Z21
t I1 = U2 + Z21

t

V1

ZL
. (12)

Considerando um arranjo de antena na recepção com N
elementos, em que cada um é terminado com a mesma
impedância de carga, ZL, Vk é a tensão de terminal da antena e
Uk é a tensão terminal produzido pela fonte externa. A relação
entre Uk e Vk pode ser expressa como [16]


U1

U2

...
UN

 =


1 −Z12

t
ZL

· · · −Z1N
t
ZL

−Z21
t

ZL
1 · · · −Z2N

t
ZL

...
...

. . .
...

−ZN1
t
ZL

−ZN2
t
ZL

· · · 1



V1

V2

...
VN

 . (13)

Portanto, a impedância mútua na recepção pode ser calcu-
lada pela Equação 13.

IV. METODOLOGIA

Este artigo apresenta um método matemático para modela-
gem de um canal MIMO considerando o acoplamento mútuo
entre os elementos das antenas transmissora e receptora. O ob-
jetivo é o cálculo téorico da capacidade do canal, considerando
o efeito do AM com o método CMIM em ambos os modos
de transmissão e recepção e também com o método RMIM no
modo de recepção. Um objetivo adicional é mostrar o efeito
do AM em função da distância entre os elementos do arranjo.
Para tanto, foram utilizadas as medições e implementação do
método RMIM descritas em [8], [16], [17].

As medições das impedâncias mútuas da recepção Z12
t

foram realizadas conforme descrito em [8]. As impedâncias
mútuas convencionais foram obtidas a partir dos parâmetros
do arranjo de transmissão, os parâmetros S medidos foram

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

799



convertidos em parâmetros Z a partir da Equação 9, cujos
valores fora da diagonal fornecem as impedâncias mútuas
convencionais [17].

Para simulação do problema, utiliza-se uma matriz quadrada
3 × 3, representando um sistema MIMO 3 × 3. Após o
cálculo da impedância é necessário calcular os coeficientes de
correlação na transmissão e na recepção, para isso se utiliza
o modelo de Clarke descrito na Equação 5.

Para o cálculo da matriz de ganho do canal, é preciso
fazer alguns ajustes no modelo de Kronecker apresentado na
Equação 4 para que fique em função das impedâncias. As
impedâncias mútuas na transmissão e recepeção do sinal são
calculadas pelas Equações 9 e 13, respectivamente. Então,
é possível ter o modelo de sinal para um sistema MIMO
considerando a correlação espacial e o AM em termos de
matriz de ganhos como

H1 = Z−1
r HZ−1

t , (14)

em que H1 é o nova matriz de ganhos considerando o AM.
Por fim, é realizado o cálculo da taxa de transmissão

considerando a fórmula da capacidade descrita na Equação 3.
O meio de dispersão é representado por espalhamento unifor-
memente distribuído em torno das antenas de transmissão e
recepção.

V. CENÁRIO EXPERIMENTAL E RESULTADOS

O cenário experimental das simulações é baseado em [17].
Foi simulado um sistema MIMO com arranjo 3×3, conside-
rando ambiente e medições realizadas em [17], supracitado.
Foram realizadas 10 execuções de 5000 iterações considerando
o resultado de cada execução a média dos valores de cada
iteração. Foi feito um estudo comparativo da taxa de trans-
missão do canal em relação ao cálculo da capacidade sem
considerar o AM, e considerando o acomplamento mútuo no
método CMIM e RMIM. Também foi avaliado o desempenho
do sistema variando a distância entre os elementos do arranjo
de transmissão e recepção de 0, 1λ até λ.

Como resultados, primeiramente é apresentado um estudo
comparativo para um sistema MIMO 3×3. A Figura 3 mostra
a evolução da taxa de transmissão em função da SNR.

Figura 3. Capacidade em função da SNR para os métodos CMIM e RMIM
para um sistema MIMO 3X3.

Para o resultado da Figura 3, foi considerada uma distância
entre os elementos da antena transmissora de 0, 2λ e entre
os elementos da antena receptora de 0, 15λ, de acordo com
experimento descrito em [17]. Na modelagem “sem AM” é
realizado o cálculo teórico da capacidade do canal desconsi-
derando o efeito do acoplamento mútuo, ou seja, equivalente
à capacidade máxima canal. Na curva CMIM é utilizado esse
método, tanto na transmissão quanto na recepção do sinal. E
na curva RMIM é utilizado o método CMIM na transmissão
e o RMIM na recepção. A principal importância da Figura 3
é mostrar a diferença dos resultados entre o método RMIM e
o CMIM em relação ao resultado teórico. Observa-se que as
diferenças entre o valor teórico aumenta com o aumento do
SNR e que a capacidade calculada para o método RMIM é
sempre menor que o método RMIM. A suposição do circuito
aberto no método CMIM faz com que o efeito do AM seja
menor, ou seja, serão alcançadas taxas maiores do que no
método RMIM que considera uma impedância conhecida. Isto
mostra que é importante considerar o AM para fins de cálculo
da capacidade de sistemas reais e que o método utilizado faz
diferença na análise.

As Figuras 4 e 5 mostram a variação do cálculo da capaci-
dade em função da alteração da distância entre os elementos
na transmissão e na recepção, respectivamente, para o método
CMIM e RMIM. Valores extraídos para um sistema MIMO
3×3 com SNR igual a 20 dB.

Figura 4. Gráfico comparativo dos métodos CMIM e RMIM da taxa de
transmissão em função da distância entre elementos de antena no modo
transmissor em um sistema MIMO 3×3.

Na Figura 4 foi fixada a distância entre os elementos do
arranjo da antena receptora em um comprimento de onda (λ) e
variou-se a distância entre os elementos da antena transmissora
de 0, 1λ até λ. O inverso foi feito na Figura 5, fixada a
distância entre os elementos do arranjo da antena transmissora
em um comprimento de onda (λ) e variou-se a distância entre
os elementos da antena receptora de 0, 1λ até λ.

Com isto é possível observar o comportamento da distância
entre os elementos em cada método, mostrando que o método
RMIM sempre tem valores de capacidade menores que o
método CMIM e que, em ambas as situações, o valor da
capacidade estabiliza entre 0, 4λ e 0, 5λ, comprovando a
recomendação de utilizar distâncias mínimas entre elementos
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Figura 5. Gráfico comparativo dos métodos CMIM e RMIM da taxa de
transmissão em função do distância entre elementos de antena no modo
receptor em um sistema MIMO 3×3.

do arranjo de 0, 5λ para evitar o efeito de AM entre elementos
de antenas de sistemas MIMO.

Esses resultados também mostram que a modelagem utili-
zada apresenta o cálculo real para sistemas MIMO, quando não
é possível manter a distância mínima dos elementos do arranjo
de 0, 5λ, como é o caso dos atuais smartphones nos quais é
difícil alocar várias antenas respeitando essa recomendação.

VI. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma metodologia para análise de
sistemas MIMO levando em acoplamento mútuo entre os
elementos do arranjo das antenas transmissora e receptora. Os
métodos CMIM e o RMIM foram utilizados no cálculo téorico
da capacidade do sistema MIMO e foi observado a influência
do AM na taxa de tranmissão considerando a variação da
distância entre os elementos das antenas.

A pesquisa mostrou a importância da modelagem do canal
com o método RMIM, sem desconsiderar o método CMIM
que deve continuar sendo utilizado no modo de transmissão,
aplicado conjuntamente com o método RMIM na recepção. Os
resultados mostram que, aplicando esses métodos em conjunto,
é possível ter uma modelagem mais próxima da realidade com
uma melhor definição do problema.

É possível também observar o efeito do AM em função
da distância entre os elementos do arranjo. A capacidade do
canal é bastante reduzida com valores de distância menores
que λ/2, em caso de estações moveis celulares em que a
própria dimensão do aparelho telefônico não permite manter
a distância de acoplamento mínima, esse método viabiliza a
análise real deste efeito.

Neste trabalho foi usado o modelo de Kronecker como
método de cálculo da matriz de ganhos do canal. Este modelo
considera que as estatísticas entre as antenas transmissora e
receptora são separáveis. Porém, o modelo de Weichselber-
ger, que não considera esta estística separável, será avaliado
para montagem de uma simulação utilizando os métodos de
compensação do AM, CMIM e RMIM.

Também como trabalho futuro, os autores pretendem ana-
lisar o comportamento do modelo, quando se usa algoritmos

de otimização em Inteligência Artificial Bio-inspirados para
otimização da taxa de transmissão.
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Abstract—The electromechanical contactors are widely used
in industrial environment to connect and disconnect of power
load circuits. Due to its variety of applications it is important
to guarantee its operation, even in adverse conditions such
as voltage sags. The measurement of the dynamic strain of
the contactor core can be used to analyze its operation, since
the electromagnetic force, that causes the strain, depends on
contactor´s voltage and current. The fiber Bragg gratings sensors
can be used for contactor core strain measurement due to its
electromagnetic immunity and small size. Measurements obtained
during tests of contactor´s turn on, steady state and contactor
turn off shows the dynamic strain due to electromagnetic forces.
Both parts of the electromagnetic forces, constant and sinusoidal,
can be observed on the strain curves. The sinusoidal part has a
fundamental frequency of 120 Hz, twice of the frequency supply.
This papers present a preliminary results for the measuring
instrumentation and for future works this developed technique
will be used of validating the contactor´s and the use of a package
for simultaneous measurement of temperature and strain of the
contactor´s core.

Keywords—Electromechanical contactor, electromagnetic
force, fiber Bragg gratings, optical sensors.

I. INTRODUCTION

An electromechanical contactor is a set of mechanical
switches driven by an electromagnetic circuit and they have
been extensively used in industry for many decades for con-
necting and disconnecting power loads of power load circuits
using a low power source for the magnetic circuit. Electrome-
chanical contactors can be used in industrial and residential
automation for drive and control of induction motors, starter
circuits, heaters and lighting systems. The magnetic circuit
consist of an E-shaped movable core and a stationary core with
a solenoid coil. The coil of the contactor generate a constant
magnetic field that guarantees an appropriate closing of the
contacts. The solenoid coil can be fed by a DC or AC voltage
source, but in industrial applications more than 80% of them
are equipped with ac-powered coils [1].

Industrial equipment failure, including electromechanical
contactors, can lead to a total or partial stoppage of a process,
and the full resumption of production may take several hours
or even days [2]. Because of this, it is important to analyze
and determine the behavior of electromechanical contactors
during adverse situations, such as voltage sags and problem
related to the closure of the contactors which is called contact

bounce [3]. In order to improve electromechanical contactors
operation, different researches have been done on this topic.
Some papers presents a dynamic simulation model of the
electromechanical contactor, predicting its mechanical and
electrical characteristics, such as closing velocity of the con-
tacts and electromechanical forces [4], [5]. Another approach
is the finite element modeling of these devices [6]. There
are also works that search methods of closing control of
the contacts in order to ensure a correct operation [7]. A
complementary alternative to the simulation models is the
measurement of variables that can validate such models. One
of these variables is the electromagnetic force that causes the
core to move closing the contacts. One way to measure this
force is from the deformation of the contactor core, since the
deformation experienced is proportional to the electromagnetic
foreces present in the contactor.

However, the measurement of the strain on the contactor
core presents some challenges. One of them is the reduced size
inside the contactor, which makes it difficult to install sensors.
The electromagnetic interference due to the field generated in
the contactor coil is other problem. Optical sensors present
potential being use in this application in order to overcome
these problems. In particular, we highlight the fiber Bragg
gratings (FBG) strain sensors because of its small size, the
possibility of wavelength multiplexing, quasi-distributed sens-
ing and immune to electromagnetic interference [8]. Previous
papers presented FBG applications on eletromagnetic devices
for temperature and strain measurement. In [9] temperature
measurement in an induction motor was presented. Power elec-
tric generators parameters measurement was reported in [10]
and [11] using FBG sensors. The FBG application using strain
measurement due to an electromagnetic forces in electrical
machines was presented in [12], where dynamic eccentricity
in induction motor was detected. In [13], FBG was used for
stator strain measurement and rotor broken bars fault can be
detected.

This paer presents the use of FBGs to measure the dy-
namic strain on the core of an electromagnetic contactor. The
technique presented can be used to test the behavior of the
contactor when operating under adverse conditions, such as
during voltage sags or high temperatures. In addition, it is
possible to validated a simulation model using experimental
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Fig. 1. Schematic representation of an electromechanical contactor.

results.

II. MATERIAL AND METHODS

A. Theory of contactor operation

The basic arrangement of electromagnetic contactor used
commonly for starting induction motors is shown in Fig. 1.
Industrial electromagnetic core has a E-shaped core, however,
for illustration purpose, the electromagnetic contactor in Fig.
1 has a simple core shaped. The excitation coil is fed by
an sinusoidal voltage supply. The a.c. contactor presents a
time response normally superior to that when d.c. excitation,
mainly because the exciting current increases as the gap opens
and a greater electromagnetic force is produced when the
airgap is long. To ensure that the attractive force contains a
useful unidirectional component, in addition to any oscillatory
components present, it is necessary to install shading coils in
the magnetic circuit adjacent to each airgap [14]. When the
contactor is excited, the airgaps close, a cushioning spring S2

being provided to reduce the impulsive effects as the pole
faces meet. In the unexcited state, a further spring S1 keeps
the movable part of the magnetic core in the rest position.

The instantaneous force that tends to enclose the airgap in
the contactor is given by

F =
1

2µ0A
φ2(t), (1)

where A is the cross sectional area of the airgap, and φ is
the magnetic flux and µ0 is the magnetic permeability [15].
According to Fig. 1, the shadding coil divide the cross section
area A in two parts, a1 and a2. If the induced current in the
shading coil, caused by a sinusoidal power source, causes the
flux through this coil φ1 to lag the flux in the remainder of the

pole face φ2 by an angle θ, the electromagnetically produced
attractive force presented in (1) can be write as

F =
1

4µ0a1v12
φ1

2 +
1

4µ0a2v22
φ2

2 (2)

− 1

4µ0a1v12
φ1

2 cos 2ωt− φ2
2

4µ0a2v22
cos 2 (ωt− θ)

where v1 and v2 are the leakage factors for φ1 and φ2 ,
respectively [14]. The induced current is sinusoidal with an
angular frequency ω. Equation (2) contains both unidirectional
and oscillatory forces. In an ideal condition, the magnetic flux
φ1m and φ2m are the same and the angle θ = π/2. When these
ideal conditions are accomplished the oscillatory force is zero.
Otherwise, an oscillatory component of the force will appear,
whose frequency is twice the excitation coil fed frequency.
The oscillatory force leads to excessive vibration and noise
produced by the contactor. One of the objectives of good
contactor is to achieve this ideal condition. In commercial
contactors, the oscillatory force present a small value, but
is not zero. Because of this, the core deformation presents
a reduce value and it is necessary a strain sensors with a
good sensibility and a reduce noise to signal ratio. The FBG
strain sensors has the characteristics necessary to measure the
deformation in the contactor core.

B. Experimental Setup

The tests were carried out with a commercial alternating
current contactor, nominal voltage and current of 220V and
50A respectively. For the strain measurement, a fiber optic
cable with an FBG sensor recorded at its end, with wavelength
equal to 1542 nm, fixed with Cyanoacrylate glue on the fixed
core of the contactor is used. The acquisition of the FBG peak
wavelength is made with an optical interrogator manufactured
by Micronoptics, a sampling rate of 1 kHz is used. The
experimental setup is presented in Fig. 2.

Fixed core
FBG strain
sensor

Movable core

Optical fiber

Coil AC supply

Swtich

Optical interrogator

Acquisition

Electromehanical
contactor

Excitation 
coil

Fig. 2. Experimental setup.

The experimental tests consist on turning on and turning
off the excitation coil and three different situations can be
analyzed. The first one is the core strain transient during when
turning on the excitation coil. After that, an oscillatory strain
regime caused by the oscillatory force is presented. The last
situation is the transient when the excitation coil is turned off.
Due to the FBG sensitivity to strain and temperature, only the
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dynamic strain will be analyzed in this paper. This analysis
can be done since the variation in Bragg wavelength peak due
to temperature is slow compared to dynamic strain.

III. RESULTS

The results are obtained by turning on and turning off the
switch of the coil supply. Figure 3 present the FBG wavelength
measurement and also the coil supply situation is identified in
this figure. During the 25 s of measurement a slow variation
on the FBG wavelength can be observed. This slow variation
is due to temperature variation inside the electromagnetic
coil. The Joule losses of solenoid coil and magnetic losses
of the contactor´s core leads to temperature variation. The
FBG wavelength variation due to dynamic strain is faster
than the variation due to temperature, as can be observed
when the switch turn on or turn off. Because of the effect
of the temperature, only the dynamic wavelength variation are
analyzed in this paper. Thus, only small time intervals are
shown in Figures 4, 5 and 7 and the wavelength variation
and the wavelength variation in these situations is due only to
strain.

0 5 10 15 20 25
−15

−10

−5

0

5

10

Time (s)

W
av

el
eg

th
va

ria
tio

n
(p

m
)

Fig. 3. Contactor’s core deformation during tests. For t > 3 s the contactor
is power off. For 3 < t < 23 s the contactor is power on and for t > 25 s
the power is switch off again.

The contactor coil is energized at t = 3 s and a detail
of the deformation is presented in Fig. 4. The FBG sensor
has a strain sensitivity of 1.2 pm/µε. However, the results in
this paper are presented in wavelength variation because it
is a preliminary work and a calibration process needs to be
done as future work. When the contactor coil is energized the
mobile core is drawn down by the electromagnetic force and
collides with the fixed core. This collision causes the fixed
core to undergo compression, resulting in a negative variation
in the wavelength measured by the FBG, and the energy of
that compression is stored in the fixed core. The energy stored
during the collision is released and push again the moving core
and, when added to the electromagnetic force, causes the fixed
core to undergo an expansion. This behaviour is present in the
overshoot observed in Fig. 4. After the transient, the strain of
the mobile core is cause only by of the electromagnetic force,

which has a constant and an oscillatory parts according to
(2). In an ideal contactor, the oscillatory force portion must
be zero, but this does not occur in the contactor used in this
paper. This can be identified by the deformation of the fixed
core when the system enters in the steady state. The fixed core
strain is illustrated in the Fig. 4 for each situation.
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Fig. 4. Contactor core strain transient when the excitation coil turning on.
The movable core position are illustrated above the strain curve.

During the steady state, the strain experienced by the fixed
core is due to the electromagnetic force with a constant and a
sinusoidal portion. Due to the FBG simultaneous sensitivity to
strain and temperature it is not possible to determine the strain
caused only by the constant portion of the electromagnetic
force. Temperature variation leads to a variation in the Bragg
wavelength, and leads to a thermal expansion of the core.
These two effects occur with a slower frequency compared
to the dynamic strain caused by the sinusoidal portion of the
electromagnetic force. Thus, with the instrumentation used
in this paper, only the dynamic strain in the steady-state
can be analyzed. This strain is shown in Fig. 5 and the
fundamental frequency component is 120 Hz, twice the coil
frequency supply, as expected according to (2). Commercial
contactors are designed so that the sinusoidal electromagnetic
force is least as possible. Because of this, the amplitude of
the deformation is small and a sensor with good sensitivity,
good signal-to-noise ratio and immunity to electromagnetic
interference is required. These characteristics can be found in
an FBG strain sensor. The Fourier transform of the steady-state
dynamic deformation is shown in Fig. 6, where it is possible
to identify the fundamental frequency of 120 Hz.

The contactor’s core strain when the switch turning off is
presented in Fig. 7. The electromagnetic force is zero and the
transient in Fig. 7 is due to the energy in springs S1 and S2

illustrated in Fig. 1. At t > 0, 3 s the contactor strain is zero
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Fig. 5. Contactor core dynamic strain for steady state. the sinusoidal shape
of the electromagnetic force can be seen in this figure.
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Fig. 6. Frequency response for contactor core dynamic strain. The frequency
component at 120 Hz is predominant, twice of the power frequency.

and the variation in the Bragg wavelength is due to temperature
rise inside the contactor.
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Fig. 7. Contactor core strain transient when the excitation coil is turning off.

IV. CONCLUSION

This paper presents the measurement of the dynamic strain
of the core of an electromechanical contactor. Three situations
are analyzed, the transient when the contactor coil is turned on,
the dynamic strain of the contactor core in steady state and
the transient when the contactor coil is turned off. The use
of FBG to measure deformation allowed the identification the
two parts of the electromagnetic force in the contactor core,
one constant and the other sinusoidal. The sinusoidal portion,
observed during the permanent regime, has a fundamental
frequency of 120 Hz, which is twice the frequency of the
mains supply. Due to the intrinsic cross-sensitivity of the FBG,
only the sinusoidal portion of the force is analyzed. The results
show that the characteristics of the FBGs strain sensors proved
to be valid for this application due to the reduced size and
immunity to electromagnetic interference.

The preliminary results presented in this paper shows a
potential for FBG strain sensors applications in electrome-
chanical contactor. Future works it will use the instrumentation
technique for validating of dynamic simulation models and to
study the behavior of the contactor during voltage sags. In
addition, the instrumentation can also be improved with the
use of a package for simultaneous measurement of temperature
and strain and the and the strain cause by the constant part of
the electromagnetic force can be identified.
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Resumo—Neste trabalho foi proposto e investigado 

experimentalmente um sensor à fibra óptica baseado em Redes 

de Período Longo em fibra (LPFG) para monitorar o 

afundamento em condutores de linhas de transmissão. Para 

realizar medidas no laboratório, foi utilizado um modelo em 

escala reduzida de uma linha de transmissão construída em 

laboratório, e investigamos o esquema de detecção proposto sob 

diferentes valores de afundamernto. Os resultados experimentais 

indicam uma variação de comprimento de onda linear com 

diferentes valores de afundamento da linha. Para valores de 

afundamento que variaram de 3,30 cm a 4,56 cm, a sensibilidade 

espectral do sensor LPG alcançou um valor de 12,19 nm / cm e 

linearidade do coeficiente de R2 de 0,998. Finalmente, os 

resultados mostram que o sensor LPG proposto tem potencial 

para aplicações de alta sensibilidade nos campos de monitoração 

de afundamento. 

 

Palavras-chave—Redes de Longo Período, linhas de 

transmissão, sensor à fibra óptica, afundamento de um condutor, 

sensor, LPG. 

I. INTRODUÇÃO 

A inspeção de linhas de transmissão é importante para o 

sistema de operação, melhorando as capacidades de 

transmissão e também garantindo a sua segurança. O aumento 

da corrente na linha faz com que os condutores sejam 

aquecidos, portanto, alongados [1]. Por consequência, a 

mudança de posição depois da instalação faz com que a 

catenária adquira uma forma entre pontos de suporte. A 

distância vertical entre os pontos de suporte e o menor ponto 

definido no condutor é o chamado efeito de afundamento [2].    

Neste cenário, sensores ópticos possuem vantagens 

significantes quando comparados aos tipos de sensores 

convencionais para monitorar ambientes que possuem uma 

alta potência elétrica. Esses dispositivos são imunes as 

interferências eletromagnéticas as quais causam instabilidade 

durante o processo de medição. Além disso, os sensores 

ópticos são leves, compactos, fáceis de instalar, e não possuem 

riscos de explosão e de incêndio no ambiente de trabalho [3].  

Por causa de suas vantagens, vários métodos baseados em 

tecnologia óptica foram desenvolvidos para medir o 

afundamento em uma linha de transmissão [4-7]. De outra 

forma, algumas pesquisas propuseram outras tecnologias 

ópticas baseadas em sensores à fibra óptica. Exemplos disso 

incluem o uso de um sensor FBG (Optical Fiber Bragg 

Grating) para monitorar a temperatura e o afundamento em um 

condutor em uma potência de 400kV em uma linha de 

transmissão [6] e também para prever e avaliar o status de 

quedas de sobrecarga na linha de transmissão com medição 

distribuída de sensores ópticos [7]. 

Esse trabalho propôs a aplicação de um sensor LPG (Long 

Period Grating) para o monitoramento do afundamento de 

quedas de sobrecarga em uma linha de transmissão. Sabemos 

até então que é a primeira vez que um sensor LPG é utilizado 

para monitorar o afundamento de um condutor de uma linha 

de transmissão. Foi investigado experimentalmente um 

esquema de detecção proposto sob diferentes condições de 

afundamento utilizando um setup de teste em uma linha de 

transmissão construído no laboratório. Os resultados mostram 

uma alta sensibilidade da faixa de atenuação a variações de 

afundamento do sensor LPG, e com isso, é possível utilizar 

um sensor LPG para identificar um efeito de afundamento em 

uma linha de transmissão.  

 

A. Redes de Período Longo (LPG) 

Sensores baseados em redes de período longo (LPG) 

consistem em uma modulação nas propriedades do núcleo da 

fibra, mais precisamente no seu índice de refração, que 

geralmente possui um período de modulação que varia de 

dezenas a centenas de micrometros. Uma LPG simétrica 

promove o acoplamento do núcleo fundamental incidente 

(LP01) a uma série de m modos co-propagantes da casca (LP0m, 

m = 2, 3, 4 …), de acordo com a condição de casamento de 

fase. 

O acoplamento entre o modo do núcleo incidente e os 

modos de co-propagação da casca surge das grandes perdas de 

dispersão na interface casca-ar e na dobra da fibra [10], 

resultando em uma alta atenuação dos modos da casca. Além 

disso, a definição de séries de banda de atenuação localizadas 

em comprimentos de onda de ressonância (𝜆𝑟𝑒𝑠
(𝑚)

),  discreta 

podem ser representadas como [11]:  

 

𝜆𝑟𝑒𝑠
(𝑚)

= (𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑐𝑜
01 − 𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑐𝑙𝑎𝑑

(𝑚)
)𝛬 

 

(1) 
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Onde neff,co
01  é o índice de refração do modo do núcleo 

fundamental neff,clad
(m)

 é o índice de refração do mth do modo da 

casca, e  Λ é o período da LPG.  

Os comprimentos de onda de ressonância (λres
(m)

) podem 

mudar sob perturbações externas que afetam as propriedades 

de propagação do núcleo e da casca.  Essas perturbações 

podem ser variações de temperatura, tensão, flexão e pressão 

[12-13]. Por conseguinte, diferentes desvios espectrais de 

comprimentos de onda de ressonância no espectro da LPG são 

interessantes para monitorar os efeitos de afundamento em 

linhas de transmissão. 

 

II. METODOLOGIA 

A LPG utilizada para as medidas de afundamento irá 

sofrer sensibilidade cruzada com parâmetros ambientais. Para 

resolver essa grande desvantagem, as caracterizações de testes 

e técnicas de mitigação podem ser aplicadas como foi 

mostrado na bibliografia [13]. Neste trabalho, muitas LPGs 

foram fabricadas e as condições de ressonância foram medidas 

para diferentes níveis de temperatura e de tensão a fim de 

caracterizar a sensibilidade cruzada utilizando a metodologia 

desenvolvida pelos autores em [13]. A LPG escolhida para o 

experimento sofre baixos níveis de sensibilidade cruzada. 

Além disso, os autores realizaram testes experimentais 

sob baixas variações de temperatura devido a LPG não estar 

diretamente liga à linha de transmissão. É importante citar que 

as mudanças na ressonância devido à temperatura podem ser 

compensadas em medidas práticas utilizando uma FBG como 

um sensor de referência de temperatura ou por diferentes 

esquemas de compensação [14].    

A Fig1. e a Fig2. mostram o esquemático e o setup 

experimental. Para que seja o mais próximo possível da 

operação real, foi projetado especialmente um setup de uma 

linha de transmissão, utilizando valores reais de alongamento 

que as linhas de transmissão estão sujeitas. Parâmetros como 

altura da torre, comprimento do span e modelo do condutor 

são aplicados de modo a obter uma relação para a construção 

do setup. A fibra óptica com o sensor LPG é fixada à linha de 

transmissão por um conector que estica a fibra ao longo do 

afundamento do condutor. 

 

Fig. 1. Esquemático do setup desenvolvido no laboratório 

 

 

Fig. 2. Esquemático do setup desenvolvido no laboratório 

Para obter esses parâmetros, foi considerado um modelo 

real de linha de transmissão com duas torres de 50 metros de 

altura, espaçadas de 660 metros. O setup construído possuía 

duas hastes de 30 cm cada, espaçadas de 66 cm, assim a 

simulação teve uma relação de comprimento de 1:0,006, em 

relação à configuração utilizada.  O cabo condutor Eagle 

ACSR [15] foi escolhido como um cabo de referência 

utilizado em linhas de transmissão atualmente. Os valores de 

tração foram aplicados em uma faixa de 10% a 25% da tração 

máxima suportada, pois são valores operacionais usuais, de 

forma que o cabo continue em sua região elástica e não sofra 

deformações e desgastes permanentes. 

Para obter a variação de afundamento e o comprimento 

do cabo no modelo de linha de transmissão real, utilizamos, 

respectivamente, as equações (derivadas da catenária em 

[16]): 

 

𝑆𝑎𝑔 =
𝑇0
𝜇𝑠

(cosh (
𝑑. 𝜇𝑠
2𝑇0

) − 1) (2) 

 

𝐿 =
2. 𝑇0
𝜇𝑠

sinh (
𝑑. 𝜇𝑠
𝑇0

) (3) 

Onde T0 é a tração no cabo, d é a distância entre as torres 

e µs é a densidade linear do cabo. 

Utilizando as equações (2) e (3), estimamos o 

afundamento e o comprimento do condutor para cada valor de 

tração. O efeito da tração no cabo causa uma deformação, que 

é medida em microstrain (με). Considerando a faixa de 

operação de 10% a 25% de sua deformação máxima, foi 

obtida uma variação de afundamento de 10 metros que varia 

de 25,7 a 37,7 metros, e as correspondentes deformações do 

cabo variando de 0 a 4633 με. Em seguida, levando em 

consideração os valores de deformação obtidos, é possível 

estimar a tração T0 para o setup de teste (modelo reduzido) 

obtendo uma variação de afundamento de 1,26cm. 

A figura 3 mostra a relação entre as variações de 

afundamento em uma linha de transmissão real e o efeito de 

afundamento correspondente no setup de teste. 
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Fig. 3. Relação entre o afundamento e a tração em ambos os modelos e o 

setup construído. 

É importante mencionar que nesse caso, onde ambas as 

pontas do cabo estão na mesma altura, as alturas das torres e 

das hastes não eram importantes, desde que tivéssemos 

simetria, pois estamos avaliando o afundamento, que é uma 

medida de altura relativa entre os pontos mais baixos e os 

pontos mais altos do cabo, independentemente de sua altura 

relativa ao solo. Portanto, considerando que as torres da linha 

de transmissão podem chegar até 50 metros, a variação de 

afundamento de 25,7 a 37,7 metros pode garantir uma altura a 

partir do solo que esteja dentro dos padrões. 

III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Foi investigada a resposta do sensor LPG a variações de 

afundamento de 3,30 centímetros até 4,56 centímetros. Esses 

valores correspondem à variação de afundamento de 10 

metros na linha de transmissão real. Para gerar um efeito de 

afundamento, uma fonte DC fornece uma corrente elétrica 

para o setup da linha de transmissão e isso foi responsável 

pelo aquecimento do condutor, causando uma expansão 

térmica, e desse modo, um afundamento no condutor. O setup 

experimental é mostrado na Fig2. Um analisador de espectro 

óptico com uma resolução máxima de 0,03nm (OSA, Anritsu, 

MS9740A) é utilizado como fonte de luz banda larga e 

também para detectar a alteração do comprimento de onda no 

espectro de transmissão do sensor óptico. O sensor LPG foi 

produzido em uma fibra monomodo padrão (SMF-28) pela 

técnica de arco elétrico [17], com um período de grade de 

modulação de Λ = 500 µm, com uma potência de arco e o 

tempo de 15bits e 500ms, respectivamente.  

No setup de teste, o sensor LPG foi fixado no condutor 

da linha utilizando uma estrutura de conector específica 

projetada para esse fim, como visto na Fig2. Esse conector foi 

anexado na linha de transmissão e na fibra óptica sem que 

escorregasse entre eles, permitindo que o afundamento do 

condutor realizasse um alongamento proporcional na fibra 

óptica com o sensor LPG. Durante a investigação dos 

experimentos, foi medido o espectro de transmissão da LPG 

em respeito às mudanças de afundamento que variavam de 

3,3cm até 4,56cm, como observado na Fig4. É notável que o 

deslocamento do comprimento de onda de ressonância muda 

para comprimentos de onda maiores conforme o afundamento 

do condutor aumenta. A banda de rejeição do sensor LPG 

mudou de 1548.74 nm para 1564.04 nm, com um desvio 

espectral de 15,3nm. 

 

 

 

Fig. 4. Espectro de perda de transmissão do sensor LPG com diferentes 

valores de afundamento.  

Fig 5. Mostra a resposta detalhada da curva do sensor 

LPG como uma função de afundamento no cabo do condutor. 

A sensibilidade do sensor LPG foi analisada utilizando o 

método de ajuste linear que resultou em uma sensibilidade de 

12.19 nm/cm com um alto grau de linearidade, confirmado 

pelo coeficiente R2 de 0,998 sob a faixa de detecção.  

 

 

Fig. 5. Dados experimentais da atenuação da banda do sensor LPG como uma 

função de afundamento no condutor.   
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IV. CONCLUSÃO 

O monitoramento do efeito de afundamento foi 

alcançado com sucesso medindo os deslocamentos de 

comprimento de onda de ressonância do espectro da LPG, 

para variações de afundamento de 3,30cm até 4,56cm, como 

foi observado na Fig.4. Além disso, por ajuste de dados, o 

setup experimental apresentou uma sensibilidade de 

12,19nm/cm com um alto grau de linearidade do efeito de 

deformação, o que pode ser confirmado pelo coeficiente R
2 

derivado do processo de ajuste de 0,998, como foi observado 

na Fig 5. Por conseguinte, podemos concluir que a LPG pode 

ser uma alternativa para medir o afundamento de condutores 

em linhas de transmissão.  

Em futuros trabalhos, serão estudadas duas abordagens 

diferentes para o sensor LPG apresentado: a primeira é 

utilizada em cabos OPGW, os quais são muito comuns 

atualmente, ocupando uma faixa do espectro que não é 

utilizada para transmissão de dados. A outra abordagem 

consiste no desenvolvimento de um dispositivo capaz de se 

atrair por um forte campo magnético presente ao redor das 

linhas de transmissão de alta tensão. Por isso, não seria 

necessário qualquer contato entre o cabo de fibra óptica e a 

linha de transmissão. 
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Resumo—Nesse trabalho é apresentado um estudo sobre a
aplicação da birrefringência induzida pela compressão lateral
em um sensor LPFG no sensoriamento de campos magnéticos,
como parte de um sistema para evitar aproximação de VANTs à
linhas de transmissão. Um modelo de regressão baseado em redes
neurais é apresentado e comparado com regressão polinomial por
meio de dados estatı́sticos como Erro Médio Quadrático e R2.

Palavras-chave—sensores ópticos, redes de perı́odo longo, sen-
sor magnético, redes neurais, linhas de transmissão

I. INTRODUÇÃO

Os avanços do mercado na área de instrumentação vêm
beneficiando o desenvolvimento da tecnologia de sensores
ópticos devido ao aumento da oferta de componentes ópticos
a um bom custo-benefı́cio e do número de fornecedores [1].
As chamadas Redes de Bragg (Fiber Bragg Grating - FBG) e
Redes de Perı́odo Longo em Fibra (Long Period Fiber Grating
- LPFG) são duas estruturas importantes no sensoriamento por
fibra óptica. Ambas são redes de difração escritas dentro da
própria fibra por meio da modulação periódica do ı́ndice de
refração desta.

As Redes de Perı́odo Longo em Fibra (LPFGs) são estrutu-
ras mais simples de serem fabricadas, quando comparadas às
Redes de Bragg, uma vez que sua fabricação pode ser feita em
fibras ópticas padrão e também pelo seu perı́odo de modulação
ser consideravelmente maior. Como consequência do perı́odo
maior, as LPFGs são redes de transmissão e por isso podem ser
consideradas filtros rejeita-faixa. Seu uso como sensor ocorre,
pois o comprimento de onda central da banda de rejeição, dado
por (1), é função de parâmetros que podem variar de acordo
com o ambiente, [2], [3].

λmres = (neff,co − nmeff,cl)Λ (1)

Devido ao tamanho compacto e à imunidade eletro-
magnética dessa classe de sensores, o uso de sensores ópticos
na avaliação de corrente elétrica e campo magnético se mostra
promissor. Uma vez que o ambiente onde se deseja me-
dir tais grandezas são altamente influenciados por campos
eletromagnéticos, gerando ruı́do e erros de medições em
sensores que utilizam sinais elétricos para transmissão dos
dados. Em [4] um sensor baseado em FBG capaz de medir
simultaneamente temperatura e corrente elétrica é apresentado,
já [5] utiliza uma LPG cercada por lı́quido magnético para
fabricação de um filtro variável e [6] um sensor FBG de

Figura 1. Esquema da aplicação do sensor em um VANT para estimativa de
sua posição em relação à uma linha de transmissão.

campo magnético através da deformação fisı́ca induzida na
fibra pela aplicação de campo magnético em um composto
magnetostrictivo.

Esse trabalho apresenta um estudo sobre a birrefringência
em LPFGs induzida por cargas laterais, aplicadas por uma
haste acoplada a um imã. Esse conjunto pode ser acoplado a
um VANT (Veı́culo Aéreo Não Tripulado) para evitar que o
mesmo se aproxime de linhas de transmissão, como ilustrado
na Figura 1. O imã acoplado à esta haste é perturbado por
uma força ~F , força essa que surge pela influência do campo
magnético induzido pela corrente elétrica que flui no cabo
condutor da linha de transmissão. Essa força é transmitida à
LPFG pela haste conforme ilustrado na Figura 2. Note que
a torção na haste, gerada por ~F , pressiona a LPFG com o
mesmo ângulo θ entre o cabo e o VANT (ver Figura 1).

Para estudar esse sistema foram simuladas situações com
diferentes intensidades de forças, com diversos ângulos de
atuação. As grandezas intensidade da força e ângulo de atuação
foram então estimadas por uma rede neural. Os resultados da
rede são então comparados com uma regressão polinomial.
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Figura 2. Atuação da força exercida pela haste na LPFG. As variáveis de
interesse, ~F e θ, para estimativa da posição do VANT em relação à linha de
transmissão estão destacadas.

II. METODOLOGIA

A. Modelo do sensor
Um dos efeitos da ação de uma carga transversal em uma

LPFG é o aumento da birrefringência na mesma, levando à
separação de cada modo propagante em dois, relacionados
aos dois eixos principais de polarização, [7]. Porém as grades
escritas pelo método de descargas elétricas, como as produ-
zidas pelo LITel, já possuem birrefringência, induzida pelo
próprio processo de fabricação, [8]. Essa segunda assimetria
ocorre ao receber a descarga elétrica, causando variações
de até ∆n ≈ 2 · 10−3 no ı́ndice de refração [9], porém
devido à exposição unilateral da fibra à descarga elétrica, essa
variação não é uniforme ao longo da seção transversal da fibra,
causando assim a birrefringência. Logo os comprimentos de
onda ressonante, nos eixos principais de polarização, são dados
por [8]:

λmax
res = Λ(∆nmin) (2)

λmin
res = Λ(∆nmax) (3)

Já a birrefringência induzida pela aplicação de cargas la-
terais pode ser calculada pela variação do ı́ndice de refração
em cada eixo de polarização, as equações do chamado efeito
foto-elástico são:

∆nx = −
(n3eff )

2E
((p11 − 2νp12)σx+

+((1− ν)p12 − νp11)(σy + σz))

(4)

∆nx = −
(n3eff )

2E
((p11 − 2νp12)σy+

+((1− ν)p12 − νp11)(σx + σz))

(5)

Onde E, ν e pij são respectivamente o módulo de Young,
o coeficiente de Poisson e os componentes do tensor fo-
toelástico. Para a sı́lica esses parâmetros são: E =74.52 GPa,
ν = 0.17,p11 = 0.121 e p12 = 0.270.

Considerando um sensor devidamente encapsulado, em que
uma força F aplicada a ele pode ser considerada como uma
distribuição linear e constante ao longo de todo o comprimento
L da grade, e que esta faz um ângulo θ com o eixo-y de
polarização da fibra de raio b, os estresses σx e σy nos eixos
de polarização da fibra são dados por:

σx =
F

πLb
(cos(θ)− 2 sin(θ)) (6)

σx =
F

πLb
(sin(θ)− 2 cos(θ)) (7)

Já os efeitos da deformação fı́sica são calculados pela
variação no perı́odo da grade:

Λ = Λ0(1 +
1

E
(σz − ν(σx + σy))) (8)

Com o uso das equações (4) a (8) pode-se modelar os
efeitos de forças laterais na LPFG. A caracterização do sensor
constituı́do por uma LPFG escrita em fibra SMF28 com
perı́odo Λ =470 µm foi realizada através da colocação de
pesos variando entre 1 kg e 5 kg com diferentes ângulos de
atuação.

B. Interrogação

Propõe-se aqui discutir a interrogação do sistema por meio
da análise do comprimento de onda ressonante utilizando
redes neurais. Uma rede neural é um modelo computacional
cujo funcionamento é inspirado no sistema nervoso central de
aninais. Esse modelo consiste em um conjunto de unidades,
chamadas de neurônios artificiais, interconectadas e é capaz
de mapear valores de entradas em valores de saı́da com
base em exemplos que o sistema aprendeu durante a fase de
aprendizado.

Um neurônio artificial, assim como o biológico, processa
informação e a transmite para outros neurônios. Esse processa-
mento consiste na aplicação da combinação linear das entradas
do neurônio em uma função, chamada função de ativação, a
determinação destes coeficientes ocorre durante o treinamento
da rede.

A topologia de redes neurais escolhida foi o MLP (Multi-
layer perceptron), esta é capaz de mapear, quando devidamente
treinada, um grupo de entradas em um grupo de saı́das, sendo
assim ela realiza a regressão de uma dada função [10]. O
sistema em si foi desenvolvido em python com auxilio da
biblioteca scikit-learn.

III. RESULTADOS

A. Caracterização

O sensor LPFG foi submetido à diferentes cargas variando
de 0 kg a 5 kg, também foi variado o ângulo entre a normal
da carga e o eixo de polarização y da fibra, tal variação
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ocorreu para uma volta completa com intervalo de 15 deg,
como esquematizado na Figura 3.

Figura 3. Esquema do setup utilizado para caracterização do sensor.

Ao observar o comportamento dos comprimentos de onda
ressonante em relação à variação da intensidade da carga,
para ângulos fixos, pode-se notar que o aumento da carga a
qual o sensor LPFG é submetido, causa aumento na separação
entre λres,x e λres,y, como ilustrado na Figura 4. Esse tipo
de comportamento ocorre, pois quando F cresce, σx também
cresce ao passo que σy diminui, levando ao aumento da
birrefringência e, consequentemente, ao aumento da separação
entre os comprimentos de onda ressonante.

Já para uma carga fixa, com o ângulo variando, nota-se um
comportamento periódico no vale de ressonância, de fato, ao
aplicar as equações (6) e (7) às equações (4) e (5) tem-se que a
variação do ı́ndice de refração é uma função senoidal. Também
nota-se que os vales nos eixos de polarização ortogonais não
apresentam simetria quando o sensor é rotacionado em 180°.
Esse fato se deve à birrefringência induzida pelo processo de
fabricação do sensor, como cada eixo de polarização apresenta
um ı́ndice médio a variação no ı́ndice de refração em cada um
dos eixos ocorre de maneira ligeiramente diferente.

Figura 4. Relação entre ângulo de atuação/intensidade da carga e compri-
mento de onda ressonante.

B. Interrogação

Os pontos da Figura 4 foram aleatoriamente divididos em
grupo de treino(85%) e teste(15%) para a análise da rede
neural. Esta possui uma camada de entrada, uma escondida
e uma de saı́da. A camada escondida foi configurada com 35
neurônios possuindo função de ativação ReLU, definida pela
equação (9). Já a camada de saı́da é uma função identidade,
que é em termos práticos igual à nenhuma função de ativação,
desta forma a saı́da do sistema pode assumir praticamente
qualquer valor real e possibilita à rede neural realizar a
regressão de uma função qualquer. O algoritmo de treinamento
utilizado foi o LBFGS com taxa de aprendizado igual a 10−5,
esse método foi escolhido por ter menor custo computacional
quando comparado ao método do Gradiente Descendente.

Φ(x) =

{
0 x < 0

x x ≥ 0
(9)

Além do MLP, um polinômio de grau quatro de IR2 → IR
foi ajustado, a fim de comparação. A performance de ambos
foi comparada qualitativamente através das retas de regressão e
quantitativamente por meio do Erro Médio Quadrático (EMQ)
e do coeficiente de determinação(R2). Nesse comparação, um
bom modelo deve possuir EMQ tão próximo de zero quanto
possı́vel, indicando que os resultados obtidos se aproximam
do real. Mas também deve apresentar um R2 perto da uni-
dade, indicando que o modelo consegue explicar os valores
observados.

Outro fator que indica qualidade do sistema de interrogação
é a pouca diferença entre as estatı́sticas dos grupos de treina-
mento e teste. Uma vez que o grupo de treino foi utilizado
para o ajuste do modelo aos dados observados este tende a
ter melhor performance quando comparado ao grupo de teste,
logo se os dados estatı́sticos para o grupo de teste é próximo
aos dados do grupo de treinamento, o modelo apresenta uma
boa generalização. De fato, pois mesmo sem ter acesso aos
dados de teste o modelo realiza a regressão tão bem quanto
para os dados já vistos. Sabendo disso o desempenho de
cada método pode ser quantitativamente avaliado pelos dados
tabelados abaixo.

Tabela I
PERFORMANCE DA REGRESSÃO POLINOMIAL.

Carga Ângulo
Treino Teste Treino Teste

EMQ 0.0706 0.0388 2924 2822
R2 0.9632 0.9813 0.6386 0.5516

Tabela II
PERFORMANCE DA REGRESSÃO POR REDE NEURAL.

Carga Ângulo
Treino Teste Treino Teste

EMQ 0.04267 0.2046 724.3 811.5
R2 0.9785 0.8972 0.9342 0.9263
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(a)

(b)

Figura 5. Relação Experimento-Estimativa para o modelo polinomial.

Dos resultados mostrados nas Tabelas I e II nota-se que
a rede neural obteve um bom resultado, com coeficiente de
terminação próximo à unidade e baixo erro médio quadrático,
quando comparado à regressão polinomial. E o mais impor-
tante, esses resultados também se apresentam com poucas
discrepâncias entre os subgrupos de treino e teste, indicando
que o sistema de interrogação possui boa capacidade de
generalização.

As Figuras 5 e 6 mostram as retas de regressão para os dois
modelos comparados, tanto para intensidade da carga quanto
para ângulo de atuação da mesma. Vale ressaltar que para
cada valor de carga existem 12 valores de ângulo de atuação
e, consequentemente, para cada ângulo existem cinco cargas.
Por esse motivo, as possı́veis variações que possam existir
para valores constantes de carga ou ângulo estão representadas
pelas barras de erro.

Note que para a regressão polinomial os erros estão mais
distribuı́dos ao longo de todo o banco de dados, com erros mai-
ores para ângulos de atuação próximos à origem (0° e 360°).
Já para a rede neural, os erros acontecem majoritariamente
na origem, esse fato pode ser associado à natureza periódica
do problema e pode ser contornado aumentando o banco de
dados, acrescentando novos valores de ângulo, entre [-45°,0°)

(a)

(b)

Figura 6. Relação Experimento-Estimativa para a Rede Neural.

e (360°,405°] e limitando a função de ativação linear da saı́da
para [0°,360°], por exemplo.

IV. CONCLUSÃO

Esse trabalho explora uma área do sensoriamento ainda
pouco utilizada em aplicações de robótica, que tem o potencial
de aumentar as possibilidades de sensoriamento de forças,
introduzindo a possibilidade de medir tanto intensidade quanto
a direção da força aplicada. E, neste caso, atuar como sensor
para estimativa da posição relativa entre um VANT e uma
linha de transmissão.

O método de regressão por rede neural se mostrou uma
boa alternativa ao método mais convencional de regressão
polinomial, apesar de ainda manter erros na origem da cir-
cunferência, que como proposto, pode ser reduzido com o
aumento do banco de dados.

Com isso conclui-se que o método de sensoriamento por
meio da análise de birrefringência em sensores LPFG possui
um grande potencial para a fabricação de sensores bidirecio-
nais de forças, e sua aplicação no posicionamento de veı́culos
autônomos.
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Resumo—Este artigo propõe uma ferramenta de simulação de
código livre (open source), em linguagem C++, para estudo do
efeito da ressonância de plásmons de superfı́cie em estruturas
planas utilizando a configuração de Kretschmann. A ferramenta
de simulação proposta (Sim-SPR) analisa a interação entre o
feixe de luz incidente, polarizado paralelamente ao plano de
incidência, e a estrutura metal/dielétrico utilizada para excitação
dos plásmons de superfı́cie. A resposta SPR é fornecida a partir
do feixe de luz refletido, calculada através das equações de
Fresnel, considerando as condições de fronteira dos campos
eletromagnéticos na região da interface. Cenários experimentais
disponı́veis na literatura foram analisados com a ferramenta
computacional proposta e um software disponı́vel comercial-
mente (COMSOL Multiphysics, versão 5.0). Os resultados obtidos
mostraram que o Sim-SPR oferece resultados satisfatórios em
termos do ângulo de ressonância e da reflectância, apresentando
uma faixa de erro mı́nima para as estruturas analisadas.

Palavras-chave—Código Livre, Equações de Fresnel, Ferra-
menta de Simulação, Reflectância, Ressonância de Plásmons de
Superfı́cie.

I. INTRODUÇÃO

PArâmetros como sensibilidade, modo de operação, pre-
cisão, erro e alcance são de extrema relevância no con-

texto de sensores [1]. Devido ao avanço tecnológico, tem-se
buscado métodos que otimizam o funcionamento destes dis-
positivos, resultando no aprimoramento de tais caracterı́sticas.
Dispositivos sensores são utilizados em diversas áreas, tais
como [2]: (1) aferição da composição quı́mica de com-
bustı́veis; (2) aplicações médicas e bioquı́micas; (3) otimização
de diagnósticos; (4) medição de potência óptica; (5) detecção
de reações biológicas, dentre outras.

A utilização de sensores ópticos baseados no efeito da res-
sonância de plásmons de superfı́cie (SPR – Surface Plasmons
Resonance) aumentou nos últimos anos devido à possibili-
dade de se obter sistemas sensores com boa relação custo-
benefı́cio [1]. O efeito SPR é caracterizado por oscilações
eletromagnéticas confinadas na interface entre as camadas de
uma estrutura composta por um dielétrico e um condutor, ge-
ralmente metais nobres, resultante da interação dessa estrutura
com uma fonte luminosa polarizada paralelamente ao plano de
incidência (p-polarizada) [1].

O projeto de sensores baseados no efeito de SPR envolve o
processo de se determinar parâmetros para otimizar a sensibi-
lidade e o fator de qualidade da curva de ressonância, modifi-
cando assim parâmetros da camada metálica, comprimento de
onda incidente, ângulo de incidência e utilização de diversos
materiais e de prismas ópticos [3]. Nesta perspectiva, ambi-
entes de simulação computacional são de grande importância
no projeto de sensores SPR, tendo em vista que antecedem a
confecção desses sensores de alta performance [3]–[5].

Este artigo propõe um simulador de código livre (open
source), implementado em linguagem C++, para estudo do
efeito da ressonância de plásmons de superfı́cie em diferentes
estruturas de materiais (metal-dielétrico), considerando estru-
turas planas e a configuração de Kretschmann (Sim-SPR)1.
Sim-SPR analisa a interação entre a onda eletromagnética
incidente e a estrutura metal/dielétrico utilizada para excitação
do efeito SPR. A partir da onda eletromagnética refletida,
a curva SPR correspondente é calculada, utilizando-se as
equações de Fresnel, e os resultados são apresentados em
termos da reflectância em função do ângulo de incidência do
feixe de luz. Está organizado da seguinte forma: a Seção II
apresenta a fundamentação teórica sobre o efeito SPR. Na
Seção III, descreve-se o estado da arte referente a simuladores
utilizados para estudo do efeito SPR e, na Seção IV, apresenta-
se o simulador proposto com sua arquitetura e seu diagrama
de sequência. Os cenários de simulação utilizados são apre-
sentados na Seção V e, por fim, os resultados e as conclusões
são descritos na Seção VI e na Seção VII, respectivamente.

II. RESSONÂNCIA DE PLÁSMONS DE SUPERFÍCIE

A ressonância de plásmons de superfı́cie é um efeito cuja
existência depende da interação entre um feixe luminoso p-
polarizado e uma estrutura composta por um condutor e
um dielétrico. Na condição de ressonância, o campo eletro-
magnético incidente excita uma camada de elétrons na su-
perfı́cie do metal, formando uma onda de plásmons confinada
na interface metal/dielétrico, que se propaga paralelamente ao
vetor de onda (kx) da luz [3], [6].

1https://github.com/eltonbrasil/SimSPR
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O efeito SPR foi observado pela primeira vez no ano de
1902 por Robert Wood, que percebeu a existência de uma faixa
escura na luz refletida durante a incidência de um feixe de luz
polarizado na superfı́cie de uma grade de difração metálica [6].
Porém, apenas em 1968, a explicação só foi possı́vel quando
Otto, Kretschmann e Raether descreveram o fenômeno fı́sico
de excitação dos plásmons utilizando o prisma [6]. Na Figura 1
são ilustradas as configurações para excitação do efeito SPR
com base nas configurações de [6]: (a) Kretschmann/Raether e
de (b) Otto. Dentre as configurações apresentadas, a de Krets-
chmann possui uma instrumentação menos complexa, sendo a
opção mais utilizada na confeccção de dispositivos sensores
devido à simplicidade no processo de troca da amostra, ou
substância, a ser analisada [7].

A modelagem do efeito SPR pode ser realizada por meio
das equações de Fresnel, caso a interface analisada possua
estrutura plana [4]. Fazendo-se uso da representação matricial
dos coeficientes de Fresnel, é possı́vel determinar o compor-
tamento dos feixes refletido e transmitido durante a interação
luminosa em uma estrutura com N camadas (N−1 interfaces),
da seguinte forma [8]:

Mj =

[
cos(βj) − i

qj
sen(βj)

−iqjsen(βj) cos(βj)

]
, (1)

em que Mj representa a matriz de transferência e representa
a transferência da propagação luminosa entre os meios [4],
os termos βj e qj são, respectivamente, propriedades ópticas
definidas por deslocamento de fase e de admitância, descritas
conforme as seguintes equações [7]:

βj = k0dj

√
n2j − [n1sen(θi)]2, (2)

qj =

√
n2j − [n1sen(θi)]2

n2j
, (3)

em que dj representa a espessura, nj o ı́ndice de refração,
de cada camada envolvida, respectivamente, θi o ângulo de
incidência do feixe de luz e k0 uma constante cuja relação

é dada por
2π

λ
, onde λ é o comprimento de onda do feixe

incidente.
A matriz de transferência depende, além de outros fatores,

do ı́ndice de refração de todas as camadas (prisma, metal e
analito) e das espessuras das camadas envolvidas [6]. Com
isso, a matriz de transferência total do sistema (Mtotal) é
obtida a partir da multiplicação da matriz de cada meio (Mj),
da seguinte forma [7]:

Mtotal =
N−1∏
j=1

Mj . (4)

Com os elementos de Mtotal, é possı́vel calcular o coefici-
ente de reflectividade de Fresnel (r) da seguinte forma [3]:

r(θ, λ) =
(M11 +M12qN )q1 − (M21 +M22qN )

(M11 +M12qN )q1 + (M21 +M22qN )
. (5)

Dessa forma, pode-se calcular a reflectância (R), que repre-
senta a quantidade de luz refletida para um dado comprimento
de onda e ângulo de incidência, da seguinte forma [3]:

R = |r(θ, λ)|2. (6)

A dependência da reflectância com o ângulo de in-
cidência (θi) e com o comprimento de onda (λ), faz com
que seja possı́vel calcular os nı́veis de luz refletida a partir
de dois modos de operação [7]: (1) modo de interrogação
espectral (WIM – Wavelength Interrogation Mode), em que
o ângulo de incidência do feixe de luz é mantido constante,
com isso a curva SPR é obtida e analisada em função da
variação do comprimento de onda; e (2) modo de interrogação
angular (AIM – Angular Interrogation Mode), em que o
comprimento de onda do feixe de luz incidente é mantido
constante, obtendo e analisando-se a curva SPR em função da
variação do ângulo de incidência.

É válido ressaltar que, durante a utilização de um prisma,
alguns materiais têm seu ı́ndice de refração variando em
função do comprimento de onda e ele pode ser calculado a
partir da equação de Sellmeier [9]:

n(λ) =

√
1 +A1

λ2

λ2 −B1
+A2

λ2

λ2 −B2
+A3

λ2

λ2 −B3
,

(7)
em que Ai e Bi (i = 1, 2, 3) são os coeficentes de Sellmeier
e variam para cada tipo de material utilizado [9].

III. ESTADO DA ARTE

A complexidade no processo de excitação dos plásmons de
superfı́cie se deve à utilização de escalas nanométricas, em
que uma pequena alteração nos parâmetros pode resultar em
deslocamento da curva de ressonância, influenciando direta-
mente nos resultados [6]. Além disso, a caracterização dos
sensores necessita de uma análise matemática dos parâmetros,
tais como: a camada metálica e a de substrato dielétrico (tipo
de material e espessura), de forma que o efeito SPR apresenta
caracterı́sticas complexas e soluções nada triviais [3].

Cavalcanti et al. [3] apresentaram a otimização de sensores
SPR por meio dos métodos de Monte Carlo e do enxame
de partı́culas (PSO – Particle Swarm Optimization), ambos
implementados no MatLAB e aplicados às configurações
de Kretschmann e de Otto. Yan et al. [10] apresentaram
simulações do efeito SPR, operando nos modos AIM e WIM,
para determinar o ângulo de ressonância, considerando 4
camadas na configuração de Kretschmann. Rosmiza et. al [4]
utilizaram um programa (software) para simulação do efeito
SPR em uma e duas camadas na configuração de Kretsch-
mann, implementado em Visual Basic 6.0, para cálculo da
reflectância e transmitância no modo AIM. Fontana [9] propôs
uma otimização dos filmes metálicos para desenvolvimento de
sensores SPR, fazendo-se uso do MathCAD para determinação
de parâmetros, tais como: comprimento de onda mı́nimo,
ângulo de ressonância, espessura crı́tica da camada metálica,
espessura otimizada do filme metálico e determinação do
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Figura 1. Configurações para excitação do efeito SPR com base nas configurações de: (a) Kretschmann/Raether e de (b) Otto. Fonte [6].

ı́ndice de refração para o prisma. Uma análise, por meio de
simulação, para biossensores baseados no efeito SPR, fazendo-
se uso do software WinSpall SPR simulator, foi apresentada
por Islam et al. [11]. Com o WinSpall SPR simulator foram
calculados os coeficientes de Fresnel das camadas envolvidas,
utilizando um formalismo recursivo em sua arquitetura.

O uso de ferramentas computacionais para determinação e
análise da resposta do efeito SPR tem sido de grande im-
portância [3]. No entanto, os artigos que envolvem simulações
do efeito SPR na literatura não disponibilizam seus respectivos
códigos para futuros estudos e novas implementações. Para o
nosso conhecimento, ainda não foram disponibilizados simula-
dores de código livre para estudo do efeito SPR em estruturas
planas, tornando inovadora a proposta deste artigo.

IV. SIM-SPR

O Sim-SPR2 foi implementado em linguagem C++ e oferece
um suporte para simulação do efeito SPR em estruturas planas,
considerando o modo de operação AIM. Devido ao uso de ma-
teriais cujos ı́ndices de refração assumem valores complexos, o
Sim-SPR utiliza as seguintes bibliotecas: Armadillo e o pacote
complex, ambas destinadas a cálculos envolvendo álgebra
linear e operações com números complexos, respectivamente.
A Tabela I apresenta as caracterı́sticas do Sim-SPR.

Tabela I
CARACTERÍSTICAS DO SIM-SPR.

Caracterı́sticas Sim-SPR
Camadas 3

Configuração Kretschmann
Licença Open Source

Linguagem C++
Modo de Operação AIM

Para o cálculo da reflectância, são definidos inicialmente
o comprimento de onda do feixe incidente (λ), o ı́ndice de
refração do prisma (nprisma) e o ı́ndice de refração da camada
metálica (nmetal). Após a inserção e leitura dos dados, a
função membro Reflectance é instanciada para o cálculo da
magnitude da reflectância, conforme ilustrado na Figura 2. Por

2https://github.com/eltonbrasil/SimSPR

fim, o simulador realiza interações, considerando o ângulo do
feixe incidente (θi) com variação de 0◦ a 90◦, com passo de
0, 1◦.

V. CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

Os cenários de simulação foram elaborados a partir de uma
estrutura com 3 camadas (N = 3), considerando diferentes
metais, na configuração de Kretschmann. Foi utilizado um
prisma, com ı́ndice de refração nprisma = 1, 5, seguido da
camada metálica e, por fim, uma lâmina de água (H2O) com
espessura de 5µm e ı́ndice de refração de n = 1, 33.

Foram simuladas camadas metálicas com espessura de
50 nm (dmetal). Foram escolhidos: (1) o ouro (Au), por ser
o material mais sensı́vel para excitação dos plásmons de
superfı́cie [3]; (2) o cobre (Cu) e (3) a prata (Ag). A Tabela II
apresenta os parâmetros ópticos dos metais, obtidos para
o comprimento de onda de 670 nm, a partir do estudo de
componentes ópticas de Johnson [12].

O COMSOL Multiphysics, versão 5.0, por meio do módulo
de rádio-frequência (RF – Radio Frequency), foi utilizado para
comparar os resultados obtidos com o Sim-SPR. O COM-
SOL Multiphysics é um software que utiliza o método dos
elementos finitos (MEF) para resolver equações diferenciais
que regem diversos fenômenos fı́sicos e vem sendo utilizado
em simulações do efeito SPR na literatura. A equação dife-
rencial resolvida numericamente no COMSOL Multiphysics,
utilizando-se o módulo RF, para comparar/validar os resultados
obtidos pelo Sim-SPR neste trabalho é a seguinte [13]:

~∇× (
1

µr

~∇× ~E)− k20εr ~E = 0, (8)

em que µr representa a permeabilidade magnética relativa do
meio, ~E o vetor campo elétrico e εr a permissividade relativa
do meio.

VI. RESULTADOS

A partir da realização das simulações, considerando o modo
de operação AIM, a refletividade foi calculada e as curvas
SPR foram traçadas para diferentes camadas metálicas. A
reflectância em função do ângulo de incidência do feixe lumi-
noso foi obtida com o Sim-SPR (linha contı́nua) e o COMSOL
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PARÂMETROS 

loop
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MÉTODO  REFLECTÂNCIA 

[Reflectância]

call

executável make

Figura 2. Diagrama de sequência do cálculo da reflectância a partir dos coeficientes de Fresnel.

Tabela II
PARÂMETROS ÓPTICOS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES.

Interface λ nprisma nmetal dmetal

Prisma/Au/H2O 670 nm 1, 5 0, 13767 + j3, 7917 50 nm
Prisma/Ag/H2O 670 nm 1, 5 0, 047667 + j4, 5658 50 nm
Prisma/Cu/H2O 670 nm 1, 5 0, 21767 + j3, 8539 50 nm

Multiphysics (linha tracejada), considerando as seguintes inter-
faces: (1) Prisma/Au/H2O (Figura 3); (2) Prisma/Ag/H2O (Fi-
gura 4) e (3) Prisma/Cu/H2O (Figura 5). É possı́vel verificar
que o comportamento das curvas geradas pelo Sim-SPR e pelo
COMSOL Multiphysics são similares para os metais utilizados,
apresentando ângulos de ressonância (θSPR) e valores de res-
sonância mı́nima (Rmin) muito próximos, conforme descrito
na Tabela III.
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Figura 3. Reflectância em função do ângulo de incidência do feixe luminoso,
considerando a interface Prisma/Au/H2O, obtida com o Sim-SPR (linha
contı́nua) e o COMSOL Multiphysics (linha tracejada).
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Figura 4. Reflectância em função do ângulo de incidência do feixe luminoso,
considerando a interface Prisma/Ag/H2O, obtida com o Sim-SPR (linha
contı́nua) e o COMSOL Multiphysics (linha tracejada).

Em uma análise das curvas apresentadas é correto afirmar
que, dentre os metais utilizados, a prata apresentou menor
valor de reflectância no cenário analisado. Entretanto, valor
de reflectância próximo a zero não corresponde a uma alta
sensibilidade do dispositivo sensor [3]. Outro ponto a ser
ressaltado é a similaridade no comportamento das curvas
geradas para o ouro e para o cobre. Mesmo se tratando de
dois metais distintos, apresentaram variações de valores de
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Figura 5. Reflectância em função do ângulo de incidência do feixe luminoso,
considerando a interface Prisma/Cu/H2O, obtida com o Sim-SPR (linha
contı́nua) e o COMSOL Multiphysics (linha tracejada).

reflectância muito próximos em toda a extensão da curva SPR.
Os erros relativos obtidos com relação aos valores dos

ângulos de ressonância e aos valores mı́nimos de reflectância
utilizando o COMSOL Multiphysics e o Sim-SPR são apresen-
tados na Tabela III. É possı́vel observar que os erros relativos
assumem valores abaixo de 1% em todos os casos. Assim,
diante dos valores obtidos, é possı́vel dizer que o Sim-SPR é
uma ferramenta confiável para simulações SPR em estruturas
planas para o cenário analisado.

Tabela III
VALORES DE ÂNGULO DE RESSONÂNCIA E DE REFLECTÂNCIA MÍNIMA

OBTIDOS PARA DIFERENTES FILMES METÁLICOS NA CONFIGURAÇÃO DE
KRETSCHMANN, UTILIZANDO O SIM-SPR E O COMSOL Multiphysics.

θSPR

Interface Sim-SPR COMSOL Erro (%)
Prisma/Au/H2O 32, 2928◦ 32, 3505◦ 0, 1783
Prisma/Ag/H2O 36, 9633◦ 36, 9057◦ 0, 1560
Prisma/Cu/H2O 32, 1199◦ 32, 1775◦ 0, 1790

Rmin

Prisma/Au/H2O 0, 2837 0, 2849 0, 4212
Prisma/Ag/H2O 0, 005332 0, 005351 0, 3550
Prisma/Cu/H2O 0, 2816 0, 2812 0, 1422

VII. CONCLUSÕES

Este trabalho propôs uma ferramenta de simulação de
código livre para estudo do efeito da ressonância de plásmons
de superfı́cie em estruturas planas (Sim-SPR). Devido à falta
de materiais publicados nesse contexto, Sim-SPR torna-se
pioneiro no contexto de open source para aplicações de SPR.
Baseado nos resultados obtidos com o COMSOL Multiphy-
sics, versão 5.0, Sim-SPR mostrou-se como uma ferramenta
computacional capaz de determinar o ângulo de ressonância
e a reflectância mı́nima para aplicações SPR, no modo de
operação AIM, com erro relativo mı́nimo.

Por fim, Sim-SPR, por ser um software de código li-
vre, possibilita expansões para diversas aplicações. Futuras
implementações permitirão à ferramenta de simulação a es-
colha do número de camadas utilizadas, suas respectivas
espessuras, do modo de operação (AIM ou WIM) e uma
interface mais dinâmica e que auxilie o usuário.
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de plasmons de superfı́cie,” vol. 1, Julho 2016. [Online]. Available:
http://www.academia.edu/27514874

[4] R. Mokhtar, Z. A. Hassan, W. M. M. Yunus, and Z. A. Talib,
“Multilayers analysis using the phenomenon of surface plasmon
resonance,” Fizik Malaysia, vol. 28, no. 3 & 4, p. 83, Outubro
2007. [Online]. Available: http://ifm.org.my/jurnal-fizik-malaysia/
multilayers-analysis-using-phenomenon-surface-plasmon-resonance

[5] D. V. Nesterenko, S. ur Rehman, and Z. Sekkat, “Surface plasmon
sensing with different metals in single and double layer configurations,”
Applied Optics, vol. 51, no. 27, pp. 6673–6682, Setembro 2012.
[Online]. Available: http://ao.osa.org/abstract.cfm?URI=ao-51-27-6673

[6] E. P. Rodrigues, “Modelagem e caracterização de um dispositivo optoe-
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Resumo—Neste trabalho, um novo modelo de guia de onda
segmentado é analisado. A estrutura possui índice de refração
intercalado ao longo da direção de propagação, seguindo a
sequência Fibonacci, que nesse caso, é aplicada com o objetivo de
reduzir perdas por espalhamento ocasionadas por imperfeições
nas paredes da região de guiamento. A análise é feita usando o
método propagação vetorial de feixes (VBPM) obtida a partir da
observação do campo ao longo da direção de propagação do guia
e observação da potência normalizada nas regiões segmentadas.

Palavras-Chave—Guia de onda segmentado, sequência de Fi-
bonacci, Guia de onda óptico, VBPM.

I. INTRODUÇÃO

Guias de onda ópticos funcionam confinando ondas ele-
tromagnéticas através do contraste de dois ou mais materiais
dielétricos diferentes, normalmente sendo um no seu núcleo
com índice de refração n maior do que o de seu revestimento.
Quando este contraste é muito grande, pode ocorrer espalha-
mento nas imperfeições das paredes na região de guiamento,
também conhecida como núcleo do guia [1].Nos últimos anos,
vários métodos tem sido usados com o intuito de diminuir
as perdas advindas dessas imperfeições. Uma das formas
adotadas foi evitar o uso de guias de onda com o núcleo
de seção transversal quadrada, partindo-se para guias de onda
onde a base deve ser maior do que a altura. Isso porém pode
resultar em bons resultados para modos Transversais Elétricos
(TE) e praticamente cancelando a polarização Transversal
Magnética (TM) [2]–[4].

Outra estrutura também comumente usada é o guia de
onda obtido a partir de cristais fotônicos, no entanto esse
modelo de estrutura normalmente apresenta um intervalo de
banda de fóton na frequência de operação [5], o que pode
limitar o seu uso por filtrar alguns comprimentos de onda
e introduzir perdas por efeitos causados por birrefringência.
Outro problema associado com cristais fotônicos são suas
altas perdas quando curvados [6], limitando em muito o seu
uso em alguns sistemas. Nesse contexto, com o passar do
tempo, novos tipos de guias de onda dielétricos tem sido
estudados, com ênfase para aqueles modelos que apresentam
uma alternância dos materiais presentes em seu núcleo, ou
seja, compostos por dois ou mais materiais possuem índices
de refração diferentes, como mostrado na Fig. 1. Nesse caso,

o guia é composto por dois materiais, onde n1 > n2 e n2 é
igual ou maior do que o índice de refração do revestimento.

n
3

Figura 1. Exemplo do Guia de Onda Segmentado proposto neste trabalho

São várias as possíveis aplicações de guias de onda seg-
mentados, como por exemplo: para diminuir o espalhamento
[2], uso como filtros de frequência [7], demultiplexação de
comprimento de onda [8], filtro de polarização e na geração
de segunda harmônica [9]. Recentemente, o processo de
segmentação foi aplicado em um modelo de guia de onda
óptico, dando origem a um novo tipo de guia, denominado
Subwavelength Grating Waveguide (SWG), apresentado em
[2]. Nesse caso, a segmentação foi usada para introduzir um
passo de grade menor do que a condição de Bragg, o que
permite a diminuição da dispersão e o núcleo se comportar
como se fosse contínuo [10]. O SWG possibilita um des-
confinamento controlado da energia do modo na região de
guiamento, reduzindo as perdas por espalhamento nos limites
entre o revestimento e o núcleo, ao mesmo tempo que permite
o controle do índice de refração efetivo sem precisar adicionar
outros materiais [10].

Neste trabalho, uma nova configuração de guia de onda
é proposta, baseando-se no modelo do SWG, entretanto in-
troduzindo um modelo de grade quase periódica, baseado
na sequência de Fibonacci. Para obtenção dos resultados
numéricos, o Método da Propagação Vetorial de Feixe (VBPM
- Vectorial Beam Propagation Method) [11], foi aplicado pela
primeira vez na análise desse tipo de guia de onda segmentado.
Na próxima seção deste trabalho é apresentado resumidamente
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o modelo matemático do VBPM e o projeto do guia de onda
proposto com os seus parâmetros, os resultados são mostrados
na Seção III, e finalmente na Seção IV são apresentadas as
conclusões.

II. FORMULAÇÃO

A. Método da Propagação Vetorial de Feixes (VBPM)

O VBPM é um método numérico que agrega o método
dos elementos finitos (MEF - Finite Element Method) com
o método da propagação de feixe (BPM - Beam Propagation
Method), na análise da propagação vetorial de sinais em guias
de ondas ópticos. O método faz uso do procedimento de
Gallerkin através da aproximação por funções de bases, usa
a aproximação de Padé de primeira ordem [12] e camadas
perfeitamente casadas (PML - Perfectly Matched pLayers) para
truncar o domínio computacional. Partindo-se das equações de
Maxwell, obtém-se uma equação de duplo rotacional, mos-
trada em (1), também conhecida como equação de Helmholtz.

∇× (¯̄k∇× ~H)− k0
2 ~H = 0 (1)

Em (1), k0 representa o número de onda no espaço livre e
¯̄k = 1/¯̄ε, para a qual ¯̄ε representa um tensor de permissividade
relativa. Considerando o material dielétrico com anisotropia
transversal, o tensor de permissividade relativa toma seguinte
forma:

¯̄ε = ¯̄εT + εzzûzûz (2)

na qual ¯̄εT representa um tensor transversal arbitrário no plano
xy, e ûz é associado à direção de propagação z. O operador
∇ é definido como:

∇ = ûxαx
∂

∂x
+ ûyαy

∂

∂y
+ ûzαz

∂

∂z
= ∇T + ûzαz

∂

∂z
(3)

nesse caso, αx, αy e αz são parâmetros relativos à PMLs, e
são os mesmos calculados nos trabalhos de [13] e [14]

Após algumas manipulações algébricas, e considerando que
o campo varia lentamente à cada passo de propagação na
direção z [11], podemos reescrever a equação de Helmholtz em
termos de funções de bases, introduzidas nos cálculos devido
à aplicação do método de Galerkin [12], obtendo-se (4):∫

Ω

(¯̄ka
∂2~hT
∂z2

) · ~ωTdΩ−
∫

Ω

(2γ ¯̄ka
∂~hT
∂z

) · ~ωTdΩ

−
∫
∂Ω

(∇T · ~hT )(¯̄kb~ωT ) · ~ndl

+

∫
Ω

(∇T · ~hT )∇T (¯̄kb
T
~ωT )dΩ

−
∫
∂Ω

(kzz∇T × ~hT ) · (~ωT × ~n)dl

−
∫

Ω

(kzz∇T × ~hT ) · (∇T × ~ωT )dΩ

+

∫
Ω

((¯̄kc + γ ¯̄ka)~hT ) · ~ωTdΩ = 0

(4)

aqui, Ω representa o domínio analisado, ∂Ω inclui todas as
interfaces e contornos externos, para os quais os tensores
podem ser definidos como:

¯̄ka =

[
kyy −kyx
−kxy kxx

]
(5a)

¯̄kb = γ−1 ∂
¯̄ka
∂z
− ¯̄ka (5b)

¯̄kc = k2
0 − γ−1 ∂

¯̄ka
∂z

(5c)

Discretizando o domínio Ω em (4) e usando o método dos
elementos finitos, incluindo condições de contornos adequa-
das, chega-se à (6):

[M ]
∂2{~hT }
∂z2

− 2γ[M ]
∂{~hT }
∂z

+ ([K] + γ2[M ]){~hT } = {0} (6)

onde {~hT } representa um vetor coluna contendo valores
desconhecidos de hxj e hyj , 0 representa um vetor coluna
nulo, e [M ] e [K] são matrizes globais definidas em [11].

O próximo passo da formulação é a aplicação da aproxi-
mação não paraxial do tipo padé de ordem (1,1) [12] em (6),
produzindo a equação matricial (7):

[M̃ ]
d{~hT }
dz

+ [K]{~hT } = {0} (7)

onde [M̃ ] = [M ]− 1
4γ2 ([K] + γ2[M ]).

Finalmente, é efetuado um tratamento de avanço na direção
de propagação, o qual utiliza um processo de discretização
por diferenças finitas, nesse caso o método implícito de Crank
- Nicolson, para transformar o problema em um sistema de
equações algébricas como em (8):

([M̃(z)] + θ∆z[K(z)]){~hT (z + ∆z)}
= ([M̃(z)]− (1− θ)∆z[K(z)]){~hT (z)}

(8)

no qual ∆z é o passo de propagação ao longo da direção z e
θ(0 ≤ θ ≤ 1) é introduzido para controle de estabilidade do
método. Para atualização do material do guia, a cada passo
de propagação na direção z, o índice de refração efetivo é
atualizado como em (9):

n2
eff (z) = Re

[
{~hT (z)}†[K(z)]{~hT (z)}

k0
2{~hT (z)}†[M(z)]{~hT (z)}

]
(9)

aqui, † representa o complexo conjugado e transposto.

B. Guia de Onda Segmentado Quase Periódico

Para este trabalho, o projeto baseia-se em um guia de onda
de silício, no qual tanto o substrato quanto o revestimento
superior são compostos por dióxido de silício (SiO2). A
configuração do guia é baseada no modelo proposto em [2],
com segmentação quase periódica obtida a partir da sequência
de Fibonacci. A Fig. 2 mostra o seção transversal do modelo
de guia de onda analisado.

Para obter a sequência de Fibonacci, foi utilizado um
processo de superposição de dois blocos, chamados aqui de A
e B, de forma que a n-ésima geração de sua sequência obedece
a regra exposta em (10).
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Figura 2. Modelo usado do guia de onda de silício

Sn = Sn−1Sn−2 (10)

em (10) n > 2, S1 = A e S2 = B. Para verificação da
aplicação da sequencia quase periódica, a seguir são mostradas
como foram obtidas as primeiras gerações da sequencia de
Fibonacci usada neste trabalho:

S1 = [A], S2 = [B], S3 = [BA], S4 = [BAB], etc. (11)

Nesse trabalho, o cálculo para obtenção da largura de
cada camada utilizado, baseou-se no modelo apresentado em
[2], onde os melhores resultados de propagação são obtidos
quando a largura dos períodos possuem menos da metade
do comprimento de onda efetivo. Inicialmente, foram feitos
os cálculos para obtenção da largura de A e B juntos, como
mostrada em (12).

LAB <
λ

2neff
(12)

Em seguida, foram calculadas as larguras das camadas A e B,
separadamente, como o no modelo proposto em (13) e (14).

LA = LAB
CB
CT

(13)

LB = LAB
CA
CT

(14)

Para as quais LA e LB representam as larguras das camadas A
e B, CA e CB a quantidades de camadas A e B em relação ao
número da geração escolhida da sequência de Fibonacci e CT
representa o número total de camadas. As proporções usadas
em (13) e (14) foram adotadas após diversos testes de aptidão
e finalmente, O modelo desenvolvido foi esquematizado como
mostra a Fig. 3, no qual A e B são as camadas do núcleo que
irá seguir a sequência de Fibonacci.

Os parâmetros usados nessa simulação são apresentados na
Tabela I. Além disso, para discretizar a janela computacional
adotada, foram utilizados 2350 elementos lineares, o passo de
propagação foi 0,01 µm e o guia foi excitado com os modos
de polarização obtidos a partir da análise modal [11].

Em [15] mostra claramente que quando o período de seg-
mentação for pequeno o suficiente, o guia de onda segmentado

A BAB
Material 1 Material 2

Revestimento Superior

Material 4

Revestimento Inferior

Material 3

...
LA

LB

Figura 3. Modelo do Guia de Onda Quase Periódico.

Tabela I
MODELO A SER ANALISADO.

Material 1 Si (n = 3, 476)
Material 2 SiO2 (n = 1, 444)
Material 3 SiO2 (n = 1, 444)
Material 4 SiO2 (n = 1, 444)
LA(µm) 0,0655
LB(µm) 0,0491
w(µm) 2,000
h(µm) 1,000

Tipo de Guia de Onda Retangular

irá se comportar de forma parecida com um guia de onda
contínuo. Isso nos garante que o uso do VBPM seja apropriado
para essa simulação, posto que foram usadas para esse estudo
larguras de camadas muito pequenas, podendo considerar
muito reduzidas as reflexões guiadas.

Todas as simulações foram desenvolvidas na linguagem de
programação FORTRAN, e os gráficos foram plotados com a
ajuda da linguagem de programação PYTHON.

III. RESULTADOS NUMÉRICOS

Para obter a segmentação utilizada na análise do guia pro-
posto, foi usada a quarta geração da sequência de Fibonacci,
o que levou a uma configuração final de sete camadas. Nessa
geração já é possível observar os efeitos desejados nos modos
de polarização, segundo os campos nas direções transversais
x,y. Na Fig. 4 é apresentada a distribuição do campo magnético
quando z = 0µm, e em Fig. 5 mostra-se a distribuição do
campo magnético no estágio final da simulação (z = 0.39µm).

Pode-se notar, por observação da Fig. 5, que o campo se
expande, concentrando menos potência nos limites do núcleo,
diminuindo dessa forma, as perdas por espalhamento nesta
região do guia de onda. Outra propriedade importante que se
pode observar da análise dos resultados, é que nestes tipos
de guia de onda, o índice de refração efetivo (neff ), tende
à diminuir a medida que ocorre a propagação. Isto pode ser
atribuído às pequenas, porém existentes, perdas por inserção
que ocorrem ao longo da direção z devido as constantes
mudanças no índice de refração relativo das camadas que
formam o núcleo. A Fig. 6 mostra a evolução do índice de
refração efetivo ao longo da direção z. É importante enfatizar
as variações no índice efetivo conforme ocorrem as mudanças
do material das camadas na região de guiamento.

A Fig. 7 e a Fig. 8 mostram a potência normalizada do
campo Hx e Hy , respectivamente, considerando a região de
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Figura 4. Distribuição Modal do Campo no Início do Guia de Onda
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Figura 5. Distribuição Modal do Campo no Início do Guia de Onda

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
Z(μm)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Ín
di
ce

 d
e 
Re

fra
çã

o 
Ef
et
iv
o

Figura 6. Índice de Refração Efetivo ao longo da direção Z.

guiamento ao longo da direção z, destacando-se as camadas
ondem ocorrem a mudança de material. Na Fig. 7 pode-
se observar que ocorre um grande aumento na componente
de campo Hx, que inicialmente tinha uma potência muito
baixa. Por outro lado, de acordo com o resultado mostrado
na Fig. 8, observa-se que a energia inicialmente presente no
campo Hy se mantem quando o sinal é propagado. Portanto,
fazendo uma análise da propagação no quia considerando as
duas componentes de campo, observa-se uma tendência para
a propagação modos TE quanto TM.
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Figura 7. Potência Normalizada do Campo Hx ao longo da direção Z.

Por fim, na Fig. 9 é apresentada uma comparação entre as
potências normalizadas do campo Hy considerando a região
de guiamento ao longo da direção z para a segmentação
tradicional do SWG (segmentação periódica) e a segmentação
quase periódica proposta por esse trabalho. É possível observar
através do gráfico comparativo da Fig. 9 que a configuração
quase periódica possui menos perdas por inserção ao final da
propagação.
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Figura 8. Potência Normalizada do Campo Hy ao longo da direção Z.
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Figura 9. Potências Normalizadas do Campo Hy para as configurações
Periódica e Quase Periódica ao longo da direção Z.

IV. CONCLUSÕES

Neste trabalho, um guia de onda segmentado com distri-
buição quase periódica de camadas ao longo da distância de
propagação foi analisado utilizando-se o VBPM. A distribui-
ção quase periódica foi baseada na sequencia de Fibonacci
com segmentos distribuídos apenas na região de guiamento.
Foi usada a teoria de SWG, porém modificada para o tipo de
segmentação usado neste trabalho. Os resultados mostram uma
boa resposta da distribuição de campo, com menor perda de
potência nas paredes laterais do núcleo devido à segmentação
ser quase periódica e ao longo da direção de propagação.
Ressaltamos também, as baixas perdas por inserção para con-
figuração de guia de onda proposta neste trabalho. Contudo,
novos testes estão sendo feitos, porém, com os resultados aqui
apresentados, tem-se um bom indicativo de que este tipo de
guia de onda pode ser utilizado no desenvolvimento de novos
dispositivos fotônicos, tais como grades para aplicação em
sensores ópticos.
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Abstract— Neste trabalho um oscilador linear de ímãs 
permanentes é modelado através do método de circuito 
magnético equivalente (MCME) e otimizado utilizando algoritmo 
genético. O modelo base adotado é um oscilador linear já 
aplicado em um produto comercial e seus resultados práticos 
foram utilizados para validar o MCME adotado. A partir da pré-
avaliação do MCME criado para o oscilador de referência, foi 
possível gerar uma rotina de otimização das principais dimensões 
do oscilador para uma nova condição de contorno. Os resultados 
encontrados são então comparados com simulações realizadas 
através do método de elementos finitos (MEF), para avaliação 
final das novas dimensões do oscilador. 

Keywords— oscilador linear; ímãs permanentes; malha de 
relutância. 

I.  INTRODUÇÃO 

A movimentação linear de cargas pode ser realizada de 
forma direta com a utilização de motores lineares ou de forma 
indireta com motores rotativos. Como exemplo de aplicação, 
tem-se um compressor, em que o movimento rotativo do motor 
é transformado em movimento alternativo através de um 
sistema mecânico de biela e manivela. No caso de utilização de 
um motor linear, a ausência de mecanismo para transformar o 
movimento rotativo em linear contribui para reduzir as perdas 
de transmissão e a necessidade de óleo de lubrificação [1].  

No caso do compressor com motor linear, molas são 
utilizadas para servir de mancal para o motor e balancear o 
movimento oscilatório, garantido assim movimento na 
frequência de projeto. Desta forma, os sistemas elétrico e 
mecânico são projetados para garantir o funcionamento na 
frequência de ressonância de um sistema tipo massa-mola. Por 
isso, neste trabalho será adotado o nome de oscilador linear 
para o motor escolhido para avaliação.  

Na literatura, são encontradas diversas metodologias para 
modelagem e otimização de motores elétricos. Em geral, um 
dimensionamento inicial é realizado utilizando um método 
analítico simplificado, que torna possível entender a influência 
de questões como dimensões do motor e tipo de material 
adotado. Este método já permite que possíveis soluções sejam 
encontradas para a condição de contorno imposta. Em uma 
segunda etapa, podem-se utilizar métodos numéricos de cálculo 
mais precisos para realimentar e validar a solução encontrada.   

Neste trabalho é adotado o MCME para a modelagem 
inicial e otimização do oscilador linear para uma determinada 
condição de funcionamento. O projeto final para o oscilador 
otimizado é então verificado numericamente através de uma 
simulação multi-estática variando a posição do ímã ao longo do 
curso de atuação através do MEF para verificação do método 
analítico. 

II. MOTOR LINEAR 

A. Características gerais e escolha da topologia 

Pode-se pensar em um motor linear como sendo um motor 
rotativo que foi aberto e retificado. Desta maneira, 
praticamente todo motor rotativo possui um motor linear 
similar. Na literatura são encontrados diversos tipos e formatos 
de motores lineares [2,3]. Características como potência 
máxima, limite dimensional, tipo de material utilizado e custo 
são fatores chave para a escolha da topologia adotada. 
Dependendo da aplicação, é possível utilizar um motor linear 
de indução, síncrono com ímãs, de relutância ou mesmo  
atuadores piezelétricos. Um dos principais pontos é a escolha 
do material magnético mole utilizado para a confecção do 
motor. A utilização de material Magnético Mole Compósito 
(SMC - Soft Magnetic Composite) traz a flexibilidade de 
desenvolver motores com caminho de fluxo magnético em três 
dimensões. Este material apresenta baixa perda por corrente 
induzida e pode ser confeccionado em diferentes geometrias a 
partir do processo de compactação [4, 5]. Porém, apresenta 
maior custo quando comparado com lâminas de aço ao silício e 
menor permeabilidade magnética. Outra questão importante é a 
utilização ou não de ímãs permanente, o tipo de ímã adotado e 
sua disposição. Por exemplo, a utilização de multicamadas de 
ímãs no entreferro ou a configuração de ímãs com 
direcionamento do fluxo conhecida como Hallback podem 
aumentar a densidade de potencia do atuador [6][7].  

O objeto de estudo deste artigo é um oscilador linear 
síncrono de ímãs permanentes, monofásico, planar, com estator 
duplo. Esta configuração permite o uso de lâminas de aço ao 
silício, pois o estator é planar e pode ser confeccionado a partir 
de um pacote formado por lâminas.  

B. Oscilador referência 

O oscilador avaliado é utilizado no compressor de 
refrigeração denominado Wisemotion [8]. Na fig. 1 é 
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apresentada a foto do estator com núcleo magnético laminado e 
os ímãs utilizados no oscilador linear. A utilização de duplo 
estator permite o uso de ímãs sem a utilização de coroa 
magnética, pois o fluxo magnético fecha seu caminho passando 
pelos dois lados do estator. Um dispositivo não magnético 
suporta os ímãs entre o conjunto de estatores e realiza o 
movimento. Este conjunto formado pelos ímãs e o suporte será 
aqui denominado de atuador. 

Os dentes do estator não possuem sapatas magnéticas, ou 
seja, o dente possui a mesma largura da coroa até o entreferro. 
Com isso, pode-se realizar a bobinagem diretamente em um 
carretel, para posterior montagem no núcleo. 

 
Fig. 1. Foto do estator e ímã utilizados no oscilador de referência. 

O motor apresentado na fig. 1 foi projetado para trabalhar 
em uma determinada condição de contorno. A aplicação em 
uma nova condição de funcionamento, como por exemplo, um 
novo valor de frequência de oscilação ou potencia máxima 
exige uma reavaliação de seu desempenho. A realização de 
uma otimização para a nova condição de funcionamento é 
importante para avaliar o potencial de ganho com a alteração 
do projeto original. O ganho com o novo projeto pode estar 
associado a questões como tamanho, custo ou eficiência. 

Na próxima seção, será apresentado o método utilizado 
para avaliar a distribuição de campo no oscilador. 

III.  MODELAGEM POR CIRCUITO MAGNÉTICO EQUIVALENTE 

O método de modelagem através de MCME tem sido 
amplamente utilizado para simular dispositivos 
eletromagnéticos. Diversas variações têm sido encontradas 
como modelagem linear e não linear do material magnético e 
estrutura 2D e 3D [9]. A escolha do tipo de modelo adotado 
depende das características do motor a ser simulado e do nível 
de precisão exigido nos resultados. Neste trabalho foi criada 
uma modelagem 2D, não linear, utilizando o programa Octave. 
Será apresentado aqui o equacionamento básico para avaliação 
do oscilador linear e um exemplo de cálculo de relutância de 
dispersão da malha.  

O correto tratamento do fluxo de dispersão é fundamental 
para o resultado da modelagem magnética deste tipo de motor. 
Como o dente do estator não possui sapata de captação de 
fluxo, boa parte do fluxo não atravessa o entreferro no sentido 
normal ao dente, e sim em caminhos que podem ser modelados 
pela equação do círculo ou elipse [10]. O curso do motor pode 
também levar o ímã além da largura máxima do estator, neste 
caso, grande quantidade de fluxo disperso passa pela lateral do 
dente. Outra situação que pode ocorrer é o surgimento de 

novos caminhos de fluxo que não estavam mapeados no 
circuito magnético equivalente em função da saturação do 
material magnético, ou ponto de operação ao qual foi escolhido 
para modelagem do dispositivo. 

A. Malha equivalente 

Na fig. 2, apresenta-se a estrutura básica da malha 
equivalente com resistências e fontes de tensão, que 
representam as relutâncias do circuito e a força magneto motriz  
dos ímãs respectivamente. Neste circuito não é modelado o 
fluxo gerado pela bobina do estator, pois neste modelo o maior 
interesse é o fluxo gerado pelo movimento do atuador. A partir 
do fluxo gerado é possível calcular a força resultante para uma 
determinada corrente de alimentação. Neste circuito cada 
relutância variável é modelada em função do deslocamento dos 
ímãs, representado por dx. Ou seja, à medida que os ímãs se 
movimentam, as relutâncias são calculadas para a nova 
posição. Para deslocamento dx igual a zero, os ímãs se 
encontram em posição de repouso no centro do oscilador. As 
relutâncias no estator Rf levam em conta a não linearidade da 
permeabilidade magnética do ferro. 

 
Fig. 2. Representação do circuito magnético equivalente. 

Um exemplo do caminho percorrido pelo fluxo disperso é 
apresentado na fig. 3, onde o ímã permanente se encontra além 
do limite do estator. Nesta figura são representadas apenas as 
linhas de fluxo magnético disperso e não o fluxo que atravessa 
diretamente o entreferro.  

 
Fig. 3. Detalhe das linhas de fluxo disperso. 

 
Inicialmente o fluxo percorre o caminho equivalente ao 

entreferro representado por g e depois por um quarto de círculo 
dado em função do deslocamento dx. O caminho da linha de 
fluxo pode ser aproximado por (1). 

 
�(�) =

�

2
∗ � + 
                             (1) 
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Dado o caminho magnético, o fluxo pode ser calculado por 
(2), em que Ø representa o fluxo, µ0 a permeabilidade 
magnética do ar e Cp o comprimento do pacote do estator. 

 

∅ = � � ∗
���

�
�

∗���
∗ �� ∗ ��

��

�
                  (2) 

 
A partir do fluxo é possível calcular a relutância Re: 

�� =
�

�∗� ∗!"
∗ �#$%(1 +

�∗!"

�∗�
)                     (3) 

                
A partir da simulação do fluxo magnético, é possível 

determinar a potência do motor, as perdas geradas e por 
conseqüência a eficiência final. 

Um segundo circuito magnético equivalente também é 
criado com a modelagem não só do fluxo gerado pelos ímãs, 
mas também do fluxo gerado pelas bobinas do estator. Porém, 
neste circuito é simulado apenas uma posição de deslocamento 
do atuador, para avaliação do nível de indução magnética nos 
ímãs com máxima corrente aplicada nas bobinas. Esta 
avaliação se faz necessária para garantir que os ímãs não 
sofram desmagnetização durante funcionamento do produto. 

No item a seguir é apresentado um resumo do 
equacionamento utilizado para cálculo da eficiência do 
oscilador. Para o caso otimizado neste trabalho, foi adotado o 
ímã classe N35H, o aço 50A350 e fio de cobre esmaltado para 
as bobinas. 

 

B. Cálculo da eficiência 

A eficiência para uma determinada condição de 
funcionamento pode ser equacionada por (4), onde Pm é a 
potência mecânica, Paço é a perda no aço do estator, Pímã é a 
perda no ímã e Pbobina é a perda na bobina dada em função da 
corrente de alimentação. 

 
() =

*+

*+�*,ç.�*í+ã�*1.123,
                       (4) 

 
      De maneira simplificada, a perda no ímã é função da 
variação do fluxo magnético, que gera perda por corrente 
induzida. Em geral esta é a menor parcela de perda no motor, 
pois o ímã se movimenta de forma síncrona com o fluxo no 
entreferro. Porém, em alguns casos, um alto valor de perda no 
ímã pode aumentar sua temperatura para valores próximos do 
limite de desmagnetização. Além disso, o aumento da 
temperatura no ímã diminui o fluxo disponível para geração de 
força. A variação no fluxo pode se dar pela variação da 
relutância do caminho magnético e pelo conteúdo harmônico 
da reação da armadura. O uso de ranhura aberta no estator 
aumenta a variação da relutância e por conseqüência a perda no 
ímã.  

 Diversas variações de métodos analíticos e numéricos têm 
sido apresentadas na literatura para cálculo da perda no ímã. 
Para cada método é preciso observar se as simplificações 
adotadas são válidas para o dispositivo sob estudo.  Neste 
trabalho, para o cálculo de Pímã foi utilizado (5), onde V é o 

volume do ímã, l é a largura, B a indução magnética de pico, f 
a freqüência e ρ a condutividade do material [11].  

4í�ã =
5∗6�∗7�∗��

%�∗8
                                 (5) 

A perda no aço é em geral modelada a partir de medições 
realizadas em Quadro de Epstein. Sendo este um método 
padronizado para medir as propriedades do aço como 
permeabilidade e perda.  A perda no aço 50A350 foi modelada 
a partir de (6), onde k, α e β são coeficientes de ajuste da curva 
para cada tipo de aço elétrico. No MCME desenvolvido, a 
perda é calculada para regiões de dente e coroa do estator, a 
partir do fluxo magnético em circuito aberto.  

       49ç: = ; ∗ <= ∗ )>                              (6) 

O cálculo da perda na bobina Pbobina é realizado a partir da 
resistência ôhmica da bobina R e da corrente eficaz Ief  para um 
determinado ponto de carga, conforme (7). 

 
     4?:?@A9 = � ∗ BC�

�                              (7) 
 

C. Comparação com motor referência 

Na primeira etapa, o oscilador foi simulado a partir das suas 
dimensões originais utilizando MCME e MEF. Os resultados 
foram então comparados às medições reais. O principal ponto 
de comparação é a tensão induzida na bobina em circuito 
aberto. A medição desta tensão é realizada através do 
movimento do atuador em uma determinada frequência e 
deslocamento, sem corrente circulando na bobina. No caso do 
oscilador linear, a tensão induzida sofre alteração não só no 
valor, mas também no formato, em função do deslocamento do 
atuador. Na fig. 4 pode ser observada a comparação entre a 
tensão induzida medida e simulada para um deslocamento de 
4.5 mm e frequência de ressonância de 113Hz. Pode-se 
observar que existe uma boa concordância entre os resultados 
simulados e a medição. 

 
Fig. 4. Tensão induzida em circuito aberto em função do tempo 

 
A partir do oscilador original, foi possível gerar novos 

projetos para condições especificas de funcionamento. Para 
tanto foi utilizado o software comercial Modefrontier para 
otimizar o oscilador através da simulação com MCME. No 
item a seguir é apresentada a estrutura de otimização do motor. 
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IV.  OTIMIZAÇÃO DO OSCILADOR LINEAR 

Diversos objetivos podem ser utilizados em um processo de 
otimização. O mais comum é minimizar o custo do motor 
atendendo limites mínimos de desempenho. Porém, não menos 
comum, fatores como mínimo volume total, máxima densidade 
de potência ou mínimo volume de ímã, também são adotados 
como objetivo da otimização. 

Neste trabalho foram adotadas duas funções objetivo. A 
primeira é minimizar a área da lâmina. A segunda é maximizar 
a eficiência do oscilador para a potência nominal. Assim é 
possível garantir que para uma determinada eficiência, o 
oscilador irá ocupar a menor área possível. Esta escolha tem 
por objetivo diminuir o tamanho final ocupado pelo 
compressor. A área da lâmina tem influência direta na área 
final do compressor. Quanto menor a área da lâmina menor o 
espaço interno no compressor para acomodar o oscilador. Para 
que seja possível otimizar o oscilador, suas dimensões são 
parametrizadas conforme ilustrado na fig 5.  

 
Fig. 5. Parametrização da lâmina e ímã do oscilador. 

 

A. Estrutura de otimização 

O programa adotado permite que o processo de otimização 
seja dividido em três grandes grupos. A fig.6 apresenta um 
exemplo simplificado onde no primeiro grupo são listadas as 
variáveis de entrada da otimização, como por exemplo, a altura 
do pacote Cp. Nesta etapa também é necessário limitar os 
valores mínimos, máximos e o passo de variação de cada 
variável. No segundo grupo é escolhida uma população de 
possíveis soluções para iniciar a otimização bem como o tipo 
de rotina de otimização adotada. Nesta etapa, a partir da 
MCME é simulado o comportamento para cada solução gerada 
no modelo de otimização. Na terceira e última etapa os 
resultados gerados são avaliados e realimenta a otimização. 

 
Fig. 6. Exemplo simplificado da estrutura de otimização. 

 
 O processo de otimização utilizado foi o Algoritmo 
Genético de Multiobjetivo II (MOGA II) e o primeiro 
conjunto de possíveis soluções foi gerado aleatóriamente. A 
condição de contorno para a otimização é apresentada na 
Tabela I. A eficiência é otimizada para o ponto de carga 
nominal e para um determinado deslocamento. O limite de 
desmagnetização é avaliado para a potencia máxima do 
oscilador. 

TABLE I.  DADOS DE ENTRADA PARA OTIMIZAÇÃO 

Item Valor 
Freqüência de alimentação [Hz] 130 

Potência nominal [W] 80 

Potência máxima [W] 300 

Deslocamento [mm] 6 

 
  A partir destes dados, diversas soluções são geradas e 
avaliadas. As que apresentam o melhor desempenho para os 
objetivos dados fazem parte da fronteira de Pareto, como será 
apresentado no item a seguir. 

 
B. Resultados da otimização 

O programa de otimização fornece diversos resultados 
factíveis que correlacionam a eficiência do oscilador com área 
da lâmina. A partir da fronteira de Pareto é possível escolher os 
resultados que melhor atendem aos dois objetivos da 
otimização, conforme apresentado na fig. 7. 

 
Fig. 7. Fronteira de Pareto resultante. 

 
A partir da fig. 7 foi escolhido o projeto que atende a 

eficiência de 95% com menor área de lâmina do estator. Este 
projeto apresenta área de lâmina 50% menor que o projeto 
original, porém com aumento da altura do pacote em torno de 
70%. No item a seguir são apresentados os resultados finais da 
simulação MCME e FEM para o projeto escolhido. 

V. COMPARAÇÃO ENTRE MCME E MEF 

 Na fig.8 é apresentada a forma de onda do fluxo magnético 
concatenado nas bobinas do estator em função do tempo. Pode-
se observar uma boa concordância entre as curvas. Em alguns 
pontos há um desvio entre MCME e MEF. Esta diferença se dá 
em função da simplificação dos elementos da malha de 
relutância. 
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Fig. 8. Comparação das simulação do fluxo magnético concatenado. 

 
A partir do fluxo concatenado é possível calcular a tensão 

induzida na bobina em circuito aberto. O resultado pode ser 
observado na fig.9. Apesar da boa concordância é possível 
observar desvios em algumas regiões da curva. 

 
Fig. 9. Tensão induzida em circuito aberto. 

 
A partir da tensão induzida é possível calcular a corrente 

necessária para atingir uma determinada potência e as perdas 
no oscilador. A Tabela II apresenta uma comparação entre os 
resultados para os dois métodos de cálculo. Um erro em torno 
de 1% no cálculo da eficiência foi encontrado para o MCME 
quando comparado com FEM. 

TABLE II.  COMPARAÇÃO ENTRE MCME E FEM PARA POTÊNCIA 
NOMINAL  

Item MCME  FEM 

Eficiência [%] 95.02 94.06 

Perda no aço [W] 1.83 2.32 

Perda no ímã [W] 0.15 0.23 

Perda no cobre [W] 2.19 2.48 

FCEM [V] 168.8 158.9 

 

 Além de servir de referência para os resultados de potência 
e eficiência, o MEF também auxilia na visualização do 
comportamento do fluxo magnético, para as diferentes posições 
do atuador. Na fig. 10 é apresentado um exemplo de 
distribuição de fluxo magnético simulado a partir do MEF para 
o projeto otimizado. Nesta distribuição o ímã possui 
deslocamento de 2mm. A indução magnética máxima ao longo 
da seção do dente é de 0.92T. 

 
Fig. 10. Resultado de MEF para o projeto final 

 
VI.  CONCLUSÕES FINAIS 

 
 Este trabalho teve por objetivo desenvolver uma 
metodologia simplificada de simulação com o Método do 
Circuito Magnético Equivalente (MCME). Um oscilador 
linear foi otimizado a partir de um modelo comercial inicial. 
Os resultados em termos de fluxo concatenado, tensão 
induzida e eficiência foram comparados a simulações 
realizadas com o MEF. Apesar de alguns desvios em valores 
do fluxo ao longo do curso do atuador, o MCME apresentou 
bons resultados quando comparado ao MEF. Quando avaliado 
o tempo necessário para simular o comportamento do 
oscilador, o MCME se mostrou apto a realizar o processo de 
pré-dimensionamento de um novo projeto com pouco esforço 
computacional. Através do exemplo apresentado, pode-se 
observar que a reavaliação de um motor para novas condições 
de funcionamento é importante para explorar possíveis ganhos 
em tamanho ou eficiência. 
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Abstract—Abstract — This paper describes the design of a
functionally small ultra-wideband horn antenna in quasi-TEM
mode operation. Firstly, an antenna composed by a triangular
plate and a ground plane was designed. Then, the triangular
plate had its base corners rounded in order to try the antenna
bandwidth increase. A slight transition at the triangular plate
edge is formed, reducing reflections and improving impedance
matching. The numerical analysis reported 21% reduction in the
lower frequency band limit and an optimized model was obtained
with 165% bandwidth (1.24 to 13 GHz) and gain between 8.6
and 14.9 dBi. The proposed antenna was manufactured and
the measured reflection coefficient shows an operation frequency
range between 1.11 GHz and 11.17 GHz, agreeing very well with
simulations.

Keywords—Functionally small antenna, Horn antenna, Minia-
turized antenna, quasi-TEM mode, Ultra-Wideband.

I. INTRODUCTION

Radiation structures are required to perform the interface
between transmitter and receiver ends in a wireless commu-
nication system. Ultra-wideband radio system (UWB) is an
example of such application in the frequency band of 3.1
GHz to 10.6 GHz. Wall imaging systems [1] and surveillance
systems [2] are some examples of UWB applications. The
UWB system operates with very short duration time pulses
and uses the wide frequency range to spread the power
signal, minimizing other systems interference [3]. In this way,
wideband antennas are required in both UWB transmitter and
receiver hardware. Broadband antenna is also an essential part
of cognitive radio systems, where spectral sensing plays an
important role [4], [5] and to application in several wireless
services in microwave frequency range. Usually, wideband
antennas are based on printed monopole types [6]–[8], fractal
printed models [9], Vivaldi antennas [10], [11], printed log
periodic arrays [12], [13] and horn antennas [14]–[16]. Printed
antenna types are compact, low cost and profile, but, in
general, they can not handle high power levels, and this
drawback can be overcome with some horn antenna design.

The quasi-TEM horn antenna presents wideband matching
characteristic and high gain on its operation frequency range
[14]. This antenna type has very big dimensions. To reduce
the overall size, techniques as metal plate shaping [17]–[19],
dielectric loading [19], use of resistor and ferrite material [19]
and combined antenna [20] are applied in size miniaturization,
while maintaining almost similar performance to the origi-

nal radiator. Modifications in structure edges are proposed
in search to reduce reflection coefficient and increase the
bandwidth with antenna lower operating frequency. By that,
the antenna axial dimension is preserved and a functionally
small antenna (FSA) has been obtained [21].

In this paper, it will be analyzed a proposed quasi-TEM
horn and a design method described in four sections. Section
II deals with antenna behavior, some properties and design
specifications. Section III presents the new aspect of the
metallic plate in order to obtain a better impedance matching
at lower operating frequency and the main dimensions of a
manufactured prototype. Section IV is the conclusion and main
comments about the development.

II. ANTENNA BEHAVIOR, PROPERTIES AND DESIGN
SPECIFICATIONS

The quasi-TEM horn antenna is a compromise between a
transmission line action and a radiation structure behavior [14].
It is composed by two triangular metal plates with an angular
separation, fed through a balun, as depicted in Fig. 1. The
triangular metal plate aperture is gradually modified, so that
its characteristic impedance is approximately equal to the input
impedance if there are no reflections. The electromagnetic
wave propagates between the described electrodes, with the
electric field perpendicular to both the conducting surfaces and
to the magnetic field, according to the boundary conditions.

Fig. 1. Structure of a horn antenna fed through a balun, with quasi-TEM
wave in transition between radiation and guided behaviors.

The proposed ultra-wideband quasi-TEM horn antenna is a
modified version of a usual structure depicted in Fig. 1, that
needs an excitation through a broadband balun. A first change
in the original format is shown in Fig. 2, where the bottom
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conductor is modified to a ground plane. This version is an
unbalanced structure and suitable to be fed through a coaxial
cable. Its main parameters are the axial length (l), the metal
plate angular aperture (α) and the angular separation between
the antenna branch and the ground plane (β). The proposed
structure operates properly over a frequency range, if its axial
length is 1.3 times the guided wavelength related to the defined
lower operation frequency fmin [14]:

l = 1.3λmax =
1.3c

fmin
(1)

with c the speed of electromagnetic wave in vacuum
(c = 3x108 m/s).

The electrode angular aperture is based on the microstrip
model approach [22] with a w strip width and h height
values. By that, the β parameter and the antenna characteristic
impedance (Zc) are free variables and α and w/h are obtained
through the sequence:

α = 2atan
(
w

2h
sin

(
β

2

))
(2)

A =
πZc

ηo
(3)

w

h
=

8

eA − 2e−A
, para

w

h
< 2 (4)

w

h
=

2

π

[
π2

A
− 1 − ln

(
2π2

A
− 1

)]
, para

w

h
≥ 2 (5)

where ηo represents the medium intrinsic impedance, the air
in this case, with ηo = 120πΩ = 377Ω. The remaining Fig. 2
dimensions obey the geometric relationships:

L = lsec

(
β

2

)
(6)

w = 2lsec

(
β

2

)
tan

(α
2

)
(7)

Fig. 2. Modified version geometry and dimensions of the quasi-TEM horn
antenna original structure depicted in Fig. 1, where one of conductor plates
forms a ground plane.

As a design example, it was specified 1.5 GHz as minimum
operating frequency. The free characteristic impedance Zc and

β angle were chose as 100 Ω and 20o, respectively. Then, there
were obtained α = 46o, the lengths l = 260 mm, L = 264 mm
and the metal plate aperture w = 224 mm. With these re-
sults, the antenna performance was firstly analyzed in terms
of reflection coefficient and gain, through simulations with
ANSYS HFSS® software [23]. The aluminum properties into
these calculations were considered because, after, a prototype
will be manufactured with this material and the measured
reflection coefficient would be compared with the simulated
results (Fig. 3). The antenna bandwidth was defined for a
reflection coefficient lower than 10 dB. In simulations, the
operation frequency bandwidth was 11.3 GHz, with lower
and upper limits in 1.57 GHz and 12.85 GHz, about 150%
around the center frequency. In measured results, the antenna
bandwidth was 8.64 GHz, with frequency band between 1.48
and 10.12 GHz, corresponding to a fractional bandwidth of
149%. The measurements show a reduction of 5.73% in the
minimum operating frequency compared to predicted values.
The simulated antenna gain over its operating frequency range
is between 11 and 14 dBi.

Fig. 3. Simulated and measured reflection coefficient (dB) in original format
antenna example, as specified.

III. BANDWIDTH OPTIMIZATION AND PROTOTYPE
IMPLEMENTATION

The initial ultra-wideband quasi-TEM horn antenna model
geometry, designed in the previous Section, is modified and in
a new model (Fig. 4) the sharp corners of triangular plate base
were rounded. As a result, the reactive effect at the antenna
impedance input is reduced, approaching to a real value.
Consequently, the operation band is increased. Antenna per-
formances under the new design were evaluated to the round
corners radius, r, assuming values between 20 mm and 60 mm.
The simulated reflection coefficients values are compared with
the initial model ones, as in Fig. 5. By increasing r, the lower
operating frequency is reduced while the higher operation
frequency was preserved. When r equal to 60 mm, about 21%
lower frequency reduction was acquired. This configuration
presents a bandwidth of 165% with operation frequency range
between 1.24 GHz and 13 GHz.
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Fig. 4. Proposed geometry to the quasi-TEM ultra-wideband horn antenna.
The sharp corners of the triangular plate base are rounded in order to reduce
reflection input coefficient and improve the antenna bandwidth.

Fig. 5. Simulated reflection coefficients (dB) for plate edges rounding with
different values of r.

The input impedance of the modified model is compared
with the initial one in Fig. 6. At lower frequencies, the antenna
input resistance is reduced to values near to 50 Ω. The same
behavior is seen to the antenna input reactance with values
closer to 0 Ω. However, the corners rounding does not have
significant effects on the higher frequencies. As seen, the
curves are similar, with slight difference in its values over the
frequency range. The surface current density to both antenna
models operating at 1.24 GHz are shown in Fig. 7. Through
this comparison, the rounded corners allow a smooth current
flow in the structure until triangular aperture edge, where
the electromagnetic wave is radiated, reducing reflections and
improving the impedance matching.

The simulated realized gains to the two antenna models
are depicted in Fig. 8. At frequencies lower or equal to
3 GHz, there are very similar antennas gains. By increasing the
frequency, the rounded structure presents a higher gain than
the initial model, with a difference of around 1 dB. The final
model has a gain between 8.64 and 14.95 dBi. The radiation
patterns in the azimuthal plane (θ = 90o), parallel to the

Fig. 6. Input impedance (Ω) to both the initial and modified antenna. The
solid lines represent the input resistance and the dashed lines correspond to
the input reactance.

(a)

(b)

Fig. 7. Surface current density in 1.24 GHz to (a) the initial model and (b)
the modified antenna.

ground plane, and in elevation plane (φ = 90o) are shown in
Fig. 9 to 1.24 GHz, 7.12 GHz and 13 GHz. As the frequency
grows up, there is a reduction in radiation pattern beamwidth
and, consequently, the gain increases, as in Fig. 9(a).

A prototype was manufactured using aluminum material
(Fig. 10), with the dimensions values predicted in calculations
and 60 mm corner radius, Table I. Its reflection coefficient
behavior was measured and compared to the obtained through
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Fig. 8. Simulated realized gain (dB) in sharp and rounded corners antennas
as a function of frequency.

(a)

(b)

Fig. 9. Simulated radiation patterns at 1.24, 7.12 and 13 GHz in (a) azimuthal
plane (θ = 90o) and (b) elevation plane (φ = 90o).

simulations and is presented in Fig. 11. It is noted that antenna
prototype has a good performance from 1.11 GHz to 11.17
GHz, while the simulated one shows operation band frequency
between 1.24 GHz and 13 GHz. Both results represent about
160% around the center frequency. The real antenna presents a
reduction of 10.5% in minimum operation frequency compared

to the predicted value.

(a)

(b)

Fig. 10. Funcionally small antenna prototype in (a) front view and (b) upper
view.

TABLE I
DESIGNED ANTENNA PARAMETERS.

Parameter Value
α 46o

β 20o

l 260mm
L 264mm
W 225mm
Lg 400mm
Wg 250mm

r 60mm

Fig. 11. Simulated and measured reflection coefficient (dB) to rounded corners
antenna.
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IV. CONCLUSION

An ultra-wideband horn antenna in quasi-TEM mode was
proposed, with modified dimensions and format in order to
improve its frequency bandwidth. Its initial design had a
triangular metal plate with an inclination above a rectangular
ground plane. The object was to reduce the reflection coef-
ficient at the driven point in searching a better impedance
matching at minimum operating frequency. The corners of
the triangular plate were rounded by essaying different radius.
A prototype of the proposed model was manufactured and
its reflection coefficient was measured. The result shows a
bandwidth of 163% around the center frequency, with a
frequency range from 1.11 GHz to 11.17 GHz. The bandwidth
is increased due a 21% reduction in lower frequency band
limit. Also, through simulations it was observed that some
antenna parameters, such as the input impedance and the
radiation pattern, preserved their characteristics. By that, a
functionally small ultra-wideband horn antenna in quasi-TEM
mode is obtained, with a 25,9% reduction in the axial lenght.
Future work regards the measurement of the antenna radiation
pattern and gain over its operating frequency.
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Resumo—As antenas de microfita retangulares são atrativas 

para aplicações em sistemas de comunicação sem fio. No entanto, 

uma análise criteriosa na obtenção dos parâmetros de projeto é 

imprescindível para garantir um funcionamento adequado da 

estrutura. Nesse contexto, a técnica de aprendizado de máquina 

denominado Aprendizado por Reforço (AR), através do algoritmo 

Q-learning, é utilizada nesse trabalho para otimizar o casamento 

de impedância entre a linha de alimentação e o elemento radiante 

de uma antena de microfita. O objetivo da proposta é utilizar o AR 

na determinação da política ótima, para obtenção da melhor 

profundidade (y0) no elemento radiante (patch) da antena por 

aplicação da técnica de inset-fed. Para comprovar a eficácia do AR 

em projetos de antenas de microfita com inserção de inset-fed, foi 

construído um protótipo da estrutura e os resultados medidos 

foram comparados aos resultados simulados.   

Palavras-chave — Aprendizagem por Reforço; Q-learning, 

Antena de Microfita; Coeficiente de Reflexão; Inset-fed. 

I.  INTRODUÇÃO 

As antenas de microfita possuem características simples de 
projeto, estrutura leve e compacta, que facilita a mobilidade e a 
utilização em sistemas embarcados [1]. Neste sentido, ainda 
permanecem populares em aplicações diversas para 
comunicações sem fio, como: smartphones, telefones, laptops, 
telemedicina, identificação por radiofrequência (RFID), IoT 
(internet das coisas), aeronaves e satélites [2]. Por outro lado, 
devido à sua largura de banda estreita, a frequência de 
ressonância e a dimensão do patch de uma antena, deve ser 
projetada com precisão [2].  

O patch de uma antena pode ser fabricado em diferentes 
formas que podem afetar diretamente seu desempenho. Além 
disso, é possível alimentar um patch de uma antena de várias 
maneiras, sendo a alimentação por linha de transmissão a mais 
utilizada [1]. Para obter máxima transferência de potência, faz-
se necessário um melhor casamento de impedância entre a linha 
de alimentação e o elemento radiante (patch) através da inserção 
da técnica de inset-fed, uma vez que uma variação neste 
parâmetro afeta diretamente na impedância e, em certa medida, 
na largura do gap [3]-[4]. 

Em diversos trabalhos, a otimização de parâmetros de 
antenas de microfita é realizada utilizando técnicas como 
Enxame de Partículas [5]-[6], Método Taguchi [7], Algoritmos 
Genéticos [3], [8], Redes Neurais Artificiais [9], Sistema 
Adaptativo de Inferência Neuro-Fuzzy [10], entre outros. Neste 

contexto, a proposta deste artigo é desenvolver um algoritmo 
inteligente utilizando Aprendizagem por Reforço (AR) através 
do algoritmo Q-learning a fim de estabelecer o valor ótimo 
(adequado) do comprimento do inset-fed (y0) em uma antena de 
microfita retangular. O AR é um paradigma de aprendizagem 
em que um agente aprendiz busca maximizar uma medida de 
desempenho baseada nos reforços que recebe ao interagir com 
um ambiente desconhecido. O agente sem conhecimentos 
prévios tem como objetivo aprender através da interação com o 
ambiente, recebendo recompensas por suas ações e assim 
descobrindo a política ótima [11]-[12]. 

Na próxima seção será apresentada uma breve descrição 
sobre Aprendizagem por Reforço. A seção III apresenta o 
projeto da antena de microfita padrão, na seção IV contempla a 
técnica de otimização do projeto utilizando AR, na seção V são 
mostrados os resultados das simulações e resultados 
experimentais, e por fim, na seção VI as conclusões. 

II. APRENDIZAGEM POR REFORÇO 

Aprendizagem por Reforço (AR) é um formalismo da 
Inteligência Artificial (IA) que permite a um agente aprender o 
que não estava disponível no estágio do projeto, a partir da 

interação com o ambiente no qual se encontra inserido [13]. Em 
geral, o agente atua em um ambiente formado por um conjunto 
de prováveis estados, e pode escolher ações dentro de um 
conjunto de prováveis ações, sem a necessidade de exemplos 
externos para que o agente aprenda [13]-[14]. Apenas, ele ganha 
um valor de reforço cada vez que efetua uma ação, se as ações 
são boas ou ruins, apresentando o valor instantâneo da mudança 
de estado resultante. Ao longo do tempo, é produzido uma 
sequência de pares estado-ação e respectivos valores de reforço. 
A função do agente é aprender uma política de controle que 
maximize a soma esperada destes reforços, descontando as 
recompensas ou punições proporcionalmente ao seu atraso 
temporal. 

Formalmente, problemas de AR são tradicionalmente 
tratados como Processos de Decisão de Markov (PDM) [14]. 
Um ambiente satisfaz a um PDM se o seu estado resume o 
passado de forma compacta, sem perder a habilidade de prever 
o futuro, ou seja, pode-se predizer qual será o próximo estado e 
a próxima recompensa esperada dado o estado e ações atuais 
[11]. Um PDM é uma sequência de estados, com a propriedade 
de que qualquer predição de valor de estado futuro dependerá 
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apenas do estado e ação atuais, e não da sequência de estados 
passados [13]. 

Segundo a formalização do PDM, o ambiente é definido por 
um conjunto (st, at, p, rt), em que st representa um conjunto de 
estados, at representa um conjunto de ações, p representa 
transição de estados, mapeando os pares estado-ação em uma 
distribuição estocástica para um novo estado st+1, e, por fim , rt 
que representa uma recompensa numérica que o agente recebe 
por uma determinada ação naquele estado podendo ser boa ou 
ruim. De acordo com a recompensa recebida por cada entrada e 
após seguidas execuções, o agente passa a melhorar seu 
aprendizado e com isso se torna capaz de formular uma política 
ótima definindo quais ações ele considera as melhores para os 
possíveis estados do ambiente [13]-[14]. A Fig. 1 mostra um 
esquema genérico do AR [11], onde em um instante t um agente 
executa uma ação at a partir de um estado atual st e recebe uma 
recompensa rt. Logo após a execução desta ação, o ambiente 
gera um novo estado st’ e uma nova recompensa rt’, [15]. 

 

Ambiente

Agente

Ação atEstado st Recompensa rt

st+1

rt+1

 
Fig.1: Esquema de Interação entre o agente e o ambiente [11]. 

 

A. Q-learning 

Para analisar a habilidade das ações efetuadas pelo agente, é 
utilizado o conceito de “função de valor estado-ação” Q(s,a),  
sendo um valor que estima o quão bom é para o agente estar em 
um dado estado st e efetuar uma ação at, quando se está seguindo 
uma política π qualquer [15]. De acordo com a literatura, vários 
algoritmos de AR são utilizados para gerar a política π, no 
entanto, neste trabalho foi utilizado o algoritmo mais comum, 
chamado Q-learning [14]-[15]. Como vantagem, o algoritmo 
permite estabelecer autonomamente uma política de ações de 
maneira interativa, convergindo para um valor ótimo Q(s,a), 
independente da política utilizada [13]. Já a convergência do 
algoritmo é assegurada se todos os pares estado-ação são 
visitados infinita vezes, garantindo que todos os pares 
disponham de uma probabilidade não-nula de serem visitados. 
Seus valores de Q(s,a) são atualizados de acordo com (1) [16].  

 Q(s,a) = Q(s,a) + α [r + γ 𝑚𝑎𝑥
𝑎

{Q(s’,a)} -  Q(s,a)] () 

Em que α (0 ≤ α ≤ 1) é a taxa de aprendizagem, r é o reforço 
imediato recebido no estado em consequência da ação tomada, 
γ é a taxa de desconto (0 ≤ γ ≤ 1) e Q(s’,a) representa a função 
de valor estado-ação para o estado futuro [16]. 

 A Fig. 2 mostra o fluxograma do funcionamento do AR. 

 

Início

Colocar o agente 

no local inicial no 

ambiente

Selecionar uma 

ação para o 

estado atual

Não

Atualizar Q para 

o estado-ação e 

mover para o 

novo estado

Atingiu o 

objetivo

(estado)?

Novo estado

Sim

Atingiu a 

quantidade de

episódios?

Não

Sim

Aprendizagem 

completa

 

Fig. 2: Fluxograma do Q-learning. 

III. PROJETO DA ANTENA DE MICROFITA 

Para um projeto de uma antena de microfita retangular com 
inset-fed são necessários três parâmetros essenciais: a frequência 
de operação (fo), a constante dielétrica do substrato (εr) e a 
espessura (h) do material utilizado como substrato, conforme 
metodologia descrita em [1], [3] e [17]. A Fig. 3 mostra uma 
antena retangular padrão, alimentada por uma linha de 
transmissão em microfita, em que na parte superior da antena 
tem-se o patch, abaixo do patch o substrato e na parte inferior 
ao substrato, o plano terra. 

wp

Lp

g

y0

w0

h
Patch Substrato

Plano

Terra

Conector

Linha de 

Transmissão

0,05mm

 

Fig. 3: Antena de microfita retangular com inset-fed. 

Neste trabalho, o projeto da antena padrão, possui uma 
impedância de entrada de 50 Ω por uso de inset-fed e frequência 
de ressonância de 1,85 GHz, para operar em tecnologia GSM 
(do inglês, Global System for Mobile Communications). As 
dimensões para o patch resultaram em um elemento radiante de 
largura Wp = 49,34 mm e comprimento Lp = 38,36 mm, além de 
um comprimento do inset-fed (y0) de 14,23 mm, largura de gap 
(g) de 0,26 mm e largura da linha de transmissão em microfita 
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de W0 = 2,49 mm. O material adotado no patch, linha de 
transmissão e plano terra, foi o cobre com espessura de 0,05 mm. 
Para o substrato dielétrico, foi adotado o FR4 (fibra de vidro), 
que é normalmente aplicado a dispositivos sem fio [3] e tem 
constante dielétrica εr = 4,4 com tangente de perda (δ) igual a 
0,02. 

IV. TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO DO PROJETO 

A técnica proposta compreende em utilizar o AR associado 
ao algoritmo Q-learning para encontrar o valor ótimo de y0 
conforme as variações na inserção de profundidade, garantindo 
um melhor coeficiente de reflexão (S11) em função da 
frequência. Na modelagem do AR, os estados representam os 
valores do inset-fed (y0) e as ações, as possíveis variações desse 
parâmetro. O reforço (r) tem como objetivo minimizar o valor 
do parâmetro S11, sendo assim foi definido com positivo quando 
as ações levam a um menor valor de S11 e negativo, caso 
contrário. 

A Tabela I, denominada de Tabela Q(s,a), apresenta o 
resultado do aprendizado conforme Fig. 2 para 70 episódios, 
onde as linhas correspondem aos possíveis estados y0 [y01, y02, 
y03, ...yn] e as colunas as possíveis ações a0 [a01, a02, a03, ...an]. No 
processo de atualização da tabela Q de acordo com (1), foram 
adotados os valores 0,6 e 0,4 para os parâmetros α e γ, 
respectivamente. Esses valores foram obtidos após diversas 
simulações. 

 Os resultados desta tabela indicam a probabilidade de 
escolha de cada variação de y0 a partir de cada y0 obtido durante 
o projeto da antena. Os valores em negrito indicam a ação ótima 
que deverá ser escolhida pelo agente e o seu respectivo estado. 

 

TABELA I. APRENDIZAGEM  DO AGENTE 

Estados 

𝒚𝟎(mm) 

Ações - ∆𝒚𝟎(mm) 

+2 -2 +1 -1 +0,5 -0,5 

12,23 mm 0,99 0,72 0,90 0,71 1 0,66 

12,73 mm 0,073 0,073 0,72 0,08 1 0,072 

13,23 mm 0,12 0,10 0,04 0,09 1 0,03 

13,73 mm 0 0 0 0 0 0 

14,23 mm 0,02 0,04 0,08 1 0,07 0,7 

14,73 mm 0,08 1 0,078 0,64 0,07 0,7 

15,23 mm 0,01 0,87 0,08 0,93 0,06 1 

15,73 mm 0,0004 0,53 0,05 1 0,07 0,8 

16,23 mm 0,69 0,9 0,684 1 0,6837 0,5902 

 

Analisando a Tabela I, o funcionamento do agente ocorre da 
seguinte forma: o agente é posicionado aleatoriamente em um 
estado qualquer, por exemplo, y01 = 12,23 mm, observa-se a 
melhor ação para esse estado que é Δy0 = y0 + 0,5 e alcança-se 
um novo estado y02 = 12,73 mm. Escolhe-se a melhor ação para 
esse estado e assim por diante, até encontrar o estado objetivo 
representado na tabela por y04 = 13,73 mm. O estado objetivo é 
aquele cujo coeficiente de reflexão é o melhor possível. 

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo como objetivo validar a utilização da AR com o Q-
learning, foram realizadas simulações através de um software 
que utiliza o método numérico dos elementos finitos. Em 

seguida foi fabricado protótipos das antenas de microfita com 
inset-fed para a antena padrão e otimizada, a fim de realizar 
medições experimentais. As medições foram realizadas por um 
analisador de rede vetorial (Keysight E5071C) com faixa de 
medição de 9 kHz até 4,5 GHz.  

A. Resultados das Simulações 

De acordo com as simulações para a otimização da antena 
com o algoritmo Q-learning, o valor de y0 mais eficiente entre 
y01 e yn, foi igual a 13,73 mm, no entanto conforme a literatura 
tradicional, foi estabelecido o valor padrão de 14,23 mm. Para 
os dois valores, foi analisado a variação do S11 em função da 
frequência de ressonância, conforme a Fig. 4.   

 
Fig. 4: Comparação do coeficiente de reflexão (S11) e frequência de ressonância 

para a simulação. 

 Ainda pode ser observado na Fig. 4, que ambas as antenas 
ressoam nas mesmas frequências e, que a antena otimizada 
consegue atingir um melhor coeficiente de reflexão. Desse 
modo, comprova-se a capacidade do AR encontrar o valor ótimo 
do parâmetro em estudo. 

 A Tabela II resume os resultados para valores aproximados 
da frequência de ressonância (fo) e coeficiente de reflexão (S11) 
para a Fig. 4, referente as simulações. 

TABELA II. RESULTADOS DA SIMULAÇÕES PARA A FIGURA 4 

Antena fo (GHz)  S11 (dB) 

Padrão 1,84 -24,16 

Otimizado 1,84 -30,49 

 

B. Resultados Experimentais 

Com a construção das antenas apresentadas na Fig. 5, 
observa-se da esquerda para direita, o protótipo para a antena 
padrão (Fig. 5a) e a antena otimizada (Fig. 5b). 
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(a) (b) 

Fig. 5: Protótipos das Antenas. 

A Fig. 6 mostra a comparação entre os valores medidos de 
S11 para a antena com yo padrão e para a antena otimizada. Além 
disso, observa-se que a antena padrão apresentou o S11 de -20,67 
dB e a antena otimizada apresentou o S11 menor que -22,12 dB. 
Portanto, a técnica aplicada para otimizar yo também é 
comprovada através dos resultados experimentais, melhorando 
o desempenho do coeficiente de reflexão e a frequência de 
operação. 

 

Fig. 6: Comparação do coeficiente de reflexão (S11) em função da frequência 
para os experimentos. 

 A Tabela III resume os resultados experimentais, para 
valores aproximados da frequência de ressonância (fo) e 
coeficiente de reflexão (S11) para a Fig. 6, referente aos 
experimentos. 

TABELA III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS PARA A FIGURA 6 

Antena fo (GHz) S11 (dB) 

Padrão 1,86 -20,67 

Otimizado 1,85 -22,12 

 

VI. CONCLUSÕES 

      Neste trabalho uma antena de microfita padrão com patch 

retangular foi projetada e otimizada para operar em uma 

frequência de 1,85 GHz. O objetivo principal foi utilizar 

Aprendizado por Reforço através do algoritmo Q-learning para 

a otimização do inset-fed (y0), de modo a se obter um melhor 

casamento de impedância de entrada da antena com a da linha 

de alimentação, analisando o coeficiente de reflexão (S11). 

Como resposta, a aplicação do AR, obteve-se um menor valor 

de y0 para a antena otimizada quando comparada a estrutura 

padrão, o que levou a um melhor casamento de impedância e 

consequentemente um menor coeficiente de reflexão. 

Resultados simulados e experimentais mostraram que o AR 

pode ser eficaz no projeto da antena de microfita. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à UFRN pelo suporte estrutural, à 
UFERSA/PPGSCA pela licença do software comercial (nº 
1058710) e apoio financeiro. 

REFERÊNCIAS 

[1] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, John Wiley & Sons, 
Inc, 2005.  

[2] M. A. Oliveira, E. E. C. Oliveira, A. G. Neto, M. Silva, J. J. P. Gonçalves 
e J. N. Cruz, “Análise Paramétrica em Uma Antena Patch Retangular de 
Microfita com Fendas”, Revista INNOVER, vol. 1, no. 4, Dezembro 
2014.  

[3] F. C. B. da Sena, J. P. Silva, A. O. Guimarães, and J. P. P. Pereira “Inset-
Fed Rectangular Microstrip Antenna Optmized By Genetic Algorithm”, 
in Microwave and Optical Technology Letters (MOTL), vol. 59, no. 1, 
pp. 105-109,  January 2017. 

[4] M. Ramesh, K. B. Yip. Design Formula for Inset Fed Microstrip Patch 
Antenna. Journal Of Microwaves And Optoelectronics, vol. 3, no. 3, p.5-
10, Dezembro 2003. 

[5] A. E. Yilmaz, and M. Kuzuoglu “Calculation of Optimized Parameters of 
Rectangular Microstrip Patch Antenna Using Particle Swarm 
Optimization”, in Microwave and Optical Technology Letters (MOTL), 
vol. 49, no. 12, pp. 2905-2907, December 2007. 

[6] I. Vilovic, N. Burum, and M. Brailo,”Microstrip Antenna Design Using 
Networks Optimized by PSO”, Applied Electromagnetics and 
Communications , ICECom 2013, Dubrovnik, 2013, p.p. 1-4. 

[7] R. V. de A. Lira, and A. L. P. S. Campos, "Parameters optimization for 
rectangular and circular microstrip antennas using the Taguchi 
Method," 2017 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and 
Optoelectronics Conference (IMOC), Aguas de Lindoia, 2017, pp. 1-5. 

[8] S. S. Pattnaik, B. Khuntia, D. C. Panda, D. K. Neog, and S. Devi 
“Calculation of Optimized Parameters of Rectangular Microstrip Patch 
Antenna Using Genetic Algorithm”, in Microwave and Optical 
Technology Letters (MOTL), vol. 37, no. 6, pp. 431-433,  June 2003. 

[9] A. O. Guimarães, J. P. da Silva, J. P. P. Pereira, e F. C. B. Sena “Projeto 
de Antenas de Microfita com Substrato PBG Otimizado por Redes 
Neurais Artificiais”, MOMAG 2016: 18º SBMO – Simpósio Brasileiro de 
Micro-ondas e Optoeletrônica e 13º CBMAG – Congresso Brasileiro de 
Eletromagnetismo, 2018. 

[10] K. V. Rop, D. B. O. Konditi, H. A. Ouma, and S. M.Musyoki,”Parameter 
Optimization in Design of a Rectangular Microstrip Patch Antenna Using 
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Technique”, International 
Journal on in Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), 
vol. 4, no. 3, pp. 16-23, September 2012. 

[11] R. S. Sutton and A. G. Barto, “Reinforcement learning: an introduction,” 
Neural Networks, IEEE Transactions on, vol. 9, no. 5, pp. 1054–1054, 
1998. 

[12] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan, “Technical note: q-learning,” Mach. 

Learn., vol. 8, no. 3-4, pp. 279–292, May 1992. 

[13] S. T. Monteiro, e C. H. C. Ribeiro,“Desempenho de Algoritmos de 
Aprendizagem por Reforço Sob condições de Ambiguidade Senorial em 
Robótica Móvel”, Revista Controle  e Automação, vol. 15, no. 3, pp. 320-
338, Julho, Agosto e Setembro 2004. 

[14] G. P. B. Neto, e C. A. Siebra,”Uma Proposta de Modelagem para Uso do 
Aprendizado por Reforço na Definição de Táticas de Combate em Jogos 
de Estratégia em Tempo Real”, SBGames 2012: XI Simpósio Brasileiro 
de Jogos e Entretenimentto Digital, 2 – 4 Novembro, 2012. 

1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

S
1
1
 (

d
B

)

Frequência (GHz)

 yo Padrão

 yo Otimizado

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

843



[15] N. C. Almeida, T. F. B. de Sousa, M. A. C. Fernandes, e A. D. D. 
Neto,”Conformação Cega de Feixe em Antenas Adaptativas Utilizando 
Aprendizagem por Reforço”, ENIAC 2015: Encontro Nacional de 
inteligência Artificial, 2015. 

[16] C. J. C. H. Waltkins, “Learning from Delayed Rewards”, Phd thesis. 
University of Cambridge, 1989. 

[17] M. A. Matin, and A. I. Sayeed,”A Design Rule for Inset-fed Rectangular 
Microstrip Patch Antenna”,WSEAS Transactions on Communications, 
vol. 9, no. 1, January 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

844



UHF Circularly-Polarized Cylindrical Dielectric
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Abstract—In this paper, the design of a cylindrical dielectric
resonator antenna (CDRA) operating at 401 MHz is presented.
The proposed antenna has been optimized for the uplink channel
of the Brazilian System for Meteorological Data Acquisition. Two
CDRA models have been analyzed: the first model is a standard
cylindrical dielectric resonator, whereas the second topology has
a copper plate that loads the top of the dielectric cylinder.
The latter yielded a reduction of 37.5% in terms of volume
in comparison to the former. The designed antenna exhibits
electrical features suitable for installation onto nano-satellite
platforms.

Keywords—Cylindrical dielectric resonator antenna,
circularly-polarized antenna, DRA, satellite communications

I. I NTRODUCTION

Due to their small size, light weight, high radiation ef-
ficiency, small conductive loss and ease of excitation and
fabrication, dielectric resonator antennas (DRAs) have several
advantages for implementation in communication systems.
DRAs can be implemented in different topologies, such as
rectangular, cylindrical and hemispherical shapes [1].

The study of cylindrical dielectric resonator antenna
(CDRA) began in 1983 by Long et al., when a study about
radiation properties and input impedance of a probe-fed CDRA
has been presented [2]. Due to the promising features, many
other papers have been published and report on the analysis of
CDRA in terms of resonance frequency and feeding techniques
[3]–[8]. In its basic format, CDRAs exhibit simple cylindrical
shape and are defined by a heighth, a radiusa and a dielectric
constantεr.

The DRAs are presented as potential candidates for satellite
communication systems. In [9], the design of a rectangular
DRA operating at S and C bands and fed with a microstrip
feed line is discussed. In [10], the use of crossed-slots coupled
microstrip line as excitation mechanism of a hexagonal DRA
operating at S band is demonstrated. The operational character-
istics of a compact circularly polarized DRA for satellite-based
radio navigation systems are shown in [11]–[14].

The operating frequency of the proposed antenna corre-
sponds to the uplink channel of the nanosatellite of the
CONASAT Program, which is under development by the
National Institute for Space Research (INPE, in portuguese,
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) in Brazil. The study
of the proposed antenna is organized as follows: initially, the
classical model for the analysis of CDRAs is described in

Section II. The inclusion of a metallic top loading is discussed
in Section III. The integration of the designed antenna onto
the nano-sat structure is presented in Section IV. Finally,
Section V present the final remarks.

II. STANDARD CYLINDRICAL DRA STRUCTURE

The CDRA geometry is shown in Fig. 1(a). The dominant
mode of a CDRA with a bottom ground plane (GND) is
the HEz

11δ mode, which can be excited with two coaxial
probes [5]. For this study, the probes were soldered to a flat
metal strip located on the lateral face of the cylinder. The
impedance match can be achieved by adjusting length and
width of these metallic strips. This technique is an alternative
to the use of aperture coupling, which would yield a large
slot for the design frequency of the present application [15].
Circular polarization is obtained through the excitation of two
orthogonal modes with the use of two coaxial probes fed with
equal amplitude and90◦ phase shift. The feed configuration
scheme is presented in Fig. 1(b).

x

y

z

ρ

h
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GND Probes

εr

θ

φ

(a)

wstrip

hstrip

Flat Metalic Strip

hprobe

h

2a

GND

εr

z
θ

yx

(b)

Fig. 1. Basic geometry of a CDRA: (a) Schematic isometric view; (b) Details
showing the feeding strips.
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For the CDRA preliminary design, the resonant frequency
can be estimated using a closed form equation for theHE11δ

mode that is given by

k0a =
6.324

√

εr + 2

[

0.27 + 0.36
a

2h
+ 0.2

( a

2h

)2
]

, (1)

wherek0 = 2π/λ0 is the wavelength in free-space [15].
A generic material with dielectric constantεr = 30 was

considered for electromagnetic simulations of the CDRA. The
antenna was placed on a circular GND with radius of 135 mm.
Equation (1) has been used to estimate the antenna dimensions,
which have used to build an electromagnetic model in ANSYS
HFSS. After performing few simulations, the following dimen-
sions (in mm) for the CDRA have been obtained: a = 53.52,
h = 71.70, wstrip = 1.36, hstrip = 40.90 and hprobe = 17.87.
The results in terms of reflection coefficient are show in Fig. 2.
For this geometry, the maximum gain obtained was 4.48 dBi
and the resulting cross polarization discrimination (XPD) was
29.11 dB, which corresponds to an axial ration of roughly
0.7 dB. The RHCP and LHCP patterns for different planes
are presented in Fig. 3. The resulting front-to-back ratio was
4.18 dB. As it can be seen in Fig. 3, the gain pattern exhibits
large back radiation. This fact occurs because the ground plane
is smaller than the antenna operating wavelength in free-space.
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Fig. 2. Simulated S-Parameters as a function of the frequency for the
cylindrical resonator antenna.
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III. CDRA WITH METALLIC TOP LOADING

In order to reduce CDRA volume, a circular metallic plate
with thickness of 35µm has been placed on the top of the
cylindrical dielectric resonator [12], [16]. The isometric view
of this geometry is shown in Fig. 4.

aplate

Circular GND

CDRA with copper top loading

Probe Feeds

εr

x
z

y

Fig. 4. Cylindrical DRA with metallic top loading.

After including the top loading plate, new electromagnetic
simulations have been carried out and the resulting dimensions
(in mm) are: a = 45.76, h = 61.32 and hstrip = 34.97. The
wstrip and hprobe values are the same as those for the standard
CDRA. The volume of this antenna is 37.48% lower than for
the standard CDRA without top loading. The S-parameters are
shown in Fig. 5 and the radiation pattern is given in Fig. 6.
The gain in the resonance frequency 401 MHz is 4.5 dBi and
the XPD = 27.5 dB, which corresponds to an axial ratio of
0.7 dB. The front-to-back ratio obtained was 4.03 dB.
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Fig. 5. Simulated S-Parameters as a function of the frequency for the CRDA
with copper plate loading.

For investigating the influence of radius of the top loading
plate, a parametric simulation foraplate has been carried
out. The reflection coefficient variation as a function of
frequency can be observed in Fig.7. This analysis indicates
that the maximum volume reduction can be achieved with
aplate = 41.75 mm. The resonance frequency can be finally
shifted to the desired frequency by applying a proper scaling
factor to all antenna dimensions. By doing so, the radius and
the height of the resonator are 45.62 mm and 61.12 mm,
respectively. Simulated results for S-parameters and the gain
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pattern are shown in Figs. 8 and 9, respectively. Also in this
case, the antenna exhibits large back radiation and, conse-
quently, low front-to-back ratio.
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Fig. 6. Simulated gain pattern for different azimuth planes of the CDRA with
copper plate loading.
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Fig. 7. Parametric study for the copper plate radius.
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Fig. 8. Simulated S-Parameters as a function of the frequency for the
optimized CDRA with copper plate.
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Fig. 9. Simulated gain pattern for different azimuth planes for the optimized
CDRA with copper plate.

IV. CYLINDRICAL DRA INSTALLED ONTO THE 8U
NANO-SATELLITE

In the previous analysis, a circular ground plane was con-
sidered. Since the proposed antenna has been designed to
operate in the uplink channel of SBCD, installed performance
of the CDRA must be assessed. The electromagnetic model
is presented in Fig. 10. In order to allow integration with
the embedded electronic circuitry, the coaxial probes have
been replaced by cylindrical vias connected to microstrip lines
printed on a RO4003C substrate (ǫr = 3.38, thickness of
1.524 mm and tanδ = 0.0021) [17]. The cross-sectional view
of the feeding system is depicted in Fig.11.

Articulated flaps

Cylindrical DRA

Nanosatellite
8U Structure

Fig. 10. Cylindrical DRA installed onto the 8U nanosatellite.

GND

εr

RO4003C

Microstrip lines

z
θ

yx

Fig. 11. Cross-sectional view of the proposed CDRA.

The satellite structure modifies the antenna input
impedance; hence new optimizations are needed. The
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final dimensions are given in Table I. After adjusting
the impedance matching, the resulting S-parameters and
the pattern gain are shown in Figs. 12 and 13. After the
integration of the antenna onto the nanosatellite, the gain
obtained was 5.27 dBi and XPD = 26.8 dB, which corresponds
to an axial ratio of roughly 0.7 dB. The maximum gain after
the installation has increased when compared to the cases
presented previously. The resulting front-to-back ratio is
21.64 dB, which is a consequence of the increase on the
effective ground plane for the antenna.

TABLE I
SUMMARY OF THE CDRA DIMENSIONS AFTER EVERY DESIGN STEP.

Dimensions
(in mm) Standard

With
copper
plate

With
copper

plate (op-
timized)

CDRA
onto the
nano-sat

a 53.52 45.76 45.62 46.14
h 71.70 61.32 61.12 61.97

hprobe 17.87 17.87 17.87 17.90
hstrip 40.90 34.97 34.97 35.70
wstrip 1.35 1.35 1.35 1.35
aplate - 45.76 41.75 41.75

V (cm3) 645.21 403.39 399.62 435.76
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Fig. 12. Simulated S-Parameters as a function of the frequency for the CDRA
installed onto the nano-sat structure.
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Fig. 13. Simulated gain pattern for different azimuth planes for the CDRA
installed onto the nanosat structure.

V. CONCLUSION

In this paper, the design of a RHCP cylindrical dielec-
tric resonator antenna (CDRA) operating at UHF for nano-
satellites has been designed. Initially, the dimensions for a
classical CDRA were calculated for operation at 401 MHz.
In order to reduce volume, a circular plate was included on
the top of the resonator. Different radii for the dielectric res-
onator and for the copper plate were used, without significant
modification in the antenna pattern radiation and gain.

Finally, the CDRA was installed onto the 8U nano-satellite.
For this configuration, an increase in gain was obtained, when
compared to the previous antennas, which yielded strong
increase of the front-to-back ratio.
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Desenvolvimento de Superfície Seletiva em 

Frequência Reconfigurável Baseada na Geometria 

Estrela de Quatro Braços para Aplicação em 2,4 GHz 
 

 
Resumo — Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de 

uma superfície seletiva em frequência reconfigurável baseada na 

geometria estrela de quatro braços para aplicação na faixa de 

2400-2483,5 MHz dos padrões IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi) e IEEE 

802.15 (Bluetooth). Como elemento de comutação foi utilizado o 

diodo PIN. No estado ligado (ON), a partir da aplicação de uma 

tensão de V = 1,8 V, a FSS rejeita a faixa de frequência de 2,4 GHz. 

Para o estado desligado, (OFF) a FSS deixa de atenuar esta faixa 

de frequência. 

Palavras chave — Superfície Seletiva em Frequência 

Reconfigurável, estrela de quatro braços, diodo PIN, Padrões 

IEEE 802.11b/g/n e IEEE 802.15. 

I.  INTRODUÇÃO 

O intenso crescimento de aplicações que utilizam os sistemas 
de telecomunicações demanda a disponibilidade de bandas de 
frequência do espectro eletromagnético e a implementação de 
dispositivos com dimensões e peso cada vez menores, para 
aplicações diversas, principalmente nos sistemas de 
comunicação sem fio. Com esse avanço e o aumento contínuo 
da oferta de serviços de comunicações surge a necessidade de 
transmitir grandes quantidades de informações 
simultaneamente, sem que haja interferência entre os serviços 
oferecidos, [1]–[6].  

Neste contexto, além da comunicação com o usuário final, é 
preciso prover enlaces de alta capacidade que possam conectar 
diferentes pontos das redes de telecomunicações. Embora vários 
desses enlaces sejam ópticos, é indispensável a utilização de 
enlaces via rádio. Dadas as limitações da disponibilidade de 
torres e outros espaços para instalação de antenas, vários 
sistemas de telecomunicações, com seus próprios requisitos de 
frequência e potência, compartilham espaços restritos [7]. 
Consequentemente, limitar as interferências entre os diferentes 
sistemas, assim como maximizar a utilização das antenas torna-
se cada vez mais importante. Diante dessa demanda, a utilização 
de superfícies seletivas em frequência, (frequency selective 
surfaces), FSS, vem atraindo a atenção de diversos grupos de 
pesquisa, seja para minimizar sinais indesejáveis, seja para 
utilizar uma mesma antena operando em duas ou mais 
configurações distintas [8], [9]. 

Neste cenário, este artigo apresenta o desenvolvimento de 
superfícies seletivas em frequência reconfiguráveis, RFSS, 
baseadas na geometria estrela de quatro braços, tendo o diodo 
PIN como elemento de comutação, para uso na faixa de 2400-
2483,5 MHz dos padrões IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi) e IEEE 
802.15 (Bluetooth). 

Foi usado como ferramenta computacional o software 
comercial ANSYS Designer. A geometria estrela de quarto 

braços é descrita. As equações iniciais de projeto são propostas 
e resultados numéricos e experimentais são apresentados, 
observando-se uma boa concordância entre esses. 

II. SUPERFÍCIE SELETIVA EM FREQUÊNCIA 

As superfícies seletivas em frequência são arranjos 
periódicos que apresentam comportamento similar ao de filtros 
eletromagnéticos. Estas estruturas são projetadas com a 
finalidade de refletir ou ser transparentes para ondas 
eletromagnéticas em diversas faixas de frequências [10]–[13]. 
Tais características podem ser observadas de acordo com o tipo 
do elemento utilizado no arranjo, seja do tipo patch ou abertura, 
que influenciam diretamente na resposta em frequência da FSS, 
podendo apresentar características rejeita-faixa ou passa-faixa, 
respectivamente [11]–[16]. Além do tipo de elemento, sua 
geometria, a periodicidade do arranjo, o ângulo de incidência da 
onda plana e o dielétrico sobre o qual a FSS é impressa, Fig. 1, 
são fatores que afetam o desempenho e a resposta em frequência 
de uma superfície seletiva em frequência [17], [18]. 

 

Fig. 1 – Parâmetros que afetam a resposta em frequência da FSS. 

 
As FSS reconfiguráveis eletronicamente necessitam de 

dispositivos que alterem a sua geometria básica e, 
consequentemente, a sua resposta em frequência. Um desses 
dispositivos é o diodo PIN que opera como um resistor variável 
em aplicações de RF e micro-ondas e foi utilizado neste artigo. 

III. GEOMETRIA ESTRELA DE QUATRO BRAÇOS 

A geometria estrela de quarto braços foi introduzida em [19], 
[20], apresentando características bastante atrativas para 
aplicações em sistemas reconfiguráveis e que requerem 
dimensões reduzidas. O projeto inicia-se com uma célula 
unitária com dimensões 𝑊𝑥 e 𝑊𝑦, Fig. 2 (a). Em seguida, é 
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adicionando um patch retangular convencional, com dimensões 
𝐿𝑥 e 𝐿𝑦 e uma área de comutação com dimensões Sx e Sy, 
localizado no centro do patch. As dimensões dos braços da 
estrela são definidas por 𝐿𝑥, 𝐿𝑦 (mesmas dimensões do patch), 
𝑑𝑥1, 𝑑𝑦1 (espaçamento da fenda triangular ao vértice do patch 
retangular) e posteriormente, são traçadas diagonais das 
extremidades dos braços da estrela até o canto oposto do ponto 
de comutação Fig. 2 (b). Finalmente, é retirada a parte da 
camada de metalização que não constitui a estrela de quatro 
braços e é obtida a estrutura desejada, Fig. 2 (c). Para inserir um 
elemento de comutação, um diodo PIN, por exemplo, é 
introduzida uma fenda no ponto de comutação, separando os 
braços inferior e superior, Fig. 2 (d) [17], [21]–[24]. 

 

 

 

           

 
Fig. 2 – Geometria estrela de quatro braços passo a passo [24]. 

 
O cálculo das dimensões da FSS é geralmente baseado na 

experiência do engenheiro de micro-ondas, juntamente com um 
processo de otimização numérica. Entretanto, expressões para 
obtenção das dimensões iniciais e estimativa das frequências de 
ressonância auxiliam no procedimento de projeto. Para a 
geometria estrela de quatro braços, a equação (1), estabelecida a 
partir das pesquisas realizadas no GTEMA-IFPB [7], [19]–[23], 
fornece uma boa aproximação para a frequência de ressonância, 
especialmente quando ℎ ≪  𝜆0 . 

𝑓𝑟𝑒𝑠 (𝐺𝐻𝑧) =  
0,3

2 𝐿𝑒𝑓𝑒
                                                           (1) 

sendo, 𝐿𝑒𝑓𝑒 = 𝐿𝑥 + 𝐿𝑦                                                      (2) 

 

Na Fig. 3 é possível observar as dimensões da geometria 
utilizada, observe-se que neste caso os estados ON e OFF são 

ideais. Para servir como ponto de conexão da alimentação dos 
diodos PIN, linhas finas foram introduzidas.  

Fig. 3 – Geometria com dimensões do elemento básico e célula unitária da FSS. 

 

Após a fabricação da FSS, com um número total de 36 
células, com 6 × 6 elementos os 36 diodos PIN foram fixados 
utilizando-se pasta de solda e uma estação de retrabalho e com 
o uso de um multímetro é feito o teste de continuidade. Nota-se 
que cada linha de células pode ser controlada individualmente, 
o que é bastante interessante, tanto no processo de fabricação, 
como no processo de teste da FSS. Na Fig. 4 é apresentada a FSS 
após a fixação do diodo PIN. 

   

Fig. 4 – FSS fabricada com diodos PIN fixados. 

IV. RESULTADOS 

Os resultados numéricos foram obtidos utilizando o software 
de simulação ANSYS Designer, que implementa o método dos 
momentos. Na caracterização numérica e experimental da FSS é 
considerado o substrato de baixo custo FR-4, com 1,6 mm de 
espessura, constante dielétrica εr = 4,4 e tangente de perdas de 
0,02. 

A FSS foi construída em uma placa medindo 240 mm × 230 
mm. Na Fig. 5 é apresentada a FSS fabricada com o diodo PIN 
inserido e seus pontos de conexão para alimentação. 

    

Fig. 5 – FSS fabricada com diodo PIN inserido e pontos de conexão para 

alimentação. 

(a) Estrela de quatro braços no seu 

estado ligado ON, com dimensões. 

(b) Estrela de quatro braços no seu    

estado desligado OFF, com dimensões. 

(a) Célula básica e área de 

comutação. 

 

(b) Linhas partindo das bordas do 

patch até o ponto de comutação. 

 

(c) Geometria estrela de 

quatro braços 

 

(d) Fendas para inserção do 

elemento de comutação. 
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Os resultados experimentais foram obtidos no Laboratório 
de Micro-ondas do GTEMA-IFPB, utilizando um analisador de 
redes Agilent E5071C, duas antenas do tipo corneta double ridge 
guide A. H. Systems, modelo SAS-571 (700 MHz a 18 GHz) 
[25] com distância de aproximadamente 80 cm entre elas e um 
painel absorvedor. É medido o módulo do coeficiente de 
transmissão, S21 (dB), caracterizando a resposta em frequência 
da FSS. O setup de medição é apresentado na Fig. 6 para o caso 
para FSS com diodo PIN. Neste caso, foi usada uma fonte de 
tensão e dois resistores de 150 Ω em paralelo, para limitar a 
corrente nos diodos. Destaque-se que o campo elétrico foi 
mantido fixo na direção y e que para a polarização x, a FSS foi 
rotacionada em 90º. 

Na simulação numérica e nos resultados experimentais, 
foram consideradas as polarizações x e y, com incidência da 
onda eletromagnética normal à FSS. 

 

Fig.6 – Setup de medição para FSS com diodo PIN. 

 

A. Polarização x 

Os resultados numéricos e experimentais são apresentados 
considerando a faixa de frequência de 1,0 GHz a 10,0 GHz. Na 
Fig. 7 é possível observar as respostas em frequência para a FSS 
ideal considerando o estado desligado, OFF, em que o diodo 
PIN no estado OFF é representado por uma fenda. A frequência 
de ressonância simulada foi 4,83 GHz e a medida 4,96 GHz, 
apresentando uma diferença de 2,69%. Neste artigo foi utilizado 
como referência os valores simulados. Na Tabela I é apresentado 
um resumo dos resultados obtidos. As variações observadas no 
início da faixa de frequência decorrem das limitações do 
processo de medição, quando o comprimento de onda é 
relativamente grande comparado às dimensões do painel de 
medição aproximadamente (20 cm x 20 cm) e o ganho das 
antenas é baixo. 

 

Fig. 7 – Resposta em frequência, polarização x, FSS ideal, estado OFF. 

 

Após analisado o comportamento da FSS ideal, foram 
inseridos os diodos PIN. Na Fig. 8 são apresentadas as respostas 
em frequência para a FSS considerando o estado ligado, ON. Na 
medição foi aplicada a tensão de 1,8 V para obter o estado 
ligado. Observa-se uma boa concordância entre resultados 
medidos e simulados. A frequência de ressonância simulada foi 
4,83 GHz e a medida 4,94 GHz, apresentando uma diferença de 
2,27%. Observa-se que para a simulação foi considerado o diodo 
ideal, ou seja, apenas o ponto de comutação, sem a fenda. Na 
Tabela I é apresentado um resumo dos resultados obtidos. 
Observa-se que a resposta em frequência da FSS é praticamente 
a mesma para os estados ON e OFF, o que é esperado para a 
polarização x, visto que na região de comutação o campo elétrico 
é praticamente nulo. 

 

Fig. 8 – Resposta em frequência, polarização x, FSS estado ON, comparada 

com o diodo diretamente polarizado. 

 

A caracterização da FSS também foi feita com diferentes 

níveis de tensão sendo aplicados ao diodo PIN. Na Fig. 9 são 

apresentados os resultados para 0,0 V (estado OFF), em torno 

da região de transição, 0,8 V e para 1,8 V (estado ON), 

confirmando que praticamente não há variação da resposta em 

frequência na polarização x, para diferentes tensões aplicadas 

aos diodos PIN. 

Embora o diodo PIN tenha uma especificação para operar 

até 6 GHz, os resultados experimentais foram medidos até 10,0 

GHz, para avaliar a viabilidade de usar o citado diodo além da 

sua faixa de frequência especificada. 

 

Fig. 9 – Resposta em frequência, polarização x, FSS com diodo PIN. 
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Tabela I – Resultados da polarização x. 

 

Tipo de FSS 
Frequência (GHz) 

Diferença 

(%) 
Valor 

simulados 

Valores 

medidos 

FSS sem 

Diodos 

OFF - Ideal 4,83 4,96 2,69 

ON - Ideal 4,83 –––– –––– 

FSS com 

Diodos 

OFF –––– 4,94 –––– 

Transição –––– 4,94 –––– 

ON –––– 4,94 –––– 

 

B. Polarização y 

Para o caso da FSS ideal também serão considerados os 
estados desligado, OFF, e ligado, ON. Na Fig. 10 é possível 
observar as respostas em frequência para a FSS ideal 
considerando o estado desligado, OFF. A frequência de 
ressonância simulada foi 5,31 GHz e a medida 5,46 GHz, 
apresentando uma diferença de 2,82%. Na Tabela II é 
apresentado um resumo dos resultados obtidos. 

 

Fig. 10 – Resposta em frequência, polarização y, FSS ideal, estado OFF. 

 
Na Fig. 11 são apresentadas as respostas em frequência para 

a FSS considerando o estado ligado, ON. A frequência de 
ressonância simulada foi 2,78 GHz e a medida 2,42 GHz, 
apresentando uma diferença de 14,87%. Esta diferença pode ser 
atribuída ao fato de na simulação não ter sido inserido o diodo 
PIN. Portanto, a inserção dos diodos PIN corresponde a um 
deslocamento de aproximadamente 15% para menos na 
frequência de ressonância, quando comparado ao modelo ideal. 
Isto ocorre devido aos elementos reativos introduzidos com 
esses dispositivos. Destaca-se ainda que a frequência de 
ressonância calculada utilizando (1) é de 2,78 GHz, 
praticamente o mesmo valor considerando o modelo ideal na 
simulação. 

 

Fig. 11 – Resposta em frequência, polarização y, FSS estado ON, comparada 
com o diodo diretamente polarizado. 

 

A caracterização da FSS, na polarização y, também foi feita 
com diferentes níveis de tensão sendo aplicados ao diodo PIN. 
Na Fig. 12 são apresentados os resultados para 0,0 V (estado 
OFF), em torno da região de transição 0,8 V e para 1,8 V (estado 
ON). 

 

Fig. 12 – Resposta em frequência, polarização y, FSS com diodo PIN. 

 

Dos resultados observados na Fig. 13, pode ser destacado 
que na frequência de interesse, 2,42 GHz, foi possível obter uma 
variação de mais de 15 dB, para uma mudança do estado OFF 
para o estado ON. Além disso, na região de transição, na faixa 
de frequência considerada, a FSS não apresenta nenhuma 
frequência de ressonância, o que é uma caraterística bastante 
atrativa para algumas aplicações. 

 

Tabela II – Resultados da polarização y. 

 

Tipo de FSS 
Frequência (GHz) 

Diferença 

(%) 
Valor 

simulados 

Valores 

medidos 

FSS sem 

Diodos 

OFF - Ideal 5,31 5,46 2,82 

ON - Ideal 2,78 –––– –––– 

FSS com 

Diodos 

OFF –––– 4,39 –––– 

Transição –––– –––– –––– 

ON –––– 2,42 –––– 
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V. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento e a 
caracterização de uma superfície seletiva em frequência 
reconfigurável, RFSS, baseada na geometria estrela de quatro 
braços, tendo o diodo PIN como elemento de comutação para 
aplicação na faixa de 2400-2483,5 MHz dos padrões IEEE 
802.11b/g/n (Wi-Fi) e IEEE 802.15 (Bluetooth). 

Inicialmente, foram considerados para os resultados 
numéricos e experimentais as polarizações x e y, com incidência 
da onda eletromagnética normal à FSS, sendo considerados os 
estados ligado, ON, e desligado, OFF. Observou-se que para a 
polarização x, a comutação do diodo PIN, ON ou OFF, não 
altera a resposta em frequência da FSS, o que é esperado, 
considerando que o campo elétrico é praticamente nulo na região 
de comutação para essa polarização. A caracterização da 
estrutura também foi feita com diferentes níveis de tensão sendo 
aplicados ao diodo PIN: 0,0 V (estado OFF), em torno da região 
de transição 0,8 V e 1,8 V (estado ON). 

Para a polarização y, também foi considerado os estados 
desligado, OFF, e ligado, ON. No estado OFF a FSS deixa de 
atenuar a faixa de 2,4 GHz. No estado ON, a partir da aplicação 
de uma tensão de V = 1,8 V, a FSS rejeita a faixa de frequência 
estabelecida neste trabalho. 
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Abstract—Apresenta-se uma metodologia para planejamento 

de TWDM-PON que simultaneamente atende à alta demanda por 

banda, mantém o nível de qualidade de serviço (QoS) acordado 

com os usuários e gerencia o consumo de energia da rede. A 

proposta combina uma técnica de gerenciamento de largura de 

banda que realiza, quando possível, a migração do equipamento 

de usuário final (optical network unit, ONU) em uma distribuição 

mais eficiente por par de comprimentos de onda descida-subida 

(downstream-upstream). Como resultado, torna-se possível 

desligar algumas interfaces de gerenciamento, o que garante um 

grau de economia de energia. Em paralelo, dois métodos para 

fornecer um registro adaptativo de ONUs são agregados à 

gerência no terminal de linha ótica (OLT) para melhorar o 

desempenho das ONUs que estão migrando e/ou entrando na 

rede, evitando a colisão entre sinais e aumentando a chance de 

seu registro na OLT. A metodologia também aborda o 

cumprimento do contrato de nível de serviço (service level 

agrément, SLA) assinado por operadores e usuários, e propõe 

maneiras de projetar a rede TWDM-PON que ofereça serviços 

com garantia de métrica de qualidade (QoS).  

Keywords—Eficiência energética e espectral; TWDM PON; 

registro adaptativo; migração de ONUs; SLA; QoS. 

I.  INTRODUÇÃO 

Sistemas de acesso ótico baseados em tecnologia PON 

(Passive Optical Network) estão, atualmente, sendo 

desenvolvidos em larga escala de mercado por numerosas 

operadoras de rede em todo o mundo [1]. Uma das razões para 

a tecnologia PON ter se popularizado em redes de acesso foi 

sua adaptabilidade às pressões de crescimento da capacidade. 

De fato, o aumento incessante do consumo de banda fixa e 

móvel tem impulsionado a inovação contínua da indústria para 

enfrentar este desafio [2]. Nos últimos anos, a fim de atender 

às demandas por banda, o FSAN (Full Service Access 

Network) começou a trabalhar com uma gama de arquiteturas 

PON, tais como OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexed), Co-DWDM (Coherent Dense WDM) e TWDM 

(Time and Wavelength Division Multiplexing). Diante deste 

leque de opções, em 2013 um grupo de estudos no ITU 

(Intenational Telecommunication Union) escolheu o TWDM-

PON como a mais nova geração de redes óticas passivas [3,4]. 

Entre as diversas tecnologias estudadas, o TWDM-PON é 

considerado uma arquitetura promissora pois pode 

disponibilizar elevadas taxas de dados pelo empilhamento de 

múltiplas unidades XG-PON (10-Gigabit Passive Optical 

Network) através da técnica WDM. Apesar dos avanços, o 

processo de padronização do TWDM-PON ainda está em 

curso pelo ITU-T em uma série de recomendações G.989.x. 

Tal revolução tecnológica ofereceu uma capacidade sem 

precedentes para a tecnologia PON e permitiu taxas de até 

40 Gb/s em sentido descendente, DS (downstream) e 10 Gb/s 

em sentido ascendente, US (upstream) [3][5].  

Uma rede TWDM-PON requer 4 ou 8 pares de canais, 

onde cada par compreende um comprimento de onda para 

tráfego DS e um comprimento de onda para tráfego US. O 

alcance da fibra deve ter no mínimo 40 km e distância máxima 

de fibra diferencial de 40 km. A distância máxima de fibra 

diferencial configurável deve ser de 20 km, ou de modo 

opcional 40 km. Sistemas TWDM-PON exigem flexibilidade 

para equilibrar trocas em velocidade, distância e suporte para 

splitters em diversas aplicações [3].  

Essa tecnologia deve ser compatível com as infraestruturas 

anteriores, implantadas nas ODNs (optical distribution 

networks), possibilitando a presença de novos divisores de 

potência com os elementos coexistentes. Tecnologias que 

requerem filtragem do comprimento de onda na ODN são 

excluídas da recomendação. Além do mais, redes TWDM-

PON apoiam a implementação de novas ODNs com filtros de 

comprimento de onda, ou uma combinação de ambos, 

comprimento de onda e divisores de potência [5]. Portanto, do 

ponto de vista do que já foi instalado, sistemas TWDM-PON 

podem coexistir com sistemas legados. Do ponto de vista do 

que será instalado, sistemas TWMD-PON devem garantir a 

operação das novas aplicações, incluindo sistemas 5G e 

wireline backhaul [6].   

A. Cenário de transição 

Um fator que vem impulsionando o uso de rede ótica de 

nova geração no acesso é a implantação da tecnologia 5G, 

prevista para 2020. Tal mudança requer um cenário de 

transição que pode ocorrer numa configuração definida como 

“brownfield”, referindo-se à implantação de novas redes 

óticas sobre um sistema PON já implantado. Alternativamente, 

a região que não possui sistemas PON implantados é nomeada 

greenfield, um cenário que facilita o planejamento e projeto da 
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nova rede, visto que a convivência com o legado PON não é 

mais necessária [3]. Independente de a transição ser do tipo 

brownfield ou greenfield, os maiores desafios enfrentados 

pelas operadoras e prestadores de serviços dizem respeito à 

eficiência com que as novas redes irão operar em termos de 

consumo de energia e atendimento da demanda espectral dos 

usuários [7-9].  

Neste contexto, apresenta-se neste artigo uma metodologia 

de planejamento aplicável a TWDM-PON visando à economia 

energética e que tem como métrica os seguintes parâmetros: 

delay aleatório, quiet window, delay de migração e largura de 

banda - intrínsecos ao padrão TWDM-PON. Além disso, a 

metodologia de planejamento agrega requisitos que avaliam a 

qualidade dos serviços de modo a beneficiar o usuário durante 

sua fruição.  

Para tanto, o artigo está organizado em cinco sessões. A 

sessão II revê conceitos e protocolos de acesso ao meio, 

necessários para compreensão da metodologia proposta. A 

sessão III descreve a arquitetura TWDM-PON e discute 

aspectos da economia de energia obtida ao se desligar 

interfaces de gerência. Também trata da relação entre clientes 

e operadoras mediante um contrato formal para prestação de 

serviços, e conclui explicando as técnicas de registro e 

migração das unidades de rede ótica. A sessão III trata da 

aplicação da metodologia configurada em um cenário 

diversificado, envolvendo redes de baixa e alta atividade. A 

sessão IV discute os resultados simulados e a sessão V 

apresenta uma breve conclusão.  

 

II. PROTOCOLOS DE ACESSO AO MEIO 

A. Camada de convergência de transmissão 

A recomendação do ITU-T G.989.3 (referente à camada de 
convergência de transmissão do TWDM-PON) ainda estava em 
definição no início deste trabalho e, por este motivo, a 
metodologia assumiu como base a recomendação G.987.3, que 
trata da camada de convergência de transmissão do XGPON 
(XGTC – XG-PON Transmission Convergence).  

A camada XGTC é onde o protocolo de controle de acesso 
ao meio (MAC – Medium Access Control) da PON é definido. 
Por um lado, essa camada é uma parte da pilha de protocolos 
que especifica os formatos e processos de mapeamento entre 
unidades de dados de serviços na camada superior (SDUs – 
Upper Layer Service Data Units), por outro lado, especifica o 
fluxo de bits adequado para modulação da portadora óptica 
[16]. Durante o tráfego da rede, a camada XGTC mantém uma 
conexão lógica entre OLT e ONUs, denominado XGEM (XG-
PON Encapsulation Method) Ports. Cada conexão é definida 
por um único XGEM Port-ID (Port Identifier), que permite à 
OLT enviar um pacote de dados para uma ONU específica, e 
associar essa conexão a certa qualidade de serviço. No vínculo 
de uma ONU com a OLT é impossível duas conexões no 
mesmo sentido (DS ou US) terem o mesmo XGEM Port-ID, 
porém uma conexão DS pode ser usada no mesmo XGEM 
Port-ID de uma conexão US [10]. 

Para reduzir a sobrecarga do sistema de atribuição de 
largura de banda dinâmica (DBA – Dynamic Bandwidth 

Assignment), a largura de banda US é alocada em grupos de 
conexões que pertencem a uma única ONU. Esses grupos são 
nomeados T-CONTs (Transmission Containers), e cada grupo 
é definido por um único identificador de alocação (Alloc-ID – 
Allocation Identifier) [10]. A Fig. 1 mostra a conexão entre 
uma OLT e suas ONUs. 

A camada XGTC está presente tanto na OLT quanto na 
ONU, sendo composta por três partes: a subcamada de 
adaptação de serviço, a subcamada framing e a subcamada de 
adaptação PHY (Physical Interface). No sentido DS, a 
interface entre as camadas XGTC e camada dependente do 
meio físico (PMD – Physical Medium Dependent) é 
representada por um fluxo contínuo de bits a uma taxa nominal 
de interface, que é dividido em 125 µs de frames. No sentido 
US, a interface entre elas é representada por uma sequência de 
bursts precisamente cronometrados [10]. 

B. Subcamada de adaptação de serviço 

Essa subcamada é responsável por adaptar o tráfego da 
camada superior para os mecanismos de transmissão do XG-
PON. Esse processo é feito pelo mapeamento do tráfego de 
camada superior para as correspondentes conexões, 
encapsulamento e desencapsulamento de dados, segmentação e 
remontagem de SDUs (quando necessário) e inserção de 
preenchimento quando não há dados suficientes para preencher 
um frame XGTC. Caso necessário, essa subcamada é também 
responsável por criptografar e decodificar SDUs [11]. 

Para mapear dados da camada superior a partir de, ou para 
conexões da camada XGTC, a OLT manterá todos os vínculos, 
e as ONUs manterão conexões que pertencerem a si próprias. 
Quando a camada superior possui algo para transmitir, é tarefa 
da subcamada de adaptação de serviço selecionar as conexões 
para serem servidas de acordo com seus parâmetros de QoS. 

Se conexão está agendada para ser servida, essa subcamada 
irá obter dados da fila e inserir um cabeçalho XGEM para criar 
um frame XGEM [11]. O cabeçalho XGEM contém uma 
XGEM Port-ID e outras informações relacionadas a 
segmentação, preenchimento, criptografia, etc. Se receber um 
frame XGEM, a subcamada de adaptação de serviço irá obter o 
XGEM Port-ID do cabeçalho XGEM. Se a correspondente 
ligação existir nas conexões mantidas entre OLT e ONU, essa 
subcamada irá remontar (se necessário) e transmitir os dados 
para a camada superior. Caso contrário, este frame XGEM será 
descartado [11]. 

 

Fig. 1. Conexão lógica entre OLT e ONUs (modificado de [10]). 
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C. Subcamada framing 

Para transmitir o tráfego, a OLT irá enviar frames XGTC 

em sentido downstream para todas as ONUs a cada 125 µs. Já 

em sentido upstream, as ONUs enviam bursts XGTC de 

comprimento variável para OLT. O tempo de duração e início 

destes bursts XGTC em sentido US são determinados pela 

OLT através de um algoritmo DBA [11].  

A subcamada framing é responsável por gerar e analisar 

frames e bursts XGTC. Ao gerar um frame XGTC em sentido 

DS para OLT, essa subcamada recebe frames XGEM da 

subcamada de adaptação de serviço e reúne todos em um 

payload XGTC. Analisando o lado da ONU, para criar um 

burst XGTC em sentido US, a subcamada framing pode criar 

múltiplos payloads, de modo que cada payload irá transportar 

frames de um único T-CONT. Ao analisar um frame ou um 

burst XGTC em sentido US, a subcamada framing irá enviar 

seus payloads para a camada de adaptação de serviço para um 

processamento posterior [11]. 

Em sentido US, no cabeçalho do burst XGTC gerado por 

uma ONU pode haver relatórios de ocupação da fila para os T-

CONTs dessa ONU. Para cada frame XGTC em sentido DS, 

seu cabeçalho contém um 𝐵𝑊𝑚𝑎𝑝que instrui a ONU a 

compartilhar comprimento de onda em sentido US de certa 

maneira, como o TDMA. Ou seja, o 𝐵𝑊𝑚𝑎𝑝 especifica o 

tamanho das alocações de largura de banda para os T-CONTs, 

o perfil do burst utilizado (comprimento do preâmbulo, 

comprimento do delimitador, correção ou não de erros à 

posteriori) e o tempo para começar a transmissão [11]. 

Como a distância física entre OLT e ONUs pode ser 

variável, cada ONU deve ajustar o tempo de início 

(𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 ) para evitar colisões. Note que, quando uma 

ONU é ativada, a extensão do processo é realizada entre a 

OLT e esta ONU para determinar o ajuste do tempo de início 

dos bursts em sentido US. [11].  

A OLT e as ONUs possuem uma visão comum da lógica 

de atraso da rede de distribuição óptica (o maior delay de 

propagação além de vários delays de processamento) e cada 

ONU usa seu próprio delay de equalização (𝐸𝑞𝐷, calculado de 

forma variada) para evitar colisões em sentido US [11]. No 

cabeçalho de um burst em sentido US, a ONU pode enviar 

mensagens de operações de camada física, administração e 

manutenção (PLOAM – Physical Layer Operations, 

Adminitration and Maintenance) para a OLT. Do mesmo 

modo, através de um frame no sentido DS, a OLT pode enviar 

múltiplas mensagens PLOAM para várias ONUs. Por fim, 

diversas funções podem ser cumpridas através da troca de 

mensagens entre OLT e ONUs [11]. 

D. Subcamada de adaptação PHY 

A subcamada de adaptação PHY interage diretamente com 

a camada dependente do meio físico. Das principais funções 

dessa subcamada está a codificação, FEC (Forward Error 

Correction) e delimitação do frame através de um bloco de 

sincronização físico (PSB – Physical Synchronization Block) 

[11]. Em sentido downstream, essa subcamada obtém um 

frame XGTC para criar um frame PHY. Os frames PHY são 

enviados de forma contínua a cada 125 µs. Já no sentido 

upstream, a subcamada PHY obtém um burst XGTC para 

criar um burst PHY.  Estes bursts possuem comprimento 

variável devido ao tamanho variável dos bursts da camada 

XGTC. No burst PHY, o PSB é determinado por um perfil de 

burst selecionado pela OLT através do 𝐵𝑊𝑚𝑎𝑝  [11].  

E. Plano do comprimento de onda no TWDM-PON 

A característica de múltiplos comprimentos de onda no 

TWDM-PON pode ser aplicada em diversas situações, como o 

melhoramento contínuo dos serviços de provisionamento 

(pay-as-you-grow). Assim, o TWDM-PON pode ser 

desenvolvido a partir de um único par de comprimentos de 

onda, e os serviços podem ser melhorados ao adicionar novos 

pares para aumentar a capacidade do sistema [12]. 

Uma aplicação do TWDM-PON é para o LLU (Local Loop 

Unbundling), onde cada operador terá sua própria OLT 

contendo um conjunto de canais de comprimento de onda. 

Assim, um dispositivo seletivo de comprimento de onda pode 

ser usado para multiplexar portas da OLT para uma única 

fibra. Esse esquema muda a infraestrutura compartilhada para 

vários operadores, e oferece a possibilidade de cada OLT ser a 

mesma, contendo todos os comprimentos de onda [13].  

Para coexistir com o legado PON uma opção para o 

planejamento espectral no TWDM-PON define um grid mais 

fino no interior das bandas de primeira geração PON. Esse 

plano aproveita o que foi desenvolvido nas gerações de redes 

implantadas, sendo compatível com redes GPON e canais de 

vídeo (1555 nm) como ilustrado na Fig. 2(a) através da 

separação de cada tecnologia na sua respectiva faixa espectral. 

A segunda opção é redefinir a banca C para suportar 

comprimentos de onda em sentido US e DS [14]. A Fig. 2(b) 

ilustra essa divisão que é compatível com GPON e XGPON e 

o canal de vídeo é bloqueado. Essa escolha tem características 

atrativas no uso de EDFAs (Erbium Doped Fibre Amplifiers) 

para amplificação de sinais e baixa perda de transmissão. Tal 

sistema possui maior orçamento de potência agregado com 

longo alcance. Uma terceira opção de planejamento combina 

os dois planos anteriores. Assim, os canais DS são alocados na 

banda L-minus, e os canais US na banda C-minus [14] (Fig. 

2(c)). Esse plano é compatível com GPON e canais de vídeo, 

porém os canais da XG-PON são bloqueados Assim, o 

TWDM-PON não fica restrito  em termos de opções de 

configuração, e o planejamento do comprimento de onda é 

fundamental nessa evolução [14].  

(a)

(b) 

(c) 

Fig.2. (a) Reuso espectral do legado PON; (b) planejamento da banda C; (c) 
planejamento das bandas C-minus e L-minus (modificado de [14]). 
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III. MIGRAÇÃO E REGISTRO ADAPTATIVO EM ONUS 

De maneirara geral, um sistema TWDM-PON suporta 
múltiplos pares de comprimento de onda para transmissão DS e 
US (ex. {𝜆1, 𝜆𝑀+1}, {𝜆2, 𝜆𝑀+2}, ...), e cada par de comprimento 
de onda pode suportar um subconjunto de ONUs. As ONUs 
servidas por um particular par podem estar online ou offline 
com o passar do tempo, indicando que o número de ONUs em 
atividade sob este determinado par é dinâmico. Quando um 
número de ONUs em atividade sob um determinado par é 
pequeno (dizemos, {𝜆𝑊+1, 𝜆𝑀+𝑊+1}) e existem timeslots 
desocupados em outros pares de comprimento de onda 
(dizemos, {𝜆𝑊 , 𝜆𝑀+𝑊}), é conveniente migrar essas ONUs sob 
{𝜆𝑊+1, 𝜆𝑀+𝑊+1} para {𝜆𝑊 , 𝜆𝑀+𝑊}. A interface associada ao 
par {𝜆𝑊+1, 𝜆𝑀+𝑊+1} pode ser desligada para reduzir o 
consumo de energia [15].  

A Fig. 3 mostra a arquitetura de migração no sistema 
dinâmico TWDM-PON, onde 𝑀 é o número total de 
comprimentos de onda, e 𝑊 é o número de comprimentos de 
onda em atividade. Os comprimentos de onda destacados em 
vermelho estão ligados na rede, enquanto os em cor preta 
foram desligados após o processo de migração. A figura 
também mostra os grupos de ONUs online e offline do lado do 
usuário. Após a padronização do TWDM-PON pelo ITU-
G.989.1, o processo de migração de ONUs é baseado em 
transmissores e receptores sintonizáveis de acordo com o 
comprimento de onda requerido. 

A. Gerenciamento do comprimento de onda 

Para entender o processo de migração de ONUs a Fig. 4 
ilustra o fluxograma do mecanismo de comunicação entre a 
OLT e as ONUs. O terminal de linha ótico monitora 
continuamente a utilização da largura de banda e número de 
ONUs em atividade em cada par de comprimentos de onda 
suportados pelo TWDM-PON. Durante este processo, se existe 
no mínimo um comprimento de onda que possa ser desligado 
após migrar algumas ONUs em atividade para outros 
comprimentos de onda em atividade, a OLT irá enviar o 
comando de migração com informação do comprimento de 
onda alvo para as ONUs selecionadas. Após receber o 
comando de migração, as ONUs executam a migração em três 
passos [21]: (i) as ONUs escolhidas irão desvincular do atual 
comprimento de onda; (ii) as ONUs escolhidas sintonizam o 
transmissor e o receptor para o comprimento de onda atribuído 
pela OLT; as ONUs selecionadas irão registrar no 
comprimento de onda atribuído pela OLT.  

 

Fig.3. (a) Arquitetura de migração do TWDM-PON [15]. 

 

Fig.4. Fluxograma do processo de migração. 

Após completar a migração do atual comprimento de onda 
para o comprimento de onda alvo, as ONUs enviam um 
comando de reconhecimento para a OLT. Uma vez que todas 
as ONUs obtiveram sucesso na migração, e não existe 
nenhuma ONU em determinado comprimento de onda, a OLT 
irá desligar a interface deste comprimento de onda [15]. 

B. Acordo do nível de serviço 

O conceito de SLA é muito utilizado em telecomunicações 
e tecnologia da informação, e engloba diversos aspectos como: 
disponibilidade de serviços específicos (SA – Service 
Availability), desempenho de erro, RFSD (Ready for Service 
Date), MTBF (Mean Time Between Failures), MTRS (Mean 
Time to Restore Service) e MTTR (Mean Time to Repair) [16]. 
O SLA é um acordo formal negociado entre um provedor e um 
cliente, e cria um entendimento comum sobre serviços, 
prioridades e responsabilidades. Este acordo é registrado em 
um documento escrito contendo procedimentos e metas entre 
operadores de rede, prestadoras de serviços e clientes, a fim de 
manter uma qualidade de serviço recomendada pelo ITU-T.  

A indisponibilidade de serviço é definida como o 

percentual de tempo em que o serviço ficou fora de operação. 

Por exemplo, caso um serviço tenha ficado indisponível por 3 

horas no referido mês, a indisponibilidade pode ser expressa 

como (3 horas) ÷ (30 dias×24 horas), ou seja, 0,4164%. 

Admitindo que a disponibilidade é igual a 1 menos a 

indisponibilidade, o valor da disponibilidade será de 

99,5833% [17]. O incremento na disponibilidade tem 

influência direta no custo do serviço, ou seja, o custo 

aumentará conforme a necessidade de incremento da 

disponibilidade, visto que o fornecedor deverá ter uma 

estrutura necessária para atender todos os parâmetros. A 

Tabela 1traz a relação entre percentual de disponibilidade pelo 

tempo de indisponibilidade associado a este percentual, onde 

cada “nove” adicional pode custar uma quantia de recursos 

que poderia ser usada em outro ambiente de trabalho. O 

percentual de disponibilidade deve ser estabelecido com base 

no desempenho do Sistema esperado, e ajustado para cenários 

em que o fornecedor pode proporcionar. É natural que a 

disponibilidade desejada seja 100%, porém o custo associado 

a este objetivo certamente será elevado [17]. Aspectos como a 

topologia da rede, distância para equipes de manutenção e 

detecção de falha estão associados com a disponibilidade do 

serviço. Uma disponibilidade de 99,999 % equivale a 5,26 

min/ano e 25,92 seg/mês. Embora razoáveis, na prática estes 

valores são difíceis de serem cumpridos. 
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TABELA 1.Percentual de disponibilidade vs. tempo de indisponibilidade [17] 

No de 9 depois 

da vírgula 

Disponibilidade 

(%) 

Tempo indisponível 

em 1 ano 

Tempo indisponível 

em 1 mês 

7 99,9999999 0,03 segundos 0,003 segundos 

6 99,999999 0,32 segundos 0,026 segundos 

5 99,99999 3,15 segundos 0,259 segundos 

4 99,9999 31,54 segundos 2,592 segundos 

 99,9995 2,63 minutos 12,96 segundos 

3 99,999 5,26 minutos 25,92 segundos 

 99,995 26,28 minutos 2,16 minutos 

2 99,99 52,56 minutos 4,32 minutos 

 99,95 4,38 horas 21,60 minutos 

1 99,9 8,76 horas 43,20 minutos 

 99,8 17,52 horas 1,44 horas 

 99,7 26,28 horas 2,16 horas 

 99,6 35,04 horas 2,88 horas 

 99,5 43,80 horas 3,60 horas 

 99,4 52,56 horas 4,32 horas 

 99,3 61,32 horas 5,04 horas 

 99,2 70,08 horas 5,76 horas 

 99,1 3,29 dias 6,48 horas 

No processo de migração, uma ONU é desvinculada do 

atual par para ser registrada em outro par. Este evento 

possibilita a interrupção de serviços do lado do usuário, 

causando impacto negativo se a migração não ocorrer de 

forma correta. O SLA na presença de migração é definido 

como [15]: 

  (1) 

onde 𝑇𝑔 é o tempo gasto para realizar a migração de 𝑀𝑂𝑁𝑈𝑠 

unidades de rede óptica em um período de tempo 𝑇 analisado. 

C. Processo de registro adaptativo 

A OLT atribui periodicamente um intervalo de tempo fixo, 

designado de quiet window [18]. Esta janela de tempo suprime 

todas as alocações de largura de banda para as ONUs em 

serviço a fim de evitar colisões entre transmissões US, a partir 

de ONUs que já estão na rede, e rajadas de transmissão de 

ONUs, que estão chegando (encaminhando-se para o processo 

de ativação). Durante uma quiet window, a OLT suspende 

temporariamente a autorização para transmissão US, e todas 

ONUs envolvidas enviam respostas à OLT após receberm uma 

solicitação do número de série. Colisões podem ocorrer se 

duas ou mais ONUs enviam respostas no mesmo instante, 

causando falha no registro. As ONUs que falharem no registro 

em primeira tentativa continuarão tentando registrar em uma 

sucessão de ciclos discovery, até a migração estar completa 

[26]. Para ONUs passando pelo processo de migração, falhas 

no registro significam insucesso da migração, e podem levar à 

interrupção de serviço [19]. O aumento quiet window pode 

melhorar a porcentagem de sucesso no registro de ONUs e 

também reduzir o delay de migração [20].  

Uma quiet window muito grande reduz a disponibilidade 

de banda. Em um processo de registro convencional, quando o 

número médio de ONUs da rede é estável e estimável a priori, 

o tamanho ideal da quiet window pode ser determinado 

estatisticamente [26]. Quando o número de ONUs envolvidas 

no processo não puder ser determinado, o uso da quiet window 

fixa e grande na migração resultará em baixa utilização da 

banda. O uso da janela fixa e pequena resultará em um longo 

delay de migração e em baixa qualidade de serviço [19]. 

TABELA 2.Variáveis de tempo [19] 
Janela de Tempo Função 

Quiet Window (𝑇𝑤) Intervalo de tempo para que as ONUs completem o 

registro. A OLT suspende temporariamente a 

autorização para transmissão upstream. 

Ciclo Discovery (𝑇𝑐) Intervalo de tempo em que a OLT cria periodicamente 

uma Quiet Window. 

Intervalo de Migração (𝑇𝑛) Intervalo de tempo em que a OLT realiza a migração. 

Delay de Migração (𝑇𝑚) Intervalo de tempo do início da migração até o sucesso 

no registro das ONUs. 

Tempo de Sintonização (𝑇𝑡) Intervalo de tempo utilizado por ONUs que estão 

migrando. É usado para a sintonização de 

transmissores e receptores para o par do comprimento 

de onda selecionado. 

Delay de Propagação (𝑇𝑑) Tempo de transmissão da OLT para ONU. É 

proporcional à distância da fibra óptica. 

Delay de Equalização (𝑇𝑒) Tempo usado para compensar a variação de 

propagação e processamento de atrasos em ONUs. 

Tempo de Resposta da ONU 

(𝑇𝑜) 
Tempo usado por uma ONU para receber o frame 

downstream e preparar uma resposta em sentido 

upstream.  

Tempo de Partida (𝑇𝑠) Tempo de partida do frame upstream (𝑇𝑠 = 0). 

Delay Aleatório (𝑇𝑟) Variável de tempo aleatória gerada por ONUs. Usada 

para evitar colisões durante o processo de registro.  

D. Etapas do processo adaptativo 

Seguindo o processo de remanejamento de ONUs, a Tabela 

2 resume a função de cada variável de tempo durante o 

processo de migração [19]. 

E. Ajuste dinâmico da Quiet Window 

Dado um determinado número de ONUs envolvidas no 

processo de registro, é possível determinar um tamanho ótimo 

da quiet window e, assim, otimizar a eficiência do registro de 

ONUs [26]. Para isso, usa-se um esquema de registro 

adaptativo que envolve tanto ONUs que chegam quanto ONUs 

que migram na rede de acesso. Em topologias típicas de 

acesso ótico, as ONUs são frequentemente agrupadas de forma 

geométrica. Como a distância da OLT é próxima de cada 

grupo de ONUs, colisões podem ocorrer facilmente no 

processo de registro. Dado o número de ONUs que estão 

migrando (𝑀) e chegando (𝑛) na rede, e considerando que 

todas as ONUs possuem a mesma chance de registro, é 

possível derivar a probabilidade condicional de sucesso no 

registro, como demonstrado em [19].  

F. Qualidade de Serviço 

Ao se planejar uma PON, um parâmetro importante é a 

disponibilidade da taxa de bit em função da atividade de uso 

na rede. Normalmente clientes não estão ativos todo o tempo, 

mas em alguns horários essas atividades podem exceder a 

capacidade para oferta do serviço, o que afeta o parâmetro 

definido como “qualidade de serviço”, QoS. Para sua 

avaliação numérica leva-se em conta a probabilidade do 

usuário ter uma taxa de bit como uma porção banda ótica e o 

formalismo para seu cálculo pode ser encontrado em [21].  

IV. RESULTADOS 

Ao simular a rede para diferentes números de ONUs 

envolvidas no registro, foi observado que o delay aleatório 

responde a comportamentos diversificados. A Fig. 5(a) ilustra 

o desempenho da taxa de registro para diferentes níveis de 

delay aleatório e um número variado de ONUs competindo 

pelo registro.  

𝑆𝐿𝐴 =  1 −
𝑇𝑔

𝑇
× 𝑀𝑂𝑁𝑈𝑠  
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Fig.5. (a) Descrição da taxa de registro; (b) eficiência do registro; (c) probabilidade de 

sucesso no registro e janela necessária; (d) comportamento do delay de migração em 

diversos cenários. 

O valor otimizado da janela depende do delay aleatório e é 

determinado pela eficiência do registro, como mostrado na 

Fig. 5(b). Para avaliar a relação entre o número de ONUs no 

processo de registro e a quiet window adaptada, foi possível 

verificar que quando o número de ONUs aumenta, o tamanho 

da janela também aumenta, e a probabilidade de sucesso no 

registro diminui (Fig. 5(c)). Para verificar o tempo gasto no 

remanejamento de ONUs envolvidas no registro, na Fig. 5(d) 

avalia o delay de migração médio pelo número de ONUs 

envolvidas, onde uma quiet window adaptada (QWA) e uma 

quiet window de tamanho fixo (QWF) foram utilizadas para 

comparar o desempenho do tempo de migração na rede. Neste 

caso, o valor de QWF foi fixado em 413 s. 

A Fig.6(a) mostra o número de ONUs migradas e o SLA 

alcançado em uma rede operando por 24 horas. Notar que o 

aumento do período de migração reduz o número de ONUs 

remanejadas, e portanto aumenta o SLA. Tal fato é verificado 

por 60 minutos, o que alcança um SLA com 4 “noves” depois 

da vírgula após migrar 1872 ONUs. Avaliando redes de alta 

atividade, foi possível verificar que a arquitetura proposta 

conseguiu manter altos índices de migração e SLA, chegando 

a suportar 50% da média diária de usuários ativos. A Fig. 6(b) 

ilustra esse cenário para uma TWDM-PON em 24 horas.  

V. CONCLUSÃO 

O impacto no custo energético com migração de ONUs em 

TWDM-PON foi avaliado em diversos cenários ao longo de 

um dia verificando-se que interfaces que gerenciam seus 

comprimentos de onda podem ser desligadas com o processo 

de migração. A porcentagem de interfaces desligadas pode ser 

quantificada como um fator econômico de energia para 

orientar operadoras de rede no que diz respeito ao consumo 

energético, ao nível do acordo de serviço (SLA) e qualidade 

de serviços (QoS) oferecidos aos clientes. No planejamento 

das redes TWDM-PON, as operadoras podem multiplicar o 

custo de energia gasto em interfaces que gerenciam 

comprimentos de onda sem o processo de migração abordado 

neste artigo, por um peso ou fator econômico 𝐹𝐸. Assim, 

torna-se possível estimar a economia de energia durante um 

dia caso o processo de migração seja empregado.  

 
Fig.6. ONUs migradas com o SLA alcançado para atividade =20%; (b) ONUs migradas 

com SLA alcançado para =50%. 
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 Resumo - Nesse artigo são abordados procedimentos para 

produção de fibras afinadas em diferentes diâmetros (tapers) e 

gravação e caracterização de redes de Bragg (FBG) em tais 

fibras (TFBG). Também são comparados os espectros de 

reflexão das diferentes TFBGs com aquele de uma FBG 

gravada em fibra monomodo padrão (Single monomode fiber - 

SMF28). As redes foram caracterizadas em termos de sua 

sensibilidade térmica com temperaturas entre 0-100°C. Valores 

razoavelmente próximos a 11 pm/°C eram esperados e foram 

obtidos nas diferentes redes, confirmando que o coeficiente 

termo-ótico é predominante em relação ao da expansão-

térmica nas redes gravadas nas fibras afinadas. 

Palavras-Chave - TFBG; fibra afinada; sensibilidade 

térmica. 

I.  INTRODUÇÃO  

Sensores baseados em redes de Bragg em fibras óticas 

(FBG) [1] apresentam pequena dimensão, sinal codificado 

em comprimento de onda, imunidade à interferência elétrica 

e eletromagnética, são ainda inertes na presença de uma 

variedade de agentes químicos. Tais características tornam 

aqueles sensores atraentes para indústrias de gás, 

petroquímica, siderúrgica entre outras [2]. A produção de 

TFBG em fibras afinadas expande o campo das aplicações 

devido a existência de campo evanescente e menor 

diâmetro. Aplicações nas área químicas e biológicas são 

potencializadas [3], [4], [5], [6].  

Os tapers são as regiões afinadas produzidas em fibras 

óticas utilizando a técnica de aquecimento seguido de 

tracionamento. A rede de Bragg produzida em tapers são 

denominadas TFBG. As TFBG podem ser obtidas com 

perfis arbitrários [7] na região de afinamento, permitindo 

otimizar a interação com algum agente sensor no meio 

exterior. 
Esse artigo apresenta resultados da produção de fibras 

afinadas até dezenas de micrometros de diâmetro (20 – 
80μm), bem como a gravação utilizando o método da 
máscara de fase, a correlação do neff com o diâmetro da fibra 
afinada e caracterização para sensibilidade térmica utilizando 
uma pastilha termoelétrica Peltier das redes produzidas em 
tais fibras.  

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A. Comprimento de Onda de Bragg 

Para uma rede de Bragg uniforme, o comprimento de 
onda central do espectro de reflexão ocorre próximo ao 

comprimento de onda de Bragg, B, da rede, o qual é dado 
por [2], como mostra a equação 1: 

B = 2 neff     (1) 

Onde neff  é o índice de refração efetivo do modo propagado e 

 é a periodicidade espacial da rede. Para incidência normal 

do feixe UV sobre a máscara de fase e com a fibra paralela a 

máscara, λB é determinado pelo período da máscara de fase 

(ΛPM) e pelo índice de refração efetivo da fibra, por meio da 

equação 2 [8]: 

λB = neffΛPM            (2) 

Onde ΛPM  = /2. Já foi observado que a redução do 

diâmetro da fibra favorece ao processo de gravação da rede 

[5].  

B. Sensibilidade Térmica 

Qualquer perturbação que altere o índice de refração 

efetivo do modo propagado ou o período de modulação da 

FBG altera o comprimento de onda de Bragg, assim, pode-se 

medir um determinado parâmetro por meio do deslocamento 

espectral do pico refletido pela rede de Bragg. Essa 

característica torna a FBG um sensor intrínseco para 

temperatura, deformação e pressão, já que essas perturbações 

podem alterar o índice de refração e/ou o período da rede [8]. 

Na aplicação da FBG como um transdutor de 

temperatura, como mostra a equação 3, uma variação de 

temperatura, T, acarreta num desvio de comprimento de 

onda BT, expresso por [8]: 

BT = B( + )T        (3) 

Onde  é o coeficiente de expansão térmica do material da 

fibra e  é o coeficiente termo-ótico da fibra. O coeficiente 

dominante é este último, sendo que o anterior só é 

significativo em temperaturas superiores a 800 °C. Para a 

fibra de sílica padrão, a sensibilidade do comprimento de 

onda da FBG à temperatura, em 1550 nm, situa-se na faixa 

de 8 - 12 pm/C, dependendo das condições de gravação. 
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III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A. Fabricação de fibras afinadas 

 

O processo de fabricação de microfibras é análogo ao 

processo de fabricação de fibras convencionais e se dá a 

partir da produção de tapers - do inglês tapered fibers, ou 

seja, fibras afinadas. Assim como em fibras com diâmetros 

convencionais, é necessária uma preforma, que neste caso 

foi utilizada uma fibra SMF padrão (SMF28). Com o 

propósito de afiná-la até o diâmetro e comprimento 

desejado, a fibra é, simultaneamente, aquecida e tensionada. 

As fibras foram aquecidas a ponto de reduzir a viscosidade 

e, consequentemente, relaxar as tensões normais tornando as 

tensões de cisalhamento na direção do eixo da fibra 

consideráveis, uma vez tracionada a fibra, ocorre um 

alongamento e pela condição de conservação da massa do 

sistema, aumenta-se o comprimento e diminui-se o 

diâmetro. 

 

Fig. 1 – Processo de fabricação de fibras afinadas. 

  

Um famoso - e simples - modelo matemático que 

descreve a dinâmica deste processo foi publicado por T. 

Birks [9]. Neste modelo, o autor considerou a seguinte 

configuração: uma fibra fixada a dois estágios lineares 

alinhados com trajetórias opostas e uma região aquecida 

dependente do comprimento de alongamento da fibra. A 

figura (1a) ilustra tal configuração. As fibras obtidas 

possuem duas regiões: transição e região afinada - 

mostradas na figura (1b), onde esta última região é também 

chamada de microfibra e, portanto, o produto final. Este 

modelo prevê que, a partir da evolução da região aquecida, é 

possível obter vários perfis de transição. 

 

B. Gravação de redes de Bragg 

 
Para a produção das redes de Bragg na fibra ótica afinada 

(TFBG) e da FBG na fibra SMF28, foi utilizada a técnica de 
gravação direta sob de máscara de fase [10]. Utilizou-se 
como fonte de luz um laser Coherent Xantos XS 500 – 
193 nm e a interrogação foi realizada por um analisador de 
espectro ótico (OSA) Yokogawa AQ6375. A máscara de fase 
utilizada, Ibsen, tem períodicidade de 1073,50 nm, sem 
gorgeio e é otimizada para 193 nm. Todas as FBGs possuem 

comprimento de 3 mm e foram gravadas utilizando taxa de 
repetição de 250 Hz, energia de pulso 2,5 mJ, tempo de 
exposição de 2 minutos. As Redes foram escritas na região 
de menor e constante diâmetro (região afinada na figura 1b) 
na fibra afinada. Não foram utilizadas técnicas de aumento 
da fotossensibilidade [11] na fibra SMF28 e nem nas fibras 
afinadas produzidos a partir dessa. 

C. Determinação da sensibilidade térmica 

 

As fibras afinadas, na região das FBGs, foram 

acomodadas sobre pastilha Peltier através da qual, 

estabeleceram-se patamares de temperatura na faixa entre 0 

- 100 °C, em passos de 10 °C, ajustados através de um 

controlador. Para um eficiente acoplamento térmico entre a 

pastilha Peltier e a fibra afinada, utilizou-se óleo mineral na 

interface. Após a estabilização da temperatura em cada 

patamar foi feita a aquisição espectral utilizando o mesmo 

OSA do processo de gravação das redes. 

Para obter as sensibilidades térmicas foram 

determinados os valores do comprimento de onda de pico 

(B) dos espectros refletidos pelas FBGs e as 

correspondentes temperaturas. Foi optado pelo ajuste 

polinomial de 2ª ordem para a obtenção do coeficiente 

térmico da função B = f(T), por ser o que resulta na 

aproximação de menor erro para esse tipo de sensor [12]. 

 

IV. RESULTADOS 

 

Supondo que no processo de fabricação das fibras 

afinadas são preservadas as proporções entre os diâmetros 

de núcleo e de casca e que nominalmente tais diâmetros são 

respectivamente 125 m e 8,2 m [13]. São apresentados na 

tabela 1 os valores dos diâmetros de núcleo para as 

diferentes fibras afinadas. 

 

TABELA 1- ESTIMATIVA PARA OS DIÂMETROS DO NÚCLEO 

NAS DIFERENTES FIBRAS AFINADAS.  

 

Diâmetro da fibra (m) Diâmetro do núcleo (m) 

80 5,25 

60 3,94 

40 2,62 

30 1,97 

20 1,31 

 

A figura 2 mostra os espectros das diversas redes 

gravadas nas fibras afinadas e na fibra no diâmetro original 

(125 µm), em temperatura de 20 ºC. Observa-se um 

aumento de 12 dB na amplitude do sinal refletido pela rede 

gravada na fibra afinada até 60 m (T60) em comparação 

com a rede gravada na fibra com diâmetro nominal 

(SMF28). Tal aumento na eficiência de gravação pode estar 

relacionado à menor atenuação da luz laser através da casca 

de menor espessura. Para as fibras afinadas com diâmetros 
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de 40, 30 e 20 m, as amplitudes dos sinais refletidos foram 

inferiores à rede SMF28, sendo de 7,4 dB a maior diferença 

apresentada, para rede na fibra afinada de 20 m de 

diâmetro. 

 
Fig. 2 – Sinais refletidos por redes de Bragg em fibras com diferentes 

diâmetros. 
 

 

O relativamente baixo sinal refletido pelas redes T20, 

T30 e T40 parece estar relacionado às pequenas dimensões 

do núcleo e casca da fibra afinada utilizada na gravação, o 

que resultaria um guiamento pouco eficiente no sinal contra 

propagante resultante da reflexão provocada pela rede de 

Bragg. 

Ainda na figura 2, observa-se o desvio para vermelho no 

comprimento de onda, B, em função da redução do 

diâmetro da fibra. Tal deslocamento é compatível com a 

redução do índice de refração efetivo, neff. Utilizando a 

equação (2) e os espectros mostrados na figura 2, obtém-se a 

variação do neff em função do diâmetro da fibra, como 

mostra a figura 3, sendo neff = 1,447 para a fibra no 

diâmetro original de 125 m e 1,441 para o taper de 20 m.  

 
Fig. 3 – Variação dos índices de refração efetivos (neff) nas diferentes 

redes produzidas, conforme variação de diâmetro da fibra.  
 

 

A figura 4 mostra resultados de sensibilidade térmica 

para a FBG gravada na fibra SMF28 com diâmetro original 

e em três TFBGs gravadas em fibras afinadas com 

diâmetros de 30m (T30), 40m (T40) e 60m (T60). 

 
Fig. 4 – Sensibilidades térmicas na FBG na fibra padrão e em fibras 

afinadas. 
 

Na tabela 2 são apresentadas as sensibilidades térmicas 

obtidas para as TFBGs T30, T40, T60 e a FBG SMF28. A 

sensibilidade média do conjunto foi de 10,69 pm/ºC e o 

maior desvio 9,7 % para menos, apresentado pelo T30.  

T30 foi caracterizado somente até 70 ºC devido à 

dificuldade de medição pela pequena amplitude do sinal 

refletido em temperaturas superiores. A interação do campo 

evanescente com a variação no índice de refração do óleo 

mineral utilizado na interface entre a fibra afinada e a 

pastilha Peltier poderia justifica a variação de amplitude do 

sinal refletido [13], porém tal análise não é o foco do 

presente trabalho.  

 

TABELA 2- SENSIBILIDADES TÉRMICAS EM DIFERENTES 

REDES DE BRAGG  

 

Rede Sensibilidade Térmica 

(pm/°C) 

SMF28 11,06 

T30 09,65 

T40 11,23 

T60 10,80 

 

V. CONCLUSÃO 

       A produção de fibras afinadas utilizando o 

tracionamento e a escrita da rede de Bragg nessas fibras, 

expande enormemente as possibilidades de aplicações para 

esse tipo de sensor em fibra ótica. Essas fibras afinadas são, 

por exemplo, mais fáceis de ter controle sobre sua produção 

do que utilizando o método de corrosão com ácido 

fluorídrico para obtenção de um campo evanescente 

mensurável.  

       Percebeu-se uma redução no índice de refração efetivo 

(neff) nas redes de Bragg, proporcional ao diâmetro da fibra 

afinada utilizada. 

       Em termos de sensibilidade térmica, não observou-se 

variação significativa para as redes produzidas em fibras 

óticas com diferentes diâmetros, portanto estas podem ser 

utilizadas para mensurar temperatura como as fibras com 

diâmetro padrão, propondo que a sensibilidade térmica 
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tenha uma maior dependência do coeficiente termo-ótico da 

fibra em relação ao coeficiente de expansão térmica.  
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Resumo — Este artigo descreve o estudo das características 

de propagação de fibras ópticas de núcleo vazado com curvatura 

negativa para aplicação em sensoriamento óptico de temperatura 

e de gases. Para a modelagem numérica, foi utilizado um 

software comercial de elementos finitos. Para a aplicação em 

sensoriamento de temperatura foram analisadas fibras 

preenchidas com etanol, pois este material apresenta uma 

variação do índice de refração quando há variação de 

temperatura, desta forma há também mudanças no confinamento 

da luz na fibra. Além disto, o sensoriamento de gás foi 

investigado para o caso do metano, observando que este gás 

possui espectro de absorção na região IR médio, foi projetada 

uma fibra para baixas perdas neste comprimento de onda. Os 

resultados obtidos apontam que as fibras de núcleo vazado com 

curvatura negativa apresentam um comportamento bastante não 

linear com a mudança de temperatura, resultando em sensores 

com perda máxima de 503dB/m e mínima de 3,42dB/m. Os 

sensores de gás obtidos apresentam resultados promissores para 

detecção linear de pequenas concentrações de gás metano. 

Palavras-Chave — Fibras Ópticas de núcleo vazado com 

curvatura negativa; sensores ópticos; detectores ópticos. 

I.  INTRODUÇÃO 

As fibras ópticas de núcleo vazado com curvatura negativa, 
ou do inglês „Hollow Core Negative Curvature Fibre‟ (HC-
NCF) apresentam uma curvatura negativa nas paredes do 
núcleo. Estas fibras, por apresentarem um núcleo vazado, 
podem ser preenchidas com gás ou líquido, assim têm a 
capacidade de fornecer um meio de estudar as interações de luz 
e gás. Sendo assim, as fibras do tipo HC-NCF têm sido 
utilizadas em diversas aplicações como: transmissão de pulsos 
ultra-rápidos de laser na faixa de fentossegundos [1], 
espectroscopia e processamento de materiais [2], 
sensoriamento de gás na região do infravermelho médio [3] e 
laser à fibra [4] e aplicações em terahertz [5]. 

Com o crescimento da indústria optoeletrônica e de fibras 
ópticas, nota-se que a tecnologia para sensores de fibras ópticas 
apresentou um aprimoramento. Este aprimoramento pode ser 
justificado pelo desenvolvimento e posterior produção em 
massa de componentes para as indústrias optoeletrônica e de 
fibras ópticas. À medida que os preços dos componentes 

diminuíram aconteciam melhorias nos sensores, então estes 
passaram a serem muito utilizados para monitorar rotação, 
aceleração, medição de campo elétrico e magnético, 
temperatura, pressão, acústica, vibração, posição linear e 
angular, tensão, umidade, viscosidade, entre outros [6]. Os 
sensores a fibras ópticas apresentam diversas vantagens, 
destacando-se o baixo peso, tamanho reduzido, imunidade às 
interferências eletromagnéticas e alta sensibilidade [7].   

Na seção II deste artigo será apresentada a estrutura da fibra 
óptica estudada, como a luz é confinada em seu núcleo e 
também como esta fibra seria aplicada em sensoriamento 
óptico. Já na seção III é mostrada como foi feita a modelagem 
numérica dos parâmetros físicos da fibra para que assim estes 
fossem implementados no simulador.  Na seção IV são 
apresentados alguns resultados obtidos utilizando a HC-NCF 
com diferentes diâmetros de núcleo e preenchidas com 
diferentes líquidos e gases.  

II. O DISPOSITIVO PROPOSTO 

As fibras HC-NCF apresentam núcleo oco e paredes do 
núcleo com curvatura negativa, como é ilustrado na Figura 1. A 
fibra investigada apresenta diâmetro do núcleo oco Dcore , 
possui oito tubos capilares feitos de sílica em torno do núcleo 
oco. Estes capilares apresentam diâmetro externo dout , 
diâmetro interno din  e espessura 𝑡. Além disto, a espessura da 
casca é definida como 𝑇. A Tabela 1 apresenta uma descrição 
dos parâmetros importantes das fibras HC-NCF. 

 

Figura 1 - Estrutura HC-NCF, sendo douto diâmetro esterno dos 
capilares, din o diâmetro interno dos capilares e Dcore o diâmetro do 

núcleo da fibra. Modificado de [2]. 
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Tabela 1 - Descrição dos parâmetros das fibras HC-NCF. 

Dcore Diâmetro do núcleo 

T Espessura da casca 

din Diâmetro interno do capilar 

dout Diâmetro externo do capilar 

t Espessura do capilar 

η Coeficiente do capilar (din/dout) 

n1 Índice de refração do núcleo 

n2 Índice de refração da casca 

 

Nestas fibras, o confinamento da luz ocorre pelo efeito anti-
ressonante, ao contrário das fibras ópticas convencionais que o 
confinamento ocorre por reflexão interna total. Os guias de 
onda do tipo ARROW, „Anti-resonant Reflecting Optical 
Waveguide‟, funcionam basicamente tendo a camada de alto 
índice de refração da casca em torno do núcleo como um 
ressonador Fabry-Perot que fornece reflexão para melhorar o 
confinamento de luz no núcleo de índice de refração menor. 
Quando o comprimento de onda da luz no núcleo corresponde 
a um comprimento de onda ressonante da cavidade Fabry-Perot 
a luz irá vazar através da casca. Com comprimento de onda 
anti-ressonante a luz será refletida pela casca sendo então 
confinada no núcleo da fibra óptica [2]. A Figura 2 ilustra 
ambas as situações de anti-ressonância e ressonância, 
respectivamente e a Figura 3(a) apresenta um exemplo de 
modo de baixa perda e Figura 3(b) apresenta um exemplo de  
modo de alta perda. 

 

Figura 2 - (a) Condição anti-ressonante (b) condição ressonante. 
Retirado de [2]. 

O comprimento de onda anti-ressonante no modelo 
ARROW pode ser calculado pela equação (1) já o 
comprimento de onda ressonante é dado pela equação (2) onde 
m é um número inteiro, d é a espessura dos tubos capilares em 
volta do núcleo, 𝑛2 é o índice de refração da casca e 𝑛1 é o 
índice de refração do núcleo. 

λanti=
4d

 2m+1 
 n2

2-n1
2 (1) 

λres=
2d

m
 n2

2-n1
2 (2) 

Um dos parâmetros mais importantes que influenciam na 
perda da fibra é a espessura dos tubos capilares [2]. Sendo 
assim, defini-se o parâmetro η pela equação (3). 

η=
din

dout

 (3) 

 

Figura 3 - (a) Modo com baixa perda (b) Modo de alta perda. 

III. MODELAGEM NUMÉRICA 

Primeiramente, para aumentar a praticidade de mudança de 
parâmetros físicos da fibra óptica, o diâmetro externo dos 
capilares do núcleo da fibra é parametrizado em função do 
diâmetro do núcleo e do número de tubos capilares. 

Sendo assim, quando os tubos capilares são tangentes entre 
si obtêm-se a equação (4) por trigonometria. 

sin  
1

2
∙
2π

N
 =

dout

2
Dcore+dout

2

 (4) 

Isolando o diâmetro externo na equação (4) tem-se a 
equação (5). 

dout=
sin  

π

N
 

1- sin  
π

N
 

Dcore 

(5) 

Escolheu-se a espessura t da casca da fibra com base nos 
resultados apresentados por F. Yu em [2]. O valor escolhido foi 
t = 0,278Dcore. 

Como a fibra óptica estudada pode ser preenchida com 
etanol, é importante determinar o índice de refração deste 
material em função do comprimento de onda. Para isto a 
equação de Cauchy é utilizada como é apresentado em [8]. Esta 
é mostrada na equação (6). 

n(λ)2 = C0+
C1

λ2
+

C2

λ4
+λ2C3 (6) 
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Em que C0=1,83347, C1=0,00648, C2=0,00031, 

C3=-0,00352 foram encontrados experimentalmente em [8]. 

Para determinar o índice de refração da sílica utilizada na 
casca e nos tubos capilares foi utilizada a equação (7) de 
Sellmeier [9]. 

n(λ)2=1+ 
Bjλ

2

λ2-λj
2

m

j=1

 (7) 

Em que B1 = 0,6961663, λ1=0,0684043 μm, 
B2=0,4079426, λ2=0,1162414 μm, B3 = 0,8974794 
eλ3=9,0896161μm. 

Com estes parâmetros foi possível construir o modelo de 
simulação utilizando elementos finitos. Acrescentando uma 
região exterior à casca também constituída de sílica foi 
utilizada a condição de contorno „Perfectly Matched Layer‟ 
(PML). Além disso, também foi utilizada a condição de 
contorno „Scattering Boundary Condition‟ no limite exterior da 
fibra. 

IV. RESULTADOS 

A. Sensoriamento de Temperatura 

Para investigar a aplicação da fibra HC-NCF em 
sensoriamento óptico considera-se um dispositivo preenchido 
com etanol, que possui coeficiente termo-óptico-3,94x10-4 
dn/dT [1/Cº] e índice de refração n2=1,35. Através da equação 
(2) foi possível calcular os comprimentos de onda que 
acarretam a condição de ressonância na fibra. A fibra HC-NCF 
em questão possui os seguintes parâmetros: Diâmetro do 
núcleo Dcore=36μm, η=0,76 e índice de refração da sílica sendo 
n1=1,45. 

Então, por meio de técnicas de elementos finitos obtém-se 
um gráfico de perda em função do comprimento de onda 
mostrado na Figura 4, onde os picos de perda apresentados 
podem ser obtidos através da equação de ressonância (2). 

 

Figura 4 - Perda em função do comprimento de onda para uma HC-
NCF preenchida com etanol. 

Analisando o gráfico da Figura 4 é possível notar que para 
λ = 1,2μm até λ=1,28μm a perda aumenta suavemente, porém 
após λ=1,28μm a perda apresenta um aumento abrupto. Sendo 
assim, para o desenvolvimento de um sensor de temperatura foi 
considerado um comprimento de onda fixo de 1,25μm, que 
representa o comprimento de onda que leva a um valor 
intermediário entre o maior e o menor valor de perda. Então, é 
construído o gráfico de perda em função da temperatura da 
Figura 5. 

 

Figura 5 - Perda em função da temperatura para uma HC-NCF 
preenchida com etanol e Dcore = 36μm. 

Observando a Figura 5 é possível notar que a relação da 
perda com a mudança de temperatura apresenta um 
comportamento não-linear dificultando sua aplicação como 
sensor de temperatura linear. 

B. Sensoriamento de Gás 

Para investigar o sensoriamento de gás é necessário realizar 
o projeto de uma fibra HC-NCF com baixa perda na região do 
infravermelho médio, região de grande absorção pelo gás 
metano. O comprimento de onda escolhido para realizar o 
projeto foi de 1,65µm e os cálculos foram baseados na equação 
(1) para se obter a condição de anti-ressonância próximo deste 
espectro. A fibra HC-NCF projetada possui os seguintes 
parâmetros: Diâmetro do núcleo Dcore=36μm, η=0,95 e índice 
de refração da sílica definido pela equação (7). 

Além disto, é necessário também que sejam feitos pequenos 
furos perpendiculares ao longo do comprimento da fibra para 
permitir a entrada de gases no núcleo da fibra, como é 
demonstrado em [3]. O esquemático da Figura 6 apresenta 
como foram considerados os furos perpendiculares no 
simulador, sendo que na Figura 6(a) é mostrada a fibra padrão 
e na Figura 6(b) é mostrada a fibra com núcleo exposto para a 
entrada de gás. Considerando que cada cavidade tem 2µm de 
diâmetro e estão dispostos a 12µm umas das outras em uma 
fibra de 10 cm de comprimento tem-se a Tabela 2 para os 
valores de perdas calculados para a fibra com cavidades e sem 
cavidades. Nota-se na tabela 2 que o aumento de perda devido 
às cavidades para a entrada de gás na fibra é de 26,62%. 

Tabela 2 – Perdas calculadas para a fibra sem furos e com furos. 
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Fibra Furada Fibra sem furos 

Índice Efetivo 
0,9994956-

1,80217408E-7i 

0,9994559-

2,5391651E-9i 

Perda por Furo [dB] 1,19 ∙ 10−5 - 

Perda [1/m] 0,686266285 0,009669118 

Perda em 10 cm 0,01224308 0,009669118 

 

 

 

Figura 6 – Estrutura da fibra com curvatura negativa (a) antes da 
realização dos furos, (b) depois da realização dos furos para entrada de 

gás no núcleo em vista frontal e (c) em vista superior. 

 O espectro de absorção do gás metano foi encontrado para 
diversos valores de concentração 𝐶% com o auxílio da base de 
dados „SpectraCalc‟ [9]. Desta forma, na Figura 7 é possível 
observar como a concentração interfere na absorção do gás. 

 Conhecendo a absorção para cada valor de concentração de 
gás metano, realiza-se a simulação para conhecer as perdas na 
fibra. A Figura 8 apresenta o resultado desta simulação de 
perda que foi feita no intervalo de 0% até 100% de 
concentração de metano. Uma aproximação polinomial 
realizada mostra que o comportamento de perda na fibra se 

aproxima de função de segunda ordem da forma 

f x =-0,009934x²+3,543x+0,7131 [dB/m/%]. 

 

Figura 7 – Espectro de absorção de metano para diversos valores de 
concentração.  

 Além disto, ao observar a Figura 8 nota-se que para valores 
baixos de concentração de metano, neste caso de 0% a 5%, a 
curva de perda se aproxima de uma função de primeira ordem 
da forma f x =3,642x+0,1297 [dB/m/%].  

 

Figura 8– Perda para concentrações de gás metano para λ=1,65095µm.  

V. CONCLUSÃO 

 A análise dos resultados obtidos neste estudo indica que as 
fibras HC-NCF preenchidas com álcool apresentam uma 
relação de perda em função da temperatura não linear, 
dificultando sua aplicação em sensoriamento óptico de 
temperatura. Contudo, verificou-se que a estrutura da fibra 
óptica proposta apresenta um grande potencial para o estudo da 
interação de gases com a luz. Os resultados obtidos para o 
sensoriamento de gás metano utilizando uma fibra HC-NCF 
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demonstram que a curva de perda em função da concentração 
de gás pode ser representada por uma função linear com 
resolução suficiente para detecção de concentrações muito 
baixas de metano. Já considerando uma faixa de concentração 
de 0% até 100% de metano o comportamento da curva de 
perda se assemelha a uma função quadrática.  

 Visto que o gás metano é um gás asfixiante simples 
encontrado com frequência em ambientes confinados, sua 
detecção ou sensoriamento é de significativa importância. 
Portanto, a partir dos resultados obtidos a fibra HC-NCF 
mostra que poderia ser aplicada como sensor ou detector de gás 
metano. 
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Resumo—Muitos sensores à fibra óptica são baseados na 

interação da onda evanescente que se propaga na interface 

núcleo/casca com o meio externo. Esses sensores fazem uso de 

fibra óptica de perfil D. Neste artigo é apresentado um processo 

de fabricação de perfil D em fibra óptica monomodo padrão 

através de uma sequência de polimentos na sua face lateral e sua 

aplicação em um sensor de índice de refração. Também é 

mostrada uma modelagem computacional para esse sensor, 

utilizada para corroborar os resultados obtidos 

experimentalmente. Uma análise comparativa entre o perfil D 

desenvolvido neste trabalho com uma fibra perfil D comercial 

mostra que elas apresentam boa aproximação quando aplicadas 

num sensor de índice de refração. 

Palavras-chaves—sensores, fibra perfil D, índice de refração, 

COMSOL Multiphysics. 

I.  INTRODUÇÃO 

Sensores à base de fibra óptica vêm ganhando destaque em 
relação a outros tipos de sensores ópticos ou não-ópticos [1,2]. 
Isso porque as técnicas de monitoramento de grandezas por 
fibra óptica oferecem várias vantagens como simplicidade, 
versatilidade, segurança, baixo peso e confiabilidade [3]. Além 
disso, podem transportar sinais de luz a longas distâncias sem 
perda apreciável de potência e livres de interferências 
eletromagnéticas externas [3]. Dentre os diversos tipos de 
sensores à fibra óptica [3,4], estão os que fazem uso da onda 
evanescente que se propaga na interface entre o núcleo e a 
casca da fibra óptica. Esses sensores geralmente têm seus 
elementos transdutores criados com a remoção total ou parcial 
da casca da fibra óptica numa determinada região do enlace. 
Como consequência, nessa região, parte da onda evanescente 
pode escapar para o meio externo [5]. O sensoriamento, desse 
tipo de sensor, é realizado pela medição da variação do nível da 
potência óptica refletida ou transmitida, devido à interação da 
onda evanescente com o meio externo [5]. Portanto, esse tipo 
de sensor funciona com base na variação do índice de refração 
efetivo na região que constitui a interface do núcleo ou de parte 
da casca com o meio externo [5].  

Devido à quantidade de sensores que fazem uso da onda 
evanescente [5-8], já são encontradas fibras ópticas comercias 
que tem sua casca removida parcialmente, denominadas de 
fibras perfil D [9]. Devido seu custo elevado, da ordem de 
algumas centenas de dólares para uma fibra com perfil D de 
alguns milímetros de comprimento, resultante dos refinados 
processos de fabricação [9], são encontrados na literatura 

diversos trabalhos que apresentam técnicas próprias de remoção 
da casca da fibra óptica para criação da região sensora (perfil 
D) [10-13]. O domínio destas técnicas é importante tanto do 
ponto de vista da redução do custo de fabricação como do 
aprimoramento do perfil do elemento transdutor que melhor se 
adeque às condições de sensoriamento exigidas pela grandeza 
que se deseja monitorar.  

Neste artigo, é apresentado um método de remoção de parte 
da casca de uma fibra óptica monomodo padrão, através de uma 
sequência de polimentos, com o objetivo de criar uma região 
sensora na sua face lateral, um perfil D na fibra. Esse método se 
distingue dos demais métodos encontrados na literatura [10-13], 
por não fazer uso de ácido clorídrico (HCl), usado para corroer 
vidro [12], nem de um v-groove, sulco geralmente criado em 
substratos de quartzo através de técnicas de litografia de feixe 
de elétrons [13], usado para acomodar a região da fibra óptica 
na qual se deseja ter sua casca removida.  Sendo assim, o 
método aqui apresentado, possui baixo custo, visto que não usa 
técnicas de litografia, e é de baixo impacto ambiental e bastante 
seguro de ser realizado, pois não requer uso de ácidos. Além 
disso, este artigo apresenta uma modelagem computacional de 
um sensor de índice de refração, utilizada para corroborar com 
os resultados experimentais obtidos com a fibra perfil D, e um 
comparativo com fibras perfil D comerciais.  

II. MONTAGEM EXPERIMENTAL 

A construção do perfil D consiste em remover, através de 
uma sequência de polimentos, parte da casca de uma fibra 
óptica monomodo padrão. A Fig. 1 ilustra o esquema de 
preparação da fibra para, em seguida, ser feito o polimento. 
Ainda na Fig.1, tem-se que, antes de iniciar o polimento, é 
necessário fixar a fibra na base acrílica usando resina epóxi, que 
fornece uma sustentação mecânica na fibra durante o processo 
de polimento, evitando, com isso, a quebra da fibra. Nesse 
momento, também é definido o comprimento do perfil D, que é 
limitado a 13 mm, por causa do comprimento da base 
disponível no laboratório. Além disso, é removida a camada de 
acrílato da região da fibra a ser polida. Esse procedimento torna 
o polimento mais rápido, uma vez que essa camada possui 250 
µm de diâmetro, o dobro do diâmetro da casca [14]. Por fim, as 
bordas da base são usadas para acomodar os prolongamentos de 
fibra óptica que se deseja proteger do polimento. 
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Fig. 1 – Arranjo para sustentação mecânica da região da fibra óptica a ser 
polida. 

Os prolongamentos da fibra óptica, ilustrados na Fig. 1, são 
emendados em cordões ópticos, para que uma extremidade 
possa ser conectada ao laser e a outra extremidade num 
medidor de potência, através de conectores. A Fig. 2a ilustra o 
aparato experimental usado na fabricação do perfil D. Além da 
zona de polimento, esse aparato experimental é constituído pelo 
laser de comprimento de onda λ=1310 nm, e do medidor de 
potência Optical Multimeter modelo AQ2150A da ANDO. A 
finalidade desse experimento é monitorar a potência 
transmitida, detectada pelo medidor de potência, ao longo do 
processo de polimento. À medida que a casca vai sendo 
removida, parte da luz começa a escapar para o meio externo, 
com isso, variações no valor da potência óptica são detectadas 
pelo medidor. Na zona de polimento da Fig. 2a há uma máquina 
de polimento da Hi-Tech Diamond, funcionando em 800 rpm, e 
um suporte mecânico para um estágio de movimento da 
Newport com passo semi-micrométrico, como ilustra a Fig. 2b. 

 

(a) 

 

(b). 

Fig. 2 – (a) Aparato experimental; (b) Zona de polimento. 

Ainda na Fig. 2b, a função do parafuso semi-micrométrico 
acoplado ao estágio de movimento é mover verticalmente o 
suporte cilíndrico fixado. Nesse suporte, é acoplado, em uma de 
suas extremidades, a base de acrílico usando fita dupla face. Por 
fim, manipulando esse parafuso, é possível obter o controle do 
processo de polimento, quando a fibra entra em contato com o 
disco de polimento. O polimento é realizado utilizando três 
discos abrasivos da Hi-Tech Diamond: o disco 1, mostrado na 
Fig. 2b, tem granularidade de 180# e é utilizado apenas para 
remover a camada de resina epóxi que está sobre a fibra óptica 
e fazer um primeiro polimento na casca da fibra; o disco 2 tem 
granularidade de 600#, é usado para remover a casca da fibra 
óptica até o ponto desejado. Por fim, o disco 3 tem 
granularidade de 1200# e é usado no processo de acabamento 
da superfície polida. Sua função é reduzir a rugosidade gerada 
pelo disco 2, embora haja relatos na literatura da possibilidade 
de melhoria de características de elementos sensores devido à 
presença de superfícies com rugosidades [15].  

Um nível de potência óptica detectada pelo medidor foi 
estabelecido para encerrar o polimento da fibra óptica realizado 
pelo disco 2. Esse nível é de cerca de -21 dBm, ou seja, esse é o 
nível onde se observa variações no índice de refração do meio 
externo. É importante informar que a potência do sinal óptico 
de -14 dBm é medida quando a fibra não está polida, ou seja, é 
aproximadamente a potência óptica de emissão do laser. Sendo 
assim, tem-se uma perda de 7 dB devido ao polimento. Com a 
finalização do polimento, usando o disco 3, essa perda é 
reduzida para 4 dB. Isso porque a rugosidade gerada pelo disco 
2 é reduzida, fazendo com que o espalhamento da luz na 
superfície polida seja reduzido, e uma maior quantidade de luz 
retorne para o núcleo da fibra. Por fim, é realizada uma limpeza 
da região polida com álcool isopropílico, para eliminar os 
resíduos do polimento em sua superfície, pois eles também 
podem contribuir para o espalhamento da luz na superfície, 
gerando mais perdas.  

III. SENSOR DE ÍNDICE DE REFRAÇÃO 

Nesta Seção, é descrita uma aplicação direta da fibra perfil 

D desenvolvida neste trabalho, usando-a como sensor de índice 

de refração. Além disso, é apresentada uma modelagem 

computacional de um sensor de índice de refração, que faz uso 

de uma fibra perfil D. 

A. Configuração Experimental 

A Fig. 3 mostra o esquema usado para o sensor de índice de 
refração. Esse sensor apresenta configuração semelhante à 
proposta por Kumar e Colaboradores [12], exceto por tais 
autores usarem um laser com comprimento de onda distinto e 
alterarem o índice de refração do meio externo através de 
mudanças na concentração de uma substância. Basicamente, foi 
mantida a configuração experimental descrita na Seção II, 
mostrada na Fig. 2a, com a substituição da zona de polimento 
pela fibra perfil D e a inclusão das amostras de líquidos, para 
simular diferentes índices de refração do meio externo. Os 
líquidos usados são água destilada, álcool isopropílico e óleo 
isolante do transformador e o ciclo de medidas é realizado de 
acordo com o esquema da Fig. 3.  
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Fig. 3 – Ciclo de Medidas. 

Nesse ciclo, a primeira medição é realizada no ar. Em 
seguida, o perfil D é mergulhado num recipiente com água 
destilada, onde é realizada a medição nesse meio aquoso. Após 
isso, retira-se a fibra perfil D do recipiente, que é seca com um 
soprador térmico, para remover o resíduo líquido. Após a 
secagem da fibra, mergulha-se a fibra perfil D no recipiente 
com álcool isopropílico, e registra-se o valor da potência óptica 
transmitida nesse meio. Por fim, seguindo o mesmo 
procedimento das medições anteriores em meios líquidos, 
mergulha-se a fibra perfil D seca no recipiente com óleo de 
transformador e obtém-se a medição de potência transmitida.  

O cálculo da sensibilidade para as mudanças no índice de 
refração do meio externo ao perfil D é descrito por: 

                                     
op

ext

P
S

n





 ,                                   (1) 

em que ΔPop representa a variação da potência óptica, medida 
em dBm, e Δnext representa a variação do índice de refração do 
meio externo.  

B. Modelagem Computacional 

A modelagem computacional utilizada neste manuscrito faz 
uso do Método dos Elementos Finitos (MEF), por meio do 
software COMSOL Multiphysics [16]. O objetivo dessa 
modelagem é simular uma fibra óptica monomodo perfil D, 
com comprimento igual ao do perfil D desenvolvido na Seção 
II, e usá-la como sensor de índice de refração. A modelagem 
proposta não leva em consideração a rugosidade gerada no 
processo de polimento, ou seja, considera-se uma situação ideal 
em que a casca é removida de forma laminar. O módulo Wave 
Óptics, usado para simular a propagação de ondas 
eletromagnéticas no domínio da frequência, forma a base para a 
simulação proposta neste trabalho. 

 A geometria do modelo construído no COMSOL é 
mostrada na Fig. 4a, onde é simulada a seção longitudinal do 
perfil D. Como pode ser observado na Fig. 4a, a casca 
remanescente tem espessura de 1,5 µm. Esse valor foi escolhido 
com base nas especificações da fibra polida da Phoenix 
Photonics, em que o polimento está entre 1 µm e 2 µm próximo 
do núcleo. Já a parte da casca que não foi removida teve 16 µm 
simulados, para que o uso de memória RAM fosse otimizado 
[17]. Além disso, essa espessura é suficiente, uma vez que o 
comprimento de penetração da luz na casca é inferior a esse 
valor [5]. Já na Fig. 4b tem-se a seção transversal da fibra 
modelada no COMSOL, para melhor visualização do perfil D.  

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 4 – (a) Seção longitudinal (b) Seção transversal do modelo construído 
no COMSOL. 

Por fim, os parâmetros ópticos utilizados na simulação são: 
índice refração do núcleo ncore= 1, 44669 e índice de refração da 
casca nclad=1,4399 [4]. Já os índices de refração usados para o 
meio externo foram quatro: ar, com nair=1, água destilada, com 
nwater= 1, 32235 [18], álcool isopropílico, com nalcohol= 1, 36604 
[19] e óleo isolante, com noil=1,45 medido em laboratório. 
Todos esses parâmetros foram obtidos para um comprimento de 
onda λ=1310 nm. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A Fig. 5 mostra a variação da potência óptica, medida em 
dBm, de acordo com mudanças no índice de refração do meio 
externo, para dois tipos de fibras perfil D: a curva em preto é da 
fibra produzida pela Phoenix Photonics e a curva em azul é da 
fibra produzida neste trabalho. Além disso, tem-se a curva em 
vermelho, obtida através da modelagem computacional. Como 
pode ser observado no gráfico da Fig. 5, as fibras perfil D 
apresentam respostas semelhantes às mudanças de índice de 
refração. No entanto, a fibra apresentada neste trabalho mostra 
um nível de potência cerca de 4 dB abaixo do nível medido pela 
fibra da Phoenix, quando expostas ao ar. Pode-se notar também 
que essa diferença diminui com o aumento do índice de 
refração e, além disso, para a medida realizada com o perfil D 
imerso no óleo isolante, as duas fibras apresentam o mesmo 
nível de potência óptica. Considera-se que essa diferença pode 
estar associada à rugosidade gerada pelo processo de polimento 
descrito neste trabalho. Tal rugosidade pode gerar perdas por 
espalhamento quando a luz incide na superfície polida. Além 
disso, acredita-se que o fato das duas fibras apresentarem o 
mesmo nível de potência para a medida realizada no óleo 
isolante é devido ao limite de detecção do medidor de potência, 
pois a perda de potência é tão alta, quando inseridas nesse meio, 
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que o detector não consegue distinguir as duas fibras. Desta 
forma, a realização de polimento final para reduzir rugosidade e 
uso de laser com maior potência pode levar a resultados mais 
próximos para as fibras em análise. 

Em relação aos resultados obtidos pela simulação 
computacional com o COMSOL, percebe-se que para os 
primeiros três meios, a curva do COMSOL ajusta os pontos 
obtidos usando a fibra da Phoenix. Já para o último ponto, 
correspondente à medida realizada no óleo isolante, tem-se uma 
discrepância de 13 dB. Isso se deve ao fato do perfil D 
modelado no COMSOL ter apenas 13 mm de comprimento, 
enquanto que o perfil D da fibra da Phoenix tem 17 mm, e 
nesse meio a atenuação do sinal óptico é maior quando 
comparado com os demais meios externos usados neste 
trabalho. 

 

Fig. 5 – Curvas de desempenho do sensor de índice de refração construído 
na Seção III.A e simulado na Seção III.B. 

Na Tabela 1, tem-se a sensibilidade, medida em dB/UIR, 
com UIR – Unidade de Índice de Refração, obtida para duas 
regiões das curvas mostradas na Fig. 5. A região 1 é aquela em 
que o meio externo varia do ar para o álcool isopropílico, com 
sensibilidade S1. Já a região 2 é aquela onde o meio externo 
varia do álcool isopropílico para o óleo isolante, com 
sensibilidade S2. 

Tabela 1 – Medida da Sensibilidade. 

Perfil D Phoenix Laboratório COMSOL 

S1(dB/UIR) 0,28 9 0,0083 

S2(dB/UIR) -912,6 -890 -661,4 

 

A partir das medidas da sensibilidade, percebe-se que o 
perfil D desenvolvido neste trabalho apresenta uma 
sensibilidade maior para a região 1, em comparação com a fibra 
da Phoenix. Ou seja, ela permite melhor detecção das variações 
de índice refração na faixa de valores de 1 a 1,36. Já para a 
região 2, a fibra da Phoenix apresenta maior sensibilidade. Isso 
era esperado, uma vez que essa fibra é projetada pra apresentar 
grandes perdas quando inserida em ambientes com índice de 
refração superior a 1,4 [6], que é o caso do óleo isolante. 

Por fim, a Fig. 6 mostra o resultado para a distribuição de 
potência óptica na fibra perfil D modelada no COMSOL pela 

geometria mostrada na Fig. 4b. Como pode ser observado na 
Fig. 6a, a maior parte da luz escapa para o meio externo quando 
o perfil D está imerso no óleo isolante. Isso porque o meio tem 
um índice de refração próximo do índice de refração da fibra 
óptica. Como resultado, tem-se a perda de cerca de 33 dB 
visualizada na curva em vermelho do gráfico da Fig. 5. Já para 
a Fig. 6b, pode-se observar que praticamente nenhuma luz 
escapa através do perfil D quando o meio externo é o ar. Isso 
porque a diferença entre os índices de refração causa uma alta 
reflexão na interface perfil D/meio externo.  

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 6 – Distribuição de potência óptica na seção transversal para o perfil D 
imerso no (a) óleo isolante; (b) ar.  

V. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, apresentamos uma instrumentação para 
polimento de face lateral de fibras ópticas para criação de fibras 
perfil D. O uso dessas fibras perfil D para construção de um 
sensor de índice de refração mostra-se eficaz, visto que pode ser 
observada alta sensibilidade para determinada faixa de variação 
de índices de refração. Além disso, os sensores de índice de 
refração construídos usando uma fibra perfil D comercial e a 
fibra produzida neste trabalho apresentaram comportamento 
semelhante. A modelagem computacional proposta permite 
simular, com boa aproximação, o comportamento de um sensor 
de índice de refração à base de fibra óptica perfil D. 

Por fim, a instrumentação proposta neste trabalho tem 
potencial para gerar perfis D de diferentes comprimentos, visto 
que basta apenas modificar o tamanho da base de acrílico que 
acomoda a fibra a ser polida. O sensor de índice de refração 
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proposto tem potencial para ser usado para monitorar grandezas 
que quando postas em contato com o perfil D, alterem o índice 
de refração efetivo daquela região para uma faixa de valores 
detectados pelo sensor.  O uso de filmes finos de materiais 
depositados no perfil D, como metais, polímeros, ou óxidos, 
pode proporcionar a realização de sensores com maior 
sensibilidade baseados em efeitos de ressonância de plásmons 
de superfície na interface com metais, ou em alterações de 
índice de refração resultante de reações químicas específicas em 
materiais poliméricos ou óxidos depositados no perfil D. 
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Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

sensor de deformação longitudinal baseado nas redes de Bragg 

em fibra ótica monomodo padrão de telecomunicações – G 652. 

Utiliza encapsulamento em corpo de alumínio e apresenta 

compensação de temperatura na mesma cápsula. O projeto e 

simulação estrutural foi concebido pelo software de modelagem 

tridimensional Catia™. Foram realizados testes de tração 

longitudinal até 80 N, com passos de 10 N, sistema de leitura com 

o interrogador SM125 da Micron Optics. Os resultados 

apresentam razoável sensibilidade e linearidade em função do 

carregamento/descarregamento aplicado. 

Keywords — Sensor de deformação; Encapsulamento em 

Alumínio; FBG. 

I.  INTRODUÇÃO 

 Hill em 1978, demonstrou ser possível alterar o índice de 
refração do núcleo de uma fíbra ótica fotossensível lançando 
laser diretamente ao núcleo da fibra, estabelecendo alterações 
pontuais naquele núcleo, então chamadas de “Grades de Hill”. 
O que inicialmente foi tratado apenas como uma curiosidade 
científica, tornou-se um grande passo no desenvolvimento de 
sensores em fibras óticas. Desde então, surgiram diversas 
técnicas e métodos, facilitando o processo de gravação das 
grades ou redes no núcleo das fibras óticas [1]. Cerca de 10 
anos após Hill, Meltz mostrou ser possível alterar o índice de 
refração do núcleo externamente, sendo possível criar um 
padrão de grades de interferência periódicas, então chamadas 
de Grades ou Redes de Bragg [2]. Quando as alterações de 
índice de refração criadas no núcleo da fibra são periódicas, 
uma pequena faixa do espectro da luz incidente nessa fibra é 
refletida. A maior intensidade de reflexão é obtida, quando há 
espalhamentos sucessivos e coerentes devido a variação do 
índice de refração, formando um modo de acoplamento contra 
propagante cujo o comprimento de onda central é denominado 
comprimento de onda de Bragg λB, dado por (1). 

λB = 2neffΛ (1) 

sendo neff o índice de refração efetivo do núcleo da fibra ótica e 
Λ, a periodicidade da rede gerada.  

 O comprimento de onda de Bragg não é fixo, as redes 
funcionam como um sensor intrínseco de deformação e 
temperatura, em que qualquer variação em temperatura ou 
deformação (strain), faz com que haja a variação do 

comprimento de onda de Bragg [1]. Dessa forma a Rede de 
Bragg em Fibra (Fiber Bragg Grating - FBG) pode ser 
utilizada como sensor de temperatura ou deformação entre 
outras aplicações. A equação apresentada por [3], define a 
variação do comprimento de onda da FBG em função da 

variação de temperatura (T) e deformação (L) aplicada à 
rede sensora, segundo [4] pode ser escrita como em (2). 

 
(2) 

 
onde o primeiro termo apresenta a dependência da variação do 
comprimento de onda em função da deformação da rede 
sensora, já o segundo termo apresenta a dependência em 
função da variação de temperatura, o que é chamado de 
sensibilidade cruzada [5]. 

 Para um sensor de deformação ou strain obter puramente a 
variação do λB em função da deformação, torna-se necessária a 
aplicação de uma técnica de compensação de temperatura ou 
mantê-la constante, o que nem sempre é possível durante a 
aplicação do sensor em aplicações reais [6 – 7].  

 Uma das principais técnicas de compensação de 
temperatura, se dá pela utilização de duas FBGs, em um 
mesmo segmento de fibra ótica, com comprimentos de onda 
próximos. Uma das FBGs é montada de forma a medir a 
deformação do encapsulamento, a qual estará sujeita a variação 
térmica, já a segunda FBG é montada na mesma cápsula, 
porém de forma que esteja sujeita somente a variação de 
temperatura. Devido a fragilidade da fibra ótica nua, torna-se 
necessário desenvolver um encapsulamento específico que 
atenda às necessidades de projeto, sensibilidade e robustez [6 – 
11]. 

 Os sensores de deformação óticos com base em FBG, 
apresentam diversas vantagens ao invés dos sensores 
convencionais [12]. 

• Imunidade às interferências eletromagnéticas; 

• Mais estável e mais resistente, comparado ao metálico 
compatível. 

• Passível de ser incorporado em materiais compósitos 
sem modificações na estrutura do referido compósito; 

• Possibilidade de multiplexação de diversos sensores 
em uma mesma fibra ótica. 
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 Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma técnica 
de encapsulamento de sensor ótico de deformação em FBG, 
utilizando duas FBGs de comprimento de onda próximos, 
multiplexados em uma mesma fibra ótica. Uma FBG monitora 
a deformação e a temperatura e a outra está monitorando a 
temperatura.  Com tal procedimento é separada a leitura da 
deformação, parâmetro de interesse nesse trabalho.  

II. DESENVOLVIMENTO 

A. Seleção de Materiais 

Para desenvolvimento do corpo do sensor, foi optado pela 
utilização de chapa em alumínio. As características importantes 
do alumínio para aplicações como sensor de deformação são: 
elevada ductilidade; baixo módulo de elasticidade ou módulo 
de Young; baixa densidade comparada a outros metais (cerca 
de 3 vezes mais leve que o aço); elevada resistência a corrosão; 
possibilidade de tratamento térmico. Uma das desvantagens do 
alumínio comparado a outros metais é a baixa resistência a 
tração, o que pode ser compensado por meio de ligas [13]. 

Neste projeto foi utilizado a liga de alumínio 1200 H14, 
dessa forma, há um aumento considerável na resistência a 
tração do alumínio. Após testes de diversas colas, foi definida a 
utilização da resina epóxi bi componente UHU Plus endfest 
300 como a cola de fixação da fibra ótica no corpo metálico. 
Segundo dado de fabricante, esta cola apresenta alta poder de 
adesão com a fibra ótica (Sílica) e com o alumínio, além de 
apresentar uma alta resistência a tração. 

B. Produção das Redes de Bragg 

As fibras óticas monomodo padrão de telecomunicações 
(G-652), apresentam excelente fator de sensibilidade a 
deformação [14]. Foi utilizado um cordão ótico com 3 m de 
comprimento com conector FC-PC. As FBGs foram gravadas 
localmente pelo Grupo de Pesquisa, utilizando o método de 
gravação direta por máscara de fase (Ibsen®, pitchs 1058,9 nm 
e 1073,5 nm), resultando nos comprimentos de onda de Bragg, 
FBG1 em λB1 =1532,43 nm para a rede sensora de 
compensação de temperatura e FBG2 em λB2 = 1553,05 nm 
para a rede sensora de deformação. A gravação foi realizada 
utilizando laser de excímero – Coherent Xantos XS, 193 nm, 
operando na taxa de repetição de 250 Hz, energia de 
3 mJ/pulso, tempo de exposição de 3 minutos. As Redes de 
Bragg apresentam 3 mm de comprimento [15]. 

C. Projeto e Simulação Estrutural do Encapsulamento 

O desenvolvimento mecânico e simulação de deformação 
do encapsulamento foi realizado por meio do software de 
modelagem tridimensional, Catia™. No desenvolvimento do 
projeto, buscou-se um formato que seria de fácil fixação no 
local a ser instrumentado, resistência a impactos e maior 
sensibilidade possível. Outro ponto considerado em projeto, 
foram as limitações mecânicas do sistema de usinagem do 
corpo metálico, além da necessidade de proteção mecânica da 
rede sensora. O encapsulamento foi desenvolvido, simulado e 
confeccionado em Alumínio 1200 H14, considerando a 
utilização de uma chapa de 2,00 mm de espessura. Na região 
da fibra ótica onde está posicionada a FBG sensora de 

deformação, foi implementado uma proteção mecânica 
utilizando um tubo capilar em Aço Inoxidável com diâmetro 
interno de 0,45 mm e diâmetro externo de 1,7 mm, o qual foi 
fixado ao corpo de alumínio por meio de um silicone de alta 
flexibilidade. A Fig. 1.a, apresenta o formato final do corpo de 
alumínio e os componentes de montagem, desenvolvidos por 
meio do software já especificado. A fixação da fibra ótica se dá 
nos dois pontos de ancoragem com a resina epóxi, próximos 
aos pontos de fixação do sensor. A FBG2, sensora de 
deformação, está localizada entre os pontos de ancoragem e a 
FBG1, de compensação de temperatura, está fixada fora da 
região de deformação do sensor por meio da cola de alta 
flexibilidade utilizada na fixação do tubo capilar. A Fig. 1.b 
apresenta o sensor em corte, pode-se observar a posição das 
duas FBGs e a parte da capa protetora da fibra ótica que foi 
retornada para proteção da FBG de compensação de 
temperatura. 

 O sensor foi idealizado a fim de trabalhar na região elástica 
do alumínio, onde a lei de Hooke é obedecida, σ = E.ε, sendo σ 
a tensão aplicada ao material, E o módulo de Young e ε a 
deformação. Considerando que a tensão aplicada ao material 
(σ), está relacionada à força aplica e à área pela equação 
σ =F/A, a deformação está relacionada à força, à área e à 
constante elástica, podendo ser escrita como a Equação (3). 

 (3) 

onde a deformação obtida no sensor está diretamente 
relacionada a área do sensor. A Fig. 2.a, representa a 
distribuição da deformação ao longo do corpo de 
encapsulamento em função da área da seção transversal, 
considerando os pontos de fixação da FBG de deformação e os 
pontos de aplicação da força. Observa-se que a maior 
deformação está localizada entre os pontos de fixação desta 
FBG onde o corpo do sensor é mais delgado, concentrando 
assim a deformação na região de medição da FBG de 
deformação. 

 

Fig. 1. Desenho do sensor desenvolvido em Catia™. (a) disposição dos 

componentes de projeto e montagem. (b) posição da FBG1 de 

compensação de temperatura, posição da FBG2 sensora de deformação. 
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Fig. 2. (a) Representação da deformação obtida no corpo do sensor em 

função da área transversal. (b) Simulação de deformação realizada pelo 

software, utilizando o método de análise por elementos finitos. 

 A fim de definir a máxima força aplicada ao corpo do 
sensor e trabalhar dentro da faixa de deformação elástica, foi 
realizada a simulação pelo software de desenvolvimento, 
utilizando as especificações de material fornecidas pelo 
fabricante da liga utilizada, neste caso o alumínio 1200 H14. 

 A Fig. 2.b, apresenta a simulação de deformação do corpo 
de alumínio do sensor realizada pelo software Catia™, com 
uma carga de 8 kg. Foram utilizados os pontos de fixação do 
sensor para fixação e aplicação de cargas, a fim de monitorar a 
tensão sobre cada ponto do sensor. 

 Pela simulação a máxima carga aplicada ao corpo do sensor 
deve ser de 82,3 N ou aproximadamente 8,4 kg para o material 
deformar dentro da região de deformação elástica, dessa forma 
foi admitido com limite a carga de 8 kg ou 78,45 N. 

D. Fabricação mecânica 

 A fabricação do encapsulamento partiu da usinagem do 
corpo de alumínio, de forma a reproduzir as medidas de 
projeto. Este processo foi realizado por meio de um centro de 
usinagem. A Fig. 3.a apresenta o corpo em alumínio do sensor 
após a usinagem, apresentando as seguintes dimensões 90 x 25 
x 2 mm. Já na Fig. 3.b, é apresentado o encapsulamento do 
sensor finalizado, com as colagens dos pontos de fixação, 
colagem do tubo de proteção. A montagem do encapsulamento 
seguiu os passos demonstrados na Fig. 4, sendo: 

• Aplicação da cola de alta flexibilidade na região de 
fixação do tubo capilar, Fig. 4.a. 

• Preparação do tubo capilar com microfilme nas pontas 
e um fio metálico na região de montagem da fibra 
ótica, Fig. 4.b. 

• Posicionamento e colagem do tubo capilar ao corpo 
do sensor, Fig. 4.c. 

• Posicionamento de parte de capa da fibra ótica sobre a 
FBG1 de compensação de temperatura Fig. 4.d. 

• Retirada do fio metálico e posicionamento da fibra 
ótica na posição de colagem Fig. 4.e. 

 

Fig. 3. (a) Cápsula em alumínio do sensor após usinagem. (b) 

Encapsulamento do sensor finalizado após o processo de montagem. 

• Colagem do primeiro ponto de fixação da fibra ótica 
ao corpo do sensor Fig. 4.f. 

• Colagem da saída da fibra ótica ao corpo do sensor 
por meio da cola de alta flexibilidade, como 
demonstrado na Fig. 4.g. Neste momento a fibra ótica 
foi mantida sob uma tensão inicial de cerca de 0,2 N. 

• Colagem do segundo ponto de fixação da fibra ótica 
ao corpo do sensor, Fig. 4.h. 

III. TESTES E METODOLOGIA 

 Os testes foram divididos em duas principais etapas, na 
primeira etapa foi realizada a caracterização das FBGs sensoras 
na fibra ótica nua, já na segunda etapa foi realizada a 
caracterização do encapsulamento do sensor. 

 As caracterizações foram realizadas utilizando o 
interrogador SM125 da Micron Optics, resolução 5 pm e banda 
de operação 1510 até 1570 nm registrando os dados pelo 
software do interrogador a cada 1 segundo. 

A. Caracterização das FBGs em fibra ótica nua 

Nas FBGs em fibra ótica nua foram caracterizadas suas 
sensibilidades à deformação, para tal, foram realizados dois 
procedimentos distintos, sendo: Medida da variação do 
comprimento de onda em função da tração, por carregamento 
de massas padrão, e medida da variação do comprimento de 
onda em função da tração por estiramento controlado. 

 Para a execução da caracterização de deformação em 
função do deslocamento controlado, foi utilizado o dispositivo, 
onde a fibra ótica está fixada em duas bases de ancoragem com 
a FBG posicionada entre elas. Uma das bases é fixa e a outra é 
deslocada por um controlador e a medição de deslocamento é 
realizada por meio de um micrômetro. Foram executados ciclos 
de tração e relaxação entre 0 e aproximadamente 600 µε (µε 
corresponde a deformação relativa de 1 µm/m). 

 A caracterização da deformação por carregamentos de 
massas padrão, foi executada fixando a fibra ótica a um 
dispositivo estático e carregando as massas calibradas na ponta 
fibra ótica de forma que a FBG deforme em função da força 
gravitacional. Foram executados carregamentos entre 0 e 1 N, 
com passos de 0,1 N. 
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Fig. 4. Passo a passo para a montagem do encapsulamento do sensor. (a) aplicação da cola super flexivel na região do tubo capilar. (b) preparação do tubo capilar 

com micro filme nas pontas e o fio metálico. (c) colagem do tubo capilar ao corpo de alumínio. (d) reposição de parte da capa de proteção da fibra ótica 

sobre a FBG de compensação de temperatura. (e) posicionamento da fibra ótica no corpo de alumínio. (f) colagem do primeiro ponto de fixação da fibra 
ótica. (g) colagem da saída da fibra ótica ao corpo do sensor por meio da cola de alta flexibilidade. (h) colagem do segundo ponto de fixação da fibra ótica no 

corpo do sensor. 

B. Caracterização do encapsulamento sensor 

O sensor após encapsulado, foi caracterizado em 
temperatura e deformação. 

Para a realização da caracterização por temperatura, foram 
realizados testes utilizando o banho térmico Lauda RE212 e 
monitorando o comprimento de onda das FBGs por meio do 
interrogador. O encapsulamento sensor permaneceu 
mergulhado na água para realizar a troca térmica. Os testes 
foram executados entre 5 e 50 °C, com passos de 5 °C a fim de 
definir o coeficiente de sensibilidade à temperatura da FBG1 
de compensação de temperatura e da FBG2 sensora de 
deformação.  

Para a realização da caracterização de deformação, o sensor 
encapsulado foi submetido a testes de tração uniaxial com a 
utilização de massas padrão contra a força da gravidade. Nos 
testes foram realizados diversos ciclos de carregamento e 
descarregamento entre 0 e 8 kg, com passos de 1 kg. 
Juntamente com a variação do comprimento de onda em 
função do carregamento pelas massas, foram realizadas as 
medições da deformação exercida sobre o sensor utilizando um 
relógio apalpador micrométrico da marca Mitotoyo, medindo a 
deformação em µm em cada patamar de carga. A Fig. 5.a, 
apresenta uma representação do teste de deformação executado 
utilizando as massas padrão, já na Fig. 5.b, é apresentada a 
realização do teste, utilizando as massas padrão e o relógio 
apalpador micrométrico. 

 

Fig. 5. (a) Representação do teste de deformação por carregamento com 

massas padrão. (b) Medição de deformação do sensor encapsulado por 

meio da utilização do relógio micrométrico utilizando as massas padrão. 

IV. RESULTADOS 

A. Resultados das FBGs em fibra ótica nua 

 A caracterização de sensibilidade em deformação das FBGs 
em fibra ótica nua, apresentaram uma resposta de 1,35 nm/N 
no teste de carregamento com massas padrão e 1,13 pm/µε na 
deformação por deslocamento controlado. 

B. Resultados do sensor encapsulado 

Na caracterização por temperatura entre 5 e 50 °C, foram 
obtidos os λFBG1 e λFBG2 em cada patamar de temperatura, 
utilizando a análise matemática de ajuste linear do software 

Origin versão 8, foram obtidas as curvas de resposta à 
variação de temperatura de cada rede sensora. Para a FBG1, foi 
obtido 16,27 pm/°C com erro de 0,49 pm, já para a FBG2, foi 
obtido 27,14 pm/°C e erro de 1,1 pm. A maior sensibilidade 
térmica apresentada pela FBG2 é devida a variação 
dimensional do encapsulamento frente às variações de 
temperatura. Utilizando as curvas de temperatura é possível 
realizar a compensação de temperatura da FBG2 sensora de 
deformação, pela FBG1 de compensação de temperatura por 
meio da equação (4). 

 

(4) 

 
 Os resultados obtidos nas medições de deformação foram 
tratados e convertidos os valores das massas padrão para força 
de carregamento, utilizando 9,806 m/s2 como coeficiente da 
aceleração gravitacional, desta forma os valores são expressos 
em N. O gráfico representado na Fig. 6, apresenta os valores 
obtidos da variação do comprimento de onda em função da 
carga aplicada e a variação do comprimento de onda em função 
da deformação em cada patamar de carregamento, também são 
apresentas as retas obtidas por meio da utilização da ferramenta 

de ajuste linear do software Origin. No gráfico, também são 
representadas as barras de erro obtidas em cada passo de 
carregamento, neste cálculo são consideradas as incertezas em 
relação aos equipamentos de medição, incertezas referentes as 
massas padrão, além das incertezas obtidas na repetibilidade e 
na precisão intermediária. O ajuste linear realizado pelo 

software Origin, definiu a sensibilidade do encapsulamento 
sensor em função do carregamento pelas massas padrão como 
7,96 pm/N, com uma incerteza de ± 1,02 pm/N e uma 
sensibilidade de deformação de 1,71 pm/µε ± 6,41 pm/µε. 
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Fig. 6. Gráfico de resposta da variação de onda obtida no sensor em função 
do carregamento pelas massas padrão e deformação do encapsulamento 

obtidos em cada patamar. 

 Foram realizados testes de carga e descarga com a máxima 
carga do sensor a fim de definir os tempos de resposta do 
sensor, sendo o tempo de resposta durante o carregamento de 2 
segundos e no descarregamento 3 segundos. Desta forma é 
possível determinar a máxima frequência de resposta do sensor 
como 0,2 Hz. A resolução do sensor pode ser determinada pela 
resolução do interrogador divido pela sensibilidade do sensor, 
desta forma, considerando a incerteza da posição espectral da 
FBG no interrogador como 0,5 pm e a sensibilidade obtida pelo 
sensor em função de carga aplicada 7,96 pm/N, a resolução do 
sensor em função de carga aplicada é dada como 0,063 N. Já 
em função da deformação a sensibilidade do sensor é de 
1,71 pm/µε, desta forma, a resolução do sensor em função da 
deformação é de 0,29 µε. A linearidade do encapsulamento 

sensor foi obtida considerando o maior desvio experimental em 
relação as retas de calibração, sendo expressa em percentual do 
fundo de escala. 

V. DISCUSSÃO 

 Desde o surgimento dos sensores de deformação ou strain 
em FBG, diversas técnicas de compensação de temperatura e 
encapsulamento foram desenvolvidas. Este trabalho apresenta 
uma abordagem, de forma que, se pode medir uma força 
aplicada diretamente ao sensor ou a deformação aplicada ao 
mesmo. O corpo do sensor em alumínio faz com que seja de 
fácil fixação e extremamente leve e a proteção mecânica da 
fibra ótica por meio do tubo capilar traz uma maior robustez. 
Por meio da utilização da FBG de compensação de 
temperatura, faz com que seja possível o sensor trabalhar em 
ambientes com variação de temperaturas. A Tabela 1, apresenta 
os valores de especificação do sensor em função de carga 
aplicada ou deformação.  

TABELA 1  ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR 
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Abstract—Internet of things is a disruptive technology that is
impacting many verticals in modern economy. The future of IoT
can be evolutionary or revolutionary. Evolutionary means to keep
backward compatibility with current Internet technologies, while
revolutionary means novel architectures that deeply redesign the
status quo. In this paper, we experimentally evaluate a future
Internet of things approach called NovaGenesis. For this aim,
we employ virtual sensors (emulated in software) to demonstrate
a service-defined IoT architecture based on smart objects, self-
verifying naming, dynamic resource and services orchestration,
software-defined control and contract-based operation. In this
paper, we aim at verifying scalability of NovaGenesis distributed
temporary cache. Presented results suggest NovaGenesis hash
table service can provide the required scalability in a local
domain.

Keywords—IoT, Future Internet, NovaGenesis, Service-Defined
Architecture

I. INTRODUCTION

Internet of things (IoT) can be defined as to connect any
ordinary thing to the Internet [1]. Typically, the challenges
behind IoT are being addressed by incremental changes in the
current stacks. For instance, Internet engineering task force
(IETF) has been proposing adapted protocols like constrained
application protocol (CoAP), IPv6 over low power wireless
personal area network (6LowPAN) and routing protocol for
low power and lossy networks (RPL) for IoT. Although these
evolutionary extensions aim at fulfilling the IoT vision, the
current Internet technologies could be inadequate to fully sup-
port exponential growths in the number of devices, mobility,
interactivity, content, security and privacy issues. Examples of
evolutionary architectures for IoT are: FIWARE [2], DIAT [3]
and OpenIoT [4].

FIWARE provides a platform to IoT services based on next
generation service interfaces (NGSIs). NGSI-9/NGSI-10 are
RESTful application programming interfaces (APIs). OpenIoT
provides a middleware platform for semantic interoperability
of heterogeneous IoT scenarios based on cloud computing.
OpenIoT represents physical and virtual world sensors using a
standardized semantic-based approach. Finally, the distributed
Internet-like architecture for things (DIAT) [3] is a deliv-
erable of the iCore FP7 funded project. DIAT deals with
heterogeneity and interoperability of IoT devices, aiming to
provide autonomic operation and composition. It includes a
control policy model for security and privacy. Autonomous
data collection, processing, semantic annotation and decision
making is provided with minimum manual configuration.

These approaches must deal with the limitations of current
Internet support for IoT [1].

In contrast to evolutionary approaches, some initiatives
have emerged to deeply rethink the Internet from scratch
[5], [6]. NovaGenesis (NG) [1] is one of these approaches.
Future Internet of things (FIoT) with NovaGenesis have been
demonstrated to address some of the unsolved IoT challenges.
Our approach enables IoT data to be transferred only after
establishment of a trustable network of entities, which includes
devices, their representative software (called smart objects)
and applications. In [1], named IoT data were transferred under
the umbrella of a contract between a smart object and an
IoT data requesting application. NovaGenesis model adopts
self-verifying names (SVNes) [7] to provide data provenance
and integrity guarantees. SVNes provide improved security
via trustable naming. NovaGenesis provides devices’ resources
exposition to software, allowing smart objects to negotiate
for clients of measured data. To allow this dynamic service
composition, NG adopts a publish/subscribe model where ser-
vice expose their features, discover possible peers and contract
one another. A name resolution and network cache service
(NRNCS) implements temporary storage of name bindings
(linking of one or more names) and their associated named
data, if any. Therefore, IoT client applications can subscribe
for published measures by their names and under the umbrella
of a service level agreement (SLA).

Testing scalability of FIoT is one of the future works
proposed in [1]. It is a difficult task due to the following
reasons: (i) availability of real large IoT testbeds that allow
for experiments without using TCP/IP (many testbeds do
not provide direct access to link layer); (ii) code portability
to different embedded operating systems, such as Contiki,
RIOT, etc.; (iii) measuring of “clean slate” architecture results
(existing tools do not recognize novel architectures); (iv)
interference and lack of control in experiments. These reasons
led us to modify a NovaGenesis embedded proxy/gateway
service (EPGS) to run as a virtual sensor using an Ethernet raw
socket. Then, experiments could be conducted over Ethernet
without TCP/IP virtually in any network. Additionally, we
would like to verify how scalable is the temporary cache
employed by NovaGenesis to store IoT measured data.

In this context, this paper presents two novelties: (i) No-
vaGenesis EPGS adaptation to run emulated in Linux operat-
ing system and using Ethernet raw sockets for communication;
(ii) scalability evaluation of NovaGenesis distributed name
resolution and network cache service (NRNCS) is a local
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domain. The NRNCS is used to temporarily store IoT named
measurements that are published by the virtual sensor and
subscribed by an IoT test application (IoTTestApp).

The remaining of this paper is structured as follows: Sec-
tion II presents NovaGenesis and its current implementation,
including NRNCS, EPGS (and the adaptations done at EPGS
to run as a virtual sensor in Linux), IoTTestApp and other
NovaGenesis fundamental aspects. Section III presents the
experimental results measured to validate NG virtual sensors
approach for “clean slate” architecture research, as well as
scalability of NRNCS. Results obtained proof-the-concept of
employing virtual sensors in IoT scalability testing. Also,
demonstrate scalable temporary storage of named IoT data in
NRNCS. Finally, Section IV concludes the paper.

II. FUTURE INTERNET OF THINGS

NovaGenesis (NG) is based on the following four key
abstractions:

• Naming and name resolution - NovaGenesis al-
lows for unlimited namespaces and provides dis-
tributed/hierarchical name binding resolution [8]. Name
bindings can have associated contents, i.e. data objects
that are distributedly stored in a hash table.

• Things representatives - A proxy/gateway/controller ser-
vice (PGCS) represents (as a proxy) ordinary things (and
IoT nodes) inside NG service ecosystem. PGCS provides
also gateway (protocol translation) functions to IoT pro-
tocols. Therefore, PGCS encapsulates NG messages over
link layer technologies, such as Ethernet, Wi-Fi, ZigBee
and LoRa. PGCS is also a software controller for control
and management of connected things/sensors/actuators.
It can change configurations in represented devices. In
FIoT scenario, a PGCS represents an EPGS to “sell” its
capacities to IoT applications.

• Service life-cycling - NovaGenesis adopts service-
oriented architecture (SOA) premises to perform
everything-as-a-service (XaaS) dynamic composition.
Event protocol implementations in software are seen as
services that establish contract to other services (peer
protocol implementations or applications). NG provides
a rich service life-cycle with resources (capabilities)
exposition, discovery of possible peers and contents,
contracting offers and negotiation, and SLA installation.

• Publish/subscribe communication model - NRNCS is a
rendezvous point in which services can publish/subscribe
name bindings (NBs) and associated contents by their
names. The NRNCS component is formed by three ser-
vices: (i) Publish/Subscribe Service (PSS) to which ser-
vices can publish or subscribe NBs/contents; (ii) Generic
Indirection Resolution Service (GIRS) which selects ap-
propriate hash tables to store named data; Hash Table
Service (HTS) which in fact stores NBs and associated
contents, if any.

Figure 1 illustrates a NovaGenesis FIoT scenario with
Ethernet connectivity. The scenario comprehends: (i) a virtual
NG-compliant service (EPGS) to forward raw named-data to

other NG services; (ii) a proxy/gateway/controller services
(PGCS) in Host B that works as a smart object to the
IoT devices – a proxy to represent these devices inside the
NovaGenesis domain, exposing them to software-control; (iii)
a client application (also running in Host B) that searchers for
IoT raw data in a certain context and establishes SLA(s) to the
service(s) that represents the adequate sensors (PGCS in Host
B). The virtual sensor emulates a real node NXP LPC1769TM

as in reference [1].

A. Embedded proxy/gateway service (EPGS)

EPGS is an lightweight version of the PGCS to run em-
bedded in an IoT node. Its standalone implementation in C
language requires 25 Kbytes and 3 Kbytes, respectively for
ROM and RAM. EPGS is also a proxy, since it represents
the IoT node hardware towards contract establishment with
one or more IoT client applications. EPGS supports the entire
service life-cycle of NovaGenesis, which includes initializa-
tion, resources exposition, peer discovery, service offering,
contract establishment, admission installation, and named data
publishing [1]. For instance, the EPGS shown in Figure 1
can represent a temperature measurement sensor in NXP
LPC1769TM connected via Ethernet. Observe, that the virtual
sensor as well as all other NG services run directly over
Ethernet in Figure 1. No TCP/IP is required.

B. IoT Service Life-Cycling

More specifically, the following steps are required before
sending temperature samples (named-data) to a possible IoT
client application (IoTTestApp):

• Initialization - Hardware natural language names
(NLNes) and self-verifying names (SVNes) are calcu-
lated based on embedded operating system calls. EPGS
forwards a “hello” message via link layer broadcast
containing its NLNes, SVNes and nodes’ MAC addresses.
PGCS in Host B receives the “hello” and stores its names.
Also, it sends a “hello” message containing the names
required to communicate with PSS. EPGS stores PGCS
and PSS names locally and it is ready to use the PSS
API.

• Exposition and Discovery - Here, there are three pro-
cedures: (i) EPGS disclosures its capacities to possible
interested services; (ii) The IoT client application queries
(IoTTestApp) for “semantics rich” keywords, for instance
“IoT proxy gateway controller”, helping to find potential
partners capable to measure temperature of a room. By
comparing subscribed name bindings with pre-configured
tags, the IoT client application can determines how close
the available HW is from the required demand; (iii)
PGCS in Host B also looks for potential clients for
the raw data EPGS produces. This is one of the main
contributions of this model: a “semantics rich” self-
organizing digital market for IoT data. Providers and
consumers discover each other and establish SLAs that
specify service provisioning features and guarantees. To
the best of our knowledge, NG is the first approach
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Fig. 1. A typical FIoT scenario with NovaGenesis. In the left (Host A), a virtual sensor (EPGS) running in a laptop computer. In the middle (Host B), another
laptop running NG core and the IoT test application, which subscribes for IoT data published by the virtual sensor. The N desktop computers (Host 1 up to
N) in the right are the temporary caches storing named IoT measures.

to provide a SVN-based, dynamically composed, IoT
service oriented environment.

• Service Offering and Acceptance - Here, there are two
procedures: (i) IoTTestApp proposes a service offer to
the PGCS representing Host A EPGS and its virtual
measuring sensor; (ii) If the previous offer is accepted
by the PGCS in Host B, EPGS sends a service offer
directly to the IoT client application in order to fine
tune temperature measurements. A service acceptance is
published to the IoT node, which subscribes and start
measuring as negotiated.

• Named Data Publishing - EPGS publishes temperature
samples (in the case of this paper, random samples
generated using uniform distribution) as required by the
IoT client application (IoTTestApp). Files with random
temperature samples are published to PSS and stored in
one or more temporary caches (HTSes). The IoT client
application is notified of a sample file published and
subscribes it. By varying the number of HTSes we can
verify how scalable is this distributed caching approach.

III. EXPERIMENTAL EVALUATION

We evaluated the Figure 1 scenario in laboratory to deter-
mine the performance of our multiple HTS temporary storage
of IoT samples. The scenario followed the IoT service life-
cycle presented in the Section II. After contract establishment,
EPGS starts publishing named-data temperature samples to

the IoTTestApp via NRNCS (PSS, GIRS and HTS). The
samples are stored in one or more HTS (Hosts 1 up to N
in Figure 1). IoTTestApp is notified about EPGS publications
and subscribes every new sample. Figure 2 depicts the round
trip time (RTT) required by the IoTTestApp to subscribe a
temperature sample when 1, 2, 3 and 4 HTS instances are
employed. As can be seen, the RTT delay increase for 4 HTS is
slightly bigger (26.56%) than for 1 HTS. These results proofs
our approach is able to scale temporary storage of IoT samples
by a factor of 4 with little impact on subscription RTT.

IV. CONCLUSION

We have successfully demonstrated an scalable temporary
cache for IoT named-data samples, which is implemented
as a set of hash table services (HTSes) in NovaGenesis
prototype. We experimentally increased the number of HTS
to demonstrate scalable storage in a local IoT domain. A test
application subscribes random temperature samples published
by a virtual sensor running in a Linux laptop. The virtual
sensor has been proofed as a promising approach to run large
scale clean slate IoT architecture performance evaluation tests.
Future work includes detailed comparison to a real IoT node
for validating virtual sensor delays and larger than 12 virtual
node tests.
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Fig. 2. Round trip time of IoTTestApp measurement subscription from local
HTS cache.
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Abstract—The carrier aggregation (CA) technique represents 

one of the major network innovations, introduced by LTE-

Advanced Release 10 from 3GPP, for accomplishing the 

requirements of IMT-Advanced in terms of throughput. This 

works is regarding an implementation of three-band carrier 

aggregation in conjunction with MIMO in a real indoor LTE-A 

network. Three noncontiguous 20MHz component carriers in the 

700 MHz (B28), 1800 MHz (B3) and 2600 MHz (B7) bands have 

been applied in conjunction with 2x2 MIMO for enabling 

throughput up to 600 Mbps at low levels of block error rate 

(BLER). 

Keywords—Carrier aggregation; cellular networks; LTE-

Advanced. 

I.  INTRODUCTION 

The technological evolution in mobile networks has 
introduced new features to the radio layer, enabling the progress 
for 4G LTE-Advanced Release 10 networks, since the first 
technical specifications of 4G mobile networks (Release 8). The 
advantages in terms of higher data rates for the user will be even 
greater, able to reach rates of 1Gbps, representing a significant 
improvement in the spectral efficiency [1]. Fully compatible 
with previous and future versions of LTE defined by 3GPP, 
LTE-Advanced allow mobile operators to make a wider use of 
the available electromagnetic spectrum. 

Although many improvements have been proposed to 
increase spectral efficiency, it is still not possible to provide the 
data rates defined by the requirements of IMT-Advanced 
(International Mobile Telecommunications - Advanced), 
without increasing the transmission bandwidth used by the 
initial launches of the LTE standard. In order to provide a higher 
bandwidth, contiguous or not, the carrier aggregation (CA) 
technique was introduced in LTE-Advanced with the use of 
multiple Component Carriers (CC) for reaching a maximum 
aggregate band of 100MHz [2]. 

The purpose of this paper is to evaluate the throughput 
performance of a single user in a LTE-Advanced Network by 
aggregation of three inter band CC introduced in LTE release 12 
[3], 2x2 multiple-input multiple-output (MIMO) and 256-QAM 
modulation in a real LTE-Advanced Network, operating in the 
700, 1800 and 2600 MHz spectral bands. The parameters of 
interest considered in this work are the cell throughput and 
BLER. 

The rest of this paper is organized as follows: Section II 
provides an overview of LTE-Advanced main features, whereas 

Section III reports the LTE-Advanced implementation in a real 
network. Finally, the final remarks are addressed in Section IV. 

II. LTE-ADVANCED 

The LTE-Advanced Rel-10 is the first standard version that 
meets all IMT-Advanced requirements defined by ITU. As 
summarized in Fig. 1, it includes all the features of Rel-8/9 and 
the following new ones [4–7]: data rates of 500 Mbps and 1Gbps 
for downlink (DL) and uplink (UL) for terminals with reduced 
mobility or static, respectively; support for scalable and flexible 
bands for spectral extension up to 100 MHz using the Carrier 
Aggregation technique; implantation of heterogeneous networks 
(HetNet) to reduce ICIC (Inter-Cell Interference); introduction 
of the CoMP (Multipoint Coordination Processing) for 
providing a coordinated MIMO transmission between different 
transmitters; relaying support to improve capacity and coverage 
in conjunction with the use of an advanced multi-antenna system 
(Enhanced MIMO) to improve the spectral efficiency. 

 

Fig. 1. Innovations introduced by LTE-Advanced, [5]. 

 

The LTE-Advanced Rel-10 also provides the 
interoperability with LTE and WLAN networks to support the 
high demands of offload traffic [8]. All of these innovations will 
lead to a highly efficient network resources, with quality of 
service (QoS), higher throughput and low latency. 

3GPP standards are in constant innovation beyond LTE-
Advanced Release 10. In Release 13 of 3GPP [9] it is expected 
to aggregate up to 32 CCs of 20MHz in both uplink and 
downlink with advanced modulation schemes. 

III. IMPLEMENTATION AND EXPERIMENTAL RESULTS 

The simplest radio connection occurs when the UE is 
connected to only one base station cell. This radio connectivity 
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is described, as Primary Carrier Component (PCC), and the 
services as Primary Serving Cell (PCell). In the Releases 8 and 
9, a UE only connects to the network via PCell without having 
to allocate any additional network resources. In LTE-Advanced 
Rel-10, a UE that requires a CA service will request the support 
of one or even four secondary server cells, known as Secondary 
Serving Cells (SCells); each carried by an SCC (Secondary 
Component Carrier). Whereas the PCell has the task of 
transporting PCC downlink and uplink and handle the Radio 
Resource Control (RRC) connection, SCell is responsible to 
transport SCC for providing additional radio resources [10]. In 
the CA connection, there is only one PCC with one or more 
SCCs connected. 

In this work, we use the feature carrier aggregation in a real 
indoor LTE-Advanced network scenario with FDD duplexing 
schemes, using three different Remote Radio Units (RRUs) 
operating in the 700, 1800 and 2600 MHz frequency bands, as 
presented in Fig. 2. 

 

Fig. 2. LTE-A radio implementation eNodeB 2x2 MIMO. 

 

In order to analyze the maximum throughput rates attainable 
in this environment, the iPerf measurement tool was adopted as 
a traffic generator. iPerf is a free software that can evaluate the 
bandwidth performance of wired or wireless networks through 
the generation of Transport Control Protocol (TCP) or User 
Datagram Protocol (UDP) packets in a client-server network 
topology. By default, the transport protocol used by iPerf is TCP, 
but we have chosen the non-connection-oriented delivery 
mechanism (UDP) for avoiding the confirmation requests 
(ACK) from TCP protocol, and sending/receiving packets with 
the shortest possible time interval to measure the maximum data 
throughput at the receiver. Furthermore, only in UDP mode is 
possible to vary the transmission bandwidth, which makes this 
mode interesting for real network applications. 

The transmission power has been set to 30 dBm per RRU. 
By using low power level, we could confine the radiated signal 
free of interference from the neighboring cells and assigned only 
to the Cat-16 prototype used in the tests. The Signal to 
Interference Plus Noise Ratio (SINR) was approximately 30dB 
(CQI = 15), with the aim of allowing high values of Modulation 
and Code Scheme (MCS) index.  An IMCS = 27 has been 
obtained for the 3 CCs (PCell, SCell1 and SCell2) operating 
with all OFDM channel subcarriers modulated in 256-QAM. 

Figs. 3 and Fig. 4 report the experimental results of the 
performance investigation as a function of throughput and Block 

Error Rate (BLER), which prove the success of the implemented 
LTE-Advanced with three-band CA in a practical proposed 
network. Particularly, Fig. 3 shows the maximum throughput 
obtained in the DL for the Three-band CA scenario using SU-
MIMO 2x2, TM3 (two-layer spatial multiplexing) and 20MHz 
per CC, totaling 60MHz of aggregated bandwidth, giving rise to 
a 600 Mbps throughput.  

 

Fig. 3. 3CC CA Physical layer throughput on live network LTE-Advanced. 

 

Fig. 4 presents the throughput as function of the BLER for 
the three carrier components, which for all cases have been kept 
at low levels. The BLER is a quality indicator to evaluate the 
performance of the air interface throughput, which is typically 
defined as a maximum 10% blocking probability. It can be seen 
the aggregate or individual throughput rate drops dramatically, 
when one of the CCs exceeds this threshold. The challenge of 
using high spectral efficiency systems introduced by advanced 
techniques, such as MIMO and HOM (Higher Order 
Modulation) is to maximize the SNR ratio received, which 
results in a greater allocation of resources only to UEs with the 
best quality indicators of the channel (CQI). 
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(b) SCell. 

 

(c) SCell2. 

Fig. 4. Individual throughput for each component carrier as a function of 
BLER parameter. 

 

IV. CONCLUSIONS 

We have successfully implemented LTE-advanced networks 
with three-band carrier aggregation, 2x2 MIMO and 256-QAM 
modulation in a real network from a telecom operator. Three 
noncontiguous 20MHz component carriers (CC) in the 700 MHz 
(B3), 1800 MHz (B7) and 2600 MHz (B28) bands have been 
applied for enabling throughput of up 600 Mbps at low levels of 
block error rate. A Qualcomm Snapdragon X16 LTE modem 
test device Cat-16 with 2x2 MIMO and 256-QAM modulation 
have been used a handset for both networks. The experimental 
obtained values of throughput are in accordance with the 
theoretical limits, calculated using the recommendations of 
LTE-Advanced Release 10. Future works regards the 
implementation of LTE-Advanced networks with enhanced 
MIMO, with the purpose of providing higher spectral efficiency.  
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Resumo—O principal objetivo deste artigo é analisar o 

comportamento do canal rádio móvel e os efeitos de propagação na 

portadora de 778 MHz, considerando a transição outdoor-indoor 

com recepção indoor. As avaliações foram baseadas nos parâmetros 

de dispersão tais como retardo médio, espalhamento de retardo e 

banda de coerência, calculados de medições de sinal OFDM, de 20 

MHz de banda, recebido em diferentes andares no interior de um 

prédio da Universidade Federal Fluminense. 

 
Palavras-chave — canal rádio móvel; caracterização de canal rádio 

móvel; espalhamento de retardo; propagação indoor. 
 

I. INTRODUÇÃO 

     Hoje existe um número expressivo de usuários móveis 4G 
(LTE - Long Term Evolution) descobrindo facilidades no uso 
desta tecnologia e acessando, em qualquer lugar, um grande 
volume de informações, seja através de livros, textos, áudio e 
vídeo, realizando conferência ou acessando mídias sociais. 
Com o aumento do número de usuários, é cada vez maior a 
demanda por capacidade de dados e acesso a redes de dados. 
Para dar suporte a estas demandas, novas estratégias 
tecnológicas são necessárias. A tecnologia LTE possui 
características que a tornaram sucessora das tecnologias 
móveis existentes. Algumas características como redução de 
latência, eficiência espectral, taxas de dados elevadas, 
melhoria de capacidade e de cobertura e redução de custos [1] 
demonstram, efetivamente, que é bem quisto ao usuário final, 
possibilitando o tráfego de serviços de comunicações em 
grandes volumes e altas taxas de dados, em conjunto com a 
facilidade e rapidez de implantação de redes sem fio a baixo 
custo, em comparação às redes cabeadas. O LTE surgiu com o 
objetivo de desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de 
absorver a demanda de volume de dados trafegados pelas 
redes celulares. 

Uma grande diferença entre o UMTS e o LTE, que 
contempla o Release 8 do 3GPP [2], é que este se baseia no 
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 
no downlink, empregando múltiplas subportadoras 
sobrepostas, permitindo compartilhar recursos entre múltiplos 
usuários, e SC-FDMA (Single-Carrier FDMA) no uplink, 
assim como o uso eficiente de antenas com tecnologia MIMO 

(Multiple-Input Multiple-Output). Sendo assim, o LTE foi a 
tecnologia de evolução natural ao UMTS, sendo um 
importante avanço tecnológico na área de redes sem fio.  

 No Brasil, o LTE iniciou com a banda 7, em 2600 MHz. 
Em 2014, houve o leilão da banda 28: o LTE em 700 MHz, 
que já iniciou a operação em algumas cidades, com a 
desativação da faixa de TV aberta.  

     A aleatoriedade do canal rádio torna estocástica a função 
de transferência que define o comportamento do canal de 
propagação. Com o objetivo de determinar tal função, 
experimentalmente, para a frequência de 778 MHz, este artigo 
trata de medições em ambiente indoor, de uma transmissão 
outdoor. Da resposta impulsiva do canal, é avaliada a 
dispersão temporal do sinal e, para tal, este artigo é dividido 
em cinco seções. A Seção II descreve o ambiente sondado e o 
sistema transmissor-receptor empregado nas medições; a 
Seção III descreve o processamento dos dados e os resultados, 
e a  Seção IV conclui o artigo. 
 

II. DESCRIÇÃO DO SETUP E AMBIENTE DE MEDIÇÕES 

Como o objetivo do trabalho era caracterizar o canal em 
resposta a um sinal equivalente ao LTE em um ambiente 
indoor, o sinal a transmitir foi modulado utilizando-se a 
técnica de portadoras ortogonais (OFDM). O sinal OFDM 
utilizado baseia-se em experimentos anteriores [3], utilizando 
um conversor série/paralelo para dividir a string de bits de 
acesso. Foram criados múltiplos quadros para, em seguida, 
serem codificados em QAM e cada símbolo modula uma 
subportadora distinta. Os símbolos complexos foram 
conformados em frequências ortogonais através da 
transformada rápida de Fourier inversa. As amostras discretas 
são transformadas em uma sequência temporal em um 
conversor paralelo/serial e, finalmente, há a adição do prefixo 
cíclico, que tem como finalidade prover um intervalo de 
guarda entre os símbolos, de forma a acomodar o 
espalhamento de retardo do sinal. 
    Para geração e captura dos dados que levaram à 
caracterização do canal, utilizaram-se o Gerador Vetorial de 
Sinal MG 3700A e o Analisador de Sinal Vetorial MS 2962A, 
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respectivamente, ambos da ANRITSU. O primeiro foi 
utilizado na transmissão do sinal outdoor e o segundo, na 
recepção indoor. Como todo equipamento, estes também são 
limitados tecnicamente, por isso, o sinal OFDM que foi 
criado, utilizou taxas pré-estabelecidas dos analisadores. 
Assim, o símbolo de 20 MHz usado no experimento foi 
capturado a uma taxa de amostragem, Fs, igual a 50M 
amostras/segundo, respeitando o Teorema de Nyquist [4]. 
Dessa forma, foi utilizado um sinal OFDM de 20 MHz e uma 
FFT de 1024 portadoras, sendo que 800 destas portadoras 
tinham informação útil e a diferença foi complementada com 
zeros. Em sistemas OFDM, é utilizada a técnica de inserção de 
uma parte do símbolo transmitido (prefixo cíclico) para 
minimizar os problemas de  interferência intersimbólica (ISI) 
e entre portadoras (ICI) [3]. O tamanho do prefixo cíclico 
varia de acordo com o ambiente de propagação e tipo de 
recepção. Nesta sondagem, incluindo a amostragem e o 
prefixo cíclico de 1/16, o número final de amostras OFDM 
usado, Na, foi igual a 2176 e o período total de símbolos 
OFDM, Tb, 43,52 µs, conforme formulação a seguir.  

                  �� =
�

��

∙ �							                 (1) 

A Tabela I resume todos os parâmetros usados no sinal 
OFDM transmitido no canal rádio móvel. 

TABELA I. ESPECIFICAÇÕES DO SINAL OFDM TRANSMITIDO. 

 
Para o sinal de informação, foi empregada uma sequência 

pseudo-aleatória (PN) gerada em MATLAB, pelo mesmo 
código utilizado em [5], com o comprimento de 511 bits e 
polinômio gerador 	x� + x� + 1. 

Utilizando o software MATLAB, foi possível gerar o sinal 
em componentes em fase (I) e quadratura (Q) no formato texto 
(.txt). Foi feita a conversão do arquivo para o formato (.wvi), 
através software IQProducer

® e o sinal foi transferido ao 
gerador vetorial de sinal. Para facilitar a identificação dos 
símbolos OFDM na recepção, foram inseridas 200 amostras 
do sinal entre os símbolos. 

Para uma sondagem do canal aprimorada, visando a 
obtenção dos perfis de retardo e amostras de dados 
correspondentes à sequência pseudo-aleatória, foi utilizada a 
técnica de Filtro Casado na recepção do sinal [3] [5] [6]. 

Com os sinais recebidos, para obtenção dos parâmetros de 
dispersão, foi necessário utilizar uma técnica de filtragem para 
eliminar os espúrios e considerar somente os retardos efetivos 
de espalhadores existentes no local de estudo. A técnica 
CFAR (Constant False Alarm Rate) [7] permite a obtenção 
dos multipercursos válidos de um perfil experimental obtido, 

que vem acompanhado de ruído. Determinou-se um patamar 
de ruído com base na diferença entre o valor máximo de 
potência de todo o perfil de potência de retardo e a mediana 
deste perfil, adicionada ao valor do desvio padrão. 

A antena de transmissão (TX) foi instalada no topo do 
prédio da Engenharia da UFF, na cota de 23 metros. As 
medições na portadora de 768 MHz foram realizadas nos 
diversos andares do interior do  prédio do Instituto de Física 
da UFF, com a antena de recepção montada no sistema 
receptor, instalado sobre um carrinho, que se deslocava 
lentamente. Havia a influência da vegetação outdoor existente 
entre os dois prédios e da perda por penetração no prédio da 
Física, conforme se observa na Fig. 1. A distância entre a 
antena transmissora e a receptora variou de 110 m a 124 m. 

 

 
Fig. 1. Vista aérea do local de medição – Campus UFF.(Fonte: Google Earth) 

As figuras numeradas de 2 a 11 representam a vista direta 
das janelas do prédio da Física, conforme Fig. 1, na direção da 
antena de transmissão, em diferentes andares, e desta forma, 
será possível analisar a influência de multipercurso e da 
vegetação no sinal recebido nas rotas dos diversos andares. O 
andar denominado P era diferente dos demais, sendo possível 
realizar medições apenas na rota 1, que representa o 
deslocamento de A para B, como será visto adiante. 

 

Fig. 2. Visada para Antena de TX – andar 2P (Esquerda). 

O diagrama de blocos relativo ao sistema de transmissão 
pode ser visto na Fig. 12, sendo que as especificações do 
sistema transmissor são dadas na Tabela II. Um amplificador 
de potência (PA) da Minicircuits, modelo ZHL-16W-43+, de 

Parâmetro Valor Unidade de Medidas 

Tamanho da FFT [NFFT] 1024 Amostras 

Fator de Amostragem 2 - 

Frequência de Amostragem [Fs] 50 M amostras/seg 

Prefixo Cíclico [CP] 128 Amostras 

Largura do Símbolo [BW] 20 MHz 

TX 
A 

B 

Janela A 
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16 W, foi utilizado na transmissão. Este fornece um ganho 
aproximado de 40 dB na faixa de 2 a 4 GHz, sendo medido 37 
dB, em laboratório, na faixa de operação das  medições.  
 

 
Fig. 3. Visada da Antena de TX – andar 2P (Direita).

 
Fig. 4. Visada da Antena de TX – 1º Andar (Esquerda). 

 
Fig. 5. Visada da  Antena de TX – 1º Andar (Direita). 

 
Fig. 6. Visada da Antena de TX – 2º Andar (Esquerda). 

 
Fig. 7. Visada da Antena de TX – 2º Andar (Direita). 

 
Fig. 8. Visada da Antena de TX – 3º Andar (Esquerda). 

 
Fig. 9. Visada da Antena de TX – 3º Andar (Direita). 

 
Fig. 10. Visada da Antena de TX – 4º Andar (Esquerda). 

Janela B 

Janela A 

Janela B 

Janela B 

Janela B 

Janela A 
Janela A 

Janela A 

TX 

TX 

TX 
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Fig. 11. Visada da Antena de TX – 4º Andar (Direita). 

 
 
                                                                                                                        
 
 
 

Fig. 12. Diagrama de Blocos Empregado no Setup de  Transmissão. 

TABELA II. PARÂMETROS USADOS NO SISTEMA TRANSMISSOR. 

 
A fonte de alimentação DC DIGITAL PS 500 foi utilizada 

para polarizar o amplificador de potência (PA). Esta fonte 
disponibiliza até 28 volts e 4 ampères. Quanto à antena 
transmissora, que opera de 698 MHz a 896 MHz, foi usada a 
Single LNX-6512DS-T4M, da COMMSCOPE (Andrew). O 
ganho médio da antena na faixa de 700 MHz é igual a 14,5 
dBi, sendo a abertura horizontal igual a 65° e a vertical, 18,7°. 
A frequência de 778 MHz foi a escolhida, após ter sido feita 
uma varredura no local, com o analisador de espectro, e 
verificado que a faixa de 778 ± 10 MHz estava livre de 
qualquer outro sinal.  

No sistema de recepção a antena omnidirecional CE-
150727, com ganho aproximado de 2 dBi na frequência de 768 
MHz, foi conectada ao analisador de sinal por cabo coaxial de 
baixa perda, seguido pelo LNA (Low Noise Amplifier), 
modelo LNA-1045 RF Bay, que opera na faixa de 50 MHz a 1 
GHz. A altura da recepção foi igual a 1 metro e uma fonte 
digital a MPL-1303M da Minipa foi utilizada para polarização 
do LNA. Os sinais eram coletados nos andares do prédio, 
denominados: P, 2P, 1, 2, 3 e 4, em ordem crescente de altura, 
durante 1 milissegundo, pelo Analisador Vetorial MS 2962A 
ANRITSU, com taxa de 50M amostras/s, com pequena 
mobilidade do carrinho transportando o sistema receptor. 

Após salvar os dados, o analisador voltava a capturar novos 
dados, já em outra posição da rota.  A rota 1 era transversal à 
propagação, enquanto as rotas 2 e 3 eram radiais, como mostra 
a Fig. 13. Nos andares P e 4, também foi possível medir na 
rota 3, paralela à rota 2, visto na mesma figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Especificação das Rotas  Sondadas nos Andares. 

 

III. RESULTADOS 

Dos dados obtidos em fase e quadratura processados, foram 
obtidos perfis de retardo nas rotas do interior do prédio da 
Física e calculados os parâmetros de dispersão temporal do 
sinal como o retardo médio, retardo eficaz, conhecido como 
delay spread, e banda de coerência com 50% e 90% de 
correlação entre as amplitudes espectrais do sinal. A Tabela III 
resume estes parâmetros. Lembra-se que as medições foram 
realizadas do ponto mais distante ao mais próximo, no sentido 
do transmissor. Como as medidas foram feitas em faixa larga, 
além do perfil de potência de retardo, a potência média de 
recepção do sinal faixa larga recebido também foi calculada e 
é apresentada na mesma tabela.    

TABELA III. PARÂMETROS DE DISPERSÃO CALCULADOS. 

Andar Rota 
P 

(dBm) 

Retardo 

médio (ns) 

σσσσT 

(ns) 

BC50 

(MHz) 

BC90 

(MHz) 

P 1 -62,72 40,65-100,80 62,30 71,39 24,06 
P 2 -64,52 29,51-87,11 47,40 70,28 25,71 
P 3 -74,38 28,77-92,50 45,60 80,46 29,14 

2P 1 -58,08 28,32-123,62 80,60 89,88 30,65 
1 1 -64,77 48,23-108,73 70,70 77,71 26,77 
1 2 -70,92 28,50-78,00 35,20 86,37 33,74 
2 1 -48,99 33,90-128,10 83,20 68,12 24,20 
2 2 -53,42 35,70-99,60 71,32 76,83 27,75 
3 1 -45,66 29,43-130,94 56,51 67,70 24,60 
3 2 -50,67 28,80-82,70 55,56 73,21 26,12 
4 1 -43,04 26,72-84,30 56,48 83,07 32,08 
4 2 -48,02 26,82-94,09 41,64 81,08 30,52 
4 3 -33,77 25,51-29,12 20,37 79,50 30,49 

   Quanto ao retardo médio, a maior faixa de variação ocorreu 
na rota 1, visto a mesma ser transversal à transmissão e variar 
desde pontos próximos à janela A e B até pontos atrás dos 
elevadores, que são de revestimento metálico. A antena 
ilumina toda  a rota 1 e multipercursos provêm de paredes em 
um ambiente mais amplo (início ao fim da rota 1), enquanto 
nas rotas 2 e 3, as paredes responsáveis pela maior parte das 
reflexões mais fortes que chegam ao receptor estão mais 
próximas, como se vê na Fig. 13. O espalhamento médio de 
retardo variou na faixa de 20,37 a 83,20 nanossegundos, 
tipicamente encontrado em ambiente indoor de prédio de 

Potência de saída do Gerador Vetorial 6 dBm 

Frequência de Transmissão 778 MHz 

Ganho do Amplificador de Potência 37 dB 

Ganho Antena de Transmissão 14,5 dBi 

Perda nos Cabos e Conectores 3,3 dB 

EIRP c 54,2 dBm 

Janela B 

janela A 
 
 

                    TX 
 
 
 

 

janela B 
 

rota 3 
TX 

Gerador vetorial 
MG 3700A PA Antena RX 

 

Fonte 
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universidade [8] [9], levando à variação de 24,06 a 33,74 MHz 
para a banda de coerência a 90%. Isto significa que, sem 
qualquer melhoria para aumentar a taxa de transmissão, taxas 
de Mbps são permissíveis nesse tipo de ambiente. Também se 
observa que o espalhamento de retardo decai para um aumento 
do número da rota, ou seja, é maior para a rota transversal [9] 
e menor para a rota 3.          

   Observa-se, nas rotas 1 e 2, que o nível médio de sinal vai 
aumentando à medida que o andar fica mais alto, apenas 
havendo uma piora no andar 1. A análise do local mostra que 
o sinal recebido neste andar atravessou a parte mais densa das  
copas das árvores, como se vê pela janela A na Fig. 6. 
Também para a rota 3, à medida que cresce o andar, a visada 
vai ficando mais livre e, no andar 4, a recepção já possui 
visada acima da vegetação. Verifica-se uma diferença próxima 
de 20 dB entre o nível de sinal no andar 4 em relação ao andar 
P, na rota 1, por exemplo, entretanto, os níveis detectados são 
altos, visto à baixa frequência, que garante menor perda de 
sinal, e a pouca distância. A análise qualitativa do nível de 
sinal recebido, teve como intenção avaliar a influência da 
vegetação na atenuação do sinal propagado. Assim, a vista da 
janela do prédio da Física na direção da antena de recepção, 
apresentado na Fig. 13, demonstra que nos extremos dos 
pontos A e B, que são as janelas da maioria dos andares, 
apresentam maior nível de sinal. No meio da rota 1 de cada 
andar, ocorre maior contribuição para a atenuação devido à 
penetração pela parede do prédio em questão e, também, de 3 
elevadores  metálicos, como se observa nas Tabela IV.  

TABELA IV. NÍVEL DE SINAL NA ROTA 1. 

 

IV. CONCLUSÕES 

Com o objetivo de caracterizar em faixa larga o canal 
indoor na banda de 768 MHz, um sinal OFDM de 20 MHz foi 
transmitido externamente e medições foram realizadas em 
ambiente indoor. Após processamento dos dados colhidos em 
tais medições, chegou-se a uma banda de coerência média, 
para 90% de correlação entre as amostras espectrais, acima de 
20 MHz, conforme observa-se na Tabela III, concluindo por 
fading praticamente plano no canal sondado. Quanto ao 
espalhamento de retardo, observa-se que os resultados de 
todas as rotas e do andares foram típicos de medições indoor, 
de dezenas de nanossegundos. Devido à medição ocorrer em 
768 MHz, observa-se menor distorção e maior nível do sinal 
do que em uma transmissão em frequências superiores. Assim, 
o mais baixo nível de sinal recebido foi -75 dBm. Verificou-
se, em geral, que o nível de sinal foi aumentando com  a altura 
do andar sondado, visto a vegetação ficar menos densa, 

ocorrendo máxima atenuação quando o sinal direto 
atravessava a parte mais densa das copas, que foi no andar 1, 
para as rotas 1e 2 de todos os andares. Para a rota 3, como só 
foi possível medir nos andares P e 4, o nível de sinal mais 
baixo ocorreu no andar P, já que no andar 4 o sinal era sempre 
o mais forte. Observou-se, no meio da rota 1 de cada andar, 
que ocorreu maior contribuição para a atenuação devido à 
penetração do sinal na parede do prédio em questão e, 
também, de 3 elevadores metálicos, e a diferença de nível 
relativa aos obtidos nas janelas A e B, nos diversos andares, 
chegou a 8,6 dB. Não foi maior porque chegava sinal por 
multipercurso nas paredes internas do andar e por difração 
naquele trecho, já que o mesmo não era tão largo e a 
frequência era baixa. Em sequência a este artigo, pretende-se 
ampliar este trabalho, incluindo mais análises e resultados, 
além de todo o equacionamento matemático empregado na 
obtenção dos resultados. 
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Andar 
Janela A 

(20% am.) 

Elevadores 

(60% am.) 

Janela B 

(20% am.) 

P -66,45 -63,86 -55,78 
2P -52,52 -61,14 -54,31 
1 -67,27 -65,91 -58,67 
2 -48,33 -50,32 -46,98 
3 -42,52 -46,96 -43,75 
4 -37,03 -44,55 -44,48 
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Alvaro A. M. de Medeiros

Lab. de Telecomunicações Aplicadas - LTA
Univ. Federal de Juiz de Fora - UFJF

Juiz de Fora, Brasil

Millena M. de M. Campos
Wellerson V. de Oliveira
Vicente A. de Sousa Jr.

Univ. Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN

Natal, Brasil

Thiago A. Scher
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

em Telecomunicações - CPqD
Campinas, Brasil

Resumo—Os sistemas de comunicação sem fio para a conexão
de objetos à Internet (Internet das Coisas) atuais fazem uso de
frequências a baixo de 1 GHz, com o intuito de aumentar a
cobertura e reduzir a potência de transmissão. Uma caracterı́stica
do ambiente que pode proporcionar variações do canal sem fio
e influenciar no desempenho destes sistemas é a presença de
pessoas. Este trabalho visa avaliar o efeito da presença de pessoas
no canal sem fio a partir de medidas realizadas em ambiente
indoor. Ao avaliar os efeitos na variação de pequena escala do
nı́vel de sinal recebido, observa-se um aumento da variabilidade
do canal com o aumento da quantidade de pessoas.

Keywords—Canal sem fio indoor, presença de pessoas, perda
de pequena escala

I. INTRODUÇÃO

Em 2016, 6,4 bilhões de dispositivos estavam conectados
na internet. Hoje a estimativa é de que, em 2020, esse número
alcance 28,1 bilhões [1]. Isso se deve não só pelo maior acesso
da população à internet e computadores, como, principalmente,
ao advento da Internet das Coisas (Internet of Things - IoT), ou
seja, a tendência de se conectar o que for possı́vel à Internet.

Com isso, o estudo e o desenvolvimento de tecnologias
para a transmissão dos dados aplicada à IoT têm crescido
amplamente nos últimos anos. Novas tecnologias proprietárias,
como o LoRa [2] e Sigfox [3], por exemplo, vêm sendo
desenvolvidas para suprir essa demanda crescente. Órgãos
de padronização das telecomunicações tais como o 3GPP
(3rd Generation Partnership Project) e a ITU (International
Telecommunications Union) também têm buscado definir
tecnologias e normas para as comunicações M2M, tais como
os padrões NB-IoT (Narrowband IoT) do 3GPP [4], e a
recomendação ITU-R M.2083 com o caso de uso 5G mMTC -
(5th Generation massive Machine Type Communications) [5].
Muitas dessas tecnologias utilizam banda de frequências
abertas (Industrial, Scientific and Medical - ISM), como a
faixa de frequências de 900 MHz.

Entretanto, para a implementação dessas novas tecnologias,
se faz necessário o estudo e caracterização da propagação
em ambientes no qual elas operarão. Os modelos utilizados
para propagação outdoor ou de espaço livre nem sempre
são válidos para ambientes indoor, visto que a variabilidade
deste ambiente é muito maior para as pequenas distâncias

entre transmissor e receptor [6]. Além disso, os efeitos
decorrentes das caracterı́sticas do próprio ambiente, como
paredes, mobı́lia, a planta do local e o fluxo de pessoas também
afetam a propagação.

Uma grande quantidade de estudos buscam caracterizar o
ambiente de propagação indoor. Alguns avaliam a propagação
na faixa de 2,4 GHz [7], [8], outros na faixa de UHF abaixo de
1 GHz [9]–[12]. Uma das caracterı́sticas do ambiente indoor
que tem sido avaliada é a presença e a movimentação de
pessoas. Há um forte aumento da variabilidade do canal sem
fio com o aumento da quantidade de pessoas no ambiente,
o que impacta no desempenho de sistemas que operam neste
tipo de ambiente, tais como as redes sem fio [13]. Os trabalhos
avaliam este efeito nas faixas de frequências de 2,4 GHz [14]
e 2,6 GHz [15]. Contudo, há uma falta de estudos que avaliem
o efeito em frequências abaixo de 1 GHz. Com o aumento do
interesse na faixa abaixo de 1 GHz, principalmente em função
dos sistemas IoT, é importante avaliar os efeitos da presença e
movimentação das pessoas em ambientes indoor, em especial
os locais com alta capacidade de acomodação de pessoas.

Este artigo tem o objetivo de avaliar o efeito da presença
de pessoas no canal sem fio indoor por meio de medições
em banda estreita na frequência de 900 MHz. As medições
foram realizadas no Restaurante Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora, com a presença variável de pessoas,
simulando uma situação real de operação de um sistema IoT
em ambientes com uma grande densidade de pessoas.

O artigo está organizado da seguinte forma. A Seção II
descreve os equipamentos e o setup de medição utilizados.
A Seção III mostra o processo de calibração utilizado
para validar os equipamentos envolvidos na medição. Os
procedimentos utilizados na captura de dados estão descritos
na Seção IV e os resultados são discutidos na Seção V. A
Seção VI apresenta as considerações finais do artigo.

II. SISTEMA DE MEDIÇÃO

Para a caracterização de uma canal em banda estreita,
é necessário a transmissão de uma portadora na frequência
escolhida, além de um receptor sintonizado nesta frequência
e que possibilite o interfaceamento com o computador para
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automatização das medidas. Esta seção apresenta quais e como
foram montados os equipamentos do sistema de medição.

A. Transmissor

Para o transmissor, foi utilizado o gerador RF Agilent
N9310A [16], ajustado para a transmissão de uma onda
contı́nua (Continous Wave - CW) em 900 MHz, com uma
potência de 0 dBm. Foi utilizada uma antena dipolo de
microfita com polarização vertical presa a uma haste de PVC,
de forma que a antena permanecesse 1,60 m do chão.

B. Receptor

Para o receptor foi utilizado uma plataforma de Rádio
Definido por Software (Software Defined Radio - SDR),
na qual se pode utilizar um software para substituir
componentes comumente utilizados em hardware [12]. Assim,
foi empregada a plataforma Universal Software Radio
Peripheral (USRP) N210 [17] conectada a um computador
para controlar a captura de medidas utilizando-se a placa filha
de RF WBX 50-2200 MHz Rx/Tx [18]. Também foi utilizada
uma antena dipolo de microfita com polarização vertical a 1,60
metros do chão presa a uma haste de PVC. A antena dipolo
foi utilizada por ser omnidirecional, com o intuito de captar
os efeitos de multipercursos do ambiente avaliado.

Para o controle da USRP N210 e do processo de captura
das medidas, foi utilizado um notebook com um processador
Intel i5 6200U utilizando a distribuição Manjaro [19] do
Linux. Nele foi desenvolvido um script para a automatização e
salvamento das medidas para posterior tratamento estatı́stico.
O setup na recepção pode ser visto na Figura 1.

Figura 1. Setup utilizado na recepção.

III. CALIBRAÇÃO

Para garantir a confiabilidade e a linearidade da plataforma
USRP N210, se faz necessário a sua calibração e validação
frente a instrumentos de medições de bancada.

A calibração do receptor foi realizada com o gerador RF
Agilent N9310A. Ele foi conectado via cabo à USRP N210,
com um atenuador de 10 dB, na frequência de 900 MHz e sua
potência foi variada de -100 até 5 dBm. Observa-se uma boa
linearidade na calibração na faixa de -80 à 5 dBm.

IV. METODOLOGIA

As medições foram realizadas entre os dias 29/01/2018 e
26/02/2018 no Restaurante Universitário em seu horário de
funcionamento (11:00 às 14:00). Em virtude das férias dos
cursos de graduação, o Restaurante não estava totalmente
utilizado, funcionando com a metade de sua capacidade total.
A foto do local pode ser vista na Figura 2.

Figura 2. Restaurante Universitário.

Três cenários foram analisados:
(a) Restaurante vazio com as antenas com linha de visada;
(b) Restaurante cheio com as antenas sem linha de visada;
(c) Restaurante cheio com as antenas com linha de visada.

Durante as medições, o fluxo diário de pessoas no
Restaurante foi de aproximadamente 1200 pessoas. O número
de pessoas foi contado a cada intervalo de 30 minutos, de
forma a ter-se alguma informação sobre o fluxo de pessoas no
ambiente neste intervalo de tempo.

A Figura 3 apresenta a planta do Restaurante Universitário,
indicando quais mesas não estavam funcionando no perı́odo
de medição (mesas hachuradas). Para todas as medições, o
transmissor encontrava-se no ponto A. Para os cenários (a) e
(c), a antena receptora estava no ponto B. Já para o cenário (b),
a antena receptora encontrava-se no ponto C. A distância do
ponto A ao pontos B de 35 metros. O ângulo entre o ponto
A e C é de 4 graus e, portanto, a distância entre os pontos
também é de aproximadamente 35 metros.

O intervalo entre as amostras foi de 0,5 s. Para o cenário (c),
são analisados dois dias diferentes de medição. Será levado
em conta também o número de pessoas que passaram no local
num intervalo de 30 minutos.

Este trabalho objetiva investigar as variações decorrentes
do desvanecimento de pequena escala. Portanto, é necessário
retirar das medidas as variações de larga escala [20]. Para isso,
utilizou-se um filtro de janela móvel. Calcula-se então o valor
da média da envoltória da janela. A partir daı́, encontra-se
a envoltória normalizada dividindo o valor da envoltória do
sinal amostrado pelo valor RMS da média do sinal obtido pela
filtragem. Os valores resultantes deste processo correspondem
à variação de pequena escala da envoltória normalizada [21].

Deste modo, é possı́vel obter a função distribuição
acumulada (FDA) das amostras e compará-la com
distribuições que modelam o desvanecimento em pequena
escala. Neste trabalho, o comportamento das amostras
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Figura 3. Planta do Restaurante Universitário.

medidas foram comparadas as três distribuições descritas a
seguir [21]:

(i) Rice - Usada para modelagem de desvanecimento de
pequena escala em ambientes que possuem propagação
com linha de visada direta. A FDA da envoltória
normalizada ρ é dada por

Fp(ρ) = 1−Q1(
√

2k,
√

2(k + 1)ρ), (1)

em que k é o fator Rice e Q1(·) a função Marcum-Q.
(ii) Nakagami - Modela canais que apresentam clusters

de multipercursos, tendo suas componentes de atrasos
semelhantes e diferenças de fase. Sua FDA na forma
normalizada é

Fp(ρ) = 1− Γ(m,mρ2)/Γ(m), (2)

sendo Γ(·, ·) a função Gamma incompleta e m o
parâmetro Nakagami.

(iii) Weibull - Utilizada para estimar canais com
desvanencimento gerado por multipercursos que
torna o canal um sistema não-linear. Sua FDA na forma
normalizada é

Fp(ρ) = 1− e−ρ
α

, (3)

em que α representa a não-linearidade do meio de
propagação.

A distribuição de Rayleigh [20] pode ser considerada um
caso particular de cada uma das FDAs testadas, sendo obtida
quando k = 0, m = 1 ou α = 2 nas FDAs de Rice, Nakagami
e Weibull, respectivamente.

Cada FDA normalizada testada apresenta um parâmero (k,
m ou α) que deve ser ajustado de forma que a FDA se
aproxime o máximo possı́vel da FDA experimental. Buscou-se
então o parâmetro que resulta o menor erro quadrático médio
(EQM) dado por

EQM =
1

n

n∑
i=1

(Yi − Ŷi)2, (4)

sendo Yi o valor observado e Ŷi o valor estimado para melhor
aproximação possı́vel.

V. RESULTADOS

Um exemplo de parte das amostras das potências recebidas
em um intervalo de tempo de 450 s (900 amostras) para
cada um dos cenários citados na Seção IV pode ser visto na
Figura 4. Duas observações importantes podem ser obtidas
da Figura 4: (i) há uma diferença de quase de 10 dB entre
as potências médias dos cenários com e sem pessoas na
transmissão com visada, e (ii) o cenário sem visada apresenta
maior variabilidade de canal com a presença das pessoas do
que o cenário com visada.

Figura 4. Amostras de potência recebida durante 450 s para cenários (a), (b)
e (c)

As amostras, tais como aquelas apresentadas na Figura 4,
são processadas conforme apresentado na Seção IV. A partir
das amostras com apenas o desvanecimento de pequena escala,
é possı́vel realizar duas análises diferentes:

A. FDA de todas as amostras;
B. FDA de amostras separadas por quantidade de pessoas.
Os dois resultados são analisados a seguir.

A. FDA de todas as amostras

• Restaurante vazio com as antenas com visada: A
Figura 5 mostra as FDAs teóricas que melhor se
aproximam da FDA obtida a partir das medidas para o
cenário (a) (restaurante vazio com as antenas com visada).

• Restaurante cheio com as antenas sem visada: A
comparação entre as FDAs teóricas mais próximas da
FDA experimental para o cenário (b) encontra-se na
Figura 6.

• Restaurante cheio com as antenas com visada: Para
o cenário (c) foram analisados dois dias diferentes. Para
efeitos de comparação, utilizou-se os dados dos dois dias
para gerar uma única FDA, denominada 1+2, que pode
ser vista na Figura 7.

Os parâmetros das FDAs teóricas que melhor se
adaptaram às FDAs experimentais para cada cenário analisado
encontram-se na Tabela I. Os valores de EQM para cada FDA
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Figura 5. FDA para o restaurante vazio com as antenas com visada.

Figura 6. FDA para o restaurante cheio com as antenas sem visada.

teórica podem ser vistos na Figura 8. É possı́vel observar na
Figura 8 que a distribuição de Nakagami apresentou menores
valores de EQM, com a distribuição de Rice apresentando
valores de EQM muito próximos.

O comportamento da FDA de Nakagami nos cenários com
visada ilustra o efeito da presença de pessoas, conforme
mostrado na Figura 9. É possı́vel observar que o sinal se
torna mais variável diante da presença de pessoas, quando

Figura 7. FDA para o restaurante cheio com as antenas com visada.

Tabela I
VALORES DOS PARÂMETROS ENCONTRADOS PARA CADA CENÁRIO

Parâmetro
Cenário k m α

Vazio com visada 35161,982 17588,011 221,796
Cheio sem visada 6,426 3,774 3,731

Cheio com visada dia 1 103,133 51,693 13,895
Cheio com visada dia 2 92,130 46,131 12,110
Cheio com visada 1+2 135,605 67,566 15,242

Figura 8. Valores de EQM para estimação de cada distribuição.

se compara os cenários com e sem pessoas com visada direta.
No cenário em que não há visada direta, o sinal se torna ainda
mais variável.

Figura 9. FDA Nakagami para os três cenários.

B. FDA de amostras separadas por quantidade de pessoas

Nesta análise, a influência das pessoas no ambiente indoor
é detalhada ao se avaliar os parâmetros das FDAs para
concentrações diferentes de pessoas nos dias 1 e 2 do cenário
(c), definido na Seção IV. Desta forma, como há uma variação
da ocupação do Restaurante durante o seu funcionamento,
é possı́vel verificar o que acontece com os parâmetros das
distribuições com a variação da quantidade de pessoas.

Após fazer o tratamento dos dados dos dias 1 e 2 em um
ambiente de propagação com visada, obteve-se os resultados
apresentados nas Tabelas II e III.
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Tabela II
PARÂMETROS ENCONTRADOS DAS DISTRIBUIÇÕES E SEUS RESPECTIVOS

ERROS DO DIA 1.

Parâmetro Erro (×10−4)
Nº
de

pessoas
k m α Rice Naka-

gami Weibull

56 164,0615 81,3597 19,0835 3,99 3,81 12,26
116 177,0826 88,3342 18,8749 3,90 3,72 12,88
171 90,7126 45,5419 13,7727 5,16 4,76 14,42
212 66,0310 33,3475 11,4599 4,99 4,48 16,42

Tabela III
PARÂMETROS ENCONTRADOS DAS DISTRIBUIÇÕES E SEUS RESPECTIVOS

ERROS DO DIA 2.

Parâmetro Erro (×10−4)
Nº
de

pessoas
k m α Rice Naka-

gami Weibull

25 122,3820 61,5368 16,1732 10,02 9,36 22,10
100 133,5027 66,0420 15,7152 6,09 5,86 15,81
133 120,4541 60,7194 14,4820 5,66 5,24 21,98
233 66,3763 33,1671 10,2154 5,85 5,53 18,70
272 76,3830 38,5433 12,3307 4,90 4,39 15,16

Observa-se ao analisar as Tabelas II e III que a distribuição
que apresenta menor EQM para os dois dias é a de Nakagami.
Nota-se também que o número de pessoas no ambiente
influencia consideravelmente o parâmetro m da distribuição:
quanto maior o número de pessoas, na maioria das vezes,
menor o parâmetro m. Isto indica um aumento da variabilidade
do canal com o aumento da quantidade de pessoas.

VI. CONCLUSÕES

Com o aumento da quantidade de objetos conectados à
Internet, cresce o interesse em sistemas de transmissão sem fio
em faixas de frequência abertas abaixo de 1 GHz. Um cenário
tı́pico de aplicação dos sistemas IoT são os ambientes indoor
com grande quantidade de pessoas, tais como indústrias,
shoppings, hotéis e centros de convenções. Desta forma, é
importante investigar o efeito da presença de pessoas na
propagação do canal sem fio.

Este trabalho analisou, por meio da medição de nı́vel de
potência de sinal a 900 MHz, o efeito da presença de pessoas
em um ambiente indoor com grande concentração de pessoas.
Foram coletados dados ao longo de dois dias em cenários com
e sem visada. Observou-se um diferença na variabilidade do
canal ao se comparar o ambiente com e sem pessoas.

As amostras foram comparadas com distribuições
comumente utilizadas para modelagem das variações de
pequena escala. As distribuições de Rice e Nakagami
apresentaram melhor adequação às medidas. Os valores para
os parâmetros destas distribuições foram estimados, mostrando
concordância com o que era esperado. Observou-se que o
aumento da quantidade de pessoas aumentou a variabilidade
do canal, reduzindo o valor do parâmetro m de Nakagami ou
do parâmetro k de Rice.

Os resultados deste artigo contribuem para um melhor
entendimento do efeito da presença de pessoas no canal sem

fio indoor. Além disso, estes resultados podem contribuir para
o desenvolvimento de algoritmos para detecção e estimação
da quantidade de pessoas a partir da estimação do canal.
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Explorando a Segunda Camada do Modo Fantasma
de Transmissão em Sistemas G.fast
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Resumo— A crescente demanda de dados tem motivado o uso
de técnicas que aumentem a capacidade de transmissão de sis-
temas banda larga cabeados. O modo fantasma (MF) cria canais
de comunicação virtuais sem a utilização de pares trançados
adicionais, possibilitando ainda cascateá-los. Num cabo com 4
pares pode-se criar 2 canais fantasmas (1a camada) e cascateá-
los para criar um terceiro (2a camada). Apesar disso, os sistemas
cabeados só tem utilizado a primeira camada. Este artigo avalia
sistemas G.fast junto com o MF em multicamada. Realizaram-
se medições para cabos CAT5e e verificou-se a possibilidade de
alcançar até 10,7 Gbps para 48 metros.

Palavras-Chave— cabo de pares trançados, G.fast, modo fan-
tasma, sistemas cabeados híbridos.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas banda larga cabeados, como por exemplo a
chamada linha digital do assinante (DSL), tem proporcionado
um aumento expressivo da taxa de transmissão fornecida aos
usuários finais. Atualmente, o DSL está na 4a geração, tendo
sido padronizado pelo ITU (International Telecommunication
Union) sob o nome de G.fast. A recomendação associada [1]
define dois perfis de faixa de frequência para a transmissão
sobre pares trançados: de 2,2 MHz a 106 MHz e outro que
vai até 212 MHz. Nestas faixas é implementado modulação
multiportadora para alocação dos bits de informação. Desta
forma e utilizando técnicas de mitigação de interferência
do tipo diafonia (e.g., vectoring), é possível alcançar taxas
agregadas de até 1 Gbps ou 2 Gbps, respectivamente para
os perfis mencionados anteriormente, para enlaces de até
250 m de comprimento [1]. Por outro lado, os prognósticos
para a próxima década indicam que aplicações sob redes 5G
exigirão taxas de até 10 Gbps [2]. Nesse sentido, tecnologias
que possibilitem aumentar a capacidade de transmissão sobre o
cobre permitirão que tal meio de transmissão onipresente (e.g.,
redes Ethernet) ainda seja uma alternativa economicamente
viável para alguns sistemas 5G enquanto as redes FTTH
(Fiber To The Home - fibra até a casa) não se popularizam
plenamente, devido ao alto custo de implantação associado.

O modo fantasma de transmissão (MF) [3] é uma técnica
clássica utilizada a mais de 50 anos para o compartilhamento
de uma mesma linha por serviços diferentes (à época de sua
criação, serviços telefônicos e telegráficos). Recentemente,
pesquisas tanto acadêmicas quanto de setores da indústria
tem indicado a utilização do MF como forma de aumentar
significativamente a capacidade de transmissão dos sistemas
G.fast [4]. O MF permite a criação de canais de transmissão

virtuais adicionais sobre um mesmo conjunto de pares trança-
dos. Ou seja, tradicionalmente, dado um número “N” de canais
físicos (pares trançados), teria-se “N” canais de transmissão.
Ao utilizar o MF, é possível obter um número de canais de
transmissão maior que “N”, sobre os mesmos canais físicos.
Além disso, o MF possibilita a criação de camadas sobre-
postas de canais virtuais; ou seja, é possível criar um novo
canal virtual a partir da concatenação de dois canais virtuais
anteriormente criados. Tal forma de MF será chamada neste
artigo de “modo fantasma multicamada”. Outra vantagem do
MF está em utilizar transceptores diferenciais (transmissores e
receptores) do mesmo tipo usado pelos padrões DSL, e poucas
modificações seriam necessárias para sua implantação (e.g.,
aquisição de baluns para acoplamento do canal fantasma e
aumento do número de portas transceptoras). Assim sendo,
a aplicação do MF em sistemas G.fast pode viabilizar a
implementação da quinta geração de banda larga dos sistemas
DSL [5].

Apesar das características promissoras do MF multicamada,
todos os estudos apresentados até o momento na literatura se
restringem ao estudo do modo fantasma de 1a camada [4],
[6], [7]. Neste artigo apresenta-se uma avaliação de um sistema
G.fast utilizando MF de duas camadas. Mais especificamente,
foram feitas medições de função de transferência e de diafonia
(i.e., interferência entre canais) para cabos Ethernet CAT5e e a
partir delas determinou-se através de simulação computacional
a taxa de transmissão agregada que tais canais alcançariam ao
utilizar o G.fast conjuntamente com o MF em multicamada.
Assim, este trabalho visa demonstrar experimentalmente a
viabilidade do uso do MF multicamada, bem como investigar
quais características do sistema podem prevenir tal aumento
de desempenho.

Este trabalho está organizado como segue. Na Seção II o
modo fantasma de segunda camada é apresentado. Na Seção III
são apresentados os processos de medição utilizados para obter
as curvas de diafonia e função de transferência. Os resultados
obtidos a partir das medições são apresentados na Seção IV
enquanto na Seção V apresenta-se as conclusões do presente
trabalho.

II. MODO FANTASMA DE SEGUNDA CAMADA

O modo fantasma de transmissão tem por objetivo aumentar
a capacidade de transmissão de sistemas DSL através da
criação de novos canais comunicação sem a necessidade de
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utilização de pares trançados adicionais. Para tanto, duas for-
mas de sinalização são usadas simultaneamente para transmitir
informação de um conjunto usuários. Para um certo número
“N” de canais físicos, utiliza-se sinalização diferencial para
transmitir a informação de “N” usuários. Para a aplicação
desses sinais em cada canal, utiliza-se transformadores do
tipo balun. É possível transmitir um novo sinal diferencial
através da derivação central de dois desses transformadores,
aplicando sinalização em modo comum em cada um. Do
outro lado, a sinalização em modo comum que trafega em
cada um dos pares é aplicada a um novo transformador que
recompõe o sinal diferencial original. De forma análoga, é
possível utilizar dois canais fantasmas para trafegar um novo
sinal. Ou seja, se criaria um canal fantasma de segunda camada
ou informalmente um canal fantasma dos fantasmas. De forma
geral, log2N camadas podem ser criadas a partir de N pares
trançados (quando N é uma potência de 2), gerando N-1
canais fantasmas de um total de 2N − 1 canais, incluindo
os diferenciais.

A Fig. 1 apresenta uma ilustração da configuração utilizada
para a criação de canais fantasmas em um cabo de quatro
pares. É possível perceber que 7 canais de comunicação
são gerados: 4 canais diferenciais, 2 canais fantasmas de
1a camada e um de 2a camada. Consequentemente, todo o
potencial de transmissão de um cabo de pares trançados pode
ser explorado através do modo fantasma multicamadas, que
quase dobra o número tradicional de canais disponíveis.

VD1

VD2

VD3

VD4

VF1

VF2

VFF

RD

RD

RD

RD

RF

RF

RFF

Fig. 1. Configuração para transmissão simultânea de sete canais explorando
a segunda camada do modo de transmissão fantasma – 4 diferenciais, 2
fantasmas de 1a camada e 1 fantasma de 2a camada.

Por outro lado, o MF sofre degradação devido utilizar cabos
de pares trançados. A interferência que os pares trançados
geram entre si, chamada diafonia (crosstalk), é bem descrita
na literatura. Em linhas gerais, uma parte do sinal que de-
veria trafegar por um canal “vaza” para os outros através
de capacitâncias e indutâncias parasíticas existentes entre os
canais. O crosstalk é classificado em dois tipos: FEXT (far-end
crosstalk), quando o ponto de medição está distante do ponto
de injeção do sinal, e NEXT (near-end crosstalk), quando o
ponto de medição está próximo do de injeção do sinal. O
fato do MF criar novos canais virtuais sob os pares trançados,
inevitavelmente gera também novas fontes de vazamento de
sinal. Questões como desbalanço longitudinal dos pares e entre
os pares que formam os canais fantasmas podem intensificar
o nível crosstalk do sistema como um todo. A principal
causa de desbalanço nos canais fantasmas é a diferença na
taxa de trançamento dos pares [3], [4]. Adicionalmente, as
imperfeições existentes nos pares propiciam a conversão de

uma fração dos sinais diferenciais em sinais em modo comum
e vice-versa. Tal fenômeno é conhecido como conversão de
modos (CM). Por todas essas razões, os canais de 2a camada
devem ser cuidadosamente considerados numa implementação,
como será visto na seção de resultados deste trabalho. Outra
questão que tem impacto direto na taxa de transmissão de
um sistema é o nível de atenuação que o mesmo impõe ao(s)
sinal(is). Consequentemente, a avaliação de um sistema que
implemente o MF multicamada deve levar em consideração a
atenuação dos canais físicos e fantasmas, o nível de crosstalk
gerado por cada um deles e quais pares trançados são con-
catenados para formar os canais fantasmas de 1a e 2a camada.

III. MEDIÇÕES EM MODO FANTASMA

Foram usados nas medições os seguintes equipamentos e
dispositivos:
• Analisador de rede vetorial (VNA) Agilent E5071C

(9 kHz - 8.5 GHz);
• Dois baluns 0319NA da North Hills de 50 - 100 Ω

(100 kHz - 300 MHz);
• Dois baluns 0004NA da North Hills de 50 - 50 Ω

(100 kHz - 300 MHz);
• Cabo MULTILAN CAT5e U/UTP 24 AWG x 4P de 48 m

e 174 m;
• Conectores through, short, open e load adaptados para re-

alizar calibrações tanto para os canais diferenciais quanto
para os fantasmas.

O VNA é um equipamento capaz de medir as características
eletromagnéticas de componentes eletrônicos através do envio
de um pulso e análise da amplitude e fase do sinal recebido
ou refletido, a partir do qual é possível obter os parâmetros de
espalhamento S11 e S21 usados neste trabalho.

A. Setup de Medição Fantasma

O setup usado para realizar as medições de S11 e S21 dos
canais está mostrado esquematicamente na Fig. 2. O balun em
destaque é responsável por transformar o sinal vindo no VNA
(em modo comum) em um sinal em modo diferencial.

1

2

3

4

BALUN

VNA

(a)

BALUN

VNA

1
2
3
4
5
6
7
8

(b)

Fig. 2. Setup esquemático de medição: (a) dos canais diferenciais e fantasmas
de 1a camada; (b) do canal fantasma de 2a camada.

Para formar um canal fantasma de 1a camada é necessário
utilizar dois pares trançados de um cabo (Fig. 1), como o
CAT5e possui 4 pares, são encontrados 3 possíveis escolhas
para realizações do mesmo. Como cada par possui taxas
de trançamentos diferentes, essa escolha influencia no de-
sempenho do sistema. Neste trabalho é usado o critério de
trançamento parecidos baseados em estudos de [7]. Sendo
assim, os dois canais fantasmas de 1a camada são formados
respectivamente entre os pares azul e verde, laranja e marrom.
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As impedâncias características dos canais fantasmas foram
calculadas de acordo com métodos vistos em [8] usando os
parâmetros de espalhamento obtidos a partir das medições.
Foram encontrados para o canal fantasma de 1a camada 97 Ω
e para o fantasma de 2a camada 47 Ω. Dessa forma, foram
utilizadas nas medições um do canal diferencial e fantasma
de 1a camada baluns 0319NA da North Hills de 50 - 100 Ω
e para medir o canal fantasma de 2a camada baluns 0004NA
da North Hills de 50 - 50 Ω.

B. Medições de Função de Transferência (FT)

Para medir o canal diferencial, o par é inserido entre os
pinos 2 e 3 do esquemático mostrado na Fig. 2a. De acordo
com o que foi explicado na Seção II, o canal fantasma de 1a

camada se propaga através de dois pares do cabo, estando em
modo comum em cada par e diferencialmente entre os dois
pares. Sendo assim, uma forma de obter seus parâmetros, sem
de fato implementar a transmissão simultânea com os outros
canais, é simplesmente conectar o primeiro par nos pinos 1 e
2, e o segundo par nos pinos 3 e 4 da Fig. 2a.

Cabo

1 2 3 4

VNA

BALUN BALUN

(a) Fantasma de 1a camada
Cabo

1 2 3 4

VNA

BALUN BALUN

(b) Fantasma de 2a camada

Fig. 3. Configuração para medição de FT.

De forma análoga, já que o canal fantasma de 2a camada
trafega através de quatro pares do cabo, o mesmo pode ser
obtido ao conectar os dois primeiros pares nos pinos 1, 2, 3 e
4, e os dois últimos nos pinos 4, 5, 6 e 7 da Fig. 2b. Assim,
a Fig. 3 ilustra o procedimento realizado para medir a função
de transferência (FT) dos canais fantasmas conforme o que foi
dito anteriormente.

C. Medições de FEXT e Conversão de modo (CM)

O procedimento usado para medir o FEXT entre os canais
está ilustrado na Fig. 4. Devido às limitações desse setup
de medição que curto-circuita os pares para medir os canais
fantasmas de 1a e 2a camada, apenas algumas medidas de
FEXT podem ser realizadas, por exemplo, o FEXT entre o
canal fantasma de 1a camada e o canal diferencial como mostra
a Fig. 4a e o FEXT entre os canais fantasmas de 1a camada
como mostra a Fig. 4b.

A CM indica a parte do sinal diferencial que se converteu
para comum, ou vice-versa, em um mesmo par [9]. Devido
a configuração do modo fantasma, também pode haver CM
entre os canais fantasmas de 1a camada e os diferenciais que
o compõe, como mostra a Fig. 5a, pois o canal fantasma de 1a

camada transmite um sinal em modo comum e a leitura é feita
em modo diferencial. No caso ideal não deveria chegar sinal
no canal diferencial, porém parte do sinal em modo comum

Cabo

1 2 3 4

VNA

BALUN

BALUN

(a)
Cabo

1 2 3 4

VNA

BALUN

BALUN

T

T

(b)

Fig. 4. Configuração para medição de FEXT: (a) Entre fantasma de 1a

camada e diferencial; (b) Entre dois fantasmas de 1a camada.

se converte para modo diferencial. Além disso, o segundo par
que compõe o canal fantasma de 1a camada também contribui
para o sinal recebido no canal diferencial, através do FEXT.

Cabo

1 2 3 4

VNA

BALUN
BALUN

T

(a)

Cabo

1 2 3 4

VNA

BALUN

T

BALUN
T

(b)
Cabo

1 2 3 4

VNA

BALUN

BALUN

T

(c)

Fig. 5. Configuração para medição de CM: (a) entre o fantasma de 1a camada
e o canal diferencial; (b) entre o fantasma de 2a camada e o canal diferencial;
(c) entre o fantasma de 2a camada e o fantasma de 1a camada.

O mesmo raciocínio é estendido entre os canais fantasmas
de 2a camada e os canais diferenciais, como mostra a Fig. 5b,
e entre os canais fantasmas de 2a camada e os canais fantasmas
de 1a camada, como mostra a Fig. 5c. Nesse trabalho, a
análise das medições de CM da Fig. 5 também serão analisadas
como FEXT, pois não é possível determinar qual o tipo de
interferência dominante.

IV. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A. Função de Transferência (FT) e FEXT

Na Fig. 6a são apresentados uma amostra das funções de
transferências medidas. Apresenta-se três curvas: de um canal
diferencial, de um canal fantasma de 1a camada e um de 2a

camada. É possível perceber que ambos os canais fantasmas
têm o mesmo nível de atenuação, em torno de 6,5 dB/década
entre 10 e 100 MHz. A atenuação dos canais fantasmas tam-
bém é em torno de 1,5 dB menor que a atenuação dos canais
diferenciais, ao longo de toda a faixa considerada.

Com relação as Fig. 6b e Fig. 6c, tem-se a potência agregada
de interferência gerada por todos os canais diferenciais e todos
os fantasmas, respectivamente. Mais especificamente, as cur-
vas nessas figuras mostram o nível agregado de interferência
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que foi acoplada num canal diferencial, num fantasma de 1a

camada e num de 2a camada. É possível notar que o canal
fantasma de 2a camada é o tipo de canal mais suscetível
a interferências, apresentando o maior nível de interferência
acoplada dentre todos (curva preta na Fig. 6b). É possível
perceber também que o nível de interferência gerada de canal
fantasma para fantasma é praticamente equivalente entre os
mesmos, sendo que os canais diferenciais têm uma imunidade
marginalmente maior quanto a interferências geradas por
canais fantasmas (Fig. 6c).
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(c) Potência agregada dos FEXTs causados pelos canais fantas-
mas, acoplada em cada tipo de canal.

Fig. 6. Medições de FT e FEXTs.

B. Taxa de Transmissão
Avaliou-se o desempenho do sistema através da estimação

da taxa de transmissão de todos os canais utilizados (taxa
agregada), a partir da fórmula de Shannon definida em (1):

C = BW . log2

(
1 +
|H|2 . Pt

I + σ2

)
(1)

onde a capacidade do canal de transmissão (C) é função da
largura de banda (BW ), da atenuação do canal de transmissão
(|H|), da potência do transmissor (Pt), da densidade espectral
de potência (σ2) do ruído gaussiano branco aditivo e a soma
de todas as interferências que atingem o canal de transmissão
(I).

Considerando que na transmissão em sistemas G.fast os
dados são transmitidos através de um conjunto de k subcanais
independentes com largura fixa ∆f (i.e., utiliza-se o DMT -
Discrete Multitone Modulation), a capacidade total de trans-
missão do canal Ctot) será a soma das taxas de transmissão
de cada subcanal, definida em (2):

Ctot = ∆f
∑
m

∑
k

log2 (1 +
SNRk,m

Γ
), (2)

onde o SNRk,m é a relação sinal-ruído no tom k, escalada
por um fator Γ definido para o sistema atender às restrições de
taxa de erro de bit e m é a quantidade de modos de propagação
em uma transmissão.

Como o cálculo da capacidade de transmissão do canal leva
em consideração as interferências que afetam o sinal transmi-
tido, é considerado a utilização de técnicas de mitigação de
crosstalk entre os pares trançados que são coordenados por
um mesmo dispositivo. A técnica de pré-codificação utilizada
é o vectoring linear zero-forcing [10], que é essencial para
que o sistema alcance taxas de transmissão maiores. Assim,
a partir das medições de função de transferência e de FEXT,
pode-se calcular a taxa de transmissão alcançada pelo MF,
utilizando os parâmetros especificados para o padrão G.fast
[1], apresentados na Tabela I.

TABELA I. Parâmetros utilizados para cálculo da taxa e EVM.
Parâmetro Valor

Espaçamento entre tons (∆f ) 51,75 kHz
Gap de SNIR (Γ) 9,75 dB

Potência máxima (Pt) 4 dBm
Densidade espectral de potência do AWGN (σ2) -140 dBm/Hz

A Fig. 7 apresenta as taxas de bits alcançadas por cada um
dos canais que formam um sistema de transmissão simultânea
de 7 canais em modo fantasma multicamada (veja Fig. 1),
com ou sem a aplicação de vectoring. Devido aos altos níveis
de FEXT entre os canais mostrados nas Fig. 6b e Fig. 6c,
a taxa de cada canal sem vectoring não ultrapassa 150 Mbps,
tendo os canais diferenciais melhor desempenho que os canais
fantasmas. Ainda na Fig. 7, vemos que a taxa de cada canal
ultrapassa 1,5 Gbps quando o vectoring é aplicado, sendo a
taxa dos fantasmas melhores que as dos diferenciais. Isso pode
ser explicado pelo fato dos canais fantasmas terem atenuação
menor do que a dos diferenciais.
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Fig. 7. Taxa de transmissão por canal do MF de 2a camada.

Pode-se também analisar o impacto da utilização da 1a e
2a camadas do modo fantasma na taxa agregada de trans-
missão com ou sem vectoring em comparação com o modo
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diferencial, para CAT5e de 48 e 174 m (Tabela II). É possível
notar que quando não se utiliza vectoring, a implementação
da transmissão em modo fantasma, tanto usando apenas difer-
enciais e fantasmas de 1a camada (4 Dif. + 2 Fant.) quanto
a 2a camada (4 Dif. + 2 Fant. + 1 FF), tem um desempenho
menor do que usar apenas os modos diferenciais (4 Dif.), pois
o aumento do número de canais disponíveis não compensa o
aumento da interferência (FEXT) entre os mesmos. Por outro
lado, os resultados com vectoring indicam que com o devido
cancelamento do FEXT, a adição de novos canais virtuais à
transmissão permite alcançar taxas cada vez maiores. O ganho
ao explorar a segunda camada do modo fantasma chega a ser
1,76 vezes em relação ao utilizar apenas o modo diferencial
quando o vectoring é utilizado.

TABELA II. Taxas agregadas (Gbps) com ou sem vectoring e utilizando ou
não o modo fantasma multicamada em cabos CAT5e de 48 e 174 m.

48 m 174 m
Canais Sem Com Sem Com

vectoring vectoring vectoring vectoring
4 Dif. 1,842 6,125 0,72 1,522

4 Dif. + 2 Fant. 1,113 9,056 0,321 2,362
4 Dif. + 2 Fant. + 1 FF 0,584 10,781 0,261 2,761

C. EVM

O EVM (Error Vector Magnitude) é uma métrica que indica
a robustez do sistema ante à interferências [11]. Idealmente,
em uma transmissão digital, o receptor teria todos os símbolos
da constelação precisamente posicionados. Porém, interfer-
ências na transmissão desses sinais, causam desvios nesses
símbolos [11]. O EVM quantifica a magnitude do vetor de
diferença entre o símbolo com desvio e o símbolo de referência
da constelação, definido em (3):

EVM =

√√√√∫ T

0
(z′(t)− i(t))2dt∫ T

0
i(t)2dt

, (3)

onde z′(t) representa o sinal medido no receptor, i(t) repre-
senta o sinal transmitido e T representa o intervalo de medição.

O EVM depende da modulação usada no processo e precisa
estar de acordo com os limites padrões mencionados em
[12], quanto maior ele for, pior é o canal para transmitir
dados. Neste artigo, é utilizada uma constelação de 256 QAM
(Quadrature amplitude modulation), determinando um limite
máximo de 3,5 % para os níveis de EVM [12].

A Tabela III apresenta os resultados de EVM médio quando
aplicado vectoring à transmissão dos canais diferenciais (Dif.),
fantasmas de 1a camada (Fant.) e fantasma de 2a camada
(FF), calculados a partir das FT e FEXTs de cada canal. Os
níveis de EVM para o CAT5e de 48 m e 174 m estão abaixo
do limite máximo permitido em todos os canais. Sendo que
em ambos os comprimentos, o EVM dos canais diferenciais
é superior aos dos canais fantasmas, indicando que esses
apresentam melhores canais para transmissão que os próprios
diferenciais. Isso ocorre devido ao vectoring mitigar os FEXTs
entre os canais, deixando apenas o efeito das FTs, e como
os canais fantasmas possuem menores atenuações que os

diferenciais, estes tiveram menores EVM. Porém, percebe-
se que um aumento no comprimento em torno de 3,6 vezes
ocasionou um EVM de aproximadamente 31 vezes maior,
considerando o pior caso de 48 m e 174 m.

TABELA III. EVM(%) médio com vectoring dos canais do modo fantasma.
Comprimento (m) Dif. Fant. FF

48 0,090 0,075 0,070
174 2,820 1,406 1,250

V. CONCLUSÕES

Este artigo apresentou a avaliação experimental do modo
fantasma de transmissão com duas camadas. As medições de
função de transferência e diafonia foram feitas levando em
consideração a impedância característica dos canais fantasmas,
97 Ω para os fantasmas de 1a camada 47 Ω fantasma de 2a ca-
mada, e dessa forma, foram utilizados baluns que permitiam o
melhor casamento de impedância para cada caso. Os resultados
obtidos mostraram que devido ao alto nível de diafonia entre
os canais do modo fantasma, há a necessidade de aplicação
de vectoring para que o modo fantasma consiga efetivamente
agregar taxa de transmissão ao sistema. Apenas os canais
fantasmas contribuíram com mais de 4,65 Gbps de um total
de 10,78 Gbps em 48 m. Entretanto, caso vectoring não seja
utilizado, os canais fantasmas diminuem o desempenho do
sistema. Já os níveis de EVM dos canais ficaram abaixo de
2,82 %, dentro do limite permitido.
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Resumo—A interação entre luz e fônons é fortemente au-
mentada em cavidades ópticas micro e nanoescala e guias de
onda. Essa interação aprimorada possibilitou uma série de novas
funcionalidades baseadas na interação luz-som, tais como geração
de sinais de radiofrequência, supressão da dispersão de luz
estimulada e sondagem de modos fonoscópicos mesoscópicos.
O avanço dessas funcionalidades requer um controle preciso
da microestrutura dos espectros óptico e fonônico acústico do
sistema opto-mecânico acoplado. Nesta palestra, discutirei nosso
recente progresso neste campo que se baseia na padronização
de nano guias e cavidades dielétricas padrão para melhorar ou
suprimir a interação entre os fônons luminosos e acústicos.

Index Terms—Nanophotonics, optomechanics, nonlinear op-
tics, Brillouin scattering

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas optomecânicos têm recebido grande atenção
nos últimos anos por constituı́rem uma plataforma para diver-
sos experimentos em fı́sica, alguns clássicos com aplicação
eminente, como osciladores de rádio-frequência, atuação e
controle de cavidades ópticas [?], e também memórias ópticas
baseadas em transparência induzida [?]. E outros que exploram
a natureza quântica da matéria, como realização de medidas
quânticas não-destrutivas de intensidade da luz (quantum
non-demolition measurements) [?], estados mecânicos não-
clássicos, tais como superposição e emaranhamento de os-
ciladores mecânicos [?] e resfriamento de modos mecânicos
ao estado fundamental [?]. Neste trabalho apresentamos os
desenvolvimentos recentes do Laboratório de Pesquisa em
Dispositivos da Unicamp nesta área de pesquisa.

II. DISPOSITIVOS OPTOMECÂNICOS

A. Cristais optomecânicos

No Laboratório de Pesquisa em Dispositivos (LPD), estão
sendo investigados ressonadores micromecânicos que confi-
nam as ondas elásticas através de redes periódicas [?]. Esta
técnica é interessante pois permite o confinamento das ondas
elástica em regiões bastante diminutas e também a supressão
da dissipação por perdas de radiação de ondas mecânicas. O
possibilidade de confinar em pequenas escala permite o acesso
a modos mecânicos com frequências de vibração na faixa
de GHz, região com grande potencial no desenvolvimento de
osciladores de rádio-frequência.

Este trabalho foi financiado pelas agências de fomento brasieiras CNPQ,
CAPES, and FAPESP (grants 2012/17765-7, 2012/17610-3, 2013/20180-3)

Focamos a investigação destas estruturas utilizando dois
tipos de estruturas optomecânicas, um dispositivo é baseado
em cristais optomecânicos bi-dimensionais (ver fig. 1a), nos
quais os mecanismos de confinamento óptico e acústico são
baseados em bandas proibidas de propagação; e outro baseado
no confinamento hı́brido no qual a luz é confinada por uma
cavidade circular em modos WGM (whispering-gallery mo-
des), enquanto as ondas mecânicas são confinadas por bandas
proibidas (ver fig. 1e) de uma grade de Bragg fonônica (ou
cristal fonônico) unidimensional.

No cristal optomecânico a estrutura proposta é composta por
dois arranjos periódicos concêntricos, como mostra a fig. 1a. O
arranjo mais interno é uma rede hexagonal de buracos em uma
matriz de silı́cio, enquanto que o arranjo mais externo é uma
rede retangular de ressonadores quadrados de silı́cio acoplados
por finas vigas. O modo óptico da estrutura, mostrado na
fig. 1a-i, é confinado em um defeito linear criado pela ausência
de uma linha de buracos no centro da estrutura; o confinamento
horizontal é induzido por um aumento adiabático do perı́odo
dos buracos, o que aumenta localmente o ı́ndice de refração na
região. O arranjo hexagonal de buracos circulares é finalizado
em um arranjo quadrado de ressonadores mecânicos conecta-
dos por vigas, como mostra a fig. 1a-iii. Estes ressonadores
estão acoplados entre si e, como em um arranjo bidimensional
de massas e molas, podem resultar em um banda proibida para
propagação de ondas mecânicas que satisfazem a condição
de Bragg, com comprimento de onda λm ≈ 2Λ, sendo Λ
o perı́odo da rede. Como Λ ≈ 1.3 figsnm, espera-se que
exista uma banda proibida em torno da frequência mecânica
de fm = VSi/2Λ ≈ 3.3 GHz, sendo VSi a velocidade de
ondas longitudinais no silı́cio. A largura da banda proibida,
analogamente a cristais atômicos, depende do acoplamento
entre os ressonadores vizinhos; portanto a espessura das vigas
é crucial na determinação desta propriedade. A densidade de
estados mecânicos calculada é mostrada em tons de cinza na
fig. 1b, as regiões escuras indicam alta densidade de estados
enquanto as regiões em branco indicam baixa densidade de
estados (bandgaps); a inserção mostrada em cada gráfico
representa a célula unitária utilizada. De fato a banda proibida
encontra-se na região em torno de ≈ 3 GHz e bandgap é mais
largo na estrutura superior da fig. 1b, na qual a viga é mais
fina. Os espectros sobrepostos em cada figura foram medidos
nos respectivos dispositivos fabricados. Os modos em torno de
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vermelho na curva superior da parte (a). d,e) Imagem de microscopia eletrônica das cavidades do tipo bullseye f) Perfil espacial do modo óptico fundamental
(transversal elétrico) da estrutura, calculado numericamente. g)Transmissão óptica de um modo óptico da estrutura Bullseye. h) Espectro de rádio frequência
identificando os modos mecânicos da estrutura, as inserções representam o perfil espacial de deslocamento dos modos.

2.05 GHz só ficam dentro da banda proibida quando a viga é
mais fina (curva superior).

O confinamento simultâneo dos modos ópticos e mecânicos
nesta estrutura resultam em um forte acoplamento opto-
mecânico. Uma assinatura desta acoplamento forte é mostrada
na fig. 1c, no qual pode ser verificado o resfriamento e a
amplificação do modo mecânico em torno de Ωm/2π = 2.05
GHz. Nesta figura é mostrada a mudança da largura de linha
do modo mecânico como função da dessintonia (∆ = ωlaser−
ωcav) do laser em relação à ressonância óptica da cavidade
(fig. 1, parte inferior). Para dessintonias negativas frequência
do laser através da redução ou aumento da largura de linha
largura de linha do modo mecânico (γOM = γm − γ0), sendo
γm/2π e γ0/2π as largura de linha medidas na presença do
laser de resfriamento/amplificação e intrı́nseca (na ausência do
laser).

B. Cavidades Bullseye

Além dos cristais optomecânicos, também estão sendo ex-
ploradas cavidades com simetria circular [?]. Estas cavidades,
mostradas nas figuras 1(d,e), exibem um caráter hı́brido de
confinamento optomecânico: enquanto as ondas ópticas são
confinados na borda externa do disco pelo alto momento
angular dos modos ópticos, os modos mecânicos são vibrações
com simetria azimutal que podem ser confinadas na borda
do disco por reflexões de Bragg, justo na região do modo
óptico . As potenciais vantagens destas cavidades, em relação
aos cristais optomecânicos, seriam a expectativa de obter-se
um alto fator de qualidade óptico (Q > 106), o potencial de
integração em matrizes (arrays) de cavidades acopladas [?], e
a simplicidade no processo de microfabricação.

A estrutura fabricada é mostrada na fig. 1e e foi projetada
para ter uma banda proibida para propagação radial de ondas
elásticas em torno de fm = 2 GHz. O fator de qualidade
óptico obtido ainda precisa de melhorias, atualmente com o
valor de Q = 4 × 104 como pode-se notar pelo espectro de
transmissão óptico mostrado na fig. 1g). Entretanto, o confi-
namento simultâneo dos modos óptico e mecânicos na borda
externa da cavidade é suficiente para garantir um acoplamento
optomecânico apreciável, g0/2π ≈ 25 KHz. Como resultado,
conseguimos observar os modos mecânicos excitados pelo
equilı́brio com o ambiente diretamente na luz transmitida pela
cavidade, como mostra a fig. 1h.

C. Eliminação de perdas por interferência destrutiva

O escopo da nossa investigação está na eliminação dos
processos extrı́nsecos de dissipação em microressonadores
optomecânicos, que restringem os materiais e as geometrias
que podem ser exploradas [?] . Neste perı́odo foi finalizada
uma etapa da investigação dos mecanismos de dissipação
mecânica em micropás de silı́cio. Este tipo de ressonador,
mostrado na fig. 2a, é composto por duas micropás de silı́cio na
qual uma delas fica há 200 nm de uma cavidade óptica de mi-
crodisco. Estas micropás podem oscilar em modos simétricos
(S) ou anti-simétricos (AS), conforme ilustrado nas inserções
da fig. 2a. Um dos mecanismos de dissipação destes modos
de vibração decorre da radiação de ondas mecânicas através
do pedestal que sustenta as micropás. Já havı́amos verificado
que este mecanismo dissipativo é suprimido para os modos
AS, em razão da interferência destrutiva das ondas elásticas
emitidas pelas pás no ponto de suporte dos ressonadores. Este
mecanismo de dissipação é análogo ao sistema ilustrado na

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

903



e) g)

h)
f)

a) c)

d)

b)

10

20

40

D
is

pl
ac

em
en

t
N

oi
se

 (f
m

/H
z1/

2 ) Room T
Cryo T

10

20

40

D
is

pl
ac

em
en

t
N

oi
se

 (f
m

/H
z1/

2 )

-40 0 40
f-f0 (kHz)

0.5

1.0

2.0

5.0

Q
-fa

ct
or

 (x
10

4 )

25 50 100 200
Temperature (K)

Q
-F

ac
to

r (
×1

03 )

4

5

6

7

-150 -50 0 50
δ (nm)

1

2

3

Q
-F

ac
to

r (
×1

04 )

T-T0 (arb. units)

2μm

gap

Back
Paddle

Front
Paddle

γmγm

γm

S AS

Optical 
cavity

Figura 2. Ressonador optomecânico de microvigas com micropás. (a) Imagem de microscopia eletrônica mostrando a cavidade óptica de microdisco e o
oscilador mecânico de micropás. (b) Esquema ilustrativo de osciladores harmônicos que representam a dinâmica observada. (c,d) Espectros de radio-frequência
da luz transmitida pelas cavidades para os modos S(c) e AS(d).(e) Fator de qualidade dos modos S (pontos azuis) e AS (pontos vermelhos) medidas como
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e à direita o modo anti-simétrico. (g,h) Fator de qualidade mecânico medido para ressonadores com diferentes comprimentos da pá traseira.

fig. 2b: quando as massas em vermelho e preto oscilam em
contra-fase, a força resultante na massa da base (em cinza) é
nula e portanto a dissipação da base é minimizada; quando as
massas coloridas oscilam em fase, a força na base é máxima
e, portanto, resulta na oscilação e consequente dissipação de
energia através da massa cinza.

Foi realizada uma investigação detalhada em temperatu-
ras criogênicas que permitiu inferir os limites inferiores de
dissipação que podem ser suprimidos através da interferência
de ondas elásticas. Na fig. 2(c,d) são mostradas as densidades
espectrais de ruı́do mecânico (

√
Sxx) medidas para os modos S

(fig. 2c) e AS (fig. 2d); em temperatura ambiente e criogênica
(∼ 20 K). É óbvia a melhoria do fator de qualidade em baixas
temperaturas, assim como o estreitamento das ressonâncias
ou aumento do fator de qualidade. A redução dos picos é
consistente com a diminuição da amplitude de oscilação de
origem Browniana [?].

Esta melhoria substancial do fator de qualidade do modo
AS em relação ao modo S (QAS/QS ≈ 5) já foi indicada no
relatório anterior, nos últimos meses foram identificados os
mecanismos que definem o patamar de dissipação observado
em temperaturas abaixo de 100 K. Na fig. 2(c) é mostrada a
evolução do fator de qualidade dos modos de vibração S e AS
com função da temperatura da amostra. É evidente a saturação
do fator de qualidade em torno de (QAS ≈ 4 × 104) para
temperaturas abaixo de ≈ 100 K. Este resultado é intrigante
pois os mecanismos de dissipação intrı́nsecos dependem da
temperatura [?], [?], [?], porém os dados da fig. 2(c) apresen-
tam uma saturação. Uma explicação plausı́vel para este efeito
seria baseada em uma imperfeição na geometria das micropás,
resultando em uma interferência desbalanceado entre as ondas
emitidas pelas pás.

Para verificar esta hipótese, foram fabricadas diversos con-
juntos de micropás nas quais o comprimento da pá traseira
(ver fig. 2a) variava em relação à pá frontal em passos de
25 nm. Este conjunto de ressonadores foram caracterizados
e os fatores de qualidade mecânicos foram medidos em tem-
peraturas ambiente e criogênica. Os resultados são mostrados
nas figuras 2g (ambiente) e 2h (criogênica); sobrepostas aos
pontos experimentais estão os ajustes do modelo analı́tico
baseado no sistema de osciladores acoplados ilustrado na
fig. 2b. Os aspectos mais relevante deste conjunto de dados
são, os fatores de qualidade consistentemente superiores do
modo AS (em vermelho), comprovando a supressão de perdas
por interferência destrutiva, e a largura do pico em torno de
δ = −50 nm. A variação lenta do fator de qualidade em
torno do pico indicam que pequenas flutuações geométricas
não explicam a saturação do fator de qualidade em torno de
QAS ≈ 4 × 104. Estes resultados sugerem que algum outro
mecanismo de absorção material é responsável pela saturação
observada. Dentre os mecanismos de dissipação de fônons
conhecidos no silı́cio cristalino, os mais comuns são:

• dissipação termo-elástica: causada pelo fluxo irreversı́vel
de calor decorrente das variações de temperatura causadas
pela compressão e expansão do material; veja o gradiente
de temperatura induzido pelo efeito termo-elástico na
fig. 2(f).

• dissipação de Akhiezer: decorre da perturbação dos
fônons térmicos pela vibração do modo elástico em
investigação. A dilatação (ou compressão) desloca o
espectro de frequências dos fônons da rede cristalina que,
eventualmente relaxam para o equilı́brio em sucessivos
processos de espalhamento que envolvem perda de ener-
gia.
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• dissipação de superfı́cie: causada por absorção ou espa-
lhamento de fônons na superfı́cie do material, podendo
ser induzida por rugosidade ou mesmo adsorção de gases
na superfı́cie.

Dentre os mecanismos citados, o que poderia melhor explicar
a saturação observada seriam os efeitos de superfı́cie. De fato,
assumindo a presença deste patamar mı́nimo de dissipação, foi
possı́vel obter um excelente ajuste para o comportamento ex-
perimental do fator de qualidade como função da temperatura
(fig. 2e), considerando o mecanismo de Akhiezer como sendo
o único dependente da temperatura [?],

Q−1
AS (T ) = Q−1

rad(S)
+Q−1

surf +Q−1
akh(T ), (1)

Q−1
S (T ) = Q−1

rad(AS)
+Q−1

surf +Q−1
akh(T ), (2)

D. Espalhamento Brillouin em microcavidades acopladas

A interação entre ondas acústicas e ópticas em guias de onda
na micro e nano-escala são drasticamente alteradas. Além da
pequena área modal, que intensifica a interação optomecânica,
dois mecanismos de espalhamento de luz causados pela onda
elástica tornam-se simultaneamente importantes: um efeito
volumétrico, causado pela mudanças do ı́ndice de refração
devido à tensões induzidas — efeito foto-elástico—, e um
efeito de superfı́cie, causado pela deformação das condições
ópticas de contorno [?]. Estes dois efeitos podem causar
mudanças do ı́ndice de refração com sinais opostos, permitindo
o controle do espalhamento de luz por ondas elásticas, também
conhecido como espalhamento Brillouin.

O espalhamento Brillouin pode habilitar tanto a exploração
de fundamentos da fı́sica, como a transição entre o com-
portamento clássico e quântico em sistemas mesoscópicos,
quanto aplicações tecnológicas, tais como osciladores de rádio-
frequência de alta-performance. Em microcavidades, contudo,
o reduzido comprimento óptico e a fina largura de linha
adicionam restrições às leis de conservação de momento linear
e energia, exigindo que tanto o laser de bombeio quanto a
onda espalhada sejam ressonantes com a cavidade óptica. Estes
vı́nculos limitaram as recentes demonstrações de espalhamento
Brillouin à cavidades milimétricas, nas quais o intervalo
espectral livre é comparável com a frequência das ondas
elásticas, ou à cavidades extremamente multimodais, nas quais
os distintos modos transversais acidentalmente estão separados
pela frequência das ondas mecânicas. Em ambos os casos,
o resultado é que estas cavidades possuem o acoplamento
optomecânico bastante reduzido [?].

Através de cálculos analı́ticos e simulações foi investigada
a viabilidade de explorar o espalhamento Brillouin em um
sistema de microcavidades acopladas baseado em microdiscos
de silı́cio. Nós demostramos que o este sistema tem o potencial
de intensificar o retro-espalhamento Brillouin em dezenas de
GHz. O sistema acoplado é ilustrado na fig. 3a e é duplamente
ressonante com o laser de bombeio e a onda espalhada,
porém preservando as dimensões micrométricas necessárias
para atingir um forte acoplamento entre os modos ópticos e
mecânicos e portanto um alto ganho Brillouin. Na fig. 3c são
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mostrados os modos ópticos acoplados do par de microdiscos
e suas frequências como função da distância entre os discos.
Ajustando a distância é possı́vel controlar a separação entre
as frequências dos modos acopladas, permitindo ajustar tal
separação à frequência da onda mecânica. A fig. 3d ilustra as
possibilidade de casamento entre as frequências envolvidas na
interação.

Os modos mecânicos das cavidades de microdisco que po-
dem interagir eficientemente com os modos ópticos podem ser
divididos em três grupos, modos whispering-gallery, Rayleigh
e dilatacionais. Na fig. 3e são mostradas as taxas de acopla-
mento (g0) optomecânico para todos os modos mecânicos de
um microdisco com raio de r = 5 µm e espessura t = 250
nm. O acoplamento optomecânico em microdiscos possui
uma componente foto-elástica de volume (barras vermelhas
na fig. 3e) e uma de superfı́cie (barras verdes na fig. 3e).
Nota-se por exemplo que apesar dos modos dilatacionais (d1,2)
terem ambas componentes muito fortes, elas possuem sinais
opostos e resultam em um acoplamento lı́quido baixo (barras
pretas). Já os modos do tipo whispering-gallery (w) possuem
um baixo acoplamento devido a efeitos de superfı́cie, porém
um forte acoplamento de volume; a razão desta disparidade é
que os modos w possuem a maior fração de seu deslocamento
concentrada na componente azimutal (que não deformam
a superfı́cie da cavidade), enquanto os modos dilatacionais
possuem maior deslocamento transversal. O perfil transversal
do modo óptico e de alguns modos elásticos (destacados na
fig. 3e) são mostrados nas figuras 3(f-i).
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Resumo—Como uma alternativa para equações de taxa, 

discutimos o uso de modelo autorregressivo não linear com 

entradas exógenas (NARX) com a rede neural de estado de eco 

híbrido (ESN) - máquina de aprendizagem extrema (ELM) para 

previsão de ativação por laser. Os resultados revelaram excelente 

previsibilidade com erros baixos de 3,79%. 

Keywords— Laser de pontos quânticos, extreme learning 

machine, modelagem não linear autoregressive exógena, echo state 

network, modelo híbrido. 

I.  INTRODUÇÃO 

A classe de dispositivos LPQ (Lasers de Pontos Quânticos) 
se apresenta como alternativa aos baseados em poços quânticos, 
mais tradicionais, devido suas vantagens, tais como: reduzida 
corrente de limiar e grande largura de banda. Também tem 
importantes aplicações como lasers de alta potência e como 
geradores de pulsos óticos a partir de q-switching e mode-
locking [1].  

Entretanto, a modelagem e simulação de dispositivos 
semicondutores contendo nanoestruturas de reduzida dimensão 
constitui um considerável desafio e um obstáculo a ser superado 
no desenvolvimento de uma nova tecnologia, tendo como 
requisito a utilização de métodos eficazes, capazes de incorporar 
os efeitos causados pelos diversos fenômenos físicos presentes, 
permitindo assim que o modelo desenvolvido auxilie na 
interpretação de resultados experimentais e/ou na sua previsão. 

No intuito de suprir tal necessidade, a comunidade cientifica 
utiliza tradicionalmente dois tipos diferentes de modelagem de 
lasers de pontos quânticos: o modelo de descrição de 
microestados [2], que recai na mecânica quântica, sendo 
preferido entre a comunidade de físicos, e o modelo de equações 
de taxa, substancialmente mais simples e intuitiva, pois consiste 
numa descrição de dinâmica de populações, sendo mais 
adequada para a comunidade de engenheiros e 
experimentalistas, porém possui significativo esforço 
computacional [3]. 

Vale ressaltar que uma abordagem interessante para a 
implementação de modelos de microestados consiste na 
utilização de funções de Green tanto para situação de equilíbrio, 
quanto para a interação com injeção externa de elétrons (como 
no caso de ensaios de acendimento do laser), que configura não-
equilíbrio termodinâmico. Em essência, as funções de Green [4] 
vão definir a evolução da função de onda de um elétron a partir 
de operações de criação e aniquilação na forma de uma equação 

de movimento que depende do comutador entre o número médio 
de elétrons e o Hamiltoniano do sistema. 

Justamente nesse contexto o presente trabalho encontra 
espaço, a busca por modelos alternativos de aprendizado de 
máquina capazes de reproduzir e/ou prever as características de 
desempenho de lasers de pontos quânticos em operação contínua 
e pulsada. 

Uma alternativa a se buscar neste contexto, é a adoção de 
modelos que bem representassem a dinâmica não-linear 
existente na resposta destes dispositivos a entrada em degrau e 
impulso, de tal modo que seu comportamento temporal pudesse 
ser previsto. Isto seria importante porque a curva P-I poderia ser 
simulada, além do que, as características dinâmicas de 
desempenho (sobressinal, tempo de acomodação, fator de 
amortecimento, etc....) poderiam ser estimadas, juntamente com 
as características dos pulsos (largura a meia-altura, potência de 
pico, taxa de supressão), em caso de investigação de operação 
pulsada. Em outras palavras, isto significa fazer a identificação 
do sistema laser a partir de amostras de entrada e saída, as quais 
são respectivamente entendidas, em primeira aproximação, 
como a corrente elétrica injetada no dispositivo, e a potência 
ótica resultante na cavidade. 

A consideração acima implica conceber o laser sob 
acionamento direto como um sistema que pode ser bem descrito 
em tempo discreto pelo modelo NARX (Nonlinear 
AutoRegressive models with eXogenous inputs), um 
mapeamento não-linear que utiliza como entradas os valores 
atuais e passados do sinal de entrada e os valores atrasados do 
sinal de saída, produzindo uma estimativa da saída atual do 
sistema [5]. Uma abordagem para a estimação da não-
linearidade do modelo NARX é utilizar uma RNA (Rede Neural 
Artificial) e, mais especificamente, no presente trabalho, foi 
investigada a utilização da rede neural híbrida ESN-ELM. 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A. Modelagem de Lasers de Pontos Quânticos 

Para analisar e auxiliar o projeto de fontes laser que tenha 
pontos quânticos na região ativa, é indispensável a construção 
de modelos numéricos eficientes, seja do ponto de vista da 
descrição da riqueza intrínseca dos processos físicos envolvidos, 
seja do ponto de vista do esforço computacional. Neste sentido, 
de um lado estão os modelos de master-equations, em que os 
processos de scattering (captura, relaxamento, etc....) e de 
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recombinação são incluídos a partir de uma descrição de 
microestados enquanto do outro lado encontram-se os modelos 
de equações de taxa, em que os processos de scattering e 
recombinação são considerados a partir de tempos médios entre 
eventos, de mais fácil compreensão, e adotado pela maioria da 
comunidade científica em sua versão de multipopulações. 

Para um LPQ, a abordagem de multipopulações consiste, 
essencialmente, em separar a população total de pontos 
quânticos de um dispositivo em vários grupos menores, cada 
qual composta por pontos quânticos de propriedades espectrais 
similares. Este procedimento tem estreita relação com o espectro 
de fotoluminescência destes dispositivos, que revelam 
alargamentos em torno das linhas de emissão de estado 
fundamental, bem como de primeiro e segundo estados-
excitados. Ao proceder com o referido agrupamento, o que se 
está fazendo é uma amostragem do espectro de emissão do laser 
e uma atribuição de cada raia espectral a um dado grupo de 
pontos quânticos. 

Dentre os modelos de multipopulações já reportados na 
literatura, os mais eficientes contemplam uma enormidade de 
condições e/ou parâmetros [6] tais como o alargamento 
homogêneo devido ao tempo de dephasing excitônico [7] 
mecanismos de captura direta [8], a existência do segundo 
estado excitado [9], a existência de dinâmica distinta entre 
elétrons e lacunas [10]. Isto tem sido possível, entretanto, as 
custas de muito esforço computacional no cálculo das soluções 
dinâmicas de operação em modo contínuo e modo pulsado, o 
que aponta para a necessidade de novos modelos. 

B. NARX (Nonlinear AutoRegressive models with eXogenous 

inputs) 

O modelo NARX consiste em um mapeamento não-linear 
que utiliza como entradas os valores atuais e passados do sinal 
de entrada e os valores atrasados do sinal de saída, produzindo 
uma estimativa da saída atual do sistema. 

A Figura 1 ilustra a equação 1, que apresenta o modelo 
NARX para um sistema de entrada única e saída única. 

𝑦(𝑘) = 𝜙[𝑦(𝑘 − 1), … , 𝑦(𝑘 − 𝑛); 𝑢(𝑘), … , 𝑢(𝑘 − 𝑚 + 1)]    (1) 

onde u(k) e y(k) representam os valores de entrada e saída, 
respectivamente, do sistema no instante k , ao passo que m e n 
representam a ordem da entrada e da saída, e ϕ representa a 
função de mapeamento não-linear. 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Representação do modelo NARX (Modelo Paralelo). 

Em relação ao treinamento da rede NARX, pode-se utilizar 
dois modelos: o modelo Paralelo, onde a saída é realimentada 
para a entrada da rede feedforward como parte padrão da 
arquitetura NARX, e o modelo Série-Paralelo, cujo valor 
realimentado da saída é formado apenas pelos valores reais da 
saída do sistema [11]. 

C. ESN (Echo State Network) 

A ESN é uma RNA que possui três camadas distintas: 

camada de entrada, reservatório e camada de saída. A fórmula 

recursiva do ESN (sem conexões de realimentação de saída) é 

descrita da seguinte maneira: 

𝑥(𝑛) = tanh (𝑊𝑖𝑛𝑢(𝑛) + 𝑊𝑥(𝑛 − 1))           (2) 

𝑦(𝑛) =  𝑊𝑜𝑢𝑡(𝑢(𝑛), 𝑥(𝑛))                      (3) 

onde 𝑢(𝑛) é o vetor de entrada, 𝑥(𝑛) é o estado interno do 

reservatório e 𝑦(𝑛) é a saída. 𝑊𝑖𝑛, 𝑊 e 𝑊𝑜𝑢𝑡 são os pesos da 

camada de entrada, reservatório e saída, respectivamente [12]. 

D. ELM (Extreme Learning Machine) 

ELM é uma técnica de RNA feedfoward de camada oculta 

única feedforward (Single Hidden Layer Feedforward Neural 

Networks – SLFN) que escolhe aleatoriamente os nós ocultos e 

analiticamente determina os pesos de saída, cuja arquitetura 

possui as seguintes funções: 

𝑓𝐿(𝑥) = ∑ 𝛽𝑖ℎ𝑖(𝑥) = 𝒉(𝑥)𝜷

𝐿

𝑖=1

                    (4) 

ℎ𝑖(𝒙) = 𝐺(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑥)                               (5) 

𝛽 ∈ 𝑅𝐿𝑥𝑚min ||𝐻𝛽−𝑇||2 
                           (6) 

𝛽∗ = 𝐻ϯ 𝑇                                         (7) 
onde β = [𝛽1,..., 𝛽𝐿]t é o vetor peso de saída entre a camada 
oculta com L nós até m ≥ 1 nós de saída, e h(x) = 
[ℎ1(𝑥),...,ℎ𝐿(𝑥)] é a função não-linear de mapeamento, por 
exemplo, a saída do vetor da camada oculta em relação a entrada 
x, ℎ𝑖(𝑥) é a saída do i-ésimo nó oculto de saída. G(a,b,x) (com 
os parâmetros de nós escondidos (a, b)) é uma função contínua 
não-linear. H é a matriz de saída da camada oculta (gerada 
aleatoriamente) e T é a matriz de dados de treinamento e || || é o 

método de Frobenius. 𝐻ϯ  denota a matriz inversa generalizada 
Moore–Penrose de H [13]. 

E. Modelo Híbrido ESN-ELM 

Apesar do atrativo da simplicidade estrutural e eficiência 

do processo de treinamento da ESN, é possível obter uma 

melhora em seu desempenho através da utilização de camadas 

de saída não-lineares. Sendo assim, um modelo híbrido de rede 

neural artificial foi proposto em [14] utilizando uma ELM como 

camada de saída de um ESN, criando um modelo com 

treinamento supervisionado simples, e baseado apenas no 

combinador linear do ELM, ilustrado na Figura 2. 

 
Figura 2 - Modelo Híbrido ESN-ELM [15] 
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III. METODOLOGIA 

A. Características dos Dados Experimentais 

Para este trabalho, foram utilizadas as medições realizadas 
pelo Semiconductor Optics Group da Technical University of 
Darmstadt (Alemanha); consistem na potência óptica de saída 
filtrada no entorno do comprimento de onda da emissão do 
estado fundamental e excitado, para temperaturas de operação 
de 20℃, 40℃ e 50℃ em resposta a excitações do tipo injeção 
degrau de corrente. 

A resposta a cada excitação constitui, do ponto de vista da 
modelagem, uma série temporal que, no experimento de 
aquisição realizado, possui 510 amostras cada e no total são 324 
séries temporais, como descrito na Tabela 1. 

B. Modelagem NARX ESN-ELM 

Assim, foi implementado um algoritmo utilizando a 
modelagem NARX, como o treinamento tipo Série-Paralelo, 
onde se utiliza um modelo hibrido ESN-ELM resultando na 
seguinte equação de modelagem, e ilustrada na Figura 3: 

𝑃′(𝑛) = 𝜙[𝑃(𝑛 − 1), … , 𝑃(𝑛 − 𝑘); 𝐼(𝑛); 𝐸(𝑛); 𝑇(𝑛); 𝑡(𝑛)]   (8) 

onde P′(𝑛) é a potência óptica simulada no instante n, P(𝑛) é a 
potência óptica real (medida) no instante (𝑛), 𝜙 representa a não 
linearidade do modelo desempenhado pelo ESN-ELM, e 𝐼(𝑛) é 
a corrente de entrada, 𝐸(𝑛) é o estado a ser analisado; 𝑇(𝑛) é a 

temperatura de operação, e 𝑡(𝑛) é o tempo no instante (𝑛). 

 

 

 

 

Figura 3 - Representação do modelo Série-Paralelo NARX-ESN-ELM. 

Tabela 1 - Características dos Dados Experimentais 

Estado 
Temp. 

(ºC) 

Corrente min. 

 (mA) 

Corrente máx. 

 (mA) 

Qtde. Séries 

Temporais 

ES 20 64.9 139.9 76 

GS 20 64.9 139.9 76 

ES 40 114.9 185 71 

GS 40 114.9 185 71 

ES 50 170.9 200 30 

C. Normalização do Dados 

Ao contrário dos dados de potência ótica de saída do sistema, 
todos os dados de entrada de aprendizagem e teste são 
normalizados para o intervalo de [0;1] para o melhor 
funcionamento do algoritmo, evitando distorções, usando a 
seguinte equação: 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑛) =  
𝑥(𝑛)

𝑥𝑚á𝑥.

                                   (9) 

onde 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑛) é o dado normalizado, 𝑥(𝑛) é o dado original e 
𝑥𝑚á𝑥. é o valor máximo do dado. 

D. Treinamento e Testes 

Com a finalidade de alcançar o menor erro possível, sem um 
grande custo computacional, foram realizadas diversas 
simulações variando os seguintes aspectos do modelo: a 
quantidade de neurônios do ESN-ELM, quantidade de dados 
para o treinamento e a quantidade de saída realimentadas, como 
ilustrado na Tabela 2. 

Vale ressaltar que foi implementado 5 diferentes modelos 
especialistas NARX-ESN-ELM, um para cada par 
estado/temperatura, com a finalidade de aprimorar os resultados 
da implementação devido as características distintas das curvas 
analisadas, dificultando um modelo geral de predição do 
comportamento de LPQ. 

Tabela 2 - Variáveis das Simulações 

Variáveis Valor Min. Valor Máx. 

% Dados para treinamento 50% 70% 

Neurônios ESN 2 1.000 

Neurônios ELM 2 1.000 

Saídas Realimentadas 1 5 

E. Métricas de Avaliação 

As métricas utilizadas e detalhadas a seguir são comumente 
utilizadas para medir o desempenho de modelos de regressão, 
em que o objetivo é realizar a previsão de seu valor número de 
saída, avaliando-se o erro entre o valor real e o valor estimado 
do modelo. 

A Raiz do Erro Quadrático Médio (Root Mean Square Error 
- RMSE) é definido por: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

𝑛
                                  (10) 

onde 𝑒𝑡 é o erro da saída no instante t, que é obtido entre a 
diferença entre o valor real e o estimado pelo modelo e 𝑛 é o 
número de amostras de saída avaliados. 

Como consequência, quanto menor o valor RMSE, melhor 
será o modelo, porém esta métrica possui a desvantagem de 
erros menores possuírem menor importância em comparação a 
erros maiores. 

O Erro Absoluto Percentual Médio (Mean Absolute 
Percentual Error, MAPE) é definido por: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ |𝐸𝑃𝑡|𝑛

𝑡=1

𝑛
                               (11) 

onde 𝐸𝑃𝑡 é o erro percentual da saída no instante t e 𝑛 é o número 
de amostras de saída avaliados. 

Similar ao RMSE, quanto menor o valor de MAPE, melhor 
o desempenho do modelo em análise, mais possui uma 
penalidade maior para as previsões que superestimam os valores 
reais do que em relação aquelas que os subestimam, criando 
assim distorções. 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

909



A Estatístitca U de Theil foi desenvolvida visando avaliar o 
modelo de regressão com a previsão ingênua, que indica que o 
valor no tempo t será o valor da última observação, ou seja, igual 
ao valor obtido em t-1, sendo assim, qualquer modelo de 
previsão para séries temporais, linear ou não-linear, deve 
apresentar como requisito mínimo um desempenho melhor que 
ao da previsão ingênua. 

𝑈(𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙) =
√∑ (𝑌𝑡 − 𝑌𝑃𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛

√∑ (𝑌𝑡)2𝑛
𝑡=1

𝑛
+ √∑ (𝑌𝑃𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛

          (12) 

onde 𝑈(𝑇ℎ𝑒𝑖𝑙) é o valor de Estatística de U de Theil (U<1, o 
erro da estimativa é menor que o erro da previsão ingênua), ou 
seja, quanto mais próximo de 0, melhor o modelo de predição, 
𝑛 é a quantidade de amostras, 𝑌𝑡 é o valor de saída obtido pelo 
algoritmo e 𝑌𝑃𝑡  é a saída da previsão ingênua [16]. 

IV. RESULTADOS 

Com as diversas simulações, as configurações de cada 
modelo, cujos resultados foram os melhores alcançados, estão 
ilustrados nas Tabelas 3, onde é possível constatar que o modelo 
NARX ELM necessita de uma grande quantidade de neurônios 
para poder alcançar seus melhores resultados, e na Tabela 4 
visualiza-se a superioridade do modelo proposto em relação ao 
NARX ESN e NARX ELM, e seu ótimo desempenho do modelo 
proposto frente ao modelo NARX MLP, com seus valores de 
RMSE, MAPE e U (Theil) próximos, porém superiores, mas 
com a imensa vantagem de o tempo de processamento ser de 
apenas 0,09 minutos, 0,05% do tempo necessário para processar 
o modelo de melhor desempenho. 

Outra forma de visualizar o excelente resultado obtido pelo 
modelo proposto é a ilustração das potências óticas de saída do 
modelo, Figuras 4 e 5, onde pode-se chegar as seguintes 
conclusões adicionais: 

1. O NARX ELM possui resultado satisfatório apenas 
nas curvas com sobre potências baixas (Figura 5), e 
longos tempos de subida. Curvas com variações 
bruscas de valores e/ou tempos de subida 
relativamente pequenos não são modeladas 
adequadamente (Figura 4); 

2. O NARX ESN apesar de mostrar um bom resultado 
nas Figuras 4 e 5, dependendo da curva escolhida e 
da aplicação, não é recomendada devido ao alto 
MAPE  

3. NARX ESN-ELM e NARX MLP: ótimo 
desempenhos em ambas curvas de potências, com 
um mínimo de defasagem de fase em relação ao 
valor real. 

V. CONCLUSÕES 

A alternativa de modelagem da potência óptica de saída 

dos lasers de pontos quânticos semicondutores utilizando uma 

modelagem NARX em conjunto com a RNA ESN-ELM 

mostrou-se extremamente promissora, com RMSE, MAPE e U 

(Theil) relativamente baixos ao se comparar com o modelo 

NARX MLP, e principalmente ao se considerar o custo 

computacional inferior à outras modelagens, como a de 

multipopulações. 

Para futuros trabalhos, deverá ser avaliado os resultados 

com o laser em outras temperaturas de operação, além de 

comparar os erros obtidos nas simulações com os de outras 

modelagens tradicionais e seus respectivos custos 

computacionais. 

Especula-se, nesse tocante, a realização de um modelo de 

equações de movimento construídas a partir de funções de 

Green seja para o caso de equilíbrio (para estimar as curvas PI), 

seja para o estudo de transiente de ascensão, que contempla 

não-equilíbrio termodinâmico. 
Tabela 3 - Quantidade de Neurônios x Configurações de Modelos 

MODELO 
Estado/Temperatura (ºC) 

ES/20ºC GS/20ºC ES/40ºC GS/40ºC ES/50ºC 

NARX ELM 

(1ºOrdem) 
820 938 559 511 859 

NARX ESN 
(1ºOrdem) 

8 9 6 31 8 

NARX-

ESN-ELM 

(1ºOrdem) 

28 58 63 55 98 

NARX MLP 

(4ºOrdem) 
45 34 40 47 32 

Tabela 4 - Melhores Resultados Globais 

MODELO 
Resultados 

RMSE 

(mW) 
MAPE (%) U(Theil) 

Tempo 

(min) 

NARX ELM 0,0270 15,09 0,1365 1,55 

NARX ESN 0,0119 15,29 0,0593 0,04 

NARX-ESN-ELM 0,0037 3,79 0,0181 0,09 

NARX MLP 0,0029 2,09 0,0141 161,25 
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Figura 4 – Potência ótica de saída, no Estado ES, Temperatura de 40ºC e Corrente de 164.9mA 

 

Figura 5 – Potência ótica de saída, no Estado GS, Temperatura de 40ºC e Corrente de 164.9mA 
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aElectrical Engineering Dep., Federal University of Espı́rito Santo, Vitória, ES - Brazil.
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Abstract—The performance of Raman distributed temperature
sensors is strongly dependent on the receiver system used, since
the signal containing the temperature information has extremely
low intensity. Therefore, a noisy receiver can easily generate noise
levels that overlap the signal strength, unabling to detect changes
in this signal due to variations in temperature. The present study
will address a theoretical analysis based on the sensitivity of the
signal of interest with temperature in order to characterize the
receiver under performance requirements. The obtained results
with simulations allowed to identify essential requirements, such
as the components’ specifications to the electronic circuit of the
receiver taking into account the signal magnitude to be detected
and the performance of the desired sensor.

Keywords—Raman distributed temperature sensors, theoreti-
cal analysis, receiver.

I. INTRODUCTION

Distributed Temperature Sensors (DTS) are applied in
monitoring large structures such as mining, oil and gas
wells, power generation and supply plants, pipelines, power
transmission lines, among others [1]. The great differential
of these sensors, when compared with point sensors, is that
they allow to monitor multiple points along these structures
simultaneously.

DTS technology employs the optical fiber itself as a sensor
element, requiring no transducers along any optical path. Its
basic operating principle is to send high-power pulses along
the fiber to generate a spread spectrum due to the non-
linearities arising from the high energy density in the fiber
core. The component known as anti-Stokes (aS) of this spread
spectrum is temperature sensitive. Thus, by measuring the
amplitude of this signal along the fiber it is possible to raise
the temperature profile throughout the length of the fiber, of
course, respecting a given spatial resolution [1].

The main limitation in the temperature interrogation
mechanism described above is that the aS signal presents very
low optical intensity in the order of 100 nW [2]. Therefore, an
inadequate receiver can generate comparable or even higher
levels of noise that will be added to the signal power level
itself, unabling to detect temperature variations.

Techniques such as photon counting [3], coherent detection
[4] and spread-spectrum techniques [5] have been studied
extensively in order to improve receiver sensitivity. Specifi-
cally in [6], Ribeiro characterized a receiver system for an
DTS in terms of the bandwidth as a function the of gain
needed to obtain the correct aS signal. The frequency response

of the photodetector-amplifier allowed to evaluate the ability
to amplify the aS signal without distortion. It was concluded
from this analysis that there is a trade-off between bandwidth
and gain on the receiver performance.

In [7], a similar analysis to that described in [6] is performed
for a DTS based on the Incoherent OFDR technique. Both [6]
and [7] have reached the same conclusion that the limiting
factor of the system is given by the very low level of the aS
signal to be detected. In addition, in the works performed by
these authors made clear the trade-off between privileging one
parameter or another in system performance. It means that by
favoring parameters that increase the gain by amplification, it
enhances the signal to noise ratio (SNR), and consequently the
sensor range is improved, on the other hand, the bandwidth is
reduced that limits the spatial resolution too.

Therefore, changes at the hardware level of the receivers
in DTS are intrincated, requiring a detailed analysis of the
components of the electronic circuit. In this context, this work
will present a theoretical analysis that will direct in the design
the front end of the DTS receiving system. Such a model is
based on the sensitivity of the aS signal with the temperature
and the desired performance requirements.

From the proposed theoretical analysis it is possible to
identify fundamental requirements to improve the sensitivity
and performance of the receiver, such as: minimum allow-
able SNR, amplification gain, load resistance and bandwidth.
In addition to providing how such factors relate to DTS
performance criteria (spatial resolution, accuracy and range).
The work is organized as follows: In Sections II and III
we will approach the theoretical analysis developed through
simulations and low noise receiver requirements. In Section
IV the results obtained. The final considerations are presented
in Section V.

II. THEORETICAL MODEL

A. Receiver structure

The analysis performed here is focused on the front end of
the receiver, composed by a photodetector and a preamplifier.
The design of the front end considers a trade-off between the
DTS performance criteria, such as range, spatial resolution
and accuracy. The configuration as shown in Fig. 1 is a
transimpedance, adopted for providing high sensitivity along
with wide bandwidth (without equalization) [8].
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Fig. 1. Structure for the front end of the optical fiber receiver under analysis.
[9].

Where, Ip is the primary photocurrent generated in the
photodiode (here is an APD-avalanche photodiode), CT is the
total capacitance and RL is the load resistance.

B. Characterization of the measurand

The characterization of the measurand, is here denoted by
the physical parameter measured (optical intensity of the aS
signal) that contains the temperature information.

The design of the receiver for DTS should be started
by establishing the desired temperature accuracy and spatial
resolution values. Since regardless of the scheme of detection
used on aS signal, noise will be added to the signal. Then,
the starting point to this analysis is determining the minimum
noise level allowed for a given measured temperature accuracy.
The intensity of the aS signal can be defined as follows [10]:

IaS = PpnaSΓaS
exp (−αaSL)

αaSL

√
sinh2 (αaSL) + sin2 (kmodL)√

1 + (kmod/αaS)2
.

(1)
In (1), Pp refers to the angular frequency modulated pump

signal ωmod and the wave number kmod = ωmodngr/c, where
ngr is the group refractive index of the fiber core and c is the
speed of light in the vacuum. ΓaS is the aS signal capture
coefficient, αaS is the aS signal attenuation coefficient and L
the total length of the fiber medium. The term representing
the dependence of the aS signal on temperature is given by
the distribution of Bose Einstein [10]:

naS =
exp (−4E/kT )

1− exp (−4E/kT )
. (2)

Being4E the energy difference between a pumping photon
and a aS photon scattered. k is the Boltzmann constant, and
T is the absolute temperature of the fiber.

In order to determine the minimum level of noise allowed
in the system, we started with the sensitivity of aS signal with
the temperature, defined as follows [1]:

εaS =
1

IaS (T )

d (IaS (T ))

dT
. (3)

From (3) it can be illustrate the sensitivity of the aS signal
with the temperature, as shown in Fig. 2.

As an example, considering IaS = 100 nW and εaS =
0.8361 %/K at room temperature (300 K). Thus, the change
in the aS signal power to a temperature variation of 1 K
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Fig. 2. Sensitivity of aS signal to temperature.

is ∆IaS = 0.836 nW . This implies that if the noise level
is greater than ∆IaS , the temperature variation can not be
detected, no matter how sensitive the receiving system is.

Similarly, the minimum noise level becomes even lower
in applications where it is necessary to detect variations in
temperature of tenths of degree, which corresponds to values
lower than 8.36 pW .

III. LOW NOISE RECEIVER REQUIREMENTS

A. Minimum allowed SNR level

The noise levels discussed in Section II-B may seem rea-
sonable at first glance, however, we should not forget that
the power level of the signal is also very low. Consequently,
the second relevant factor here is SNR. Thus, we can to
derive from (3) an expression that provides the minimum SNR
allowed to detect a certain temperature variation δT :

SNRaSmin =
IaS

∆IaS
=

IaS
IaS · εaS · δT

=
1

εaS · δT
. (4)

Fig. 3 shows therefore from (4) minimum values of the SNR
for the aS signal so that a certain accuracy is reached. It is
also shown that for values of accuracy lower than 1K, higher
SNR values are required.

Nevertheless, according to Fig. 2 and 3 the minimum noise
level becomes much lower when high measuring tempera-
tures are involved. Consequently, to monitor regions with
high temperatures require a much more sensitive receiver.
This is justified since the aS signal is generated from the
interaction of the photons of the incident light on the fiber
and the molecules constituting the medium [11]. Then at high
temperatures, the molecular vibrations will be larger, i.e. the
molecules will absorb this thermal energy, moving to higher
energy states. Therefore the term ∆E in (2) will be increased,
resulting in a reduction of the sensitivity of the aS signal
with temperature. In other words, the temperature accuracy
is directly proportional to εaS .

Here two considerations are important. First, let’s define δT
as the accuracy of the sensor, i.e. the difference between actual
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Fig. 3. Minimum value of SNR as a function of accuracy for different room
temperatures.

and measured temperature values. Secondly, generally before
tracing the temperature profile, the aS signal is normalized
by another signal (Stokes). However, the latter is three orders
of magnitude higher than the first one and its dependence on
temperature can be neglected. This makes it unnecessary to
consider it in this approach.

B. Amplification gain

To achieve SNR from 30 dB to 50 dB as shown in Fig. 3,
it is necessary to amplify the signal without adding high noise
levels. An APD is adequate in this task because it allows to
detect as low as tenths of nW aS signal and amplify it by a
multiplication gain factor M . The relation between SNR and
M is defined by [9]:

SNR =
IaS ·RL · < ·M√

[2q (Idu + (Idm + IaS,r ·RL)M2 · F + i2n)]Bw

. (5)

Here, RL is the load resistance, < is the responsivity of
the detector, q is the electron charge (∼ 1.6 · 10−19 C), Idu
corresponds the leakage current, Idm is that part of the dark
current of the photodiode multiplied with the signal in APD,
IaS,r is the power of the aS signal reaching the APD, F is the
excess noise factor originated from the gain variability M , i2n
is the noise current spectral density, and Bw is the bandwidth
of the receiver.

Making the term
√

2q (Idu + (Idm + IaS,r ·RL)M2 · F + i2n)

which represents the total noise in the receiver equal ∆IaS ,
SNR = SNRaSmin

, and rewriting in terms of M we obtain
the following expression for the gain by amplification:

M =
SNRaSmin ·εaS · δT

√
Bw

RL · <
. (6)

From the equations (1), (6), and considering L = 20 km,
Bw = 100 MHz, RL = 100 kΩ, < = 1 A/W , behavior of
the gain as a function of the desired accuracy can be obtained.
Fig. 4 shows the APD gain.

From Fig. 4 the limits to measure temperature and accuracy
can be discussed. For a δT = 1 K, M is required to be 11.19,

0 2 4 6 8 10

Accuracy [K]

0

20

40

60

80

100

120

A
P

D
 g

a
in

Fig. 4. Gain of multiplication of the APD considering the values of
SNRaSmin

defined by the (4).

which is reached by most commercially available APDs [9].
However, a δT = 0.5 K requires an M = 22.39.

It seems intuitive to increase the gain by multiplying the
APD to obtain a better performance, however this increases the
value of Idm and consequently the total noise. It is important
to note that the aS signal’s power drops as it propagates in
the fiber. What implies that even high values of M will not
be strong enough to overcome the degradation of SNR with
distance. As shown in Fig. 5.
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Fig. 5. SNR versus APD gain for different sensor lengths.

Fig. 5 shows that there is a value of APD’s gain that maxi-
mizes the SNR in each curve. Consequently, one can determine
the gain evolution as shown in Fig. 6. The optimum values
of M would be less than 11.7. In addition, the maximum
range of the sensor (L) is also determined by the point of
intersection between the two curves (∼ 1 km), since beyond
that point the gain provided is not sufficient to overcome the
rapid degradation of the SNR.

The value of the Bw may move this optimal value of M ,
further limiting the sensor range. Therefore, is possible to find
its value that maximizes the range of the sensor (for a given
M ), as shown in the (7):
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Bwopt = Mopt (argmax (L)) . (7)

Fig. 7 illustrates how Bw affects the sensor range.
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Fig. 7. To the left: Optimum sensor range as a function of receiver bandwidth
for a given optimum gain value. On the right: Optimum APD gain.

From Fig. 7, we conclude that high Bw values (above 24.44
MHz) reduce the sensor range abruptly, this is due to the
reduction of the SNR and by the multiplication of the noise
along with the signal in the APD. It can also be observed that
there is an optimum point in this curve. Table I summarizes
some values of Bw and how they affect the sensor range for
a given optimum gain value.

TABLE I
RECEIVER BANDWIDTH OPTIMIZATION

Bandwidth (MHz) APD gain Sensor range (km)
102 12.7 1.0
73.5 12.5 1.5
50.0 11.7 1.9
16.3 10.6 4.0
4.08 9.87 5.0

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS

A. Spatial resolution

At this point the receiver’s design begins to gain complexity,
because trade offs arise in choosing the parameters. For
example, Bw affects not only the sensor’s range, but also its
spatial resolution δz.
δz in DTS is formally defined as: ”the distance over

which the sensor output corresponding to an abrupt transition
is spread, estimated between 10% and 90% points on the
transition” [1]. Therefore, we will take the contextual sense
of δz as being the smallest distance in the fiber on which it is
possible to know its temperature with precision. δz is defined
by [1]:

δz =
c · τ
2ngr

=
c

2Bwngr

. (8)

Where c is the velocity of light in vacuum, τ is the width
of the laser pulse, and ngr is the group refractive index of the
fiber core.

Commercial DTS generally employ values of τ = 10 ns,
corresponding to δz = 1 m. If we use a Bw = 16.3 MHz
(optimum value found in the previous analysis), it implies an
δz = 6.13 m. Therefore, this fact shows that δz is more
affected by the receiver system than by the pulse width of
the laser source.

In addition, τ = 10 ns ⇔ Bw = 100 MHz which limits
the range of the sensor to ∼ 1 km against the 4 km provided
by a Bw = 16.3 MHz (see Table I).

Given this trade off, an alternative is to set the value of
Bw, thus maintaining good sensor range values and accuracy
in temperature measurement, and look for other approaches
that improve spatial resolution. Since it is no use identifying
small hot spots on the fiber without precision.

Last but not least, we can obtain an ideal value for RL

(around 100 kΩ ) from (6)), as shown in Fig. 8:
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Fig. 8. SNR as a function of the load resistance.

B. Receiver sensitivity

The sensitivity of the receiver is described as the minimum
detectable optical power, which is the optical power required
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to produce a photocurrent of the same magnitude of the noise,
i.e. an SNR = 1 [9]. Consequently of (4), taken when the SNR
is 1 and ∆IaS = 8.36 pW (equivalent to the minimum level
of noise allowed to obtain an accuracy of 0.1 K), provides
us that in order to attain such accuracy the sensitivity of the
receiver must be Prec = -80.77 dBm.

Now, from the theoretical sensitivity that takes into account
the characteristics of the receiver is given by [9]:

Prec =

(
2q ·Bw

RL

)
Q2 (kAM + 1− kA) . (9)

Here, Q is the quality factor and kA is the ionisa-
tion coefficient ratio of the photodiode. Taking Q = 6,
corresponding to a bit error rate of 10−9 and kA = 0.7 [9], we
obtain Prec = -107.96 dBm, 27.2 dB below the value required
for an accuracy value of 0.1 K.

C. Optimum values obtained from the theoretical analysis

Fig. 9 illustrates some of the values of the parameters
obtained for the receiver of an DTS with the proposed theore-
tical analysis. In addition, was found an accuracy δT = 0.7
K, a spatial resolution of δz = 6.13 m and a maximum sensor
range of 4 km.
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Fig. 9. Optimum values obtained from the theoretical analysis.

TABLE II
SIMULATION PARAMETERS OF THE PROPOSED MODEL

Description Values
Attenuation coefficient of the aS signal (αaS ) 0.225 dB/km
Energy between photons pumping and aS (∆E) 50 meV
Temperature (T ) 300 K
Responsivity of the detector (<) 1 A/W
Duration of the laser pulse (τ ) 10 ns
Group refractive index of the fiber core (ngr) 1.5
Capture coefficient of the aS signal (ΓaS ) 4× 10−10 1/m
Laser signal power (Pp) 100 mW
Angular frequency modulated pump signal (ωmod) 18.85 kHz
Fiber length (L) 20 km
Wavelength of the aS signal (λAS ) 1451 nm
Quality factor (Q) 6
Ionization coefficient ratio (kA) 0.7

V. CONCLUSIONS

In this work the receiver of Raman distributed temperature
sensors is characterized by theoretical analysis that takes
into account the sensitivity of the signal of interest with
temperature. The theoretical analysis is validated with simula-
tions allowing us to precisely identify essential parameters in
the receiver design for DTS operation. Among the parameters
characterized are the minimum noise / SNR levels allowed
to detect tenths of degree of temperature variations, the op-
timum value for signal amplification gain, resistance value,
bandwidth, among other factors. In addition, all the analyzed
parameters are related to basic criteria in the evaluation
of sensor performance, such as accuracy, spatial resolution
and range. The developed analysis allows predicting and
directing the design of very low intensity signals reception
used in temperature fiber sensors, reducing the complexity
in designing such sensors when hardware level changes are
required.
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Abstract—This paper proposes the use of a highly non-linear 

fiber doped with 𝑮𝒆𝑶𝟐 as the gain medium for producing 
multiple wavelengths in a single laser, by cascading the 
Stimulated Brillouin Scattering (SBS) combined with the use of 
an Erbium doped fiber amplifier (EDFA) in a dual cavity 
configuration. Up to 25 wavelengths are generated in a 40 dB 
band using only 140 mW of pump power in a 10m of the Erbium 
doped optical fiber (EDF). The high non-linearity of the fiber 
used in the experiment allows the generation of the multi-
wavelength comb laser using 2 km of fiber in the presence of only 
modest levels of optical power. 

Keywords—Comb laser; Cascaded Brillouin Scattering; Fiber 
Laser 

 

I.  INTRODUCTION 

Timulated Brillouin Scattering (SBS) is a nonlinear 
phenomenon arises from materials with third-order 
nonlinearity. The concept can be applied to develop 

optical devices, such as, amplifiers [1], lasers [2], ultra-short 
pulsed sources [3] and frequency comb generation [4]. SBS 
arises from the coupling of an optical field to an acoustic wave 
trough electrostriction, in a process that can be described by the 
interaction of three main waves, conserving energy and 
momentum: an optical pump, an acoustic wave and a Stokes 
wave [5]. Initially the acoustic wave modulates the refractive 
index of the medium and the same scattering process can be 
viewed quantum-mechanically as if annihilation of a pump 
photon creates a Stokes photon and an acoustic phonon 
simultaneously. SBS has the property of generating a very 
narrow bandwidth counter-propagating wave at a constant 
frequency shift determined by material properties, which in a 
favorable configuration, can be cascaded to generate multiples 
Stokes lines creating an optical frequency comb (OFC) [6]. 

 The ability to generate multi-wavelength comb lasers in 
simple and compact fiber configurations have been attracting a 
lot of interest in the last decades due to the fact that it can find 
applications in many different areas such as precision 
measurements, short-pulse generation, microwave signal 
generation, telecommunications and sensing systems [7]. Since 
SBS in optical fibers usually is associated with low thresholds, 
narrow linewidth, and a small frequency shift (~11 GHz in 
Silica) it serves as an ideal effect to be used combined with 
other types of amplification such as Raman or the use of an 

Erbium doped fiber amplifier (EDFA) in order to be cascaded 
generating a multi-wavelength output [8]. 

Many SBS multi-wavelength fiber lasers have already been 
experimentally demonstrated in different types of 
configurations [9-11], representing the state of the art to this 
kind fiber comb laser. Coherent pulses of the order of ~10ps 
were generated using SBS, in a single cavity containing 10 km 
of a singlemode fiber (SMF), an EDFA pumped by 400 mW 
and a sagnac loop reflector [9]. In [10] the combination of an 
EDFA with a highly nonlinear fiber that combines SBS and 
Four-wave-mixing (FWM) in a single cavity generates multi-
stokes lines in a single-longitudinal-mode operation. The 
EDFA was pumped at 1480 nm with 165 mW of pump power 
and the Brillouin pump seed used was 12.0 dBm. Moreover, an 
OFC was achieved through a hybrid cavity composed of 11 km 
of a dispersion compensating fiber (DCF) in addition to a 30 
cm Bismuth-oxide erbium doped fiber and a Raman amplifier 
[11]. This configuration produced a total of 195 Brillouin 
Stokes lines across 28 nm bandwidth, however at a cost of 
using 1 W of pump power for the Raman amplifier in a 
complex configuration combining three different types of 
optical gains. 

 In this paper, we present the experimental demonstration of 
an all-fiber multi-wavelength comb laser capable of generating 
more than 30 spectral lines using only 2 km of GeO2 – co-
doped optical fiber as the Brillouin gain medium.  Each new 
Brillouin spectral line generated propagates through a 10 m 
EDFA with up to 140 mW of pump power, which is then 
reinjected in the GeO2-doped cavity as a new amplified pump 
cascading the SBS effect. Our configuration combining only 2 
km of fiber with a 20 m EDF using very modest powers can be 
a simple and stable solution, for instance, to serve as an optical 
multi-wavelength source for applications in WDM 
telecommunication systems. 

 

II. EXPERIMENTAL SETUP 

In order to generate the multi-wavelength comb through 
SBS we use the setup shown in Fig. 1. As a pump seed for the 
SBS we use a laser with linewidth of 1 kHz centered at 1565.6 
nm (Teraxion PS - TNL) with an output power that is tunable 
from 0.5 to 15 mW. This seed laser is amplified in a 20 m 
EDFA with a co-propagating pump at 1474 nm with powers up 
to 140 mW and is then injected in a loop cavity through a 
circulator in which we use 2 km of a highly-nonlinear Silica 

S
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fiber doped with GeO2 (OFS Raman Fiber) to generate
SBS. The GeO2-based fiber cavity has a Raman
coefficient (Rg) of 2.51 W−1.km−1 at 1550 nm for an un
polarized pump and an effective area (Aeff) of 18.6 μm
same wavelength, which is approximately 4.5 time
the effective area of a SMF, which is approximately 85 μm
1550 nm. The dispersion is -20.5 ps.nm−2.km
the losses are 0.33 dB/km at the same wavelength.

 

Fig.1 Representation of the experimental arrangement forming a cavity 
composed of the two rings for the generation of the comb laser

 

 The output of the SBS cavity is extracted through a 20% 
output coupler, which enters at a new cavity where 90% of it is 
recoupled with the original SBS-pump and amplified again at 
the 10 m EDFA before being reinjected into the GeO
fiber cavity as a pump source to cascade the SBS. The 
remaining 10% serves as the final output of the laser, which is 
analyzed by an optical power meter and an optical spectrum 
analyzer (OSA - Anritsu MS9740A) with a resolution of 0.03 
nm. For all results shown in section III the SBS
to 1 mW in order not to readily saturate the EDFA when the 
cascading SBS process starts. 

 

III. RESULTS 

 The output power as a function of the 
power can be seen in Fig.2. The lasing threshold 
pump power around 16 mW, highlighting the fact that the use 
of highly nonlinear GeO2co-doped fiber can reduce 
considerably the amount of power needed in order to generate 
a Brillouin laser. The low level of output power
attributed to the fact that in our setup the EDFA only serves to 
amplify the seed laser that enters in the cavity, but it does not 
circulate in the loop due to the circulator.
output power was -7.7 dBm achieved under a pump power of 
140 mW. 

(OFS Raman Fiber) to generate the 
cavity has a Raman gain 

at 1550 nm for an un-
) of 18.6 μm2 at the 
4.5 time slower than 

, which is approximately 85 μm2 at 
.km−1 at 1550 nm and 

the losses are 0.33 dB/km at the same wavelength. 
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Fig.2. The output power as a function of the

 

 The output spectra for different levels of pump power can 
be seen in Fig. 3 as expected, an increase in 1474 nm pump 
power enhances the cascading effect of the 
a pump power of 140 mW approximately 30 peaks. As can be 
seen in Fig. 2, even for a pump po
already observe a Brillouin stokes
GHz from the original seed laser at 1565.7 nm. The multi
wavelength cascading process is formatted by stokes and anti
stokes Brillouin shifts, as it can be seen already for pump 
powers as low as 50 mW. 

 As the percentage of doping GeO
this work was unknown, therefore,
power threshold was not estimated. However, it
the wavelength Brillouin frequency shift decreases with 
increasing doping percentage in the fiber
of Fig. 3, the value obtained for the Brillouin frequency shift 
was 0.078 nm ~ 10.03 GHz, be
literature for the Silica fiber which is 11.

  

Fig.3. The output spectra for different levels of 

 

 The amount of generated peaks for a specific bandwidth 
around the highest peak can be 

O
ut

pu
t p

ow
er

 [d
B

m
]

A
m

p
lit

ud
e 

[a
.u

.]

 
output power as a function of the 1474 nm pump power. 

output spectra for different levels of pump power can 
s expected, an increase in 1474 nm pump 

enhances the cascading effect of the SBS, generating for 
pump power of 140 mW approximately 30 peaks. As can be 

pump power of 20 mW, we can 
stokes peak shifted precisely 11 

GHz from the original seed laser at 1565.7 nm. The multi-
s is formatted by stokes and anti-

stokes Brillouin shifts, as it can be seen already for pump 

As the percentage of doping GeO2 in the fiber core used in 
therefore, the analytical value of the 

t estimated. However, it is known that 
the wavelength Brillouin frequency shift decreases with 
increasing doping percentage in the fiber. Observing the graph 

the value obtained for the Brillouin frequency shift 
ing smaller than the found in the 

which is 11.1 GHz. 

 
The output spectra for different levels of the 1474 nm pump power. 

The amount of generated peaks for a specific bandwidth 
around the highest peak can be observed in Fig.4 as a function 
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of the pump power. If we analyze a 10 dB bandwidth we can 
see that the maximum number of peaks within this band for a 
pump power of 140 mW is only 6. However, this value can 
increase to 10 if we consider a 20 dB bandwidth and 16 if we 
take in account a 30 dB band. For a 40 dB bandwidth, we can 
find 25 peaks, and looking at the complete spectrum we can 
obtain more than 30 different wavelengths. 

 
Fig.4. OFC produced using different values of pump powers. 

 The amount of generated wavelengths and the short space 
between the peaks of only 11 GHz allow such laser to be 
readily used in a WDM telecommunication system. A further 
increase in the quantity of obtained wavelengths and also in the 
output power can be done, for instance, by adding Raman 
amplification to the radiation passing through the GeO2-doped 
fiber. This is current work in progress.  

 

IV. CONCLUSION 

Here we experimentally demonstrated an all-fiber 
multi-wavelength comb laser based in the cascaded stimulated 
Brillouin effect. This was achieved using a dual loop cavity 
configuration and taking advantage of the high levels of 
nonlinearity obtained in 2 km of a GeO2 co-doped fiber. The 
use of such fiber as the Brillouin gain medium allowed the 
generation of more than 30 wavelengths using very modest 
levels of pump power. This simple and stable configuration 
can be further extended to different applications with the use 
of other nonlinear effects such as Raman amplification or 
Four-wave-mixing and specifically this kind of laser can be 
applied as Wavelength division Multiplexing (WDM) system. 
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Resumo — Neste trabalho são apresentados dois moduladores 

de grafeno desenvolvidos em simulação computacional que 

funcionam por efeito de eletroabsorção. O guia de onda 

polimérico de formato retangular e dimensões 2,2 m x 0,5 m 

está sobre uma estrutura capacitiva à base de grafeno. Para o 

primeiro modelo foi considerado como material dielétrico o 

nitreto de silício (Si3N4) e para o segundo o óxido de háfnio 

(HfO2). O objetivo da análise foi otimizar a espessura do material 

dielétrico para cada modelo considerando que o dispositivo 

deveria apresentar a maior razão de extinção e 

consequentemente a maior largura de banda possível, sem 

desconsiderar que o mesmo apresentasse um valor de tensão de 

comutação limitada em 10 V. O primeiro modelo proposto foi 

considerado ótimo para uma espessura do dielétrico de 25 nm, 

apresentando a razão de extinção de 0,077 dB/m e comprimento 

de 38 m que gera uma largura de banda de 7,47 GHz, onde se 

tem uma tensão de comutação entre 5,7 V e 9,4 V. O segundo 

modelo levou em consideração a limitação da tecnologia 

disponível para a fabricação de sua estrutura capacitiva que 

possibilita a construção da mesma até 50 nm de espessura. Para 

essa determinada espessura do dielétrico o dispositivo apresentou 

uma razão de extinção de 0,090 dB/m, comprimento de 33 m e 

por fim a operação em até 4,96 GHz com a tensão de comutação 

entre 3,3 V e 5,4 V.  

Palavras chaves — efeito de eletroabsorção; modulador de 

grafeno; guia de ondas de polímero; energia de Fermi.  

I.  INTRODUÇÃO  

A modulação eletro-óptica vem sendo usada durante muito 
tempo para a transferência de dados que se encontram na 
amplitude de corrente elétrica para uma portadora óptica. Para 
contornar as limitações devido ao gorjeio de frequência 
(conhecido do inglês chirp) que causa o alargamento no 
espectro do laser principalmente nas transmissões em alta 
frequência, tem sido utilizada a modulação externa [1]. Os 
primeiros moduladores externos funcionavam por efeito eletro-
óptico e para sua construção costumavam-se utilizar materiais 
como o LiNbO3. Através de uma tensão elétrica aplicada ao 
dispositivo, se consegue uma mudança no índice de refração do 
material e quando o feixe de luz propaga por ele, tem sua fase 
alterada, assim se consegue a modulação de fase pelo efeito 
eletro-óptico. Através da construção do dispositivo no modelo 
de interferômetro de Mach-Zehnder é possível modular a luz 
em amplitude após a alteração de sua fase pelo efeito eletro-
óptico [2]. 

Com o aumento da demanda por banda de transmissão, 
pesquisadores tem buscado novas tecnologias e novos 
materiais de forma a integrar dispositivos ópticos em outras 
plataformas. Foram-se desenvolvendo novos dispositivos como 
moduladores feitos à base de silício [3] e de polímero [4]. 

Depois da obtenção do grafeno pelos pesquisadores Geim e 
Novoselov [5], este material bidimensional vem sendo 
estudado em aplicações fotônicas, eletro-ópticas e 
optoeletrônicas [6]. Nos últimos anos, tem sido desenvolvido 
moduladores em guia de ondas de silício [7], nitreto de silício 
[8] e polímero [9] em que utilizam o grafeno como meio ativo. 

Esse trabalho apresenta dois novos modelos de 
moduladores que funcionam pelo efeito de eletroabsorção [7-
9], onde se utiliza o grafeno como meio ativo, guia de ondas de 
polímero, sobre um substrato de sílica (SiO2). A diferença entre 
eles é o material utilizado como o dielétrico da estrutura 
capacitiva e sua espessura. Para se determinar as espessuras 
ótimas em cada caso, buscou-se um estudo aprofundado 
através de simulações computacionais e levantou-se um estudo 
entre a espessura do dielétrico em relação à razão de extinção e 
a tensão de comutação necessária para que se faça a modulação 
pelo efeito de eletroabsorção. 

II. MODULAÇÃO PELO EFEITO DE ELETROABSORÇÃO 

A. Princípios de Funcionamento do Modulador  

A ausência de bandgap e a dispersão linear dos elétrons de 
Dirac são características do grafeno que permite a sintonização 
em uma extensa faixa de comprimentos de onda (todo espectro 
das telecomunicações ópticas). O nível de Fermi do grafeno 
pode ser alterado aplicando-se uma diferença de potencial, 
ocasionando uma mudança na taxa de absorção de luz no 
material. Isso faz com que a propagação da luz na região onde 
se encontra o grafeno possa ser modulada, ficando transparente 
ou opaco num determinado comprimento de onda na medida 
em que a tensão elétrica é aplicada. Desta maneira, há uma 
atenuação modulada na portadora óptica que se encontra 
guiada no polímero e seu campo evanescente interage 
fortemente com a estrutura capacitiva. Essa estrutura é 
composta de um dielétrico de espessura d entre duas camadas 
condutoras de grafeno [10].  

A Figura 1 representa o corte transversal do modulador 
eletro-óptico proposto para funcionar através do efeito de 
eletro-absorção. 
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A estrutura capacitiva é feita para receber através dos 
contatos elétricos a variação de uma diferença de potencial que 
fará a energia de Fermi comutar entre 0,35 eV e 0,45 eV. Em 
0,35 eV haverá alta absorção de luz no grafeno pelo fato de se 
ter o bandgap praticamente nulo entre as bandas de valência e 
de condução e isso acarretará em menor valor de potência 
luminosa transmitida. Porém, quando se tem 0,45 eV de 
energia de Fermi haverá uma ocupação até o limite do bloqueio 
de Pauli na camada de condução impedindo que novos elétrons 
transitem para a mesma, assim haverá pouca absorção de luz e 
então será transferida maior potência luminosa. Este conceito é 
utilizado para se obter uma modulação on-off [9].  

 

Fig. 1. Ilustração da estrutura de um modulador de grafeno (corte transversal). 

O material do guia de ondas deve ter o maior índice de 
refração em relação aos índices do substrato e do revestimento 
protetor. Isso fará com que a luz seja confinada em sua 
estrutura. Embaixo do guia de ondas e sobre o substrato se 
encontra um material dielétrico envolvido por duas camadas de 
grafeno. Uma camada ficará sobre o dielétrico e abaixo do guia 
de ondas e a outra camada ficará abaixo do dielétrico e sobre o 
substrato, assim formando uma estrutura capacitiva. Essas 
camadas de grafeno são estendidas até um contato elétrico cada 
uma e isso possibilitará a aplicação da diferença de potencial 
para poder se obter a alteração da energia de Fermi [7-9]. 

B. Pontos Ótimos da Variação da Energia de Fermi 

Em trabalho publicado por Kleinert et al. demonstrou que a 
melhor faixa de energia de Fermi para se gerar o efeito de 
eletroabsorção é entre 0,35 eV e 0,45 eV, pois é onde se 
consegue a maior alteração do potencial químico (ou 

coeficiente de absorção - atenuação) || do grafeno por 
variação da energia aplicada [9]. 

Uma série de simulações foram feitas utilizando o 
programa COMSOL Multiphysics®, onde se propôs um 
dispositivo modulador como o descrito na Figura 1. Então, se 

avaliou a atenuação em dB/m enquanto se variava a energia 
de Fermi aplicada ao dispositivo. Considerou-se a espessura do 
dielétrico de d = 20 nm apresentando o índice de refração n = 

2. Guia de ondas de polímero nas dimensões de h = 0,5 m de 

altura e w = 2,2 m de largura, apresentando o índice de 
refração de nw = 1,717. Para o revestimento superior que 
protege o guia de ondas também se considerou um material de 
polímero com índice de refração de ntc = 1,388 e suas medidas 

foram 1,35 m de altura por 6,6 m de largura. Como 
substrato, foi escolhido o material de SiO2 com índice de 
refração de nS = 1,45 [11]. Esses dados foram utilizados 
hipoteticamente com o intuito de se avaliar a atenuação em 
relação à energia de Fermi aplicada. Na Figura 2, está presente 

a curva que apresenta a atenuação (em dB/m) em relação à 
energia de Fermi aplicada neste dispositivo. 

  Ao analisar a Figura 2, torna-se perceptível que a faixa de 
0,35 eV a 0,45 eV é o espaço onde se necessita de menor 
variação de energia para uma maior atenuação. Para 0,35 eV de 

energia tem-se a atenuação de 0,099 dB/m e no ponto de 0,45 

eV é apresentado a atenuação de 0,022 dB/m, onde resultará 

em uma razão de extinção de: 0,099 dB/m – 0,022 dB/m = 

0,077 dB/m. Então, considerando uma profundidade de 
modulação de 3 dB, a estrutura capacitiva do dispositivo deve 
ser construída apresentando o comprimento de: L = 

3dB/(0,077dB/m) = 39 m. 

 
Fig. 2. Simulação da curva que representa a atenuação da luz em relação à 

energia de Fermi aplicada ao dispositivo. 

Os pontos de 0,30 eV e 0,50 eV também são uma opção 
para se projetar o dispositivo, mas deve-se considerar a 
necessidade de uma tensão de comutação não exagerada para o 
funcionamento deste. Em outras palavras, é necessário que o 
dispositivo funcione com baixa tensão de comutação e pode-se 
utilizar o valor dessa comparável com os moduladores 
convencionais que se encontra no mercado atual. 

As dimensões das demais partes do dispositivo (como as do 
guia de onda, espessura do dielétrico, dimensões do 
revestimento superior ao guia e outros) foram encontradas 
através de uma série de simulações onde se partiu de um valor 
e foi se otimizando ao analisar os resultados. Levou-se em 
consideração a necessidade do modo guiado estar bem 
confinado no guia de ondas com uma parte do mesmo 
passando dentro da estrutura capacitiva para que a luz tivesse 
uma forte interação com o grafeno e resultasse em uma boa 
profundidade de modulação. 

III. SIMULAÇÕES DOS DISPOSITIVOS 

A proposta deste trabalho é desenvolver os moduladores 
sobre um substrato de SiO2 que apresenta índice de refração de 
nS = 1,45 [11], o guia de ondas considerado na simulação pode 
ser fabricado através do material polimérico modelo B74-APC 
que apresenta o índice de refração nG = 1,717 [12]. 
Considerou-se um revestimento protetor sobre o guia de ondas. 
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Esse revestimento pode ser feito com o material sol-gel 
reticulado termicamente curável modelo LP33ND, com índice 
de refração nR = 1,388 [12].  

Na simulação foi considerado que o substrato apresenta as 
dimensões infinitas em relação às demais medidas do 
modulador. O guia de ondas e o revestimento protetor 
apresentam as mesmas dimensões dos usados na simulação 
hipotética anterior. 

Como materiais dielétricos foram escolhidos para análise o 

Si3N4 que apresenta a constante dielétrica relativa r(Si3N4) = 7,2 

e o índice de refração nSi3N4 = 1,9963 [9] e o HfO2 tendo r(HfO2) 
= 25 e nHfO2 = 2,07 [13, 14].  

Considerou a necessidade de o dispositivo apresentar uma 

boa (maior possível) razão de extinção dada em dB/m, o que 
levará a obtenção de um dispositivo de comprimento L menor 
possível para se ter a profundidade de modulação de 3 dB. Isso 
resulta em uma capacitância mínima para se ter um dispositivo 
operando na maior largura de banda possível. Isso pode ser 
avaliado ao se verificar as equações (1) e (2) [9]: 

 

  
        
   

 
(1) 

 

     
 

      
 

(2) 

onde C representa a capacitância do dispositivo, L e w são o 
comprimento e a largura da estrutura capacitiva 

respectivamente, r a constante dielétrica relativa do material 

dielétrico da estrutura capacitiva, 0 a constante dielétrica no 
vácuo e d a espessura da estrutura capacitiva. A largura de 
banda f3dB é calculada através da Equação (2), onde se 

considera R = 100  [7-9].  

A. Profundidade de Modulação 

A comutação on-off é conseguida através da variação da 
potência de luz que é transmitida através do modulador. Onde 
se tem uma determinada potência óptica para a representação 
do bit 1 e a metade dessa potência para a representação do bit 
0, sendo assim é obtida a profundidade de modulação de 3 dB. 

Na Figura 3, se encontram as curvas da variação da razão 

de extinção (dB/m) em relação a espessura d do dielétrico. 

A variação da potência de luz é obtida através da variação 
da energia de Fermi entre 0,35 eV e 0,45 eV para este caso. 
Onde se tem uma alta atenuação para 0,35 eV e uma baixa 

atenuação para 0,45 eV. Essas atenuações são dadas em dB/m 
pelo programa de simulação utilizado. Então, será necessário 
um determinado comprimento L da estrutura capacitiva para se 
obter 3 dB de profundidade de modulação. O L é calculado 
através da divisão do valor de 3 dB pela razão de extinção que 
é a subtração da atenuação da luz em 0,35 eV pela atenuação 
da mesma em 0,45 eV. 

 
Fig. 3.  Curva representativa da variação da razão de extinção (dB/ m) em 

relação a espessura d do dielétrico. 

Ao avaliar as curvas, torna-se perceptível que a razão de 
extinção sempre aumenta em relação a espessura, considerando 
os limites utilizados na simulação (5 nm < d < 100 nm). Porém, 
se faz necessário o desenvolvimento de dispositivos que não 
venham a necessitar do consumo excessivo de energia. Em 
outras palavras, a tensão necessária para a comutação da 
energia de Fermi não deve ser excessivamente alta.   

B. Tensão de Comutação 

A tensão de comutação necessária para a variação da 
energia de Fermi entre 0,35 eV e 0,45 eV foi calculada 
utilizando a seguinte equação:  

 

   
    

  

         
    

   
 

(3) 

onde VG representa a tensão necessária para se conseguir o 
valor requerido da energia de Fermi, d indica a espessura do 

dielétrico, e é a carga elementar do elétron 1,602 x 10
-19

 C, r a 

constante dielétrica relativa do material dielétrico, 0 a 

constante dielétrica no vácuo, sendo que seu valor é 10
-9

/(36) 
F/m. O ħ é a constante de Planck normalizada que apresenta o 
valor de 6,582 x 10

-16
 eV. O  F é a velocidade de Fermi e 

apresenta o valor de 10
6
 m/s. O EF é a energia de Fermi que se 

utilizou a variação de 0,35 eV e 0,45 eV [7-9]. 

A Figura 4 apresenta as curvas onde se tem a representação 
da variação da tensão VG para os valores de energia de Fermi 
em relação a espessura d dos materiais dielétricos em análise. 

Se estabeleceu para o HfO2 a curva em preto (quadrado) 
quando se considera EF = 0,35 eV e a curva em vermelho 
(círculo) ao considerar EF = 0,45 eV. Para o Si3N4 a variação 
está apresentada pela curva em verde (triângulo) para EF = 0,35 
eV e a curva em azul (triângulo invertido) para o EF = 0,45 eV. 
Por exemplo, a tensão de comutação quando se utiliza o 
modulador com o dielétrico Si3N4 para d = 25 nm é: 

VG(0,45eV) – VG(0,35eV) = 5,4  3,3 = 2,1 V.  
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Fig. 4. Representação da variação da tensão para os valores relatados da 

energia de Fermi em relação à espessura (d) dos materiais dielétricos. 

Analisando a Figura 4, verifica-se o aumento da tensão 
quando se aumenta a espessura d e para esse projeto considerou 
a tensão máxima a ser utilizada no valor de 9,5 V. 

Para o dispositivo onde se considerou o dielétrico Si3N4, 
conseguiu-se o valor inteiro de d = 25 nm para a variação de 
tensão de VG(0,35eV) = 5,7 V e VG(0,45eV) = 9,4 V. Esses 
valores são próximos dos apresentados em publicações de 
moduladores convencionais [4]. 

Analisando a Figura 3, no ponto onde d = 25 nm se obtém a 

razão de extinção de 0,078 dB/m resultando num L = 38 m 
que é o comprimento da estrutura capacitiva do modulador. 
Utilizando as equações (1) e (2) foi possível calcular o valor de 
capacitância C = 0,213 pF que indica uma largura de banda  
f3dB = 7,47 GHz ao considerar a resistência R = 100 . 

Já para o dispositivo no qual se considerou o HfO2 como o 
material dielétrico, é possível considerar um valor da espessura 
d bem maior, o qual irá possibilitar uma largura de banda f3dB 
bem maior. Porém, se torna difícil a fabricação da estrutura 
capacitiva com a espessura d do dielétrico maior que 50 nm 
pelo sistema de deposição ALD (Atomic Layer Deposition). 

Então, se considerou o valor máximo de d = 50 nm, onde se 
pode verificar as tensões VG(0,35eV) e VG(0,45eV) iguais à 3,3 
V e 5,4 V. Na Figura 3, tem-se os valor da razão de extinção de 

0,090 dB/m e para a profundidade de modulação de 3 dB, se 

calculou o comprimento da estrutura capacitiva  L = 33 m. 
Utilizando as Equações (1) e (2) obteve uma capacitância de 
valor C = 0,321 pF e a largura de banda f3dB = 4,95 GHz, 

considerando R = 100 . 

Percebe-se que a frequência de modulação está vinculada 

ao valor do fator d/r. Isso fica explicito ao avaliar as equações 
(1) e (2), nas quais pode-se chegar à equação (4): 

  

     
 

         
 
 

    


(4) 

onde a multiplicação da largura w pelo comprimento L da 
estrutura capacitiva representa a área desta. A largura de banda 

cresce proporcionalmente ao fator d/r. Porém, a tensão de 
comutação necessária para o funcionamento do modulador 
também aumenta em relação a esse fator. Esse fato pode ser 
verificado analisando a Equação (3) que também pode ser 
reescrita na forma da Equação (5):  

 

   
   

  

       
    

   
 
 

    
 

(5) 

O gargalo para desenvolvimento de moduladores nesse 
modelo que operem em altas velocidades está na necessidade 
de grandes valores das tensões de comutação para se conseguir 
frequências de modulação altas.  

É importante também ressaltar que quanto maior for o 
índice de refração do material dielétrico (utilizado na estrutura 
capacitiva) maior será a razão de extinção, que é um fator que 
fará o modulador apresentar maiores valores para a largura de 
banda.  

IV. LARGURA DE BANDA ÓPTICA 

Os moduladores foram desenvolvidos com o intuito de 
operação principalmente em torno do comprimento de onda de 

 = 1550 nm. O espectro óptico para todas as bandas de 
operação em telecomunicações está entre os valores de 1270 
nm a 1610 nm de comprimento de ondas, intervalo em que os 
moduladores também foram avaliados. 

 A.  Modulador com Dielétrico de Si3N4 

O espectro óptico para operação dos sistemas de 
telecomunicações por fibra óptica está localizado entre os 
valores de comprimento de ondas de 1270 nm e 1610 nm, 
tendo o comprimento de onda principal localizado em 1550 
nm. Na Figura 5, está presente a simulação dos modos guiados 
para os respectivos comprimentos limites do espectro óptico e 
também para o comprimento de onda principal.  

 
Fig. 5.  Imagens da simulação dos modos guiados para os comprimentos de 

onda de valores limites do espectro óptico utilizado para as telecomunicações 

por fibras ópticas e em  = 1550 nm. As setas horizontais representam o 
campo elétrico paralelo ao plano do grafeno denominado de modo TE. 

Os valores da razão de extinção em 1270 nm e em 1610 nm 
apresentaram diferenças menores do que 1% do valor em 1550 
nm. Desta forma, pode-se concluir que o modulador 
apresentando o comprimento da estrutura capacitiva de L = 38 

m pode operar em todo o espetro de telecomunicações 
apresentando a largura de banda de f3dB = 7,47 GHz com 
profundidade de modulação variando de forma praticamente 
desprezível em torno de 3 dB.  

B.  Modulador com Dielétrico de HfO2 

A simulação do formato dos modos guiados se encontra na 
Figura 6, onde se considerou os comprimentos de onda limites 
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do espectro óptico para operação das telecomunicações e 
também o comprimento de onda principal, 1550 nm. 

 
Fig. 6. Simulação do formato do modo guiado para os comprimentos de onda 
limites do espectro óptico de operação para as telecomunicações e para o 
comprimento de onda principal, 1550 nm. As setas horizontais representam o 
campo elétrico paralelo ao plano do grafeno denominado de modo TE. 

O valor da razão de extinção em 1270 nm (0,096 dB/m) se 
apresentou 6,26% maior do que do que o valor encontrado para 

1550 nm (0,090 dB/m). Já para operação em 1610 nm se 
obteve uma diferença (praticamente insignificante) de 1,2% do 
valor obtido em 1550 nm. Então, pode se concluir que o 
modulador opera para todo o espectro óptico das 
telecomunicações apresentando largura de banda de f3dB = 4,96 
GHz com profundidade de modulação variando de forma 
desprezível em torno de 3 dB.   

V. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram apresentadas duas propostas de 
moduladores a base de grafeno integrado em guias de ondas de 
polímero que funcionam por efeito de eletroabsorção, onde se 
procurou avaliar dentre dois tipos de materiais dielétricos a 
melhor espessura para a estrutura capacitiva em cada caso. 
Durante a avaliação, procurou-se a maior largura de banda 
possível sem ignorar a necessidade do dispositivo não 
apresentar valores extrapolados para a tensão de comutação. 

Para o modelo que considerou o dielétrico de Si3N4, foi 
encontrada a tensão de comutação entre 5,6 V e 9,4 V para d = 

25 nm, onde se obteve uma razão de extinção de 0,077 dB/m, 
que para a profundidade de modulação de 3 dB necessitou de 

um comprometo de L = 38 m e assim se obteve a largura de 
banda de f3dB = 7,47 GHz com variação praticamente 
desprezível ao longo de todo o espectro de transmissão óptico.  

Ao considerar o uso do HfO2 como dielétrico verificou-se a 
possibilidade de se ter um d bem maior que levaria a uma 
largura de banda mais alta. Porém, a tecnologia para fabricação 
que se conhece até o momento, possibilita a fabricação da 
estrutura capacitiva com espessura máxima de 50 nm. Então, 
para d = 50 nm foi encontrado uma tensão de comutação com 
valores entre 3,3 V e 5,4 V. A razão de extinção foi de 0,090 

dB/m, que mostrou a necessidade de o dispositivo apresentar 

um comprimento de L = 33 m que leva a largura de banda de   
f3dB = 4,96 GHz para toda a banda do espectro óptico de 
telecomunicações considerando a profundidade de modulação 
em torno de 3 dB. 

Estes moduladores apresentam dimensões possíveis para 
serem fabricados utilizando as atuais tecnologias de construção 

de micro e nano dispositivos. O desafio é otimizar e 
compatibilizar as técnicas já existentes com os processos de 
obtenção e processamento envolvendo os novos materiais 
bidimensionais. 
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Abstract— The seminal work by Dommel in the late 1960s 

fostered what was considered the one of the greatest revolution in 

power system analysis. Both the high efficiency and robustness of 

the developed methodology enabled the release of several high-

performance power systems computational tools, such as EMTP, 

ATP, PSCAD/EMTDC and others. Such tools have promoted the 

retirement of the old analog transient network analyzers and 

launched the power and control systems analysis in the digital 

age.  Dommel’s approach evaluates the step-by-step evolution of 

both voltages and currents through an assembly of resistances 

and current sources network that take into account the history of 

these values in the last computed step. We here intend to reach 

the same goal as Dommel’s by evaluating the “increments” of 

both voltages and currents with an assembly of resistances and 

sources network that take into account the “increment” history 

of these values in the last step. While Dommel methodology uses 

the trapezoidal rule for time integration, our work proposes a 

parametrized integration rule. Hence, the user is able to choose 

such parameter to verify its impact on the accuracy and on the 

oscillation dumper.  

 
Index Terms— Electromagnetic Transients, Power Systems 

analysis, Electric Circuits, Increments 

 

I. INTRODUCTION 

HE simulation of electromagnetic transients in the 

electric power system was highlighted by the original 

work by Dommel in 1969 [1]. The simple time representation 

of lumped parameters laws (R, L and C) and the application of 

the characteristic method for modelling distributed parameters, 

such as transmission lines (TL), solved by nodal analysis, lead 

to a conductance sparse matrix. The power of this formulation 

is that the linear equation system is stable once the matrix is 

positive defined. This characteristic is suitable for applying 

several optimized and fast-solver techniques [2, 3]. 

Dommel also proposed the representation of lumped 

parameters based on the application of the trapezoidal rule of 

time integration. This formalism allows conceiving an electric 

circuit composed of a current source with an internal 

conductance depending on the values of not only the voltage 

and current in the last evaluated instant (historic term), but 

also on the integration time step as shown in Fig. 1.  

The network of both lumped (R, L e C) and distributed 

 
 

parameters (TLs) becomes a network of conductance and 

current sources that enable us to solve it by the nodal analysis 

formalism.  

 

 
Fig. 1 Electric Circuit – Dommel Approach. 

 

The solution of the wave equation is the base of the lossless 

transmission lines model that results in the electric circuit 

shown in the Fig. 2. 

 
 

Fig. 2 Dommel Model for T.L.  
(a) Lossless transmission and (b) Electric Circuit. 

II. THE INCREMENTAL APPROXIMATION APPROACH 

The methodology developed aims to evaluate “increment” 

of both voltage and current at each time step over the time 

range specified in order to have the evolution of these values 

until the final instant, which are:  
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(2) 

 

The methodology proposed is a derivation of Dommel’s 

approach. Nevertheless, such methodology presents additional 

features for handling the non-linearity of the parameters. The 

advantage is that working with the “increments” of voltages 

and currents; the consideration of the non-linearity is simpler 

than working with its global values.  

A. Numerical Integration 

Fig. 3 shows the time variation of a value represented by 

function f(t) in the time step range between instant t and t+t. 

As t is short enough, the area under the curve can be 

evaluated by the product of a specific value of f(t) inside the 

time step considered by the time step t, as presented in Fig.3: 

 

 
 

Fig. 3 Numerical Integration. 
 

Let  be an integration parameter defined at each time step 

such as =0 at t and =1 at t+t. It is possible to define the 

expression of a generic value of the function within the 

interval as a function of  as: 

 
         

   
 

            

   
 (3) 

Therefore, 

 

                        (4) 

 

If f() is supposed constant within time step t, we can 

write: 

 

                              
    

 

 (5) 

 

Some specific values of  are worth discussing. For 

example, if =0 the methodology becomes the Backward 

Euler scheme. In turn, =1 reproduces the Forward Euler 

scheme. The classical trapezoidal rule used by Dommel in 

1969 is derived from =0,5. Another scheme that presents 

good results is the Galerkin one where =0.82. 

As verified later, the choice of  can impact not only the 

accuracy but also de oscillation of the final solution. 

B. Resistor 

Fig. 4 shows the resistor model during the interval. 

  

 
 

Fig. 4 Model for the Resistor. 

 

In this case, the well-known Ohm’s law easily represents 

the “increments” relation. Thus:  

 

                      (6) 

 

where Rdif is the differential resistance used in the last time 

step integration as shown in Fig. 5. 

 

 
Fig. 5 Differential Resistance. 

C. Capacitor 

The relation of both voltage and currents describing the 

behavior of the capacitor during the time interval t and t+t is 

expressed by:  

 

        
 

 
            

    

 

 (7) 

 

We can rewrite the previous equation applying (5) as 

follows: 

        
 

 
                            (8) 

 

Which, after some mathematical manipulations, results in: 

 

         
   

 
         

  

 
     (9) 

with: 

                      (10) 

 

                      (11) 
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We can simulate de previous equation (6) with the electric 

circuit of Fig. 6. 

 
Fig. 6 Model for the Capacitor. 

The series association of both resistance t/C and e.m.f. 

i(t)t/C enable us to evaluate the “increment” of the capacitor 

ends voltage as a function of the “increment” of current that 

flows between them at the same time step. 

D. Inductor 

Faraday law applied to the inductor gives the relation of the 

ends drop voltage and the current that flows between them at 

the time step of t and t+t by: 

 

        
 

 
            

    

 

 (12) 

 

Following the same procedure applied to the capacitor 

modelling, the increment equation for the inductor is: 

 

         
 

   
         

 

 
     (13) 

 

The electric circuit of  

Fig. 7 can simulate such “increment” equation. 

 
 

Fig. 7 Model for the Inductor. 

 

E. Lossless transmission line 

A couple of waves that travel at the propagation velocity 

      m     of both voltage and current is the basis of the 

model for the TL.  

Each wave front of v and i that reaches the TL ends disturbs 

both the voltage and current at this point. The “increment 

approach” evaluates the variation of these values separately, 

which are then added to the last one to compose the final 

results. 

Fig. 8(a) shows a TL end reached by a voltage wave of 

amplitude Vi and Fig. 8b represents the transient Thévenin 

electric circuit equivalent for this wave [4].  

 

 
 

Fig. 8 Propagation in a TL: (a) Wave Voltage and (b) Transient Thevenin 

electric circuit. 

 

Thus, the “increment approach” model for the Transmission 

Line can be understood from Fig. 9.: 

 

 
 

Fig. 9 The increment approach model: (a) Transmission Line; (b) The 

equivalent electric circuit for the “increment approach” model. 

 

The values shown in Fig. 9 are such that: 

             
      (14) 

             
      (15) 

By using the simple circuit presented in Fig. 10, we will 

discuss the method application. The input data for the 

simulation were:  

a) Time step t=50 s that results =20xt;  

b) Integration parameter =0.5 which reproduces the 

trapezoidal rule (Dommel’s approach). 
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Fig. 10 System analyzed. 

 

Fig. 11 and Fig. 12 shows the voltage results of the same 

problem extracted from the incremental approach and the 

PSCAD/EMTDC software package simulations, respectively. 
 

 
 

Fig. 11 The Increment Approach simulation for voltages. 

 

  

 
Fig. 12 The PSCAD/EMTDC simulation results for voltages. 

 

Fig. 13 and Fig. 14 shows the current results for the same 

problem obtained with the incremental approach and the 

PSCAD/EMTDC software package simulations, respectively.  

 
 

Fig. 13 The Increment Approach simulation results for currents. 

 

 

 
Fig. 14 The PSCAD simulation results for currents. 

 

The coherence of the results of both PSCAD/EMTDC and 

the “Increment approach” for voltage and current are high. 

III. OSCILLATIONS 

The trapezoidal numerical integration rule introduced by 

Dommel in 1969 [1] is the classical methodology used for 

most commercial electromagnetic transient software packages 

[5].  Despite its robustness, we have identified oscillations in 

the solutions in some simple cases that will be discussed in 

this section, which are not verified in the proposed method. 

Fig. 15 shows the simple case of a 50  two-wire TL 

excited by a “step voltage” source of 50  internal resistance 

feeding a 0.25 pF ideal capacitor that presented oscillation 

response when solved by using the trapezoidal time 

integration rule.  

 
 
Fig. 15 Transmission Line under study. 
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Fig. 16, Fig. 17, Fig. 18 and Fig. 19 show the results from 

two different situations with the same time step t=0.5ms: (a) 

Trapezoidal rule (=0.5) and (b) The Galerkin scheme 

(=0.82). The oscillation was observed using the trapezoidal 

rule, especially over the current, is non-negligible. No 

oscillation appears by using the Galerkin scheme due to its 

strong dumper effect. 

 
 

Fig. 16 Effect of the integration parameter on generator voltage for =0.5 and 

=0.82. 

 
 

Fig. 17 Effect of the integration parameter on load voltage for =0.5 and 

=0.82. 

 
 

Fig. 18 Effect of the integration parameter on generator current for =0.5 and 

=0.82. 

 
 

Fig. 19 Effect of the integration parameter on load current for =0.5 and 

=0.82. 

IV. CONCLUSIONS 

The “Increment approach” has demonstrated its potential 

for transient electromagnetic analysis of power systems. It has 

given robust enough when comparing its performance with 

results of simple problems simulated with commercial 

software, such as PSCAD/EMTDC. It is a new alternative for 

this type of phenomena. 

 As the network issued from the nodal analysis has only 

current sources and resistances, the coefficient matrix is both 

positive defined and sparse enabling the use of several 

optimized solver techniques. 

The parametrization of the time numerical integration 

showed its impact not only as a dumper oscillation but also in 

the accuracy of the results in the studied cases. The 

investigation in non-linear problems is the next step.  
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Resumo—A transformada óptica quase-conforme (QCTO) é
uma técnica que emprega transformações de coordenadas para
o projeto de dispositivos eletromagnéticos e controlar a progação
de ondas eletromagnéticas. Exemplos de sua aplicação são guias
de onda e mantos de invisibilidade. Geralmente a QCTO resulta
em um meio óptico com um índice de refração não-homogêneo.
A dedução deste índice de refração considera que a equação
de Helmholtz pode ser aplicada em um meio não-homogêneo.
No entanto, a partir do eletromagmetismo clássico, é conhecido
que a equação de Helmholtz não pode ser empregada em meios
não-homogêneos. Portanto, este trabalho estuda a validade da
aplicação da QCTO para o projeto de dispositivos eletromag-
néticos, assim como, sua capacidade no controle da propagação
das ondas eletromagnéticas. Os resultados indicam que a QCTO
funciona perfeitamente para o modo TE, porém o funcionamento
para o modo TM não é garantido, exceto se o gradiente do índice
de refração for desprezível.

Keywords—Transformada Óptica Quase-Conforme, Equação
de Helmholtz, Meios Não-Homogêneos

I. INTRODUCTION

A técnica denominada transformada óptica (TO) [1]–[3]
permite o projeto de dispositivos eletromagnéticos e vem
chamando a atenção de pesquisadores pois fornece grande
liberdade no controle da propagação de ondas eletromagné-
ticas. Alguns exemplos de projetos com a TO são mantos de
invisibilidade [4]–[9], lentes [10]–[13] e guias de onda [14]–
[17]. Seu funcionamento é baseada na invariância das equações
de Maxwell sobre transformações de coordenadas. Assim, a
TO fornece as propriedades eletromagnéticas, ou seja, a per-
missividade elétrica e permeabilidade magnética que levam ao
controle da propagação das ondas eletromagnéticas conforme
a geometria da transformação de coordenadas. Geralmente, a
TO resulta em meios anisotrópicos e não homogêneos na per-
missividade elétrica e permeabilidade magnética acarretando
grande dificuldade na implementação prática.

A fabricação de meios anisotrópicos e não-homogeneos
é difícil, porém progressos tem sido realizados com o uso
de metamateriais, os quais são materiais com propriedades
fisicamente possíveis embora não observadas naturalmente [6],
[8], [18].

Uma alternativa é utilizar mapeamentos quase-conformes
em 2D [5], [15]–[17] sobre os quais a equação de Helmholtz
se mantém invariante, e, deste modo, definindo um meio com
índice de refração não-homogêneo, cuja fabricação é mais fácil
comparado à um meio anisotrópico não-homogêneo na per-
missividade elétrica e magnética [19], [20]. Esta abordagem é

conhecida como transformada óptica quase-conforme (QCTO
- Quasi Conformal Transformation Optics).

A partir das equações de Maxwell, pode-se demonstrar que,
para um dado meio homogêneo sem cargas e sem correntes
[21], [22]: (

∇2 +
ω2

c2
n2
)
ψ(x, y) = 0 (1)

Onde ψ(x, y) é uma componente de campo elétrico (Ex, Ey
ou Ez) ou magnético (Hx, Hy ou Hz), n =

√
εrµr é o índice

de refração homogeneo de um dispositivo eletromagnético,
como um guia de onda, sem transformação de coordenadas
e ω é frequência da onda eletromagnética.

Em [1], foi demonstrado que a equação de Helmholtz é
invariante sobre transformações de coordenadas conformes em
duas dimensões (2D), as quais podem ser concisamente enun-
ciadas com funções complexas na forma w = f(z) = x′+ y′i
com z = x+yi. Neste caso, o operador Laplaciano antes (∇) e
depois (∇′) da transformação de coordenadas são relacionados
por ∇2 =

∣∣∂w
∂z

∣∣2∇′2. Assim, a equação de Helmholtz, após
uma transformação de coordenadas conforme, torna-se:(

∇′2 +
ω2

c2
n2∣∣∂w
∂z

∣∣2
)
ψ′(x′, y′) = 0 (2)

Como os operadores ∇ e ∇′ atuam sobre um mesmo
operando, e com o cálculo diferencial, tem-se que ψ′(x′, y′) =
ψ(x, y).

Para o projeto de dispositivos ópticos em 3D com a TO
quase-conforme, considera-se que um meio óptico possui o
índice de refração em 2D, que pode ser extrudado na direção
z [23]–[25], dado por:

n′ =
n2∣∣∂w
∂z

∣∣2 =
n2√(

∂x′

∂x

)2
+
(

∂y′

∂x

)2 (3)

Além do índice dado por (3), é considerado que a equação
de Helmholtz em (2) é válida para um meio não homogêneo,
ou seja, com índice n′ de (3). Neste caso, a solução da
equação (2) pode ser obtida tomando a solução da expressão
(1) e usando o mapeamento z → w para reposicionar as
componentes de campo uma vez que ψ′(x′, y′) = ψ(x, y).
Portanto, a QCTO utiliza o índice de refração n′ para deslocar
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os campos do ponto x, y para os pontos x′, y′ mantendo a
magnitude dos campos.

Em outras palavras, a equação de Helmholtz em uma
transformação conforme, com meio não-homogêneo, pode ser
interpretado como a equação de Helmholtz no sistema retan-
gular com índice de refração homogeneo. Esta interpretação
permite a definição do índice de refração n′, o qual leva ao
controle da propagação eletromagnética com o mapeamento
z → w preservando a intensidade de campo em cada ponto
deste mapeamento.

Neste contexto, é evidenciado a aproximação adotada na
QCTO devido ao uso da equação de Helmholtz em um meio
não-homogêneo como ponto de partida para a definição do
índice de refração n′ e a dedução do seu efeito na propa-
gação da onda eletromagnética com a transformação z → w
conjuntamente com a preservação da intensidade do campo.
As próximas seções realizam um estudo sobre a validade
da QCTO, particularmente, sobre as componentes transversão
elétrica (TE) e transversal magnética (TM).

II. DESENVOLVIMENTO

A partir das equações de Maxwell, na ausência de cargas e
correntes, demonstra-se que se ε′ e µ′ não forem homegeneos,
então:

∇2 ~E −∇∇ · ~E = µ′ε′
∂2 ~E

∂t2
− ∂

∂t

(
~H ×∇µ′

)
(4)

∇2 ~H = µ′ε′
∂2 ~H

∂t2
+
∂

∂t
( ~E ×∇ε′) (5)

As equações (4) e (5) demonstram que a equação de
Helmholtz não é válida para os campos ~E e ~H . Assim, o
efeito que seria obtido pela QCTO na propagação de ~E e ~H
não é válido quando n′ =

√
ε′µ′ e n′ é dado por (3).

Para facilitar a fabricação, o meio óptico concebido pela
QCTO não deve possuir resposta magnética. Neste caso µr =
1 e assim a equação (4) se transforma para:

∇2 ~E −∇∇ · ~E = µ′ε′
∂2 ~E

∂t2
(6)

A simplificação apresentada em (6) não é suficiente para
admitir que o campo ~E satisfaz a equação de Helmholtz devido
a presença do termo ∇∇ · ~E.

Para o caso particular onde o índice de refração em 3D é
obtido pela extrusão na direção z do perfil de índice n′ =

√
ε′r

em (3), então ∇ε′r = (ex, ey, 0). Além disso,

∇ · ~D = 0

∇ · ε′r ~E = 0

~E · ∇ε′r + ε′r∇ · ~E = 0

∇ · ~E = −
~E · ∇ε′r
ε′r

(7)

A equação (7) aplicada para a componente TE, ou seja, ~E =
(0, 0, Ez) em conjunto com o fato de que ∇ε′r = (ex, ey, 0)
implica que ∇ · ~E = 0. Portanto, a equação (6), para um
meio sem resposta magnética, transforma-se na equação de
Helmholtz para o campo Ez do modo TE.

Portanto, os efeitos previstos na propagação do campo
quando o índice n′ em (3), extrudado na direção z, é utilizado,
ou seja, mapeamento de acordo com a transformação de
coordenadas e preservação da magnitude são mantidos para
a componente Ez do modo TE.

As componentes Hx e Hy envolvidas no modo TE também
respeitam a transformação de coordenadas devido às equações
de Maxwell. Por outro lado, a magnitude destes campos não
é preservada, pois, neste caso, a equação de Helmholtz não
é atendida como indicado por (5). Todavia, a preservação da
magnitude do campo magnético não é crítica para a maioria
dos projetos de dispositivos ópticos.

Em conclusão, a QCTO é válida para o controle da pro-
pagação do modo TE. Para o campo TM, no entanto, não é
garantido os efeitos da QCTO, uma vez que a equação de
Helmholtz não se aplica a nenhuma das componentes Hz,
Ex e Ey quando n′ =

√
ε′r. Caso o gradiente do índice de

refração possa ser desprezado em um determinado projeto com
a QCTO, os efeitos da QCTO na propagação serão válidos
também no modo TM, pois as expressões em (4) e (5) se
aproximarão da equação de Helmholtz.

A próxima seção apresenta os resultados numéricos em
que os quais confirmam os efeitos nos campos do modo TE
anteriormente mencionados.

III. RESULTADOS NUMÉRICOS

Esta seção evidência o comportamento teórico esperado
para os campos Ez, Hx e Hy no modo TE mencionados
na seção anterior. Neste sentido, um exemplo de guia de onda
curvo de 90o projetado com a metodologia apresentada em
[15] é utilizado. Os parâmetros no projeto deste guia foram
escolhidos de modo a produzir um elevado gradiente de índice
de refração cujo perfil é apresentafo na Fig. 1.

Figura 1. Perfil do índice de refração do guia de onda curvo de 90o.
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As Figs. 2 e 3 ilustram, resultado da simulação para as
componentes de campo Ez, Hx e Hy do modo TE. O
comprimento de onda utilizado foi λ = 3100µm.

Figura 2. Simulação das componentes de campo do modo TE. a) Ez
no guia sem transformação; b) Ez no guia transformado; c) Hx no guia
original; d) Hx no guia transformado; e) Hy no guia original; f) Hy no
guia transformado. Os campos Hx e Hy não preservam sua magnitude após
transformação de coordenadas.

As Figs. 2 e 3 demonstram que o campo Ez percorre a
geometria da transformação de coordenadas mantendo sua
magnitude. Os campos Hx e Hy também percorrem a ge-
ometria da transformação, contudo, não há a preservação da
intensidade do campo. Estes resultados confirmam as previsões
teóricas descritas na seção II para o modo TE.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho abordou o efeito da aproximação adotada na
QCTO, ou seja, o uso da equação de Helmholtz em meios
não-homogeneos na dedução das propriedades de dispositivos
eletromagnéticos projetados com a QCTO e seus efeitos na
propagação de ondas eletromagnéticas. Foram investigados os
efeitos dessa aproximação para as componentes de campos E
e H.

Caso o meio óptico definido pela QCTO seja sem resposta
magnética e obtido por uma extrusão de um índice em 2D,
foi demonstrado que a equação de Helmholtz é válida para a
componente Ez no modo TE. Portanto, os efeitos previstos

Figura 3. Simulação dos componentes de campo do modo TE. a) Norma
de ~E no guia sem transformação; b) Norma de ~E no guia transformado; c)
Norma de ~H no guia original; d) Norma de ~H no guia transformado.

pela QCTO na propagação desta componente de campo são
válidos, ou seja, o campo propaga conforme a transformação
de coordenadas e mantém sua magnitude. Embora para as
componentes Hx e Hy do modo TE a equação de Helmholtz
não seja válida, estas componentes de campo também acom-
panham a geometria da transformação devido as equações de
Maxwell preservar sua magnitude. No modo TM nenhuma
das componentes de campo são descritas pela equação de
Helmholtz e, consequentemente, os efeitos previstos pela
QCTO não são aplicáveis para as componentes de campo Ex,
Ey e Hz, exceto se o gradiente do índice de refração for
desprezível.

Por fim, pode-se afirmar que a QCTO em 2D é plenamente
válida para o projeto de dispositivos eletromagnéticos, sem
resposta magnética, que atuam sobre o modo TE.
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Resumo—Neste artigo, é realizado o estudo teórico de um
sensor de ressonância plasmônica na configuração de Emissão
Acoplada por Plasma de Superfı́cie (SPCE). Um arranjo planar
de nanopartı́culas metálicas do tipo Core-Shell, modelados como
nanodipolos, é acoplado à estrutura do sensor. A modelagem
eletromagnética do dispositivo foi realizada através do método
do potencial magnético via Função de Green Periódica (PGF)
3D. Foram gerados resultados de campos elétrico e magnético
no comprimento de onda 632,8nm. Para validação do método
analı́tico, foram realizadas análises do caso limite, em que
as partı́culas se encontram distantes uma das outras, sendo
comparadas com trabalhos publicados. Por fim, são apresentados
alguns resultados e discussões sobre a convergência das séries na
PGF cossenoidal.

Palavras-chave—Sensor SPCE, Estrutura Multicamada, NPM
Core-Shell, Função de Green Periódica, Método Análitico.

I. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de novos dispositivos ópticos, baseados
em nanoestruturas metálicas, tem levantado grande interesse
nas duas últimas décadas. Isso se deve a capacidade recente
de miniaturização destes dispositivos e, principalmente, a ver-
satilidade em diferentes aplicações, como em sensoriamento,
eletrônica, óptica e eletromagnetismo [1-4]. A interação entre
metais e ondas eletromagnéticas, no espectro óptico, produz
um comportamento oscilatório coletivo no gás de elétrons
livres do metal em fase oposta ao campo incidente. Este
comportamento está diretamente relacionado à componente
real negativa da permissividade relativa do metal submetido
a altas frequências, resultando na formação de uma onda
de superfı́cie com caracterı́sticas evanescentes na interface
metal/dielétrico, conhecida como onda plasmônica de su-
perfı́cie [5]. Em vista destas propriedades ópticas, tem se
tornado frequente a aplicação de metais nobres em estru-
turas multicamadas no desenvolvimento de novos dispositivos
baseados em ressonância de superfı́cies plasmônicas (SPR), e
produção de nanopartı́culas metálicas (NPM) para aplicações
utilizando ressonância de superfı́cie plasmônica localizada
(SPRL) [6-8].

Atualmente, pesquisas têm mostrado que, sobre condições
particulares, através de ondas SPP (Surface Plasmon Polari-
ton), estruturas metálicas têm demonstrado muitos efeitos
de intensificação e inibição de campos eletromagnéticos
próximos, quando sintonizados para determinada aplicação
[8]. Os estudos destes fenômenos têm sido de grande im-

portância no desenvolvimento de dispositivos fotônicos SPR
para aplicações em fotodetecção, biosensoriamento, espectro-
scopia e detecção de nanopoluentes metálicos produzidos por
resı́duos em processos de nanofabricação [9-11]. Um sensor
SPR convencional, baseado na configuração SPCE (Surface
Plasmon Coupled Emission), é constituı́do de uma estrutura
multicamadas acoplada a um canal microfluı́dico contendo
biomoléculas e fluoróforos (moléculas fluorescentes) imobi-
lizados sobre a estrutura do sensor, excitado por uma fonte
laser externa [12-13]. O processo de sensoriamento se baseia
na resposta óptica do dispositivo, proveniente das moléculas
fluorescentes, em função das propriedades eletromagnéticas da
amostra. A fim de melhorar a sensibilidade destes sensores, o
uso de nanopartı́culas metálicas tem sido relatado em vários
estudos [9-13].

Nanopartı́culas de ouro (AuNps), excitadas por fontes
ópticas, têm seus campos próximos eficientemente amplifica-
dos pelo fenômeno de LSPR [6]. Fluoróforos que interagem
com o campo próximo destas AuNps têm suas fluorescências
amplificadas, melhorando assim a resposta óptica do sensor.
Estas AuNps utilizadas em laboratório geralmente possuem
uma camada dielétrica externa (core-shell).

Estudos teóricos sobre o sensor SPCE foram realizados
em [12,13], nestes, foram feitas aproximações analı́ticas para
uma única partı́cula imobilizada, e a partir disto, foram ver-
ificadas, entre outros resultados, as distribuições de campo
eletromagnético na estrutura. Contudo, deve-se considerar
a existência da interação eletromagnética de mais de uma
partı́cula excitada pela fonte externa, no entanto, a modelagem
da distribuição espacial randômica de NPM em uma amostra
é ainda um grande desafio. Uma forma coerente de aproximar
esta distribuição é considerar que a amostra toma a forma de
um arranjo planar periódico de nanopartı́culas regularmente
distribuı́do sobre a folha de ouro [11].

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo eletro-
magnético de um sensor plasmônico na configuração SPCE,
acoplado a um arranjo periódico de AuNps do tipo Core-Shell,
propondo assim, um modelo analı́tico para auxiliar no estudo
e projeto deste dispositivo. Para isso, foi utilizado o método da
Função de Green Periódica, através da transformada espectral
da série complexa de Fourier. A validação do modelo é real-
izada através de comparações do caso limite com resultados
em [12], e por fim, é verificada a convergência do método.
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II. DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO SENSOR SPCE

O principio de funcionamento do sensor SPCE se ba-
seia na interação do campo re-irradiado pela partı́cula alvo
imobilizada sobre a estrutura do sensor, excitando modos
plasmônicos que acoplam ondas propagantes polarizadas na
saı́da do sensor. Como partı́cula alvo, propõe-se utilizar
Core-Shell AuNps funcionalizadas quimicamente para atrair
fluoróforos, intensificando a resposta óptica do sensor [12,13].
A ilustração funcional do sensor é demonstrada na Fig. 1.

Fig. 1. Ilustração funcional do sensor SPCE acoplado ao canal microfluı́dico.

No canal microfluı́dico há a presença de Core-Shell
AuNps, fluoróforos e multi-compostos formando a amostra.
As Core-Shell AuNps, agregadas a flurófors, são imobi-
lizadas na superfı́cie do sensor através de uma substância
ligante com afinidade ouro/partı́cula alvo. Esta substância,
considerada eletricamente inerte, é utilizada como espaçador
quı́mico, e age separando a partı́cula alvo e a camada de
ouro. A excitação, realizada por um laser óptico He-Ne
monocromático, com λ = 632, 8nm, ocorre diretamente apli-
cada à amostra sobre a folha de ouro, excitando as partı́culas
alvo que, consequentemente, re-irradiam ondas que se acoplam
como SPP na interface, que por sua vez acoplam ondas SPCE
em forma de um cone de luz na região do prisma. Dependendo
das caracterı́sticas da amostra no canal, a intensidade e o
ângulo θS do cone de luz, mensurado por um detector, são
alterados, definindo assim a saı́da do sensor [12-14].

III. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

A. Modelagem da Estrutura em Análise

A interação eletromagnética entre a fonte laser e as Core-
Shell AuNps pode ser modelada através do espalhamento
quase estático de Rayleigh, desde que o comprimento de onda
da fonte seja muito maior que as dimensões da partı́cula
[6]. Assim, a radiação espalhada pela NPM é descrita pelo
momento dipolar fundamental, caracterizado pela polarizabil-
idade αcs do Core-Shell [6]. Devido as dimensões destas
nanopartı́culas e dos fluoróforos, podemos caracterizar a
partı́cula alvo excitada como um momento de dipolo efetivo
peff em função da polarizabilidade αcs e da fluorescência do
fluoróforo.

No canal microfluı́dico, as partı́culas alvo estão distribuı́das
aleatoriamente no espaço. Devido ao fato destas serem imobi-
lizadas próximo a superfı́cie do sensor, e a baixa concentração,
podemos aproximar a amostra como um arranjo planar uni-
formemente distribuı́do sobre a substância ligante, igualmente
afastados da folha de ouro.

As partı́culas alvo, excitados pela fonte externa (suprimida),
são modeladas como fontes de corrente elétrica concentrada
J, com momentos de corrente jωpeff na direção âr orientada
pelos ângulos de elevação θ′ e azimute φ′ [15]:

J(θ′, φ′) = jωpeffδ(x)δ(y)δ(z − h)âr(θ′, φ′) (1)

Dado que a amostra foi modelada como um arranjo planar
periódico, podemos realizar a análise de campo definindo uma
célula particular com largura 2a em x, 2b em y, e com a fonte
de corrente localizada em uma altura h pelo espaçador quı́mico
(Fig. 2a). Na célula, o meio 1 é definido como a região da
amostra (ε1, µ1) sobre o plano de ouro em z > d1, onde a
fonte é localizada, o meio 2 é a região interna a folha de ouro
(ε2, µ2) em d2 ≤ z ≤ d1, e o meio 3 é a região do prisma
(ε3, µ3) em z < d2, onde d1, d2 e h são medidos a partir do
centro do sistema de coordenadas.

Fig. 2. (a) Célula de Análise, (b) Regiões de análise V1, V2 e V3.

A região de análise é delimitada por três volumes V1, V2
e V3, sendo estes meio 1, meio 2 e meio 3, respectivamente,
encerrados pelas superfı́cies fechadas S1 = S11+S12+S13+
S14 + S15 + S16, S2 = S21 + S22 + S23 + S24 + S25 + S26 e
S3 = S31 + S32 + S33 + S34 + S35 + S36, consequentemente,
formando três prismas de seis lados (Fig. 2b).

Os campos elétrico e magnético foram determinados através
do método do potencial magnético, definido através da solução
da equação de Helmholtz nos três meios [15]:

−(∇2 + k1
2)A1 = µ1J

−(∇2 + k2,3
2)A2,3 = 0

(2)

Para que o campo eletromagnético obedeça às
condições periódicas, o campo potencial nas superfı́cies
Su1, Su2, Su3, Su4 deve atender (3) no meio u = 1, 2, 3, e em
regiões distantes da fonte, como nas superfı́cies S15 e S36 o
campo potencial deve atender as condições de limite (4).
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Au|Su1 = Au|Su2 ,
∂Au
∂x
|Su1 =

∂Au
∂x
|Su2

Au|Su3 = Au|Su4 ,
∂Au
∂y
|Su3 =

∂Au
∂y
|Su4

(3)

lim
z→+∞

A1(x, y, z)|S15 = 0, lim
z→−∞

A2(x, y, z)|S36 = 0 (4)

Nas interfaces z = dv , onde v = 1, 2, formadas pelas
superfı́cies Sv6 e S[v+1]5, o campo potencial deve obedecer
(5) para que sejam atendidas às condições de continuidade
dos campos EM tangenciais e fluxos EM normais.[
A(x,y)[v+1]

=A(x,y)v

]
z=dv

,

[
1

µ[v+1]

A(x,y)[v+1]

∂z
=

1

µv

A(x,y)v

∂z

]
z=dv[

Az[v+1]

µ[v+1]

=
Azv
µv

]
z=dv

,

[
∇ · A[v+1]

ε[v+1]µ[v+1]

=
∇ · Av
εvµv

]
z=dv

(5)

A partir das EDP’s definidas em (2), e das condições em
(3)-(5), os campos foram determinados através da Função de
Green Periódica em xy, com condições mistas em z.

B. Tensor Potencial Magnético Através do Método PGF

A Função de Green Periódica é escrita em termos da
expansão espectral discreta em xy (6), definida através da
transformada inversa da série complexa de Fourier, aplicada
aos problemas das funções de Green unidimensionais em z
nos meios 1,2 e 3 [15].

g1,2,3(r, r′)=
∞∑

m=−∞

∞∑
n=−∞

g1,2,3mn (z,z′)um(x′)un(y
′)um(x)un(y) (6)

um(x) =
1√
2a
e
j
mπ

a
x

(7)

un(x) =
1√
2b
e
j
nπ

b
y

(8)

onde um(x) e un(y) são as autofunções próprias do problema
periódico em x e y, com autovalores kx = mπ/a e ky = nπ/b.
No domı́nio espectral mn as funções de Green unidimension-
ais em z no meio 1,2 e 3 são, respectivamente:

g1mn(z, z
′)=

1

2jkz1

[
e−jkz1|z−z

′|+e−jkz1(z+z
′−2d1)

]
(9)

g2mn(z,z
′)=

[
coskz2(|z−z′|+[d2−d1])+coskz2([z+z

′]−[d2+d1])
2kz2 sin kz2(d2 − d1)

]
(10)

g3mn(z, z
′)=

1

2jkz3

[
e−jkz3|z

′−z|+ejkz3(z+z
′−2d2)

]
(11)

sendo kzu a constante de propagação no meio u = 1, 2, 3.

kzu =

√
ku

2 − kx2 − ky2, Im{kzu} < 0 (12)

Aplicando a identidade de Green em cada meio, utilizando
as condições de fronteira definidas em (3)-(5), e resolvendo o
sistema de equações, o campo potencial magnético na forma
tensorial é dado por [15]:

A=

∞∑
m=−∞

∞∑
n=−∞

 Amn
o

xx,yy 0 0

0 Amn
o

xx,yy 0

−j
[mπ
a

]
Amn

o

zx,zy −j
[nπ
b

]
Amn

o

zx,zy Amn
o

zz

I(θ′,φ′)

×e
−jπ

[mx
a

+
ny

b

] (13)

sendo o elemento Aij a componente i, excitada pela compo-
nente j da fonte de corrente I(θ′, φ) (14).

I(θ′, φ′) =
jωpeff

8ab

[
cosφ′ sin θ′ sinφ′ sin θ′ cos θ′

]t (14)

Nos meios 1, 2 e 3, os elementos do tensor potencial
magnético (13), no domı́nio espectral mn e espacial z, são:

Amn
o

xx1,yy1
= −jµ1

1

kz1

[
e−jkz1|z−h|+ R̃TE12 e−jkz1(z+h−2d1)

]
(15)

Amn
o

zx1,zy1
= −µ1STEM1d1

1

kz1
e−jkz1(z+h−2d1) (16)

Amn
o

zz1
= −jµ1

1

kz1

[
e−jkz1|z−h|+ R̃TM12 e−jkz1(z+h−2d1)

]
(17)

Amn
o

xx2,yy2
=−jµ2

1

kz2

[
ejkz2(z−d2)+RTE23 e

−jkz2(z−d2)
]T̃TE23

TTE23

e−jkz1(h−d1) (18)

Amn
o

zx2,zy2
=−jµ2

T̃TM23

kz2

[
STEM2d1 e

jkz2(z−d2)+STEM2d2 e
−jkz2(z−d2)

]
e−jkz1(h−d1) (19)

Amn
o

zz2
=−jµ2

1

kz2

[
ejkz2(z−d2)+RTM23 e−jkz2(z−d2)

] ε2
ε1

T̃TM23

TTM23

e−jkz1(h−d1) (20)

Amn
o

xx3,yy3
= −jµ3

[
µ2kz3

µ3kz2

]
T̃TE23

1

kz3
ej[kz3(z−d2)−kz1(h−d1)] (21)

Amn
o

zx3,zy3
= −µ3STEM3d2

1

kz3
ej[kz3(z−d2)−kz1(h−d1)] (22)

Amn
o

xx3,yy3
= −jµ3

[
ε2kz3

ε1kz2

]
T̃TM23

1

kz3
ej[kz3(z−d2)−kz1(h−d1)] (23)

Os coeficientes de transmissão e reflexão de Fresnel dos
modos TE e TM seguem a seguinte definição:

TTEαβ = 1 +RTEαβ = 1 +
µβkzα − µαkzβ
µβkzα + µαkzβ

(24)

TTMαβ = 1 +RTMαβ = 1 +
εβkzα − εαkzβ
εβkzα + εαkzβ

(25)

Os coeficientes generalizados de reflexão e transmissão TE
e TM são definidos em (26) – (29).

R̃TE12 = 1−
TTE21

[
1−RTE23 e2jkz2(d2−d1)

][
1−RTE21 RTE23 e2jkz2(d2−d1)

] (26)

T̃TE23 =
TTE21 TTE23 ejkz2(d2−d1)[

1−RTE21 RTE23 e2jkz2(d2−d1)
] (27)

R̃TM[1,3]2 = 1−
TTM
2[1,3]

[
1−RTM

2[3,1]
e2jkz2(d2−d1)

]
[
1−RTM21 RTM23 e2jkz2(d2−d1)

] (28)

T̃TM23 =
TTM21 TTM23 ejkz2(d2−d1)[

1−RTM21 RTM23 e2jkz2(d2−d1)
] (29)

OS coeficientes de acoplamento STEM relacionam os coe-
ficientes de reflexão e transmissão dos modos TE e TM:

STEM1d1 =
1

2kz2

[
ζ12

[
µ1ε1kz2

µ2ε2kz1

][
1+R̃TM12

][
1+R̃TE12

]
+ζ23

[
µ2ε2kz1

µ3ε3kz2

]̃
TTM23 T̃

TE
23

]
(30)

STEM2d1 =
1

2

[[
ζ12µ1

µ2kz1

]
1

TTM23

[
1+R̃TE12

]
+

[
ζ23µ2ε2

µ3ε3kz2

]
RTM21
TTM21

T̃TM23 T̃
TE
23 e

jkz2(d2−d1)

]
(31)

STEM2d2 =
1

2

[[
ζ12µ1

µ2kz1

]
RTM23
TTM23

[
1+R̃TE12

]
+

[
ζ23µ2ε2

µ3ε3kz2

]
1

TTM21

T̃TM23 T̃
TE
23 e
−jkz2(d2−d1)

]
(32)

STEM3d2 =
1

2kz2

[
ζ12

[
µ1kz3

µ2kz1

]
T̃TM23

[
1+R̃TE12

]
+ζ23

[
µ2

µ3

][
1+R̃TM32

]
T̃TE23

]
(33)
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sendo ζ parâmetros de acoplamento nas interfaces d1 e d2:

ζ12 =

[
ε2µ2

ε1µ1
− 1

]
(34)

ζ23 =

[
ε3µ3

ε2µ2
− 1

]
(35)

Definido o potencial magnético, os tensores de campos
magnéticos e elétricos podem ser facilmente obtidos através
de operações diferenciais [15].

C. Forma Alternativa da Representação Espectral da PGF

A representação espectral discreta nas soluções das PGF
em (13) são feitas na forma de somatórios duplos de −∞ a
+∞, o que pode demandar um razoável custo computacional
nas simulações. Para reduzir tal custo, é proposto alterar os
somatórios utilizando a identidade de Euler, desde que os
termos espectrais em (13) obedecem as seguintes condições:

cm,n(z) = c−m,−n(z) = c−m,n(z) = cm,−n(z)
cm,0(z) = c−m,0(z), c0,n(z) = c0,−n(z)

(36)

ou seja, condições de paridade. As identidades propostas são:

S =

∞∑
m=−∞

∞∑
n=−∞

cmn(z)e
−jπ

[mx
a

+
ny

b

]
=

∞∑
m=0

∞∑
n=0

εmncmn(z)cos
[mπ
a
x
]
cos
[nπ
b
y
] (37)

∂

∂x
S =

∞∑
m=−∞

∞∑
n=−∞

cmn(z)
[
−j

mπ

a

]
e
−jπ

[mx
a

+
ny

b

]
=

∞∑
m=0

∞∑
n=0

εmncmn(z)
[
−
mπ

a

]
sin
[mπ
a
x
]
cos
[nπ
b
y
] (38)

∂

∂y
S =

∞∑
m=−∞

∞∑
n=−∞

cmn(z)
[
−j

nπ

b

]
e
−jπ

[mx
a

+
ny

b

]
=

∞∑
m=0

∞∑
n=0

εmncmn(z)
[
−
nπ

b

]
cos
[mπ
a
x
]
sin
[nπ
b
y
] (39)

onde εmn é o número de Neumann duplo:

εmn =


1, m = 0, n = 0

2 m 6= n

4 m 6= 0, n 6= 0

(40)

IV. RESULTADOS

Para verificarmos os resultados de campo, através do mod-
elo proposto, consideramos uma amostra referência, contendo
apenas uma determinada concentração de Core-Shell AuNps
funcionalizadas com fluoróforos. Assim, o meio 1 é formado
pelo arranjo planar periódico de NPM, uniformemente dis-
tribuı́das a uma distância h = 20nm da superfı́cie do sensor
(d1 = 0) pelo espaçador quı́mico. A folha de ouro possui
espessura de 50nm (d2 = −50nm). As NPM são irradiadas
por uma fonte externa de λ = 632, 8nm (suprimida), assim,
o modo dipolar fundamental é excitado na direção z (θ′ = 0)
(Dipolo Elétrico Vertical - VED), re-irradiando ondas de
mesmo comprimento.

Considerando o meio 1, onde as NPM são imobilizadas,
como eletricamente inerte, podemos aproximar sua permissivi-
dade relativa por ε1 = 1. A estrutura não magnética (µr = 1)

é caracterizada eletricamente, no comprimento de onda em
questão, pelas permissividades do prisma (vidro óptico BK7)
εprisma = 2, 30 e da camada de ouro (Modelo de Lorentz-
Drude) εouro = −11, 63− 1, 34j.

As componentes dos campos elétrico e magnético foram
obtidas a partir do potencial magnético (13), e para otimizar
o cálculo das séries duplas infinitas foram aplicadas as iden-
tidade (37) – (39), truncadas de m = 0 :M e n = 0 : N .

A. Campos Elétrico e Magnético
Foram gerados gráficos das componentes (Ez) e (Hy) para

o arranjo de nanopartı́culas separadas por 2a = 4000nm em
x, e 2b = 4000nm em y, distâncias relativamente pequenas
caracterizando razoável concentração de NPM na amostra. A
Fig.3 mostra a distribuição de campo das componentes Ez e
Hy , para duas células, no plano xy em z=0, e xz em y=0.

Fig. 3. Componente z do campo Elétrico 20 log |Re(Ez)|, em dB, nos planos
(a)xy e, (b)xz; E componente y do campo Magnético 20 log |Re(Hy)|, em
dB, nos planos (c)xy e, (d)xz - Perı́odo da célula: 2a = 2b = 4000nm.

A partir deste resultado, verifica-se a interação entre os
campos re-irradiados pelas NPM, onde, no limite das células
de análise são obedecidas as condições de contorno periódicas.
Verificamos também o surgimento da onda plasmônica na
interface amostra/metal.
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B. Validação do Método
Em [12], foram feitas análises do sensor SPCE, acoplado

a uma única NPM modelada como um dipolo hertziano
com momento de corrente I0l = 1, utilizando o COMSOL
Multiphysics®, um software baseado no método dos elemen-
tos finitos. Para verificação da validade do método da PGF,
optamos por testar o caso limite, em que as NPM estão
distantes uma das outras em x e y, comparando a célula em
análise ao caso estudado em [12]. Desta forma, as NPM foram
posicionadas à distância 2a = 2b = 60000nm umas das outras
em x e y, e tiveram seus momentos de dipolos normalizados
em 1. O módulo(dB) e fase de Ez é demonstrada nas Fig. 4a
e 4c através da PGF 3D, e nas Fig. 4b e 4d obtida de [12].

Fig. 4. Componente Ez , Amplitude (dB) (20 log |Re(Ez)|): (a) PGF 3D,
(b) [12]; Fase (rad) (angle(Ez)): (c) PGF 3D, (d) [12].

C. Convergência do Método
Nos resultados de campos, as séries duplas foram truncadas

com M=N= 150. As simulações foram realizadas com razoável
custo computacional, contudo, fez-se necessário verificar a
convergência relativa (Convergência de Cauchy) do método,
e a real necessidade do número de termos nas séries de (13).

Fig. 5. Erro relativo 20 log |Azm+1,n+1/Azm,n| para m× n iterações.

Na Fig. 5 é demonstrado o erro relativo da convergência de
Az(0, 0, z) em termos do numero de iterações m× n.

V. CONCLUSÃO

A partir da Fig. 4, constatamos a coerência do método
analı́tico proposto, pela comparação do caso limite de baixa
concentração com o analisado em [12]. Podemos verificar a
proximidade dos resultados em ambos os métodos, possuindo
consistência de fase e radiação de ondas SPCE altamente
polarizadas em TM, com alta diretividade na região do prisma,
formando o cone de luz. Por fim, através da Fig.5, verifica-
se que a convergência do método é mais rápida (necessita de
menos termos) para pontos distantes das fontes dipolares, e
mais lenta nas proximidades da fonte. Isso se deve ao fato do
método tentar aproximar o momento dipolar das NPM como
uma fonte concentrada do tipo delta de Dirac. Para trabalhos
futuros, é proposto realizar análises espectrais, para verificar
os ângulos de acoplamento plasmônico na região do prisma
em função da concentração de AuNps. Propomos também,
verificar a alteração da resposta óptica do sensor considerando
modelos mix, como Maxwell Garnett e Clausius Mossotti, para
aproximar a permissividade efetiva da amostra.
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Abstract— In order to improve vertebral surgery techniques, it is 

proposed to use a new formulation of bone cement composed of 

magnetic nanoparticles. In conjunction with an external magnetic 

field source, which will be responsible for controlling the transport 

of this material between the vertebral structures, a significant 

increase in the efficiency of the pedicle screw fixation is expected, 

which provides stability to the spine of patients affected by 

degenerative diseases. Therefore, we characterize both the 

biomaterial, in relation to the bonding time, magnetic measurements, 

density, viscosity, cytotoxicity, and the magnet, in relation to the 

geometry of the magnetic poles, magnetization, and the magnetic 

field intensity to be applied. 

Keywords—nanoparticles; magnetism; biomaterials; 

characterization; magnets. 

I.  INTRODUCTION 

The development of nanoscience and nanotechnology has 
provided the ability to manufacture materials on an ever smaller 
scale, not always available in nature or in small availability, with 
well defined electrical and magnetic properties and allowing 
greater control of their characteristics. Among the many 
materials developed in the national and international research 
centers, magnetic ceramics have attracted great interest from 
many researchers [1].  

Ferrites allow to form magnetic nanoparticles, making these 
materials have a characteristic called superparamagnetism.  
Theoretically, this material is characterized by presenting 
magnetization only in the presence of an external magnetic field, 
that is, it presents zero intrinsic coercivity.  This property is 
directly linked to the size of magnetic nanoparticles (< 30 nm). 
The closer the spherical shape and the greater the uniformity 
between forms, the greater the efficiency of the nanoparticles for 
applicability as ferrofluid. This behavior is attractive for 
biological applications, since it is still possible to solubilize 
fluids. This feature increases its ability to move along the fluid , 
and, consequently, to move within the human body. Ultrafine 
particle magnetism arouses interest in areas that study systems 
in which permanent magnetism has potential to be used. For 
example, its use as a magnetically-driven drug carrier represents 
an important advance in the use of localized chemotherapy [2]. 
In this way, the scientific research has turned to the obtaining of 
materials such as, for example, the ferrites that are part of a large 
group of magnetic materials under study, which, due to their 

many applications, arouse the interests of many researchers in 
studies of new techniques for the preparation of these materials 
to improve their properties.  

In medicine, specialists in spinal surgery inevitably 
encounter patients with diseases such as osteoporosis, which 
require decompression of the spine and instrumentation due to 
osteoporosis (bone metabolism more frequent in the general 
population) and degenerative diseases, lumbar canal stenosis, 
disc hernias. fractures and pathological displacements, among 
others [3]. To date, it is well known that the most effective 
method for fixation is pedicular instrumentation. In this 
technique, a screw, especially adapted to the anatomy of the 
vertebral bone, is used to attach one vertebra to the other, to 
acquire the stability lost, by a disease or during the surgical act 
[4] as shown in Figure 1. 

 

Fig. 1.   Pedicular screw and its location on the lumbar vertebra. 

 

However, because of osteoporosis, surgical implants present 
great failure of initial and late fixation. The big problem lies in 
the bone-screw interface. In the osteoporotic patient, this 
interface is restricted to poor bone quality [5], [6], [7]. It is 
evident that the challenge in biomechanical science is the 
development of a product or instrumental capable of overcoming 
this difficulty of fixation in an osteoporotic bone.  The study of 
insertion techniques and alternative projects of pedicle screw 
was motivated by the recognition of potential fixation 
complications. Previous biomechanical studies have 
demonstrated that pedicle bolt fixation is highly correlated with 
bone mineral density [5] and that increases in screw pull 
resistance are possible using a variety of methods [8], [5], [6], 
[7], and one of the most used is the addition of bone cements, 
making it possible to fix screws inside the vertebral body in 
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extremely fragile vertebrae. The use of cement to strengthen the 
interface between the screw threads and their bony surroundings 
has proven to be a successful solution as it provides greater 
stability of the screw in the bone of compromised quality [9]. 

The process of injection of bone cement into pedicular 
screws is promising; however, there is a need to better recognize 
the innumerable variables that modify the biomechanical and 
clinical outcome [10]. These variables, from the mechanical 
point of view, can be described as, type of cement used, 
viscosity, pressure, quantity and speed of injection. From the 
clinical point of view, macroscopic and microscopic vertebral 
anatomy, bone density, and bone consistency are selected [11]. 
Recently the vertebral microstructure and its constituents have 
been gaining notoriety due to their importance in the 
biomechanical and clinical result and being the target of analysis 
[12]. Histologically the trabecular bone is composed of 
trabeculae that intersect but do not fill the entire space, leaving 
an area that is contained by brown tissue or bone marrow. The 
bone marrow is a gelatinous tissue that fills the internal cavity of 
several bones and manufactures the figurative elements of the 
blood as red blood cells, leucocytes and platelets. 

The neodymium supermagnet is a type of material that has a 
very powerful magnetic field. When compared to a ferrite 
magnet, the neodymium magnet offers a mass 18 times higher, 
reaching greater forces of attraction. This characteristic has 
increased the demand of this material by the industry for the 
confection in more compact formats. In this way, the super 
magnet has a high magnetic attraction force, even in reduced 
sizes. 

This product is usually in the metallurgical, food, chemical, 
pharmaceutical and other industries to help erect heavy materials 
or even the removal of ferrous fragments in the form of magnetic 
brooms, magnetic bats, or even catapes magnets. Its application 
in this project is due to the high magnetic field and small 
dimensions. The limitation of the use of the neodymium magnet 
is in the fact that, although elevated, the magnetostatic field 
generated does not allow the control of the variation of the 
intensity of the same. In the control of field strength can be 
partially solved by distancing the neodymium magnet physically 
from the bone tissue, which allows only a qualitative control of 
the field. 

On the other hand, a more complex electromagnet, from the 
electrical point of view, allows to control the magnetic field from 
the use of DC power supply. Respecting the specifications of 
time of use, power, supply voltage, volume, type of winding and 
number of turns, the design of an electromagnet can achieve the 
characteristics necessary for the control of the field distribution 
in the surrounding bone-screw desired. 

II. CHARACTERIZATION 

A. Preparation of cements 

The composites were prepared prepared using Fe3O4@SiO 
2:HA ratio. Initially the Fe3O4 → SiO2 hybrid was previously 
dissolved in deionized water under constant stirring for 30 
minutes using a magnetic stirrer at room temperature. After 
drying, the composites were deagglomerated in an agate mortar 
and passed through a 325 mesh (44 μm) ABNT sieve, called C1, 

C2 and C3, and subjected to characterization. The composites 
were mixed with polymer additives (carboxylmethylcellulose 
and glycerin) to provide a cement / hydrogel with adequate melt 
flow and time to uniformly diffuse and solidify by fixing the 
screws to the bone, designated G1, G2 and G3. 

B. Bonding Time 

To analyze the bonding time of the cement, a syringe was 
used to insert 1.0 ml of the fluid into a flat glass surface. Keeping 
the fluid at room temperature (25 ° C) and natural circulation of 
air. The time in which the aliquots of the samples hardened to a 
rigid solid was monitored. 

C. Cytotoxicity 

The cytotoxicity of a sample is determined by the percentage 
of cells remaining viable after exposure of the cell population to 
various concentrations of test substance extract. To calculate this 
percentage a vital dye and an electron coupling agent are used 
which, when incorporated by the cell, produce a specific staining 
compound that can be detected by a spectrophotometer. The 
color intensity resulting from cell uptake is directly proportional 
to the number of viable cells in culture. A sample is considered 
cytotoxic if the cell viability (CV) resulting from exposure of the 
cells to the highest concentration extract is less than 70% (CV 
<70%).  

The test of the samples under study was conducted according 
to ISO 10993-5 (Biological Evaluation of Medical Devices -part 
5 -Tests for in vitro cytotoxicity) and ISO 10993-12- (Biological 
Evaluation of Medical Devices -part 12: Sample preparation and 
reference materials) in which Chinese hamster ovary cells of the 
CHO-K1 strain (ATCC CCL-61) were used. The reference 
materials used were HDPE (negative control - non-cytotoxic) 
and latex (positive-cytotoxic control). 

D. Density 

Density of the liquid cement / hydrogel was determined at 
room temperature (25ºC) with the Anton Paar densimeter model 
DMA 35. For solid cement samples it was performed by 
pycnometry of helium gas on an Upyc 1200e v5.04 Pycnometer, 
Quantachrome Corporation, operating with helium gas (He). 
The assay was performed at the Laboratory of Synthesis of 
Ceramic Materials (LabSMaC) of the UFCG. 

E. Viscosity 

 For the determination of the viscosity of the cement / 
hydrogel a viscometer of the Marte brand, model MVD - 5 was 
used. The instrument is equipped with cylinders of different 
diameters (spindles), in which the suitable cylinder is used 
according to the viscosity of the fluid cement. The assay was 
performed at the Laboratory of Synthesis of Ceramic Materials 
(LabSMaC) of the UFCG. 

F. Magnetic Measurements 

 Using the vibration sample magnetometer (VSM), model 
7404 of Lake Shore, the magnetic hysteresis cycles of the 
samples were obtained. With maximum magnetic field applied 
13700 G at room temperature. To obtain the magnetization and 
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magnetic field intensity a Hall effect sensor was used, arranged 
on an appropriate bench. 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The graphics of the hysteresis curves of the samples under 
study are shown in Figures 2 and 3. We can observe the behavior 
of the magnetization (M) as a function of the field (H), through 
the hysteresis cycle for the hydroxyapatite (HX), synthesized 
nanoparticulate magnetite (Mag) and same composition with the 
addition of silylating agents (MagS).  

 

 

Fig. 2.   Hysteresis curves for HX. 

 

 

Fig. 3.   Hysteresis curves for Mag and MagS. 

The MxH cycle presents two simultaneous behaviors, ie, 
ferromagnetic for the low field (< 5 Oe) and diamagnetic for 
high field (> 5 Oe) applied [1 Oersted = 79.6 A/m] This behavior 
is inherent in the chemical composition of HA which is known 
as a non-magnetic, i.e., diamagnetic oxide.  

For magnetite nanoparticles as synthesized and coated with 
silylating agents, a typical behavior of ferrimagnetic materials 
can be observed, with the formation of a well-defined hysteresis 
loop (curve), where the samples have a magnetization of (Ms), 
a remnant magnetization (Mr) and a coercive field (Hc) (field 
necessary to demagnetize the material). The study NPMs are a 
soft material classified as soft mole, in which it magnetizes and 

demagnetizes with low applied field values, around 258 Oe. 
After analyzing the behavior of the NPM's in the study after the 
coating with the silylating agents, it was observed that there was 
a reduction of the saturation magnetization after the coating of 
approximately 24.92% when compared to uncoated NPMs, 
however the ferrimagnetic behavior of the material was 
maintained. 

The results of magnetic measurements for the other samples 
G1, G2 and G3 (cements) presented a behavior typical of 
ferrimagnetic materials, with formation of a well defined 
hysteresis loop and generally have sufficient magnetic 
properties to show a magnetic response high enough to direct the 
particles to a specific location in the body. 

Figures 3 and 4 shows the graphics with cell viability results 
for the samples under study. The hydroxyapatite sample (Figure 
3a) for its cell viability when exposed to Chinese hamster ovary 
cells of CHO-K1 strain (ATCC CCL-61), after exposure of the 
cell population to various concentrations of test substance 
extract (sample analyzed), hydroxyapatite (HX) is not cytotoxic 
and cell viability is 89.7%, and its use for the preparation of the 
samples is feasible and promising [14]. 

 

Fig. 3. Cell viability of the reference substances CN (PEAD) and CP 

(Latex Natural) for the synthesized hydroxyapatite. 

 

 

Fig. 4. Cell viability for the magnetic nanoparticles MagM and MagS 

(with silylanting agentes). 
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For the cell viability of the magnetite NPMs as synthesize 
(MagM) and after being coated with the silylanting agentes 
(MagS) it can be observed that the cell viability was also higher 
than 70%, so this material being promising for sample 
preparation. It is noted the coating of the NPMs with the 
silylanting agents provided and increse in cell viability by 
aproximately 5% [13].  

In Figure 5 are presented images of the cements under study 
when exposed to drying at room temperature to evaluate the time 
of handle. It is observed that the cements G1 (Figure 5a) and G2 
(Figure 5b) show cracks, characteristic of a dry material, and 
showed a drying time of 5 and 7 hours respectively. G3 (Figure 
5c) cement did not dry in less than 24 hours. 

 

Fig. 5.   Cement in the different mass proportions, (a) G1, (b) G2 and 

(c) G3, submitted to natural drying.  

 

Three samples of magnetic bone cement were used, in three 
different mass proportions, synthesized in the LabSMaC. A 
magnetic field generated by axially magnetized cylindrical 
neodymium pellets was applied.  

It was observed that the smallest magnetic induction value 
required to promote magnetic fluid movement was 350 mT. 
Magnetic field values below this had no "pulling force" enough 
to transpose the cement from one point to another during the 
tests. Since the magnetic induction of a permanent magnet does 
not change, a qualitative control of this value was made by 
varying the distance from the source to the fluid. These values 
can be observed in Figure 6. In this procedure, up to 10 stacked 
units of neodymium magnets were used for distances ranging 
from zero (in contact with the material) to 0.5 cm and the 
magnetic field was measured using the Hall Effect sensor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.   Magnetic induction. 

As expected, the intensity of the field increases as the 
number of pellets increases, and the same intensity decreases 
exponentially with increasing application distance. For 1 cm 
from the sensor, the magnetic field disperses and no longer has 
sufficient field to attract fluid. Therefore, the use of three 
superimposed neodymium magnets is sufficient to achieve a 
magnetic induction of 339.8 mT at approximately 0.15 cm. This 
distance is not considered sufficient for the application in 
column surgeries. And although a larger number of overlapping 
cylindrical inserts can be used, still the use of these magnets is 
unfeasible for the situation in question. Control and increased 
induction can be obtained with the use of an electromagnet, 
which is under construction. 

CONCLUSIONS 

Magnetic cements presents adequate properties and behavior 
regarding magnetization, biocompatibility and drying time. It 
was observed that the cement works for the proposed objective 
being attracted by the neodymium magnet at 0.15 cm with 
induction of 339.8 mT. For the desired application it is necessary 
to increase the magnetization power of the cement or the 
magnetization power of the magnet. To this end, an 
electromagnet is being built. 
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Abstract—During standard tests for efficiency determination 

of induction machines, the measurement of electrical resistance 

of the windings is used to calculate the stator Joule losses and 

also the temperature elevation of the windings. It is desirable to 

measure the resistance of all three phases as quickly as possible, 

so as not to allow significant temperature drop from the 

shutdown instant. A simple device is designed to allow the fast 

connection of a precision DC source to the motor windings after 

shutdown using relays, with no prejudice to the accuracy. A four-

wire topology is employed, and the results indicate that the effect 

of parasitic resistances is mitigated. The device fulfilled its 

purpose of accelerating the measurements. 

Keywords—Induction motor; Resistance measurement; 

Standard tests; IEEE Standard 112. 

I.  INTRODUCTION 

Rotating electrical machines are frequently subjected to 
tests in order to verify their characteristics, such as temperature 
rise, efficiency and power factor curves, equivalent electric 
models and general performance during startup. The IEEE 
Standard 112 [1] and the IEC60034-2 [2] are the most common 
standards for tests with induction machines. In Brazil, 
NBR17094-3 [3] describes these tests and is very similar to the 
IEEE112 standard. 

These documents describe many methods for efficiency 
determination of induction machines, basically characterized as 
input-output, segregated losses, duplicate machines or 
equivalent circuit methods. Each method comprises a set of 
tests to determine the efficiency or power loss profile of the 
machine as a function of the output power.  

The total losses of the machine can be subdivided into five 
main types: stator Joule losses (Pj1); rotor Joule losses (Pj2); 
core losses (Pc); friction and windage losses (Pfw); and stray 
load losses (Psll). The proportions of these components to the 
total loss at full load operation vary for each machine. 
However, typical distributions presented in [4], [5] and [6] 
indicate that the stator Joule losses range from 25 to 40% of the 
total value at full load and are usually the greatest losses. 

The IEEE Std. 112 method B, which is indicated for most 
machine ratings, is an input-output method with segregation of 

losses and comprises the following basic steps: 
(a) measurement of cold winding resistance and temperature; 
(b) temperature rise test; (c) load test; and (d) no-load test. The 
equivalent circuit methods F and F1, which are also common, 
comprise basically the same steps, substituting the load test for 
an impedance test and adding the measurement or assumption 
of stray load losses. In either method, the measurement of 
winding resistance is performed not only in the first step, but 
also for the determination of winding temperature in all other 
steps. This can be inferred from the resistance variation [1] 
through (1), where Ra and Rb are the resistance values at 
temperatures ta and tb, respectively, in degrees Celsius, and k1 
is a constant that depends on the winding material, equal to 
234.5 for copper. Alternatively, some machines may already 
have embedded temperature sensors, or a local thermometer 
may be installed on the machine windings, although these 
options are not always viable. 

  1 1

b

b a

a

R
t t k k

R
     (1) 

Aside from the required instrumental accuracy of 0.2% of 
full scale, the resistance measurement in a hot machine after 
shutdown shall be taken within a specified time window given 
in Table I [1]. Otherwise, at least 10 readings shall be taken at 
intervals of 30 to 60 seconds, and the resistance at shutdown is 
calculated from the extrapolation of the resulting plot. This 
means that time and effort can be saved if the delay 
requirements are met.  

Since the stray load losses are defined as the “portion of the 
total loss in a machine not accounted for by the total sum of 
friction and windage, stator I²R loss, rotor I²R, and core loss” 
[1], an inaccurate resistance measurement can also degrade the 
precision of this calculation, although other sources of 

TABLE I. MAXIMUM TIME DELAY IN RESISTANCE BASED 

TEMPERATURE MEASUREMENT AFTER SHUTDOWN [1] 

Machine rating Delay after switching off power (s) 

kVA kW 

50 or less 38 or less 30 

Above 50 to 200 Above 38 to 150 90 

Above 200 Above 150 120 
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uncertainty may have a greater importance [4]. 

Some authors have presented methods for on-line resistance 
measurement of stator windings by injecting a DC component 
to the supplied voltage using a semiconductor device [7]–[9], 
thus removing any time delay from the instant of shutdown. 
These methods were primarily developed for non-intrusive 
efficiency estimation of motors, where shutdown is highly non 
desirable, and tend to be more complex. 

This paper presents the development of a simple device to 

enable the quick connection of a four wire DC source to the 

leads of a three-phase induction motor, as well as to commute 

the source terminals between all phase combinations. This 

inexpensive device, which resulted from the work of an 

undergraduate student associated to post-graduate studies, 

integrates a larger initiative to reduce the uncertainties of a test 

bench for induction motors installed in the Electric Machines 

and Drives Laboratory (LABMAQ) of the university. 

Although designed for the context of induction motors, the 

device is also applicable to other resistance measurements, 

such as in synchronous machines, transformers and inductors. 

This paper is part of a two piece set that describes this 

initiative, the other part addressing an upgrade to the power 

measurement system and submitted to the same conference. 

The pieces are comprehensible independently from each other. 

Section II provides an overview of the test bench and the 
previous practice for resistance measurement of windings. 
Section III presents a preliminary version of the device and the 
encountered issues. In Section IV, the final version of the 
device is described and the results are discussed. 

II. TEST BENCH FOR INDUCTION MOTORS 

A. Overview 

The test bench for induction motors is depicted in Fig. 1. 
The machine under test (identified as B) is loaded 
mechanically by another induction motor (A), controlled by an 
inverter. An in-line rotary torque transducer (C) provides the 
shaft torque and speed signals to a data acquisition system (D) 
connected to a PC. The electrical measurements, such as 
supplied voltage, current and power, are measured by a digital 
power analyzer (E). A controllable DC source (F) with two 

current output and two voltage sense terminals is used for 
winding resistance measurement, while a data logger (G) 
records the temperature signal provided by a thermocouple 
positioned between the stator core and frame. The developed 
device is also depicted (H).  

B. Previous practice for resistance measurement 

The most frequent tests performed in this test bench are 
those of IEEE112 method B. The stator winding resistance is 
measured at room temperature with the DC source, and then 
the motor is run at full load until the temperature stabilizes. 
The power supply is shut down and the winding resistance is 
measured again, to determine its value at the rated condition. 
The motor is started again quickly and the load test is run, 
when electrical and mechanical measurements are taken at six 
load levels from 150% to 25% of rated condition. Once more, 
the motor is shut down and the resistance is measured. The 
motor is uncoupled from the load, the no-load test under 
variable voltage is run and a final resistance measurement 
concludes the procedures. 

C. Previous practice for resistance measurement 

The most frequent tests performed in this test bench are 
those of IEEE112 method B. The stator winding resistance is 
measured at room temperature with the DC source, and then 
the motor is run at full load until the temperature stabilizes. 
The power supply is shut down and the winding resistance is 
measured again, to determine its value at the rated condition. 
The motor is started again quickly and the load test is run, 
when electrical and mechanical measurements are taken at six 
load levels from 150% to 25% of rated condition. Once more, 
the motor is shut down and the resistance is measured. The 
motor is uncoupled from the load, the no-load test under 
variable voltage is run and a final resistance measurement 
concludes the procedures. 

As can be seen, the winding resistance is measured at least 
four times during these tests. Each time, all pairs of terminals 
are tested, i.e., between phases 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, then 
the average is calculated [1].  

The initial practice was to unplug the three-phase power 
inlet of the motor and connect the DC source to each pair of 
plug pins with two alligator clips, in a two-wire measurement. 
The resistance of the leads, with magnitude comparable to the 
winding resistance, was measured earlier by shorting the clips 
and subtracted from the reading. The practice consumed 
precious time and suffered from poor accuracy due to parasitic 
resistances and temperature variation, among other factors. 
These difficulties led to the development of a device that would 
allow fixed cable connections by disconnecting and commuting 
the DC source terminals, now in a four-wire configuration. 

III. PRELIMINARY VERSION OF THE DEVICE 

A. Design 

The concept of the developed system is illustrated in Fig. 2 
as a simplified model, where RS represents the resistance of 
each phase. The DC source terminals must be connected to the 
three terminals of the motor, two by two. This is carried out by 

 

Fig. 1. Test bench for induction motors. 
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two SPDT switches in the left side, hereby called commutation 
switches. The top switch commutes between phases 1 and 3, 
and the bottom one between phases 2 and 3, thus allowing all 
the needed combinations. The three switches on the right 
(disconnection switches) disconnect the DC source from the 
motor during its operation and must withstand the phase 
voltage of 220 V. 

The first design is presented in Fig. 3 and employs five 
simple SPDT relays with fuses to prevent overcurrent damages. 
The disconnection relays are rated 250 V and were tested 
previously with a 400 V three-phase supply, successfully. A 
remote control box contains switches to activate the relays with 
an external 24 V source, which is interrupted by an auxiliary 
contact of the main contactor of the test bench. This way, when 
the motor is in operation, the user is unable to connect the 
source to the windings. The four wires of the precision DC 
source, depicted in the top right corner, meet in a pair of input 
terminals of the device, canceling only the resistance of the 
leads. 

B. Results 

The series resistance of the relays was measured by 

shorting the three output terminals. The results are presented 

in Table II, each column relating to one condition of the 

commutation relays. The current path is indicated in Fig. 4, 

where RR is the series resistance of a relay contact and RC 

includes the output leads and terminals. The mean value of 

355 m lies on the same order of magnitude as the winding 

resistance of low voltage motors, which usually range from 

hundreds of milliohms to units of ohms. A greater problem is 

the variation of this parasitic resistance, which could not be 

reproduced properly in Table II. As the current is switched in 

an inductive circuit, electric arcing occurs on the contacts, 

increasing its resistance with time. This variation caused a 

high uncertainty that discarded this design. 

IV. FINAL VERSION OF THE DEVICE 

A. Design 

A full four-wire system was designed as presented in Fig. 5, 
with two parallel assemblies of relays, identical to those of the 
previous design. The group of relays on the left side carries the 
current output of the DC source to the windings, while the 
group on the right side connects the voltage sense terminals of 
the source to the winding terminals. The correspondent relays 
are operated simultaneously by the same switches on the 
remote control. The voltage and current channels meet finally 
at the motor terminals. 

A simplified model of the parasitic resistances is presented 
in Fig. 6, where the DC source is separated into a power supply 
with an ampere meter and a voltmeter. As the current flows 
through the bottom relays and the parasitic resistances, a 
voltage drop is present between the DC source and the motor 
terminals. The voltage sense of the source is also connected to 

 
Fig. 2. Simplified model of the system.  

 

Fig. 3. Circuit schematic of the preliminary version. 

TABLE II. SHORT CIRCUIT RESISTANCE OF THE PRELIMINARY VERSION. 

Measurement 2 wire measurement 

R12(mΩ) R13(mΩ) R23(mΩ) 
1 354 356 355 

2 354 356 355 

3 355 355 355 

4 354 355 355 

5 354 355 355 

6 355 355 356 

7 355 355 356 

8 355 355 356 

9 355 354 356 

10 354 355 356 

Mean 354.5 355.1 355.5 

Std. Dev. 0.53 0.57 0.53 

 

 
Fig. 4. Simplified model of parasitic resistances in two-wire measurement. 
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these terminals, and as a negligible current flows through this 
high impedance channel, there is almost no voltage drop in the 
respective parasitic resistances. Thus, both the current and the 
voltage in the load can be accurately measured with this four-
wire system. 

B. Results 

The resulting short circuit resistances of the device are 
presented in Table III. As can be seen, the parasitic resistances 
were cancelled, and the measured values are close to the 

instruments resolution of 1 m, thus probably within its 
uncertainty range. If the relay contacts in the current channel 
are eventually deteriorated by arcing, the resulting resistance 
increase will be cancelled, indicating that the measured values 
are stable. 

C. Final assembly 

The device was assembled as twin PCBs stacked inside a 
metal chassis of a PC power supply, as presented in Fig. 7 and 
Fig. 8. The DC source leads are indicated as “A”, the winding 
leads as “B” and the detachable remote control as “C”. Except 
for the latter, the cables are soldered directly to the PCB, 
although banana terminals could be used without significant 
problems. 

 

 

V. CONCLUSIONS 

The development of an auxiliary device for fast four-wire 
resistance measurement of three-phase windings was 
presented. It consists, in its final version, of two parallel 
assemblies containing five relays each. Part of the relays 
commute the DC source terminals between the winding 
terminals, while the remaining relays isolate the DC source 
when no measurements are in progress. The developed device 
is also applicable to other situations that require a fast 

 

Fig. 7. Final assembly of the device. 

 

Fig. 8 Stacked twin PCBs of the current (top) and voltage (bottom) 

channels. 

 

Fig. 5. Schematic of the final version of the device. 

 

Fig. 6. Simplified model of parasitic resistances in four-wire measurement. 

TABLE III. SHORT CIRCUIT RESISTANCE OF THE FINAL VERSION. 

Measurement 4 wire measurement 

R12(mΩ) R13(mΩ) R23(mΩ) 
1 1 0 1 

2 1 0 2 

3 2 0 2 

4 2 0 2 

5 1 0 2 

6 2 0 2 

7 2 0 2 

8 2 0 2 

9 2 0 2 

10 2 0 2 

Mean 1.7 0 1.9 

Std. Dev. 0.48 0 0.32 
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connection of the ohmmeter, such as in tests with transformers 
and other types of machines.  

The results of two attempts were discussed and indicated 
that the very low resistance of the windings was a critical 
aspect, causing the initial readings to be affected by contact and 
lead resistances. To overcome this problem, the initial concept 
of the device was modified so that the current output channel 
and the voltage sense channel of the DC source only met upon 
the winding terminals. By doing so, the effect of the inevitable 
parasitic resistances is mitigated. 

The final device fulfilled its purpose to accelerate the 
measurements. The procedure, which was hardly completed in 
less than one minute after the motor shutdown, now fits loosely 
within the 30 second window fixed by the standards, turning 
the results much more reliable. 
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Abstract—Tests for efficiency determination of three-phase 

induction motors are described in standard methods, such as 

IEEE Std. 112-B. The achievement of reliable results depends on 

accurate measurements, especially of input power, torque, speed 

and frequency. A virtual instrument (VI) is developed to obtain 

readings simultaneously from a power analyzer and a torque 

transducer, both installed on a test bench. Special care is taken 

with the definition of the time windows used for numerical 

integration of waveforms in the calculation of mean values. The 

VI simplifies the testing procedures, reduces their duration and 

mitigates error sources. 

Keywords—virtual instrument; induction motor; test bench; 

IEEE Standard 112. 

I.  INTRODUCTION 

Rotating electrical machines are frequently subjected to 

tests in order to verify their characteristics, such as rated 

temperature rise, efficiency and power factor curves, 

parameter values of equivalent circuits and startup 

performance. The IEEE Standard 112 [1] and the IEC60034-2 

[2] are the most common standards for tests with induction 

machines. In Brazil, NBR17094-3 [3] describes these tests and 

is very similar to the IEEE standard. The standard methods for 

efficiency determination, basically characterized as input-

output, segregated losses, duplicate machines or equivalent 

circuit methods, comprise a set of tests to determine the 

efficiency or power loss profile of the machine as a function of 

the output power. 

The total losses of the machine can be subdivided into five 

main types: stator Joule losses (Pj1); rotor Joule losses (Pj2); 

core losses (Pc); friction and windage losses (Pfw); and stray 

load losses (Psll). The proportions of these losses to the total 

loss at full load operation vary for each machine.  

The IEEE Std. 112 method B, which is indicated for 

machines rated from 1 to 375 kW, is an input-output method 

with segregation of losses and comprises the following basic 

steps: (a) measurement of cold winding resistance and 

temperature; (b) temperature rise test; (c) load test; and (d) no-

load test. Larger machines may be tested according to methods 

E or F, which do not require the measurement of output 

power. 

The stray load losses, defined as the “portion of the total 

loss in a machine not accounted for by the total sum of friction 

and windage, stator I²R loss, rotor I²R, and core loss” [1], are 

indirectly measured in method B through the difference 

between the measured input power and the sum of output 

power and conventional losses at various load levels. A linear 

fit of these power residues against the squared load torque 

provides an angular coefficient that is used to calculate the 

final smoothed values for stray load losses at any load in 

steady state.  

Inaccurate measurements of input and output power and of 

losses may lead to a poor fit between the power residue and 

the squared torque, i.e., a low resulting coefficient of 

determination (R²), requiring one data point to be discarded or 

eventually the measurements to be repeated. In [4], the authors 

study the influence of the uncertainty of each measured 

quantity upon the resulting uncertainty associated with the 

stray load losses and with the efficiency. The input power, the 

torque, the supply frequency and the speed represent the most 

significant uncertainty sources for the studied machines, with 

influence factors much greater than those of the remaining 

quantities. This ranking, however, may vary for each machine. 

Many sources of measurement error are present as a motor 

is tested. The most recent editions of the standards [1] and [3] 

present guidelines for uncertainty calculation in their 

appendixes. The effects of instrumental accuracy and power 

supply quality are dealt with by complying with the acceptable 

limits defined by standards and having all instruments 

calibrated. Aside from that, the importance of a short duration 

of the load test in method B is pointed in [1] so that the 

winding temperature can be considered constant for all 

measured points. The short time length of waveform samples 

is indicated in [4] as a significant error source, since the mean 

value calculated in a narrow time window is more subject to 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

949



deviations caused by load oscillations. It suggests that longer 

samples produce better calculations of average input and 

output power. According to [5], the lack of simultaneity 

between measurements with multiple instruments, e.g. for 

input and output power at one load condition, is also an error 

source. This is especially significant at part loads, when 

readings must be taken quickly since the temperature 

decreases with time, and happens often when readings are 

taken visually. 

This paper presents a virtual instrument (VI) developed in 

LabVIEW
®
 (by National Instruments) that aggregates 

electrical and mechanical measurements of a test bench for 

induction motors. By automating part of the procedures, the 

objective is to turn the process quicker and easier, to mitigate 

the aforementioned error sources and to avoid eventual human 

error. The VI was developed by undergraduate students within 

post-graduate studies and integrates a larger initiative to 

reduce uncertainties associated with a test bench for induction 

motors, installed in the Electric Machines and Drives 

Laboratory (LABMAQ) of the university. This paper is part of 

a two piece set that describes this initiative, the other part 

addressing an upgrade to the resistance measurement system 

and submitted to the same conference. The pieces are written 

so as be comprehensible independently from each other. 

Section II provides an overview of the test bench and the 

measurement procedures. Section III describes the developed 

routines for the electrical and mechanical measurements. 

Results are presented and discussed in Section IV. 

II. TEST BENCH FOR INDUCTION MOTORS 

A. Overview 

The test bench depicted in Fig. 1 is installed in LABMAQ 

and is destined for efficiency studies with three-phase 

induction motors rated up to 20 HP supplied at 380 V and 

60 Hz. Similar test benches with few modifications are 

employed in test facilities with much greater capacity. 

The machine under test (identified in the picture as B) is 

loaded mechanically by another induction motor (A), that is 

controlled by an inverter to operate as a generator. The 

converted power is dissipated in a resistor bank. An in-line 

rotary torque transducer (C) provides the shaft torque and 

speed signals and can be connected either to digital displays or 

to a data acquisition system (D) connected to a PC. The 

electrical measurements, such as supplied voltage, current and 

power, are measured by a digital power analyzer (E). A 

precision DC source (F) with four terminals is used for 

winding resistance measurement, while a data logger (G) 

records the temperature measured by a thermocouple 

positioned between the stator core and frame. 

The machine is started through a variac transformer and 

then switched to direct line connection. Since an independent 

transformer supplies the laboratory, the voltage unbalance and 

deviation are negligible and will not be addressed in this work. 

Other facilities with poorer power supplies should give special 

attention to this topic. 

B. Previous practice for mechanical and electrical 

measurements 

The most frequent tests performed in this test bench are 

those of IEEE Std. 112 method B. The stator winding 

resistance is measured at room temperature with the DC 

source, and then the motor is run at full load until the 

temperature stabilizes, which usually takes many hours to 

happen. The power supply is shut down and the winding 

resistance is measured once more, to determine its value at the 

rated condition. The motor is started again quickly and the 

load test is run, when electrical and mechanical measurements 

are taken at six load levels from 150% to 25% of rated 

condition. This test must be done quickly in order to avoid a 

significant drop of the winding temperature, thus enabling the 

consideration of constant resistance. The motor is uncoupled 

from the load and a no-load test under variable voltage is run. 

The electrical quantities of interest consist of RMS line 

voltages and currents, active power and power factor, 

measured by a Yokogawa WT500 power analyzer. It logs the 

average values of these quantities at each second to a CSV file 

stored in a USB flash drive. 

The mechanical measurements refer to torque and shaft 

speed and output power, which are measured by a HBM T40B 

transducer. The bench was designed to enable two types of 

operation. In the first, the cables from the transducer are 

attached to a HBM MX460 amplifier, connected via Ethernet 

to a PC, where the interface software is run. Some calculations 

are available in this software, although it does not export a 

spreadsheet report as the power analyzer does. The other 

option does not depend on a PC, since the cables are attached 

to two HBM MP60 displays showing instantaneous numeric 

values of torque and speed in LCD displays. These readings 

are taken visually with some difficulty, since the displayed 

value may oscillate at a fast rate even with the available digital 

filtering. In either mode, the average values of torque, speed 

and output power must be registered manually. 

Once the tests are finished, the electrical measurements are 

picked from the lines of the power analyzer output file that 

correspond to the instants of mechanical readings. This is a 

time consuming task, yet still preferable than to allow a 

 

Fig. 1. Test bench for induction motors. 
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greater temperature variation by overextending the tests. The 

issue is solved by the developed VI, as presented in the 

following sections. 

III. DEVELOPMENT OF THE VIRTUAL INSTRUMENT 

A VI was developed to enable a fast storage of 

measurements from two instruments, following the topology 

indicated in Fig. 2.  

A. Torque and Speed 

The HBM T40B transducer contains a strain gauge and a 

1024 pulse encoder for measuring torque and speed, 

respectively. The signals are acquired and converted into 

frequency outputs, i.e., each signal is translated as a square 

wave whose frequency is proportional to the amplitude of the 

measured quantity. These frequency signals are interpreted by 

the HBM MX460 and stored in internal circular buffers, which 

can be accessed via Ethernet. 

By running LabVIEW drivers and subroutines provided by 

the manufacturer (HBM), the VI retrieves the waveforms from 

the buffers periodically, and calculates the instantaneous 

power by multiplying them. The torque, speed and power 

waveforms acquired during tests with a 5 kW wound rotor 

induction motor are presented in Fig. 3. The mean value of 

each quantity within the last sample can then be calculated by 

numeric integration. 

Strong oscillations are observed in Fig. 3. The torque 

signal presents a clearly visible low fundamental frequency of 

about 2 Hz, whose origin is still unknown, while the rotational 

frequency stands out in the speed signal. The mechanical 

power behaves very similarly to the torque. These oscillations 

may add errors to the calculated mean values, since reliable 

mean values are not obtained unless the waveforms are 

integrated in an interval equal to an integer number of 

oscillation periods. To avoid this problem, a subroutine detects 

the fundamental frequency within the segment corresponding 

to the last sample, and uses it to calculate the size of the 

residual initial portion that should be discarded. In case the 

detected period is greater than the sample, no points are 

discarded. The process is illustrated by the lines in the bottom 

of Fig. 3 and is done for each signal separately. 

B. Electrical Measurements 

The Yokogawa WT500 power analyzer samples all three 

line voltages and currents and calculates RMS values, active 

power, frequency and many other quantities. As in the 

mechanical measurements, an integer number of cycles is 

considered in the calculations, which is done internally by the 

analyzer. 

Employing LabVIEW drivers and subroutines provided by 

the manufacturer (Yokogawa), namely “Fetch numeric data” 

and “Fetch waveforms” subVIs, the developed VI reads values 

from the analyzer via USB connection. The read values are the 

RMS line voltage, the RMS line current, the active power and 

the frequency, of each channel individually and averaged over 

all channels. The voltage and current waveforms are also 

imported by the VI.  

IV. RESULTS 

A. Interface and Operation 

The VI is compiled to an executable with a friendly 

interface of four tabs and a side panel. The first tab displays 

mechanical measurements (torque, speed, output mechanical 

power), as in Fig. 4. The screenshots were taken during tests 

with a 5.5 kW 6-pole squirrel cage motor. The waveforms are 

displayed next to a table that presents mean, maximum and 

minimum values from the last sample for each quantity.  

The following tab, shown in Fig. 5, contains controls and 

indicators of electrical quantities measured by the power 

analyzer. The user can configure the wiring method, the 

voltage and current ranges, the ratio of current transformers 

and the update rate, which defines also the length of the 

samples of mechanical quantities. Voltage transformers are 

not employed in this test bench, thus this configuration was 

not considered. The waveforms of all line voltages and 

currents are displayed, alongside with a table containing 

values of RMS voltage, RMS current, active power, 

frequency, power factor and THD of voltage and current, all 

computed from the last sample, for each phase and for all 

phases averaged.  

The third tab, presented in Fig. 6, summarizes the average 

values of the measured quantities, needed for most efficiency 

test methods. By clicking the button, the values calculated 

from the last sample are stacked in an output table, enabling 

the user to store only the relevant data from multiple load 

 

Fig. 2. Topology of the measurement system. 

 
Fig. 3. Waveforms of shaft torque, speed and mechanical power signals 

read from the MX460. Negative values are due to the direction of 

rotation. 
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conditions, thus reducing the volume of data and the time 

required for its analysis.  

The side panel, presented in the right side of Fig. 4, 5 and 

6, displays the timestamp of the last sample and the present 

efficiency of the motor, calculated as the ratio of average 

mechanical power to the average input active power. Two 

buttons activate the storage of numeric values in a report and 

of waveforms in a spreadsheet, stacked sample by sample, 

enabling the user to save only relevant parts of the tests. 

B. Practical effects 

The possibility of integrating measurements and exporting 

unified output files is a major advance with respect to the 

previous practice of taking notes manually or searching 

synchronized values within a large file. This reduces the 

human effort, mitigates the delay between readings and 

reduces the overall duration of the tests, improving the 

accuracy of results. The output of a waveform file allows the 

computation of harmonics and future studies addressing the 

transient regime. 

The analysis is also facilitated. While the previous process 

of unifying the data manually could easily take hours, now the 

measurements are available in the output table to be copied 

and pasted to an external spreadsheet where the calculations 

will be performed. The simple indicator of efficiency in real 

time is useful for input-output methods, such as IEEE Std. 

112-A. 

A final benefit is the prevention of a catastrophic loss of 

data. Redundant dialog boxes ask if the user wants to save the 

report, and an automatic safety backup stores the numeric data 

from the whole test in a text file. 

V. CONCLUSIONS 

A virtual instrument was developed to facilitate bench tests 

with three-phase induction motors and to improve the 

accuracy of results. The usage of drivers provided by the 

manufacturers reduced the development complexity and time. 

The objectives of this work were achieved. The test 

process and the analysis stage became easier and quicker. The 

error sources represented by the delay between measurements 

and the shortness of samples were mitigated by acquiring all 

quantities simultaneously with long and well delimited 

samples. Another error source, corresponding to the variation 

of winding resistance between measurements, was indirectly 

reduced by the decrease of the test duration. The incorporated 

routines against loss of data avoid human errors. 

In future stages, advanced calculations shall be embedded 

in this VI. The voltage THD and unbalance may be monitored 

continuously and compared to the limits defined on standards. 

The calculations of method B can be included and will 

indicate promptly whether the measurements must be 

repeated. The correction of systematic errors and the 

estimation of the uncertainty as a function of the measurement 

conditions and readings can also be automated. 
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Fig. 5. First tab: Mechanical quantities. 

 

Fig. 6. Second tab: Electrical quantities. 

 
Fig. 4. Third tab: Summary of measurements. 
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Resumo – Este texto é uma pequena sinopse da evolução 
das telecomunicações a partir do final do século XVIII. 
Por essa época, começaram as apresentações dos primei-
ros métodos para envio de mensagens a longas distâncias 
envolvendo certo tipo de tecnologia. Procurou-se mostrar 
como o tempo de transmissão foi progressivamente redu-
zido, superando antigos procedimentos que utilizavam 
mensageiros, correio a cavalo, pombo-correio, ou certos 
sistemas sonoros ou visuais. Salientaram-se os avanços de 
métodos, de processos e as conseqüências no contínuo bem 
estar dos usuários, o papel relevante na aproximação dos 
povos e das comunidades, bem como sua incomensurável 
atuação no progresso das nações. São apresentadas as con-
tribuições de inventores, pesquisadores e empreendedores. 
Descreve-se o advento de certos recursos tecnológicos e ci-
entíficos que foram fundamentais na modernização e no 
aumento da eficácia dos equipamentos. Mostra-se, tam-
bém, como foram transferidos os inventos e seus respecti-
vos aperfeiçoamentos para o parque industrial brasileiro. 

Palavras-chave – Avanços tecnológicos, evolução das tele-
comunicações; história da tecnologia. 

I. INTRODUÇÃO 

A palavra telecomunicações foi proposta pelo enge-
nheiro e romancista francês Edouard Estaunié em 1904. 
Esse famoso escritor francês fez o acréscimo do prefixo 
grego tele (distância) ao termo de origem latina que re-
presenta a troca de informações [1]. De grande difusão 
nos últimos 150 anos, as telecomunicações permitiram 
reduzir a separação entre pessoas, entre países e até en-
tre continentes. As evoluções das redes e dos serviços 
de telecomunicações fundamentam-se no progresso do 
conhecimento científico e de diferentes tecnologias. 
Combinaram-se conhecimentos de mecânica, de ele-
tromagnetismo, da eletrônica, da microeletrônica, da 
optoeletrônica, da mecânica quântica e de outras áreas. 

A descoberta e a interpretação de certos fenômenos 
físicos, de métodos para suas quantificações, o emprego 
de conceitos de matemática, de física, de mecânica ser-
viram de suporte para este desenvolvimento. O crescen-
te avanço das telecomunicações exigiu materiais, dispo-
sitivos, componentes, métodos de projeto e de constru-
ção que garantissem confiabilidade dos equipamentos e 
sistemas. Isto implicou a participação de muitas pesso-
as, empresas e organizações que apoiassem as investi-
gações para melhor aproveitamento de resultados. Nes-
sa evolução, há relatos de descobertas que surgiram ao 

acaso, de alguma curiosidade, de uma observação cui-
dadosa ou do passatempo de certas pessoas. O envio de 
mensagens à distância passou a empregar várias desco-
bertas e invenções que ocorreram em séculos. Ainda 
que a necessidade de comunicações faça parte indisso-
ciável da história da humanidade, merecem considera-
ções especiais os avanços a partir do final do século 
XVIII. Nessa época, foi desenvolvido um modelo sim-
ples de telégrafo mecânico, suplantado depois pelo te-
légrafo eletromagnético criado na segunda metade do 
século XIX [2].  

A tecnologia progrediu mais celeremente após uma 
melhor interpretação e quantificação dos fenômenos e-
letromagnéticos e com a formulação matemática de su-
as leis. Isso foi concretizado através dos estudos de 
Maxwell e comprovações experimentais por Hertz e por 
outros pesquisadores a partir de 1883. Com a divulga-
ção dos resultados, avaliaram-se logo as possibilidades 
de transmissões à distância aplicando propriedades das 
ondas eletromagnéticas. Conclusões confiáveis dos pri-
meiros ensaios incentivaram novas e mais elaboradas 
investigações sobre o eletromagnetismo e, pouco tempo 
depois, surgiu o primeiro tratamento sistemático sobre 
as ondas de rádio. Desde esses primeiros movimentos, 
as telecomunicações mantiveram uma evolução contí-
nua, sistemática e irreversível.  

II. PROGRESSOS NA IDADE CONTEMPORÂNEA 

A. O telégrafo óptico 

Na Idade Contemporânea (fixada a partir de 1789, 
ano da Queda da Bastilha que deflagrou a Revolução 
Francesa), a era das telecomunicações inicia-se na 
França em 15 de agosto de 1794. Consistiu no envio da 
primeira mensagem por um telégrafo óptico entre Paris 
e Lile (230km) graças a uma invenção de Claude Chap-
pe [3]. (Fig. 1(a)). Esse sistema era formado por postes 
sinalizadores em um sistema de visada direta. As sepa-
rações entre eles eram tais que permitissem cada opera-
dor enxergar o local de envio e a próxima estação para a 
qual seria remetida a mensagem. (Fig. 1(b)). Para essa 
orientação, o operador contava com um par de telescó-
pios em cada instalação, apontando para as estações de 
contato. Ao conjunto, Chappe deu o nome de semáforo, 
combinações de palavras gregas sema (símbolo ou si-
nal) e foro (transportar). Assim, o semáforo era um ins-
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trumento que transportava um sinal e, com a sua versão, 
havia transmissão de um a três símbolos por minuto. 

  

(a) (b) 
Fig. 1. (a) Claude Chappe, abade e inventor francês, criador do pri-
meiro telégrafo óptico, em funcionamento a partir de 1794. (b) Aspec-
to do telégrafo óptico de Chappe. (https://upload.wikimedia.org). 

Cada um dos braços poderia assumir sete diferentes 
posições, perfazendo 49 combinações. Eram suficientes 
para incluir as letras do alfabeto e determinado conjunto 
de outros símbolos. A primeira mensagem empregando 
essa tecnologia narrava a vitória militar dos franceses 
sobre os austríacos, com a recuperação da cidade de 
Condé-sur-l’Escaut. A transmissão foi completada em 
aproximadamente 30 minutos, com a ação simultânea 
de 15 estações no trajeto [4]. O tempo pode parecer 
longo comparado com os recursos atuais, mas devem 
ser considerados os que estavam disponíveis na época. 
As informações eram enviadas por mensageiros, a pé ou 
a cavalo, empregando pombos-correio, utilizando cor-
respondências e por outros poucos métodos. 

 
(a) (b) 

Fig. 2. Abraham Niclas Clewberg Edelkrantz (1754–1821), inventor 
sueco que desenvolveu um modelo de telégrafo óptico. (b) Réplica da 
invenção de Edelkrantz instalada nas vizinhanças de Estocolmo (Sué-
cia).. (https://commons.wikimedia.org) 

As notícias sobre essa invenção espalharam-se por 
toda a Europa, divulgados em importantes meios, como, 
por exemplo, um artigo na revista Gentleman’s Maga-
zine. Logo após a publicação, Edelkrantz [5] (Fig. 2(a)), 
na Suécia, começou as experiências com o seu próprio 
equipamento. Há fortes argumentos defendendo que os 
dois inventores desenvolveram seus trabalhos sem o 

conhecimento um do outro. Dois meses depois da pri-
meira mensagem pelo processo de Chappe, foi feita a 
demonstração do invento de Edelkrantz. Consistia de 
estações separadas entre 5km e 20km que transmitiam 
números convertidos para letras ou palavras, segundo 
determinada codificação. (Fig. 2(b)). 

Com as invenções na França e na Suécia e instalações 
na Inglaterra (1796), os telégrafos ópticos integraram as 
comunicações na Europa por décadas. Com instalações 
em tantas regiões, houve diversas contestações sobre a 
prioridade da invenção de Chappe, um pesquisador de 
saúde frágil. Isso levou ao agravamento de sua depres-
são e ele acabou por cometer o suicídio aos 41 anos.  

B. Expansão do telégrafo óptico 

Em aproximadamente 50 anos, formou-se uma infra-
estrutura na França com mais de 500 estações de semá-
foro e uma cobertura total superior a 5.000km. A cidade 
de Paris ficou interligada às de Strasbourg, Amsterdã, 
Lyon, Milão, Veneza e outras. A importância do fato 
pode ser justificada fazendo uma comparação entre os 
outros processos da época. Entre Paris e Amsterdã uma 
mensagem pelo correio a cavalo levava cerca de um 
mês, exigindo grandes sacrifícios. A mesma extensão 
era coberta pelo telégrafo óptico em cerca de uma hora. 
Mesmo demonstrando sua grande utilidade, algumas 
dessas conexões estiveram em funcionamento apenas 
por pouco tempo. 

Ainda assim, esses sistemas ópticos foram instalados 
na Espanha, Alemanha, Rússia, com aperfeiçoamentos 
a partir dos modelos originais. Certas inovações incluí-
am aplicações de obturadores e sistemas de proteção 
contra as intempéries. Permitiam uma velocidade de 
transmissão até duas vezes maior, estimulando o seu 
emprego para outras demandas, como em estradas de 
ferro e em navios. O sistema de Chappe foi caindo em 
desuso com o advento da telegrafia elétrica e na Europa 
encerraram-se suas transmissões por volta de 1852. 

III. A DVENTO E CONSOLIDAÇÃO DO TELÉGRAFO 

A. Fase inicial das comunicações elétricas 

Embora fosse uma época de interesses incipientes em 
relação à tecnologia, em fins do século XVIII surgiram 
na Alemanha as primeiras publicações que tratavam das 
comunicações à distância utilizando recursos elétricos. 
A descoberta da eletricidade dinâmica em 1799 foi im-
portante no desenvolvimento de circuitos elétricos. 
Nessa data, foi inventada a pilha elétrica por Alessandro 
Volta [6] (Fig. 3(a)), garantindo a formação de uma cor-
rente elétrica contínua e permanente. Entre 1808 e 
1810, Sommering [7] (Fig. 3(b)) desenvolveu um telé-
grafo eletroquímico, demonstrado na Academia de Ci-
ências de Munique. Empregava a fonte de energia elé-
trica de Volta interagindo com 38 condutores, um para 
cada letra do alfabeto e um para cada algarismo. 

Durante algumas décadas, a maior parte das experi-
ências com eletricidade empregava fontes de corrente 
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contínua. Mesmo tratando-se de uma grandeza constan-
te no tempo, foi possível identificar algumas de suas 
propriedades. Entre elas, Oersted [8] (Fig. 4(a)) desco-
briu a ação magnética, determinando o início do estudo 
do eletromagnetismo (1819). Consta que seus ensaios 
foram estimulados a partir de discussões com Ritter [9], 
físico alemão que acreditava existir relações, ainda des-
conhecidas, interligando os fenômenos naturais, inclu-
indo a eletricidade e magnetismo. Nessa época, já cres-
cia o interesse por diferentes efeitos relacionados às 
cargas elétricas e conseqüências do magnetismo. É pro-
vável que isso seja uma justificativa para que apenas al-
guns dias após os resultados de Oersted, Ampère [10] 
(Fig. 4(b)) refez seus ensaios e chegou à lei que permi-
tia quantificar o fenômeno eletromagnético a partir da 
corrente elétrica [11]. 

  
(a) (b) 

Fig. 3. (a) Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745− 
1827),, físico e inventor italiano que desenvolveu a primeira pilha elé-
trica. (https://commons.wikimedia.org). (b) Criador de um tipo de te-
légrafo eletroquímico, Samuel Thomas Sommering (1755−1830), 
médico e inventor alemão. (https://upload.wikipedia.org). 

  
(a) (b) 

Fig. 4. (a) Hans Christian Oersted (1777−1851), físico dinamarquês, 
descobridor do efeito magnético da corrente elétrica. (b) André-Marie 
Ampère (1775−1836), físico francês que quantificou o campo magné-
tico produzido pela corrente elétrica. (https://upload.wikipedia.org). 

Verificada uma relação física entre a corrente elétrica 
e os efeitos magnéticos, seguiu-se também a formula-
ção da lei de Biot-Savart. Foi proposta por Jean-
Baptiste Biot [12] (Fig. 5(a)) e Félix Savart [13] (Fig. 
5(b)). Fizeram a apresentação de seus estudos na Aca-
demia de Ciências de Paris em 30 de outubro de 1820. 
A importância de seus trabalhos ficou evidente com a 

publicação de um artigo em uma prestigiosa revista ci-
entífica na época [14]. Análise de resultados foram pos-
síveis com a invenção de alguns instrumentos de medi-
da como o galvanômetro, idealizado na Alemanha por 
Schweigger [15]. 

  
Fig. 5. (a) Jean-Baptiste Biot (1774-1862), físico, astrônomo e mate-
mático francês. (https://www.google.com). (b) Félix Savart (1791-
1841), médico e físico francês. (https://educação.uol.com.br). 

B. Progressos do eletromagnetismo 

Contribuições importantes no conhecimento dos fe-
nômenos eletromagnéticos são devidas a Michael Fara-
day (Fig. 6(a)) com a descoberta, no Reino Unido, da 
indução eletromagnética [16]. Conseguiu avaliar com 
exatidão a lei que relaciona a força eletromotriz induzi-
da em uma espira e a variação do fluxo magnético atra-
vés da área delimitada pela espira. Apesar de suas con-
clusões datarem de 1831, consta que a descoberta con-
sumiu-lhe muitos anos de trabalho, pois em 1822 já ha-
via anotado em seus cadernos "Converter eletricidade 
em magnetismo"[17]. Possivelmente, acompanhava i-
déias de alguns filósofos da Alemanha e da França [18].  

  
(a) (b) 

Fig. 6. (a) Michael Faraday (1791-1867), físico britânico, que deixou 
grandes contribuições para a ciência. (b) Heinrich Friedrich Emil 
Lenz (1804-1865), físico russo que também estudou a indução ele-
tromagnética e formulou uma importante lei em complementação à lei 
de Faraday.  (https://upload.wikipedia.org). 

Essa idéia pode ser considerada como revolucionária, 
pois várias personalidades da ciência, como Coulomb 
[19] não admitiam essa possibilidade. Esse grande físi-
co francês só aceitou as idéias sobre a interação eletro-
magnética após as descobertas de Oersted e Ampère. A 
relevância do fato fica evidente com as investigações 
que corriam também em outras nações.  
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Existem registros mostrando que o assunto estava 
sendo estudado, e com várias contribuições importan-
tes, por Lenz [20] (Fig. 6(b)), na Rússia, e por Henry, 
nos Estados Unidos. Em 1832, Joseph Henry [21] des-
cobriu o fenômeno das correntes elétricas induzidas, in-
dependentemente dos estudos de Faraday. Resultou de 
experiências que executou em 1842 para a construção 
de eletroímãs. Em outra descoberta relevante, Henry 
comprovou a formação de oscilação de correntes quan-
do ocorria a descarga elétrica de um capacitor [22]. 

  
(a) (b) 

Fig. 7. (a) William Sturgeon (1783-1858), inventor do eletroímã. 
(https://www.daviddarling.info). (b) Georg Simon Ohm (1789-1854), 
matemático e físico experimental alemão que propôs as primeiras leis 
da eletrodinâmica. (https://pt.wikipedia.org). 

Várias descobertas subsidiaram desenvolvimentos 
posteriores e facilitaram a criação de muitos equipa-
mentos.  Alguns deles tinham aspecto bem simples em 
suas primeiras versões. Outros comprovavam a enorme 
criatividade e o empenho na busca por explicações ci-
entíficas de grandezas e de fatos empregados nos inven-
tos e em suas aplicações. Apresentam-se como desta-
ques nessa ocasião, por exemplo, as já mencionadas lei 
da indução eletromagnética, a lei de Ampère e a lei de 
Biot-Savart. Houve os primeiros aprofundamento na te-
oria atômica, a construção do primeiro eletroímã 
(1825), por Sturgeon [23] (Fig. 7(a)), e a descrição das 
primeiras leis da eletrodinâmica (1826) por Georg Si-
mon Ohm [24] (Fig. 7(b)).  

No ramo de telecomunicações, relata-se uma apresen-
tação pioneira da telegrafia elétrica por William Ritchie 
[25] em 1831. A partir de 1833, surgiram as teorias que 
explicavam e quantificavam, de maneira mais exata, os 
fenômenos elétricos e as interpretações do campo elé-
trico e do campo magnético. Muitos físicos, matemáti-
cos e engenheiros estudaram a teoria de fenômenos ú-
teis na construção de aparelhos. Alguns foram funda-
mentais na avaliação do desempenho de equipamentos, 
de invenções e das inovadoras aplicações da eletricida-
de e do magnetismo.  

C. Ensaios pioneiros sobre o telégrafo 

Na revista Scots Magazine de fevereiro de 1753, foi 
publicada uma carta com uma sugestão sobre como uti-
lizar a eletricidade para transmitir mensagens à distân-
cia. O autor dessa carta foi identificado como Charles 

Morrison e propunha que a comunicação seria realizada 
por um conjunto de condutores para as letras e para os 
algarismos. Os condutores seriam estendidos entre as 
duas estações e efetuariam os contatos. Pesquisadores 
de diferentes épocas, como Sir. David Brewster [26] de-
ram aval à veracidade dos ensaios de Morrison. Em 
1795, o catalão Salva i Campillo [27] apresentou à A-
cademia de Artes e Ciências Naturais de Barcelona um 
relatório científico em que demonstrava A eletricidade 
aplicada à telegrafia [28]. 

Entre 1830 e 1844, desenvolveram-se diferentes mo-
delos de telégrafos e de sistemas que operavam uma te-
legrafia impressa. Por exemplo, em 1832, na Alemanha, 
Schilling von Canstadt (Fig. 8(a)) criou o telégrafo ele-
tromagnético de cinco agulhas. Também Gauss [29] 
(Fig. 8(b)) e Weber (Fig. 9(a)) conseguiram enviar in-
formações com a manipulação de uma corrente elétrica. 
Em 1836, ainda na Alemanha, Carl von Steinheil [30] 
(Fig. 9(b)) criou um telégrafo com mensagens impres-
sas. Utilizava um código telegráfico que permitia sua 
imediata aplicação, reduzindo ainda mais o tempo para 
o envio de informações à distância.  

  
(a) (b) 

Fig. 8. (a) Paul Schilling von Canstadt  (1801-1870), criador do telé-
grafo de cinco agulhas. (https://schilling-association.org) (b) Johann 
Carl Friederich Gauss (1777-1855), grande sábio alemão com várias 
contribuições ao desenvolvimento da matemática, da física, da astro-
nomia, da eletricidade, etc.. (https://www.upload.wikipedia.org). 

  
(a) (b) 

Fig. 9. (a) Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), físico alemão e in-
ventor de um telégrafo eletromagnético. (Imagem de domínio públi-
co: https:///pt.wikipedia.org) (b) Carl August von Steinheil (1801-
1870), físico, astrônomo e professor alemão, inventor de um telégrafo  
com envio de mensagens impressas. (Imagem de domínio público: 
https://comons.wikimedia.org). 

Em janeiro de 1838, Samuel Morse (Fig. 10(a)) fez a 
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demonstração de seu modelo, que estava desenvolvendo 
há alguns anos e cuja última versão fora criada no ano 
anterior [31]. Consta que nesse desenvolvimento contou 
com a decisiva inclusão de várias realizações técnicas 
de Joseph Henry [21]. A prioridade de Henry foi devi-
damente reconhecida após o processo legal em que saiu 
vitorioso. Além disto, não costuma ser lembrada a deci-
siva participação de Ezra Cornell na implantação dos 
sistemas telegráficos à época de Morse [32][33] e a 
grande colaboração de Leonard Gale [34].  

A transmissão telegráfica de Morse [35] era feita por 
um manipulador semelhante ao mostrado na Fig. 10(b) 
e, nos primeiros tempos, permitia a comunicação em 
curtas distâncias, inferiores a um quilômetro. Sua utili-
zação ganhou popularidade a partir de 1844, após fi-
nanciamento aprovado pelo Congresso Americano. Nos 
Estados Unidos, a primeira linha para maiores distân-
cias foi entre Baltimore, a cidade mais populosa do es-
tado de Maryland, e Washington. Essa instalação pio-
neira foi fundamental para o rápido crescimento da no-
va tecnologia. Na Fig. 11, tem-se um esquema simplifi-
cado do aparelho utilizado nessa histórica transmissão. 

 

 

(a) (b) 
Fig. 10. (a) Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) patenteou o te-
légrafo com mensagens impressas, segundo um código de pontos e 
traços. (Fotografia de Matthew Brady:https://www.google.com.br). 
(b) Modelo de manipulador usado na transmissão dos sinais em códi-
go Morse que tornaram eficaz o invento de Samuel Morse.  

 
Fig. 11. Esquema simplificado do sistema telegráfico pioneiro com 
suas partes mais relevantes.  

A relevância de um sistema que garantia comunica-
ções confiáveis a longas distâncias levou à sua utiliza-
ção em diferentes partes do mundo. Pelo meio da déca-
da de 1840, o telégrafo funcionava em vários países da 
Europa e em 1850 já havia instalação submarina entre a 
Inglaterra e a França. Apesar das dificuldades financei-

ras e de industrialização, o sistema foi logo ampliado 
para conexões com a Irlanda e com a Holanda. Mesmo 
possuindo baixa concentração demográfica até fins do 
século XIX, por volta de 1870 o telégrafo já atuava na 
Austrália, um local muito distante dos centros tecnoló-
gicos mais importantes na época.  

No Brasil, o uso do telégrafo eletromagnético pelo 
governo iniciou-se em maio de 1852. Passou a substitu-
ir os telégrafos ópticos e na mesma ocasião registraram-
se as primeiras tentativas para nacionalização dos equi-
pamentos. Em escala ampliada, para uso fora do gover-
no, outros telégrafos foram ativados em 1869. Esse fato 
pode ser considerado o início da indústria nacional de 
equipamentos de telecomunicações [36][37]. Ainda em 
1869, relata-se a inauguração do sistema telegráfico em 
outras nações, como o Japão, e o estabelecimento da 
primeira conexão indo-européia.  

D. Inovação de equipamentos e instalações telegráficas 

O progresso dos sistemas telegráficos na América do 
Norte levantou a idéia de estendê-lo à Europa, atraves-
sando o oceano Atlântico, proposta de Morse em 1843. 
Por volta de 1849, navios americanos já faziam a son-
dagem do leito dos mares e rios. Seus levantamentos 
sugeriram que seria possível o lançamento do cabo 
submarino para telégrafo sobre um platô existente entre 
a Ilha da Terra Nova e a Irlanda. Aproveitariam parte da 
primeira experiência de lançamento de cabo submarino 
efetuada no canal da Mancha em 1851. Depois de in-
tensas investigações, alguns navios mercantes foram 
adaptados para a tarefa, que se iniciou em 1860 e foi 
concluída em 1866 [38]. A operação acabou sendo rea-
lizada pelo Great Eastern (Fig. 12), o maior navio cons-
truído até então. Uma vez que era para transporte de 
passageiros, suas funções foram devidamente modifica-
das para essa importante missão.  

 
Fig. 12. Navio Great Eastern, encarregado do lançamento do primeiro 
cabo telegráfico submarino internacional entre a América de Norte e a 
Irlanda. (https://www.submarinecablesystems.com). 

Poucos anos após a ligação da América do Norte com 
a Europa, em 1871 a empresa dinamarquesa Great Nor-
thern Telegraph Company lançou dois cabos submari-
nos. O primeiro foi entre Nagasaki, no Japão, e Shan-
gai, na China. O segundo partiu também de Nagasaki e 
terminou em Vladivostok, na Rússia. Com essas im-
plantações, o Japão ficou interligado com a América 
por duas rotas, uma pelo Oceano Índico e outra através 
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da Sibéria. Essa conexão internacional do Japão levou o 
seu governo a ampliar o alcance do telégrafo. Implantou 
um novo cabo em 1872 através do Estreito de Kanmon, 
fazendo a conexão de Nagasaki com a capital do país, 
Tokyo [39]. 

 

Fig. 13. Telégrafo multiplexado de 
Bernhard Meyer, conforme a des-
crição de seu inventado de 1872. 
(https://www.photosearch.com) 

Com a disseminação do telégrafo em diferentes regi-
ões, criaram-se equipamentos que aumentaram a quan-
tidade e, ao mesmo tempo, melhoraram a qualidade das 
conexões. Em 1872, Bernhard Meyer [40] criou o pri-
meiro multiplexador telegráfico. A incorporação de um 
mecanismo denominado distribuidor aumentou muito a 
capacidade de ligações telegráficas. O novo equipamen-
to permitia a operação de cinco a oito terminais simul-
taneamente, através da mesma instalação elétrica, com 
mensagens para diferentes localizações. (Fig. 13). 

IV. A  TRANSMISSÃO DE SONS À DISTÂNCIA 

A. Primeiros ensaios 

Mais ou menos pelo meio do século XIX, o telégrafo 
eletromagnético era o grande acontecimento para as 
comunicações. Simultaneamente, prosseguiam intensas 
buscas por processos que permitissem a transmissão de 
sons, a voz humana em especial. Um sistema de Telé-
grafo falante na Itália foi proposto por Innocenzo Man-
zetti [41] em 1844. Surgiu, também, um sistema de 
transmissão de voz aproveitando a corrente elétrica, 
projetado pelo belga Charles Bourseul [42] em 1854.  

 
 

(a) (b) 
Fig. 14. (a) Johann Philipp Reis (1834-1874), inventor alemão de um 
tipo de telefone, mas não a patenteou para garantir a prioridade da in-
venção. (https://en.wikipedia.org). (b) Ilustração do modelo do telefo-
ne de Philipp Reis. (https://commons.wikipedia.org). 

Johann Philipp Reis [43] (Fig. 14(a)) era um físico a-
lemão, descendente de portugueses e em 1861, realizou 

uma importante experiência, testemunhada por diferen-
tes pesquisadores. Empregou uma membrana vibratória 
sob a ação de sons e o movimento da película acionava 
uma agulha acoplada a um eletroímã no interior de uma 
caixa de madeira. Sua criação, reproduzida na Fig. 
14(b), não teve o desejado reconhecimento da comuni-
dade. Tentou publicá-la em uma importante revista ci-
entífica, mas o artigo que preparou não foi selecionado. 
Mais tarde, a revista convidou-o para fazer a publica-
ção, mas ele desistiu da idéia. Todavia, foram encontra-
dos documentos no Museu de Ciências de Londres 
mostrando que Reis foi pioneiro na transmissão e a re-
cepção de sons com processos eletromagnéticos [44].  

Nos Estados Unidos, o físico Amos Dolbear [45] in-
ventou um sistema de recepção de sinais sonoros que 
empregava interações com o campo magnético. O seu 
aparelho funcionava com uma bobina acoplada a um 
ímã. Como atuava como professor de física e de astro-
nomia, tudo indica que seu aparelho foi utilizado para 
fins acadêmicos, pois não chegou a solicitar a sua pa-
tente. Todavia, tem figurado como mais um pesquisador 
que propôs a transmissão de voz já em meados do sécu-
lo XIX. Conseguiu uma patente do sistema que deno-
minou Telefone eletrostático apenas em 1879. Como 
será mostrado, nessa data os direitos de exploração do 
telefone já pertenciam a Graham Bell. 

B. O aparelho de Alexander Graham Bell 

O escocês Graham Bell (Fig. 15) trabalhou certo 
tempo no que denominava telégrafo harmônico. Na é-
poca, já residia nos Estados Unidos depois de morar 
certo tempo no Canadá. Pelo que consta, seu primeiro 
objetivo seria enviar várias mensagens por código Mor-
se ao mesmo tempo. Por volta de 1874, conseguiu a-
vanços em seu invento, mas ingressou com um pedido 
de patente no início de 1876. Esse registro garantiu-lhe 
os  direitos para explorar o invento Aperfeiçoamentos 
em telegrafia [46], considerada uma das patentes mais 
valiosas da história da tecnologia. O protótipo e o es-
quema desse telefone e o esquema com seu detalhamen-
to no registro são apresentados na Fig. 16.  

Esses fatos estabeleceram o início das comunicações 
telefônicas e um crescente interesse pelo novo processo 
para envio de mensagens utilizando a eletricidade. Mes-
mo com recursos tecnológicos precários, realizou-se a 
primeira conexão de longa distância. Foi completada 
entre French Corral e Bowman Lake, nas nascentes do 
Rio Yuba na Califórnia. A extensão total era de 97km e 
foi concluída em 1877. Ressalta-se que nessa época a-
inda não existiam dispositivos eletrônicos que permitis-
sem recuperar os níveis de sinal degradados na trans-
missão, o que ocorria mesmo em enlaces curtos.   

C. A fase inicial das comunicações telefônicas 

O interesse da comunidade pelo telefone foi quase 
imediato e em 1878 já surgiu a primeira lista telefônica. 
Foi editada pela empresa New Haven District Telepho-
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ne Company e continha 50 assinantes. Como a comuta-
ção era manual, na lista constavam apenas os seus no-
mes, divididos em quatro classes: telefones residenciais, 
profissionais, de atividades mistas e de atividades es-
senciais. O contato era feito pelo operador até a pessoa 
indicada para a chamada. O crescimento na quantidade 
de terminais levou, em 1886, à criação das chamadas 
páginas amarelas, um guia de negócios baseado nos 
produtos e de serviços oferecidos pelos assinantes.  

  

Fig. 15. Alexander Graham Bell (1847-1922), 
que patenteou o telefone em 1876 e o fotofone 
em 1880. (https://www.google.com.br) 

  

  
(a) (b) 

Fig. 16. (a) Vista do modelo proposto para o telefone patenteado por 
Alexander Graham Bell em 1876. (b) Detalhamento do projeto como 
especificado no registro da invenção. (https://www.gettyimages.com) 

D. Polêmicas sobre a invenção do telefone 

Embora a patente concedida a Bell garantisse-lhe a 
prioridade sobre a invenção, como é comum em con-
quistas da ciência e da tecnologia, continuaram a surgir 
resultados semelhantes, obtidos por outros pesquisado-
res [47]. Em especial, no ano do registro feito por Bell, 
Elisha Gray [48] (Fig. 17) chegou a um equipamento 
semelhante e perdeu os direitos sobre a invenção por 
uma diferença de algumas horas [49]. Muitos autores 
consideram Gray como o real inventor do telefone [50]. 
Sustentam esta conclusão ao verificar que entre janeiro 
de 1875 e abril de 1876, Gray obtivera cinco patentes 
sobre a transmissão de sons, partindo de aperfeiçoa-
mentos em sistemas telegráficos. Além disso, existe o 
reconhecimento de várias outras invenções após essa 
data [51]. Na Fig. 18, ilustra-se uma parte do embargo 
interposto por Gray em relação ao trabalho de Bell.  

E. Início do envio de documentos impressos 

Adicionalmente ao invento de seu próprio telefone, 
Gray obteve a patente da invenção registrada como Te-
lautógrafo em 1888. Tratava-se de um sistema de envio 
de mensagens escritas a mão e reproduzidas em esta-

ções distantes, de forma absolutamente fiel com as ori-
ginais [52]. Essa criação (Fig. 19(a)) pode ser conside-
rada como o primeiro modelo de máquina de fac-símile. 
O sistema reproduzia com exatidão as mensagens envi-
adas. Na Fig. 19(b), ilustra-se um exemplo de seu fun-
cionamento. 

Fig. 17. Elisha Gray (1835-1901), 
inventor de um modelo de telefone, 
dos sintetizadores de som, do fac-
símile e de outros equipamentos para 
transmissão de mensagens à distân-
cia. (https://www.google.com.br). 

Fig. 18. Reprodução de partes do embargo judicial feito por Elisha 
Gray contra Alexander Graham Bell, relativo à invenção do telefone. 
(https://en.wikipedia.org). 

 
 

(a) (b) 
Fig. 19. (a) Reprodução do esquema no pedido de patente do telautó-
grafo de Elisha Gray. (b) Exemplo de reprodução de mensagem obti-
da com a sua invenção. (https://upload.wikimedia.org). 

Os embates judiciais pela prioridade de invenção do 
telefone levaram alguns anos, nas décadas de 1870 e 
1880. Envolveram vários inventores e empresas como a 
Western Union. Além da disputa com Elisha Gray, 
mencionam-se os trabalhos de Daniel Drawbaugh [53], 
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do italiano Antônio Meucci [54] e do alemão Philipp 
Reis {43]. A primeira demonstração do telefone de 
Meucci fora feita em Havana, Cuba, em 1849. Esse in-
ventor residia naquele país com sua mulher, para onde 
emigrara em 1835, depois de ser preso por vários meses 
na Itália, perseguido por lutar pela unificação de sua pá-
tria. Em 1851, emigrou novamente, desta vez para os 
Estados Unidos, e fixou residência em Staten Island por 
cerca de 38 anos, até o fim de sua vida [55].  

Um fato estranho ocorreu em 1871 no Departamento 
de Patentes dos Estados Unidos: desapareceram os do-
cumentos relativos ao exame da invenção de Meucci, à 
qual denominara Teletrofone. Na tentativa de reconhe-
cer essa falha, em junho de 2002 a Câmara dos Deputa-
dos dos Estados Unidos emitiu a Resolução HR 269 re-
conhecendo Meucci, e não Graham Bell, como o verda-
deiro inventor do telefone [56]. Mesmo após esses lon-
gos anos, a controvérsia persistiu. O Canadá, para aon-
de Bell emigrara primeiramente e residira por vários 
anos, não aceitou essa decisão dos Estados Unidos e re-
afirmou a sua prioridade sobre o invento.  

  
(a) (b) 

Fig. 20. (a) Emil Berliner (1851-1929), inventor alemão radicado nos 
Estados Unidos. (https://commons.wikipedia. org). (b) Thomas Alva 
Edison (1847-1931), inventor e industrial norte-americano, detentor 
de mais de 1000 patentes, várias delas no campo da eletrônica e das 
telecomunicações. (htpps;//www.biography.com) 

Algumas dessas criações eram estruturas simples e 
houve dificuldades em aceitá-las como invenções. Foi o 
caso do aparelho de Drawbaugh que adaptava uma xí-
cara como elemento transmissor. Muitas controvérsias 
encerraram-se em 1888 com a decisão da Suprema Cor-
te dos Estados Unidos oficializando Bell como inventor 
do telefone. O tribunal admitiu que os equipamentos de 
Bell empregavam partes inventadas por outras pessoas, 
como Berliner [57] (Fig. 20(a)). Esse inventor e indus-
trial alemão, radicado nos Estados Unidos, havia regis-
trado, entre 1877 e 1887, diversos desenvolvimentos 
tratando da transmissão de voz, além da técnica de gra-
vação sonora em discos. Suas invenções haviam sido 
patenteadas nos Estados Unidos e na Inglaterra [58]. 

F. Aperfeiçoamentos dos sistemas telefônicos 

Em pouco tempo, aumentou ainda mais o interesse da 
população, de governos e de empresas pelo telefone. 
Assim, em 1877 foi instalada a primeira linha perma-

nente entre Boston e Somerville, no Estado de Massa-
chusetts. Nesse mesmo ano, Edison [59] (Fig. 20(b)) 
desenvolveu a cápsula transmissora de carvão, disposi-
tivo mais eficiente na transformação de energia sonora 
em sinais elétricos. Os sistemas pioneiros empregavam 
uma cápsula desenvolvida em uma solução de água que 
apresentava uma resistência variável sob os efeitos da 
pressão sonora [50]. Mais ou menos ao mesmo tempo 
de Edison, Blake [60] também desenvolveu um micro-
fone para ser utilizado em transmissores telefônicos. 
Foi um novo modelo que baseava o seu comportamento 
na pressão sonora sobre partículas de carvão. O invento 
foi patenteado nos Estados Unidos em 1881 [61] e no 
Canadá em 1887 [62]. Durante muitos anos foi um 
componente padronizado para os aparelhos produzidos 
pela empresa de Bell [47].  

A repercussão das comunicações em longas distân-
cias realizadas nos Estados Unidos chegou em outras 
partes do mundo, incluindo o Reino Unido. Sir William 
Thomson (Lorde Kelvin) [63] (Fig. 21(a)), em 1877, fez 
uma exibição pública da invenção de Bell na Associa-
ção Britânica para o Progresso da Ciência. Em julho 
daquele mesmo ano, Sir William Preece [64], engenhei-
ro-chefe do Post Office, (Fig. 21(b)) lançou o primeiro 
par de telefones no país. Ao final do mesmo ano, surgiu 
um modelo mais aperfeiçoado do equipamento feito pe-
la empresa de Bell.   

  
(a) (b) 

Fig. 21. (a) Sir William Thomson (1827-1904), que fez a primeira a-
presentação do telefone no Reino Unido. (http://www.sil.si.edu). (b) 
Sir William Henry Preece (1834-1926), que lançou os primeiros tele-
fones no Reino Unido. (https://en.wikipedia.org).  

Ainda em 1877, a empresa Siemens & Halske iniciou 
a fabricação do telefone na Alemanha e em 1878 im-
plantou-se o primeiro método de comutação manual en-
tre terminais telefônicos. Com os novos recursos, inicia-
ram-se as comunicações também em Londres. Na Fran-
ça, Louis-François Breguet [65] começou a fabricar os 
aparelhos, a partir de licenças concedidas pela empresa 
de Bell. Esta empresa fora fundada na América do Nor-
te com a denominação de Bell Telephone Company. O 
sócio principal era Gardiner Greene Hubbard [66], futu-
ro sogro de Bell, que financiou o projeto. Incluía Tho-
mas Sanders como tesoureiro e Graham Bell era eletri-
cista chefe. O objetivo seria explorar as "patentes po-
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tencialmente valiosas", principalmente a patente do te-
lefone obtida por Bell [67]. 

Os sucessos dos novos recursos tecnológicos estimu-
laram a ampliação dos serviços telegráficos e telefôni-
cos em outras nações. Na Rússia, registram-se várias 
invenções para fins militares, como as propostas em 
1877 por Vladimir Jacobi [68] (Fig. 22(a)) e por Pavel 
Golubitsky [69] (Fig. 22(b)). Segundo divulgação do 
governo russo, o equipamento apresentado por Golu-
bitsky era superior aos apresentados no mundo ociden-
tal, incluindo as novas  partes agregadas aos produtos 
mais recentes da empresa de Bell.  

  
(a) (b) 

Fig. 22. (a) Vladimir Borisovich Jacobi (? - 1844), inventor russo au-
tor de um sistema de sinalização para aplicações militares. (b) Pavel 
Mikhailovich Golubitsky (1845-1911), responsável, na Rússia, por 
vários aperfeiçoamentos na técnica de transmissão de voz à distância 
(https://www.telhistory.ru). 

 

Fig. 23. Réplica de um modelo 
de sinalização ferroviária desen-
volvido por Balyukevich em 
1892. (https://www.google.com). 

Os argumentos apresentados para definir as priorida-
des de uma invenção são mais ou menos inevitáveis. 
Além dos trabalhos do italiano Meucci e do alemão Phi-
lipp Reis, de Elisha Grey nos Estados Unidos, costuma 
ser reconhecido também o trabalho de Charles Page 
[70], um invento que denominou de música galvânica. 
Relata-se, ainda, que as autoridades russas insistem em 
uma continuação dos objetivos estabelecidos em 1892 
por Balyukevich [71] para envio de mensagens para 
locais distantes. Sua invenção consistia de um equi-
pamento de sinalização ferroviária feita por mensa-
gens transmitidas através de linhas telegráficas. Uma 
réplica de seu aparelho está ilustrada na Fig. 23. 

V. AMPLIAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES COM FIO 

A. Sistemas telefônicos a longas distâncias 

Com o interesse, cada vez mais evidente, de muitas 
nações, em 1881 iniciaram-se as transmissões interna-

cionais de voz. Estabeleceu-se uma conexão entre De-
troit, importante cidade do estado de Michigan, nos Es-
tados Unidos, e a cidade de Windsor, na província de 
Ontário, no Canadá [2]. Apesar da pequena separação 
entre os locais (menos de 10km), o evento tem impor-
tância simbólica por representar a comunicação sonora 
entre duas nações. Em relação a grandes extensões em 
território nacional, em 1883 foi feita a primeira conexão 
entre Nova York e Boston, as duas maiores cidades nor-
te-americanas. Para a exploração do serviço telefônico, 
em 1885 foi criada a empresa American Telephone & 
Telegraph Company, que com o passar do tempo tor-
nou-se mundialmente conhecida pela sigla AT&T. 

O crescimento do novo meio de comunicação trouxe, 
como conseqüência, esforços para novas melhorias. Em 
1876, o húngaro Tivadar Puskás [72] concebeu uma 
forma de comutação telefônica, com capacidade de efe-
tuar a conexão entre 21 assinantes, que passou a ser uti-
lizada pela Bell em 1878. Em 1886, o inventor Strow-
ger [73] (Fig. 24(a)) propôs o primeiro sistema de co-
mutação eletromecânica. Solicitou a patente em março 
de 1889 e foi concedida dois anos mais tarde, em março 
de 1891 [74]. Seu sistema começou a operar em 1892, 
ainda que a comutação manual continuasse em muitas 
regiões, até início dos anos da década de 1970. 

No mesmo ano de 1886, foi inventado o primeiro dis-
co rotativo para a busca do terminal, uma idéia revolu-
cionária em comparação com os sistemas anteriores. 
Além do processo empregando magnetos, outro método 
consistia em efetuar um contato elétrico no aparelho, 
acionando o número de vezes correspondente ao termi-
nal chamado. Como ocorre com muitas inovações, o 
sistema de disco e o de contatos elétricos mantiveram-
se em atividades ao mesmo tempo até início da década 
de 1940 [75]. A informação vale para o sucedâneo do 
telefone de disco, pois o aparelho para chamadas por 
meio de teclas foi inventado em 1941. Nesse novo mo-
delo, o sinal era enviado por freqüências na faixa de voz 
e sua implantação foi bem gradativa, operando por anos 
junto com os modelos anteriores.  

Uma contribuição que permitiu ampliar o alcance dos 
sistemas foi a técnica de carregamento indutivo, inven-
ção de Mihajlo Pupin (Fig. 24(b)) [76]. Consistia no a-
créscimo de bobinas com indutâncias adequadas nas li-
nhas. É conveniente salientar que. na realidade, Pupin 
deve ser reconhecido como detentor de várias patentes 
no segmento de telecomunicações, tanto em sistemas 
telegráficos como em telefônicos [77]. O carregamento 
indutivo, técnica que depois foi denominada pupiniza-
ção, utiliza bobinas nos circuitos que garantem grande 
aumento na confiabilidade das transmissões [78]. Em 
reconhecimento aos seus méritos científicos, Pupin re-
cebeu dezenas de títulos honorários de doutorado por 
renomadas universidades, foi eleito para importantes 
academias de ciências e laureado com enorme quanti-
dade de medalhas [77] por diferentes entidades.  
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(a) (b) 
Fig. 24. (a) Almon Brown Strowger (1839-1902), que desenvolveu o 
primeiro sistema de comutação eletromecânica entre telefones, em 
1889. (https://pt.wikipedia.org). (b) Mihajlo Idvorski Pupin (1858-
1935) em 1890, criador de vários aperfeiçoamentos em comunicações 
elétricas e em radiocomunicações. (http://de.wikipedia.org) 

O processo de Pupin aproxima a transmissão para 
uma condição de linha sem distorções. Como em outras 
situações, a prioridade desta invenção entrou em litígio. 
A razão é que a proposta de carregamento indutivo das 
linhas telefônicas para redução das perdas e de distor-
ções fora feita por Campbell [79] em 1899. Ao final do 
processo, a prioridade foi de Pupin que ganhara a corri-
da para o registro por uma diferença de dois dias [56]. 

O sistema foi rapidamente aplicado, em função da 
melhora na qualidade das transmissões. Na Europa, os 
primeiros equipamentos dotados de conexões pupiniza-
das foram instalados em 1902 pela Siemens & Halske. 
Por volta de 1907, as empresas ligadas à Bell nos Esta-
dos Unidos já possuíam 130.000km de circuitos telefô-
nicos com 60.000 bobinas usadas para o projetado car-
regamento indutivo [80]. 

Paralelamente à técnica de pupinização, foi desenvol-
vida na Europa a krarupização, que também garantia 
uma significativa melhora nas comunicações telefônicas 
pela redução nas distorções. O processo foi criado por 
Carl Krarup [81] e garantia uma distribuição mais uni-
forme do carregamento indutivo. Sobre o condutor iso-
lado de cobre é enrolado um fio ou fita metálica de ma-
terial ferromagnético. Com isto, aumentava-se a perme-
abilidade magnética do meio e, em conseqüência, apro-
ximava-se o valor da indutância distribuída do valor 
conveniente para mínima distorção. A nova tecnologia 
mostrou-se vantajosa principalmente para a fabricação 
de cabos submarinos.  

A procura por métodos que ampliassem a eficácia das 
transmissões vinha crescendo de forma contínua. Por 
exemplo, em 1853 o americano Moses Farmer [82] já 
propusera o telégrafo com a multiplexagem em divisão 
de tempo (TDM, time division multiplexing). A utilida-
de prática de seu sistema foi demonstrada em 1903 pelo 
engenheiro eletricista W. M. Miner em um processo de 
comutação telegráfica e telefônica [83]. Em primeiro 
lugar, desenvolveu uma forma de comutação eletrome-
cânica, efetuando a multiplexação entre sinais telegráfi-

cos. Depois, multiplexou sinais telefônicos e realizou 
vários ensaios para achar uma freqüência adequada para 
efetuar as amostragens. Conseguiu transmitir informa-
ções compreensíveis ao empregar valores entre 3.500Hz 
e 4.300Hz. 

B. Novos sistemas de comunicações elétricas 

Em poucos anos, o telefone tornou-se um aparelho 
comum, mesmo a um custo elevado. Por volta de 1910, 
havia mais de dez milhões de telefones em operação no 
mundo, junto ao crescimento dos sistemas telegráficos. 
Importante no aperfeiçoamento das comunicações com 
fio foi o novo código telegráfico proposto pelo francês 
Baudot [84] (Fig. 25). Seu primeiro sistema foi patente-
ado em 1874 e mostrava possibilidade de os sinais elé-
tricos serem convertidos automaticamente em caracte-
res tipográficos correspondentes [85]. Incluía um distri-
buidor rotativo que fazia o contato para envio de um 
grupo de sinais apropriados. Mais tarde, registrou outras 
invenções nos Estados Unidos, como o telégrafo im-
presso [86]. Essas inovações levaram à telegrafia de alta 
velocidade e, no início do século XX, à criação da tele-
impressora por Charles Krum [87] e aos primeiros mo-
delos de teletipo [88]. Em homenagem a Baudot, foi 
criada a unidade baud para indicar a velocidade de sina-
lização em sistemas de telecomunicações. 

 

Fig. 25. Jean-Maurice-Émile Bau-
dot (1845-1903), engenheiro fran-
cês, pioneiro dos sistemas de tele-
comunicações. (Gravura de A. Del-
zers: https://en.wikipedia.org). 

Entre 1915 e 1920, houve muitos desenvolvimentos 
que aperfeiçoavam o envio de informações à distância. 
Cita-se, como exemplo, a criação do comutador telefô-
nico de barras cruzadas (crossbar). O processo foi in-
ventado por John Roberts e John Reynolds (1916), com 
idéias que se iniciaram em 1901. Outra forma de comu-
tação foi patenteada em 1910 na Suécia por Gotthilf Be-
tulander (Fig. 26(a)) e Nils Palmgren (Fig. 26(b)). O 
novo método resultou de idéias de Palmgren propondo 
que a chamada de dez telefones estabeleceriam os con-
tatos com 100 outros aparelhos, ligados aos terminais 
de saída do sistema [89]. A invenção foi patenteada no 
Canadá em 1914 [90] e nos Estados Unidos em 1923 
[91]. Por essa época, foi desenvolvido outro telefone 
com disco rotativo por Antoine Barnay, na França (Fig. 
27), com uma patente registrada em 18 de maio de 
1923. Nos Estados Unidos, Barnay solicitou a patente 
em 1925 e foi concedida em 1928 [92]. Os novos siste-
mas de comutação para as centrais telefônicas começa-

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

962



 11 

ram na Suécia em 1926. Da mesma forma, em outros 
países continuou um acelerado crescimento até o início 
da década de 1930.  

  
(a) (b) 

Fig. 26. (a) Gotthilf Ansgarius Betulander (1872-1941).  (b) Nils G. 
Palmgren (1890 - 1965) (https://www.ericsson.com). 

 

Fig. 27, Um dos primeiros modelos 
de telefone utilizando a chamada 
por disco, desenvolvido a partir da 
invenção proposta por Antoine 
Barnay. 
(https://www.google.com.br). 

  

(a) (b) 

Fig. 28. (a) Modelo de telefone para uso doméstico ou comercial na 
década de 1930, com chamada por disco. (https://www.google.com). 
(b) Modelo de telefone 302 da Western Electric, que começou a ope-
rar nos Estados Unidos em 1935. (https://en.wikipedia.org). 

As aplicações da nova tecnologia foram simultâneas 
às do equipamento passo-a-passo de Strowger. As van-
tagens da técnica de barramento cruzado tornaram-se 
evidentes, ainda que fosse um sistema mais caro [93]. 
Mesmo com custos elevados, em abril de 1930 implan-
taram-se as conexões transoceânicas entre os Estados 
Unidos e a Argentina, o Chile e o Uruguai. Em pouco 
tempo, havia transmissões a todos demais países da 
América do Sul. Os novos recursos demandaram a fa-
bricação de aparelhos domésticos mais modernos, adap-
táveis aos novos processos de comutação. Na Fig. 28, 
têm-se modelos da década de 1930, ambos empregando 
a chamada por meio de discagem do número desejado. 

C. Ampliação da rede telefônica e o avanço do teletipo 

Nos Estados Unidos, em 1931 a AT&T começou a 
operar o serviço de teletipo, identificado pela marca re-
gistrada Telex (da denominação em inglês Teletypewri-

ter exchange service). O serviço telefônico também 
crescia e desde o início do século XX ampliaram-se as 
comunicações internacionais, além daquele primeiro 
ensaio entre Detroit e Windsor. Em 25 de dezembro de 
1900, estabeleceu-se a ligação entre os Estados Unidos 
e Cuba. Essa experiência visava verificar se a voz hu-
mana poderia ser transmitida por linhas telegráficas em 
longas distâncias. A conexão foi entre Key West, na 
Flórida, e Havana, em Cuba, distância de 170km, sob a 
responsabilidade da Ocean Telegraph Company. 

Em novembro de 1930, começaram as comunicações 
internacionais entre locais que não incluíssem os Esta-
dos Unidos. Fez-se o contato entre Wellington, na Nova 
Zelândia, e o Primeiro Ministro da Austrália. Logo em 
seguida, começaram também as chamadas entre particu-
lares, a um preço médio de uma libra esterlina por mi-
nuto. Em 1931, a Nova Zelândia conectou-se com o 
Reino Unido, a um custo de seis libras e 15 shillings 
por chamada (aproximadamente 1,5 dólares americanos 
nos valores atuais). No fim da década de 1930, a Nova 
Zelândia possuía a maior quantidade de telefones por 
habitante, fora dos Estados Unidos, e com intensa utili-
zação nas comuniações internacionais.  

Em 1935, confirmou-se a possibilidade de conexão 
telefônica mundial e em 1937 completou-se a quarta re-
de de alcance mundial. Um marco importante na conso-
lidação das redes de longas distâncias foi o lançamento 
do cabo para transmissão multiplex entre o Japão e a 
China em 1939. Disponibilizava a multiplexagem de 
seis canais por uma extensão de 3.000km. Outro fato re-
levante foi a instalação do primeiro cabo submarino uti-
lizando repetidores submersos (1943). Estabeleceu-se 
essa inovação entre Anglesey, no País de Gales, e a Ilha 
de Man, possessão inglesa no mar da Irlanda, comple-
tando uma distância superior a 350km.  

O progresso dos sistemas cabeados implicava aumen-
to das conexões com outros países, mesmo que, nessa 
altura do progresso, estivesse ocorrendo também o 
crescimento das comunicações via rádio. Nessa expan-
são, destacam-se os lançamentos de um novo cabo 
submarino entre Key West e Havana (1950) e do cabo 
submarino TAT-1 (1956), conectando o Canadá, a par-
tir da cidade de Clarenville, na Terra Nova, até Oban, 
na Escócia. Permitia 35 comunicações telefônicas e um 
último circuito fazia a conexão de 24 canais telegráfi-
cos. Foi seguido, em 1959, do TAT-2 para 48 ligações 
simultâneas, entre a Terra Nova e a França. Esses cabos 
foram ampliados para 48 e 72 canais e estiveram ativos 
até 1982. Os cabos transatlânticos lançados em 1976 e 
1978, o TAT-6 e o TAT-7, permitiam 4.000 ligações 
simultâneas, mais tarde expandidas para 10.000. Foram 
os últimos cabos submarinos metálicos antes dos mode-
los mais modernos empregando fibras ópticas, que se 
iniciaram na década de 1980. 

No aperfeiçoamento das centrais telefônicas e de mé-
todos de chamada, em 1960 foi desenvolvido o primeiro 
sistema eletrônico de comutação, que operou pela pri-
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meira vez em Morris, Estado de Ilinois. Paralelamente, 
desde a década de 1950, germinavam as pesquisas que 
levariam aos sistemas de comunicações ópticas, mesmo 
que as opções tradicionais de telefone por cabo conti-
nuassem a crescer. 

Um avanço tão acelerado na quantidade de comuni-
cações simultâneas exigiu a evolução proporcional das 
centrais telefônicas. Uma etapa importante foi a comu-
tação eletrônica, mas um passo ainda maior ocorreu em 
1967 com a invenção da comutação realizada por com-
putadores. Nesse ano, foi requerida a prioridade e em 
1971 Erna Schneider Hoover [94] e J. Eckhart Barry, do 
Laboratório Bell, patentearam a primeira comutação 
computadorizada [95]. Mais de 40 anos depois, já na 
segunda década do século XXI, o novo processo conti-
nua em pleno funcionamento.  

VI. CONSOLIDAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES SEM FIO  

A. Ensaios pioneiros 

Para efetuar comunicações sem fio, em 1872 o dentis-
ta americano Mahlon Loomis [96] (Fig. 29(a)) patente-
ou o primeiro telégrafo para comunicações aéreas. O 
seu sistema, que experimentava desde 1866, partiu da 
hipótese de existência de uma região eletricamente con-
dutora na atmosfera, segundo idéia pioneira do sábio a-
lemão Carl Friedrich Gauss [29]. Nessas condições, 
Loomis pensou em construir estações no alto das mon-
tanhas e utilizar as cargas livres da atmosfera para for-
mar a corrente elétrica e enviar mensagens [97]. Como 
não propôs sua implementação de seu sistema, sua pro-
posta não se tornou operacional. Em certa ocasião, di-
vulgou, sem testemunhas oculares, que fizera comuni-
cação entre montanhas da Virginia, separadas de 20km.  

  
(a) (b) 

Fig. 29. (a) Mahlon Loomis (1826-1886), inventor norte-americano 
que propôs um telégrafo sem fio no ano de 1872, sem os meios para a 
implementação. (https://commons.wikimedia.org). (b) Reprodução da 
página inicial da patente sobre aperfeiçoamentos em telegrafia, obtida 
por Loomis em 1872. (https://www.google.com).  

O sistema de Loomis tinha restrições importantes. Em 
primeiro lugar, tudo indica que era necessário um arco 
voltaico entre o ponto de transmissão e o solo. Tratava-
se de um procedimento similar ao empregado para 

comprovação das ondas eletromagnéticas, que ocorreria 
após a morte de Loomis. Isto indicaria certo pioneiris-
mo por parte do Dr. Loomis. Um segundo aspecto críti-
co de seu equipamento é que só haveria envio efetivo 
da mensagem se o ponto de recepção estivesse na mes-
ma altura do ponto de transmissão. De qualquer manei-
ra, ao que parece, a patente de sua invenção (Fig. 
29(b)), foi a primeira no mundo que tratava de um sis-
tema de comunicações sem fio [98].   

Em 1864, Maxwell [99] (Fig. 30) estabelecera a for-
mulação matemática das leis da eletricidade e do mag-
netismo. Seus estudos foram divulgados em um artigo 
de 1865 [100] e compilados no livro Tratado de eletri-
cidade e magnetismo, de 1873 [101]. Tomando por re-
ferência os trabalhos de Faraday [16], Ampère [10], Bi-
ot e Savart [12][13] e Gauss [29], Maxwell unificou os 
fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetis-
mo. Em sua representação original, estabelecia equa-
ções entre as componentes das grandezas elétricas com 
as componentes das grandezas magnéticas, suas fontes 
e as propriedades do meio. Como o cálculo vetorial es-
tava em uma fase de organização [102], todas essas re-
lações ficaram representadas em coordenadas cartesia-
nas. Assim, formavam um conjunto de 20 equações, 
aumentando as dificuldades para uma interpretação 
confiável dos fenômenos envolvidos. Mesmo admitindo 
este inconveniente, entre outras importantes conseqüên-
cias, Maxwell demonstrou que a eletricidade e o mag-
netismo eram intrinsecamente relacionados.  
 

 

Fig. 30. James Clerk Maxwell (1831-
1879), físico escocês,criador da teoria 
eletromagnética a partir de leis experi-
mentais. (https://www.google.com.br). 

Até certo ponto, mas não com exatidão [103], previu 
a existência das ondas eletromagnéticas [101]. Segundo 
a teoria de Maxwell, as ondas eletromagnéticas result-
vam de uma interação de fenômenos elétrico e magnéti-
co que se propagam no espaço com a velocidade da luz. 
Algum tempo depois da divulgação dos trabalhos de 
Maxwell, foram propostas formas mais compactas e 
mais simples para a apresentação de suas equações, fa-
cilitando a análise e a quantificação dos fenômenos.   

B. Invenção do fotofone Graham Bell 

Os estudos de Maxwell provocaram nova aceleração 
na busca por resultados que envolvessem a eletricidade 
e o magnetismo. Nessas novas pesquisas, incluía-se o 
controle da geração do campo eletromagnético e do 
processamento de sua energia. Ainda que o fenômeno 
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seja fundamentalmente o mesmo desde freqüências 
muito baixas até freqüências muitíssimo elevadas, o 
emprego de luz, como nas experiências pioneiras de 
Chappe e outros, continuou sendo um dos objetivos pa-
ra fins de comunicações. Em 1880, Bell patenteou o fo-
tofone [104] que transmitia voz em uma distância de a-
proximadamente 200m, modulando a luz solar refletida 
em um espelho [105][106]. Um esquema simplificado 
do fotofone de Bell está na Fig. 31 [107]. No receptor, o 
sinal era recuperado a partir da incidência da luz em 
uma célula de selênio fotossensível [108]. O compor-
tamento desse dispositivo sob a incidência da luz solar 
fora descoberto por William Grillys Adams e Richard 
Evans Day em 1876.  

 
Fig. 31. Esquema simplificado do fotofone de Graham Bell, patentea-
do em 1880, que permitia o envio de mensagens em curtas distâncias.  

Conforme essa proposta de Bell, o feixe de luz solar 
era focalizado em um espelho, refletia-se e concentra-
va-se em uma lâmina que vibrava sob o efeito das on-
das sonoras. Neste componente, o feixe óptico era refle-
tido novamente, porém com sua intensidade modificada 
pela vibração. Na extremidade oposta, um refletor ópti-
co concentrava o feixe captado sobre o detector de selê-
nio submetido a uma tensão contínua. Como se trata de 
um dispositivo fotossensível, a corrente circulante atra-
vés de um fone de ouvido modifica-se conforme a in-
tensidade da luz recebida. Reproduz-se, assim, a infor-
mação que pressionava a lâmina vibratória no início da 
transmissão.  

C. Seqüência dos trabalhos de Maxwell 

Uma comprovação pioneira da existência das ondas 
eletromagnéticas foi concretizada em 1883. Nessa data, 
18 anos depois da divulgação do artigo original de 
Maxwell, Hertz (Fig. 32) alcançou o objetivo procurado 
[109], mesmo com os escassos recursos que dispunha. 
Além de provar a existência da onda eletromagnética, 
Hertz mostrou que a sua velocidade é igual à velocidade 
da luz no vácuo e que os campos vibram em um plano 
perpendicular à direção de propagação. Na sua geração, 
foi utilizada uma antena formada por duas placas pla-
nas, com área aproximada de 40cm2, interligadas a con-
dutores cilíndricos com 30cm de comprimento. Os con-

dutores eram terminados na outra extremidade por esfe-
ras metálicas separadas de uma distância de 7mm, como 
se mostra na parte (a) da Fig. 33.  

 

Fig. 32. Heinrich Rudolf Hertz 
(1857-1894), físico alemão que 
comprovou, pela primeira vez a exis-
tência das ondas eletromagnéticas. 
(https://www.explicatorium.com). 

Fig. 33. Esquema referente à experiência de Hertz. (a) Sistema usado 
na transmissão (b) Antena para captação da energia eletromagnética 
irradiada, ajustada de acordo com as características do transmissor. 

No espaço entre as esferas produziam-se arcos voltai-
cos com uso de uma bobina de indução. Para captar a 
energia emitida, utilizou uma espira circular com pe-
quena separação entre as extremidades. O raio da espira 
era de 35cm, encontrado por sucessivos ensaios para 
melhor adaptá-la com as características do transmissor. 
Seu aspecto é apresentado na parte (b) da Fig. 33 [110]. 

Para melhorar a emissão, algum tempo depois Hertz co-
locou o elemento emissor no foco de um refletor cilín-
drico, inspirando-se na semelhança de comportamento 
entre as ondas eletromagnéticas e as ondas de luz. A 
maior concentração da energia permitiu que se aumen-
tassem as distâncias para os contatos. Houve maior con-
centração de potência e, conseqüentemente, conforme o 
teorema de Poynting [111] [112]. o campo elétrico e o 
campo magnético irradiados tornaram-se mais intensos. 
Esta idéia de Hertz foi importante para futura aplicação 
de refletores na definição das características de certos 
modelos de antenas.   

Hertz verificou também que, além das propriedades 
associadas à reflexão, as ondas eletromagnéticas pode-
riam ser refratadas e difratadas, acompanhando proprie-
dades conhecidas dos feixes ópticos. Adicionalmente às 
descobertas relativas às ondas radioelétricas e de sua 
natureza idêntica às ondas luminosas, Hertz introduziu 
nova apresentação matemática do campo eletromagné-
tico em termos de vetores auxiliares (1888). Hoje, estas 
notações são referidas em textos especializados como 
vetores potenciais auxiliares de Hertz. Um tratamento 
mais abrangente desses vetores foi feito em 1901 por 
Righi [113] (Fig. 34) durante suas pesquisas sobre a luz 
polarizada. Em reconhecimento da importância de seus 
trabalhos, os campos eletromagnéticos que se deslocam 

(b) 
Placa metálica Placa metálica 

Esferas metálicas 

(a) 

Feixe óptico 

Espelho 

Lâmina vibratória  

Lente focalizadora 

Lente colimadora 
Refletor parabólico 

Som 

Som 
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em um meio são conhecidos como ondas hertzianas 
desde fins do século XIX [114][115]. Além disto, a u-
nidade de freqüência passou a ser o hertz (Hz) com a 
equivalência de um ciclo por segundo.  

 

Fig. 34. Augusto Righi, físico italia-
no e um dos pioneiros no estudo da 
teoria eletromagnética. (Domínio pú-
blico: https://en.wikipedia.org). 

D. Primeiras inovações em comunicações sem fio 

Explora-se a hipótese de que Hertz realizou suas ex-
periências sem visualizar aplicações para os fenômenos 
eletromagnéticos, em especial para a transmissão de 
voz, o interesse original dos sistemas de telecomunica-
ções. Uma freqüência central da fala humana pode ser 
fixada em torno de 1kHz o que implica em comprimen-
to de onda de 300km no ar. A emissão de um compri-
mento de onda desta ordem de grandeza exigiria ante-
nas imensas. Justificam-se suas dificuldades em prever 
esta aplicação, pelo fato de não haver à época as técni-
cas de modulação e de conversão de freqüências.  

Invenções de novos dispositivos permitiram melhorar 
a detecção dos sinais elétricos, importantes ocorrências 
na eletrônica e nas telecomunicações [116][117]. Al-
guns utilizavam o efeito Edison, descoberto por Thomas 
Alva Edison [59] (Fig. 20(b)) em 1882. Trata-se da 
formação da corrente elétrica em ambiente de vácuo, a 
partir da emissão de elétrons por um filamento metálico 
superaquecido. O fenômeno constitui a emissão termiô-
nica e o seu controle levou à fabricação de equipamen-
tos mais confiáveis. Há informações segundo as quais o 
efeito Edison representa a primeira patente sobre dispo-
sitivos eletrônicos [118]. 

A história mostra que as comunicações com envio da 
energia eletromagnética pelo espaço, sem uma estrutura 
para guiá-la entre a origem e o destino, envolveram in-
contáveis investigações. Em 1882, por exemplo, Dolbe-
ar patenteou um Sistema de transmissão e recepção sem 
fio por meio de indução [119]. O próprio Edison desen-
volveu alguns sistemas em 1885 e 1891. Na proposta de 
1885, havia dois mastros separados de certa distância 
com uma placa metálica no topo de cada um. Em uma 
das placas era aplicada uma grande tensão, estabelecen-
do-se um campo elétrico em relação à outra placa que 
atuaria como elemento do equipamento de recepção.  

No sistema que apresentou em 1891, seu objetivo era 
a comunicação entre navios, utilizando a indução ele-
tromagnética mútua e o acoplamento magnético entre 
condutores [120]. A ilustração em seu pedido de regis-
tro da patente está esquematizado na Fig. 35. Algum 

tempo depois, em 1892, Natan Stubblefield [121] de-
monstrou seu equipamento capaz de efetuar transmissão 
de sinais de voz sem fio em uma distância de aproxi-
madamente 800 metros [122]. Parece ter sido esta a 
primeira transmissão de voz sem fio por processos ele-
tromagnéticos.  

 
Fig. 35. Esquema no registro de patente do sistema de transmissão e-
létrica de sinais, criado por Thomas Alva Edison em 1891. 
(https://en.wikipedia.org). 

Oito anos após os resultados de Hertz, o professor 
russo Alexander Popov [123] (Fig. 36(a)) empregou um 
detector primitivo de distúrbios atmosféricos para estu-
dar os fenômenos elétricos nesse ambiente. Fundamen-
talmente, pesquisava os efeitos elétricos oriundos de 
tempestades. Seu instrumento empregava uma vareta 
exploradora, que era uma antena de recepção em forma 
de condutor metálico cilíndrico, instalado no topo de 
sua casa. Designou seu invento como Registrador de 
tempestades e o esquema básico está representado na 
parte (b) da Fig. 36 [124]. Em 1895, Popov acoplou esta 
vareta ao oscilador de Hertz e conseguiu irradiar sinais 
até uma distância de aproximadamente 1.000 metros. 

 
 

(a) (b) 
Fig. 36. (a) Alexander Stepanovich Popov (1859-1905), físico russo e 
considerado como um dos inventores do rádio. (b) Esquema de uma 
das experiências de Popov para detecção de oscilações de altas fre-
qüências. (https://upload.wikipedia.org).   

Continuaram intensas experiências sobre as comuni-
cações sem fio em diferentes países. Na Inglaterra, em 
março de 1897, foi feita uma comunicação em uma dis-
tância 6,5km ao longo da planície de Salisbury. Em 13 
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de maio do mesmo ano, estabeleceu-se uma comunica-
ção de 11km entre Lavernock Point e Brean Down. É 
justo citar que muitos ensaios envolvendo os campos 
eletromagnéticos foram concluídos a partir de concei-
tos, idéias, componentes e métodos desenvolvidos ou 
criados por diferentes pesquisadores e inventores. Por 
exemplo, houve necessidade de gerar uma onda eletro-
magnética por eletrodos que produziam centelhas, sua 
captação por componentes sensíveis ao campo irradia-
do, ou o uso de certos instrumentos de medida. Como 
outro exemplo, a antena de Popov fora utilizada por ou-
tros pesquisadores, como o próprio Hertz, e em outros 
estudos para avaliar efeitos das ondas eletromagnéticas. 

A captura e o aproveitamento da energia irradiada in-
cluíram muitas contribuições. Deve ser lembrado o físi-
co alemão Karl Ferdinand Braun [125] que, em 1874, 
verificou que o contato de um condutor metálico com 
certos sulfetos tinha a propriedade de retificação e ga-
rantia maior fluxo de corrente em um sentido do que no 
sentido oposto. Nesta ação, resultava uma corrente elé-
trica proporcional ao campo eletromagnético captado. 
Entre 1890 e 1904, Braun obteve várias patentes envol-
vendo aplicações das ondas eletromagnéticas, incluindo 
um método de acionamento de relés à distância. Regis-
tros para obter a prioridade de seus inventos foram fei-
tos também nos Estados Unidos [126][127].  

Em plena I Guerra Mundial (1915), a pedido do go-
verno alemão, Braun viajou aos Estados Unidos para 
trabalhar em uma disputa sobre patentes. O processo 
judicial fora movido pela Marconi contra a Telefunken 
e sua subsidiária norte-americana Atlantic Communica-
tions Company, envolvendo violação sobre direitos de 
invenção. O governo alemão argumentava que era ne-
cessária a intervenção de Braun, uma vez que Gugliel-
mo Marconi, reconhecido como o inventor das radio-
comunicações, seria a testemunha da parte contrária. 
Seria um embate legal entre personalidades famosas 
que compartilharam o prêmio Nobel de Física de 1909. 
Uma vez na América, Braun foi preso após seu depoi-
mento, por causa de sua cidadania alemã. Tentou obter 
um salvo-conduto através do Reino Unido, mas não 
conseguiu. Sem poder retornar à pátria, sua saúde dete-
riorou-se e acabou por falecer em Nova York em 1918, 
antes do término da guerra na Europa [128].  

Surgiram outros resultados aumentando o conheci-
mento dos fenômenos eletromagnéticos. Em 1876, Eli-
hu Thomson [129] e Edwin Houston [130] comprova-
ram que arcos elétricos entre eletrodos submetidos a e-
levadas tensões continham oscilações elétricas de altas 
freqüências. Portanto, não poderiam ser detectados por 
instrumentos que medissem apenas a corrente contínua. 
A identificação era possível, por exemplo, com a detec-
ção obtida pelo processo desenvolvido por Braun.  

Destaca-se, ainda, o trabalho do físico francês Edou-
ard Branly (Fig. 37(a)) [131] que em 1890 demonstrou 
a detecção de ondas de rádio com um componente que 
denominou Radiocondutor. (Fig. 37(b)). Partículas me-

tálicas soltas no interior de um pequeno cilindro de vi-
dro apresentavam elevada resistência elétrica entre dois 
terminais de contatos. Quando submetido a um campo 
eletromagnético, a resistência ficava muito pequena e 
permitia o fluxo de corrente elétrica. Mais tarde, passou 
a ser conhecido como coesor. É considerado o primeiro 
detector para a onda eletromagnética e foi relevante pa-
ra os primeiros enlaces de radiocomunicações.  

  
(a) (b) 

Fig. 37. (a) Edouard Eugène Desiré Branly (1844-1940), inventor do 
coesor, primeiro detector de irradiação eletromagnética. (b) Esquema 
do componente criado por Branly. (https://en.wikipedia.org). 

Com menos divulgação do que os resultados de Bran-
ly, em 1884 o físico italiano Calzechi-Onesti [132] (Fig. 
38) confeccionou um dispositivo muito semelhante ao 
coesor. Várias outras criações são também atribuídas a 
Calzechi-Onesti [133] aplicadas às telecomunicações. 
Nas décadas seguintes, muitas modificações, aperfeiço-
amentos e emprego de novas tecnologias, os elementos 
idealizados por Branly, por Popov e outros para a cap-
tura da energia eletromagnética a partir do ambiente 
continuaram utilizados. Representam dispositivos fun-
damentais em radiocomunicações com a designação 
genérica de detectores.  

Fig. 38. Temistocle Calzechi-Onesti 
(1853-1922), inventor italiano que muito 
contribuiu para o avanço das telecomuni-
cações na segunda metade do século XIX. 
(https://en.wikipedia.org). 

A comprovação das ondas eletromagnéticas em labo-
ratório estimulou um sem-número de investigações. 
Após os trabalhos de Maxwell, foi divulgado um pri-
meiro tratamento sistemático, elaborado por Heaviside 
[134][135]. (Fig. 39(a)). A esse pesquisador deve-se a 
descrição simplificada das equações de Maxwell a par-
tir de operadores vetoriais, como na parte (b) da Fig. 39. 
Nessas equações, e e h são, respectivamente, os campos 
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elétrico e magnético, ρ é a densidade volumétrica de 
cargas no ambiente em que os campos estão sendo ava-
liados. Os coeficientes σ, ε e µ definem a condutivida-
de, a permissividade elétrica e a permeabilidade magné-
tica do meio. Seus valores dependem das condições ele-
trônicas, atômicas e moleculares do meio em que o 
campo estiver presente, comparado com valores univer-
sais correspondentes ao vácuo [17].  

t∂
∂µ−=×∇ h

e  

t∂
∂ε+σ=×∇ e

eh  

ε
ρ=⋅∇ e  

 
0=⋅∇ h  

 

(a) (b) (b) 
Fig. 39. (a) Oliver Heaviside em 1893, engenheiro e físico inglês que 
sintetizou os trabalhos de Maxwell em seu tratado Electromagnetic 
theory. (https://upload.wikimedia.org). (b) Forma moderna das leis da 
teoria eletromagnética com os operadores vetoriais.  

O trabalho de Heaviside sobre as equações de Max-
well foi muito importante e demonstra que a formula-
ção original das leis do eletromagnetismo aparece ape-
nas como conseqüência de quatro operações vetoriais. 
Por esta razão, Albert Einstein [136] um dos maiores fí-
sicos do século XX, sugeriu que as formulações dessas 
leis fossem denominadas equações de Heaviside-Hertz-
Maxwell [56]. Esta sugestão não tem sido aplicada e a 
designação usual continua como equações de Maxwell.  

Heaviside foi responsável, ainda, por vários outros 
desenvolvimentos relativos à teoria eletromagnética 
[137], incluindo em profundo estudo sobre as caracte-
rísticas de propagação nas linhas telegráficas e telefôni-
cas. Neste tema, por exemplo, é de sua autoria a verifi-
cação das condições que devem satisfazer os parâme-
tros de uma linha para reduzir ao mínimo as distorções 
nos sinais transmitidos [138]. Em muitas publicações, 
ainda hoje, as relações que os parâmetros devem satis-
fazer são identificadas como condição de Heaviside. 
Essa investigação justificou as proposições das técnicas 
de pupinização e krarupização, mais tarde implantadas. 

Termos criados por Heaviside em suas análises dos 
fenômenos eletromagnéticos ficaram consagrados para 
sempre nos textos especializados. Incluem-se as defini-
ções de impedância, admitância, reatância, susceptân-
cia, permeabilidade, permissividade e outros. É reco-
nhecido como uma das primeiras pessoas a prever a e-
xistência da ionosfera [138], a região de gases ioniza-
dos na parte superior da atmosfera. Seu artigo com os 
argumentos e conclusões sobre o assunto foi enviado 
em junho e publicado em dezembro de 1902. No mes-
mo ano, a idéia fora proposta por Kennelly [139] em 

documento publicado em uma revista norte-americana 
de 15 de março [140]. São investigações que se mostra-
ram de relevância desde o início das radiocomunica-
ções, porém já se mencionou que esta hipótese fora le-
vantada em 1839 por Gauss [29]. Além disso, 40 anos 
mais tarde, Stewart [141] estabeleceu a teoria de que 
correntes resultantes de movimentos de cargas livres na 
atmosfera afetavam o campo magnético da Terra [142]. 

Em abril de 1924, Appleton (Fig. 40) [143], na época 
professor de física do King’s College em Londres, pode 
comprovar a existência da região ionizada da atmosfera. 
Suas primeiras observações eram feitas a partir de e-
missões de radiofreqüência pela estação da British Bro-
adcasting Corporation (BBC), que iniciara os serviços 
de radiodifusão em 1922. Appleton percebeu que du-
rante o dia, havia pequena variação na intensidade do 
campo eletromagnético recebido. À noite, ocorriam 
grandes modificações e a intensidade de campo aumen-
tava e diminuía de maneira mais ou menos regular. 
Concluiu que o fato resultava da combinação de duas 
ondas, uma que percorria a superfície do solo e a outra 
era refletida em direção à Terra por alguma camada ga-
sosa na atmosfera.  

 

Fig. 40. Sir Edward Victor Ap-
pleton, físico britânico que com-
provou a existência da ionosfera, 
contribuição que lhe garantiu o 
prêmio Nobel de Física de 1947. 
(http://nobelprize.org). 

Com sucessivos ensaios, estabeleceu a altitude apro-
ximada em que se inicia e a extensão dessa região. 
Mostrou, ainda, tratar-se de uma composição de gases 
fortemente ionizados, aproximando-a do comportamen-
to de um material condutor. Além de avaliar sua com-
posição e localização, percebeu que a energia eletro-
magnética seria capaz de penetrá-la e, em seguida, re-
fletir-se em outra altitude superior. Nessa região, a ioni-
zação era mais concentrada, a reflexão ocorria em uma 
freqüência mais alta, tanto durante o dia como à noite. 
A descoberta mostrou a possibilidade de efetuar-se uma 
comunicação ao redor da Terra por sucessivas reflexões 
em solo e nessa faixa da atmosfera. Appleton recusou-
se a ter o seu nome para designar a região ionizada. A-
inda assim, por muito tempo, foi identificada como ca-
mada de Kennelly-Heaviside. 

E. Extensões das comunicações sem fio 

Apesar das dúvidas de Hertz, os estudos posteriores 
mostraram a possibilidade de transmissão de mensagens 
utilizando a onda eletromagnética para efetuar conexões 
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a longas distâncias. Marconi (Fig. 41(a)), em 1899, 
conseguiu efetuar transmissões de sinais através do ca-
nal da Mancha [144]. Em 1901, efetuou a transmissão 
entre Poldhu, no País de Gales, até a ilha da Terra No-
va, nas encostas do Canadá, distância superior a 
2.800km. A conexão tinha o envio de mensagens tele-
gráficas como objetivo. A experiência de Marconi con-
sistiu na emissão automática da letra S em código Mor-
se, a partir do transmissor instalado em Poldhu. Esses 
ensaios marcaram o início das comunicações sem fio 
para longas distâncias. Uma justificativa do enlace tele-
gráfico realizado por Marconi está representada na Fig. 
41(b), conforme a idéia original de Appleton e previ-
sões de Heaviside. Utilizando seus resultados, em 1897 
Marconi criou uma companhia para oferecer os serviços 
de radiocomunicações. Primeiramente, a proposta seria 
destinada às empresas de navegação para um alcance 
máximo em torno de 200km [145].  

 
 

(a) (b) 
Fig. 41. (a) Guglielmo Marconi, reconhecido como criador das radio-
comunicações e laureado com o prêmio Nobel de Física de 1909. 
(https://www.educacao.com.br) (b) Reflexões da onda eletromagnéti-
ca na região ionosférica. 

Ainda que a prioridade da invenção dos sistemas de 
comunicações sem fio pertença a Marconi, a técnica de 
radiotelegrafia continuava sendo estudada e com previ-
são de grande utilidade por outros pesquisadores, como 
Ward [146], Dolbear [147] e Edison [120], além de ini-
ciativas em outras nações. Por exemplo, em 1898, Ca-
mille Tissot [148], na França, desenvolveu vários sis-
temas que lhe permitiram estabelecer contatos entre na-
vios no mar e entre navios e a costa. Com os aperfeiço-
amentos que fez, em 1902 conseguiu estabelecer a co-
municação entre uma estação em terra e uma esquadra 
de 14 navios a 80km da costa.  

Na relação de avanços pioneiros no campo das comu-
nicações à distância, devem ser incluídas as invenções 
de Tesla [149], pesquisador croata [150][151], radicado 
nos Estados Unidos. Esse inventor (Fig. 42) fez vários 
ensaios desde o início dos anos 1890 envolvendo ondas 
eletromagnéticas [152][153]. Nessa época, foram paten-
teadas algumas de suas criações relacionadas ao tema. 
Registrou, por exemplo, a Bobina de Tesla que permitia 
obter elevadíssimas tensões entre seus terminais [154]. 

Patenteou também uma forma de conversão e distribui-
ção de energia elétrica [155]. Com a bobina de Tesla se-
ria possível gerar arcos voltaicos de grande intensidade, 
que davam origem a sinais de radiofreqüência. Por ou-
tro lado, as patentes de Marconi de 1897 [156][157] ga-
rantiram-lhe o monopólio sobre os sistemas de radio-
comunicações, mesmo que até 1905 tenham sido regis-
tradas outras patentes do próprio Marconi, de Tesla, de 
Lodge e de outros inventores.  

 

Fig. 42. Nikola Tesla (1856-1943), in-
ventor croata radicado nos Estados 
Unidos, pioneiro das radiocomunica-
ções.  (https://www.ebiografia.com). 

É comum que toda descoberta, invenção ou teoria ci-
entífica cause controvérsias em seu início, durante o seu 
desenvolvimento ou mesmo após algum tempo de suas 
criações. Com o rádio aconteceu algo semelhante. Por 
exemplo, muitas das informações relativas à primeira 
transmissão de longa distância de Marconi, entre o Rei-
no Unido e o Canadá, têm sido reavaliadas. Uma das 
causas da discussão surgiu em função da pequeníssima 
eficiência dos equipamentos utilizados [158]. As con-
testações têm sido apresentadas ao longo de todo esse 
tempo por diferentes autores, levando em conta alguns 
fatores importantes na análise. Um deles foi a provável 
destruição do sistema receptor instalado na Terra Nova 
pela tempestade que ocorreu naquela data. Outro foi o 
fato de o sinal recebido ter sido verificado apenas por 
Marconi e seu leal secretário George Kemp, sem outras 
testemunhas independentes. Além disto, como se trata-
va de transmissões telegráficas codificadas, enviadas 
automaticamente do Reino Unido, e constituída de uma 
única letra do código, o som poderia ser facilmente con-
fundido com ruídos atmosféricos [159]. 

F. Contribuições de outros países 

Considera-se que uma radiotransmissão, mesmo que 
completada por procedimentos simples, envolve dispo-
sitivos, componentes e processos criados em várias na-
ções e por diferentes inventores. Por este motivo, mui-
tos países reivindicam a prioridade dessa importante in-
venção. Na França, pela criação de componentes e dis-
positivos como o coesor e de vários ensaios completa-
dos sobre o tema, Branly [131] é reconhecido como o 
inventor das radiocomunicações. Experiências de Tesla 
em 1893 também mostravam um sistema de comunica-
ções sem fio, contemplado em uma de suas patentes. No 
Reino Unido, Henry Jackson [160] (Fig. 43(a), oficial 

Ionosfera 

Solo terrestre 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

969



 18 

da Marinha Real que primeiro fez a conexão radioelé-
trica entre navios, e Oliver Lodge [161] (Fig. 43(b)) são 
considerados os inventores do rádio. Ambos obtiveram 
sucessos de suas pesquisas entre 1894 e 1896 [162].  

  
(a) (b) 

Fig. 43. (a) Henry Bradwardine Jackson (1855-1929), oficial da Ma-
rinha Real Britânica. (Foto publicada em The War Ilustrated, Jun. 26,  
1915.http://www.firstworldwar.com). (b) Oliver Joseph Lodge (1851-
1940), físico e inventor inglês, pioneiro na detecção das ondas ele-
tromagnéticas. (https://en.wikipedia.org). 

  
(a) (b) 

Fig. 44. (a) Padre Roberto Landell de Moura (1861-1926), brasileiro 
que patenteou diversos equipamentos para o envio de mensagens em-
pregando radiotransmissões. (b) Página inicial do memorial descritivo 
do pedido de patente no Brasil. (https://pt.wikipedia.org).   

A partir de 1893, alguns anos antes das divulgações 
das experiências de Marconi, o padre brasileiro Roberto 
Landell de Moura (Fig. 44(a)) realizou várias experiên-
cias com as ondas de rádio. Até 1900, o padre Landell 
de Moura fez transmissões de sinais e sons musicais em 
distâncias de até oito quilômetros na cidade de São Pau-
lo. Em 1901, obteve sua primeira patente no Brasil 
[163] (Fig. 44(b)) e, pouco tempo depois, conseguiu os 
registros e os privilégios de suas invenções no Serviço 
de Patentes dos Estados Unidos [164][165][166]. Re-
produções de duas de suas patentes americanas [167] 
estão na Fig. 45. Demonstram progressos em relação 
aos trabalhos de Marconi, em particular no que se refere 
às transmissões de sons [168][169][170].  

Nas histórias de invenções e de descobertas, não é ra-
ro aparecer a contribuição de religiosos que detinham 
certas atividades como passatempo. Com este argumen-
to, é conveniente citar uma importante contribuição do 

padre Jozef Murgas [171] para a técnica de comunica-
ções sem fio. Já em pleno crescimento dos sistemas te-
lefônicos, a telegrafia continuava importantíssima para 
as comunicações. O padre Murgas criou um sistema ra-
diotelegráfico definindo os pontos e traços do código 
Morse por diferentes freqüências, reduzindo o tempo de 
transmissão das mensagens. Optou por transmitir altas 
freqüências para representar o traço e uma baixa fre-
qüência para representar o ponto. Demonstrou seu sis-
tema, devidamente patenteado [172], antes de Marconi. 
O fato ocorreu no início de 1900 com a conexão entre 
Wilkes-Barre e Scranton, na Pensilvânia, locais separa-
dos de aproximadamente 32km. Murgas obteve uma 
decisão judicial garantindo-lhe a prioridade da trans-
missão de mensagens por ondas eletromagnéticas [56]. 

Fig. 45. Reproduções dos certificados de concessão de patentes ame-
ricanas do padre Roberto Landell de Moura, relativas às invenções re-
lativas a sistemas de radiotransmissão. (https://pt.wikipedia.org). 

Em geral, essas experiências eram transmissões para 
curtas distâncias, mas comprovadamente utilizando a 
emissão de energia eletromagnética. As verificações e-
ram feitas por instrumentos simples, como certos mode-
los de galvanômetros, instrumento inventado por Lorde 
Kelvin (Fig. 21(a)) [63] em 1858. Uma vez verificado o 
interesse crescente pela nova tecnologia, outros mode-
los de transmissores e receptores foram construídos ou 
aperfeiçoados. Para garantir os direitos de invenção, às 
vezes as patentes eram também registradas em mais de 
um país, como no exemplo do padre Landell de Moura. 
Um dos sistemas propostos por Lodge foi patenteado 
também nos Estados Unidos [173] e, mais tarde, em 
1912, essa invenção foi transferida para a empresa de 
Marconi. Entre seus trabalhos de grande utilidade, Lod-
ge criou também um sistema para sintonizar os trans-
missores e receptores de ondas eletromagnéticas.  

VII.  CONTRIBUIÇÕES DE OUTRAS DESCOBERTAS 

A. O interesse generalizado pelos sistemas de rádio 

Com a consolidação das comunicações elétricas, os 
contatos em longas distâncias empregavam de forma 
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crescente a telegrafia e a telefonia por condutores elé-
tricos. Entre os continentes, utilizavam-se as conexões 
submarinas, de difícil instalação e manutenção, com 
custos muito elevados. A primeira conexão transatlânti-
ca interligou a América do Norte à Inglaterra em 1858 e 
tornou-se efetivo apenas em 1866. Mesmo sendo uma 
grande conquista tecnológica, eram sempre relembradas 
as dificuldades das transmissões por cabos elétricos. Os 
problemas multiplicavam-se na maior parte dos lança-
mentos pelas condições adversas dos mares. Esses pro-
blemas estimularam a expansão de sistemas que permi-
tissem instalações mais rápidas, mais eficazes e de me-
nor custo. Por esta razão, a idéia de comunicações sem 
fio passou a ser cada vez mais explorada na Europa, na 
América do Norte, na Ásia e em alguns países da Amé-
rica Latina. Isso mostra que a divulgação do emprego 
das ondas eletromagnéticas teve grande impacto para 
desenvolvimento das comunicações. Desde os primei-
ros momentos, o interesse foi sempre crescente, mesmo 
com sistemas hoje considerados precários, que utiliza-
vam transmissores de centelha e a captação por detecto-
res com características bem limitadas.  

 

Fig. 46. Jagadish Chandra Bose 
(1858-1937), notável físico indiano e 
um dos precursores das radiocomuni-
cações. (https://pt.wikipedia.org.) 

As idéias eram perseguidas por pesquisadores da 
América, da Europa e da Ásia. É conveniente lembrar o 
trabalho de Jagadish Bose (Fig. 46), na Índia [174]. Por 
exemplo, inventou um coesor de mercúrio para detec-
ção das ondas de rádio e um receptor telefônico. Para as 
difíceis condições de sua época (1895, aproximadamen-
te) Bose deixou uma obra impressionante na teoria e 
nas aplicações da energia eletromagnética. Conseguiu 
gerar e captar sinais em comprimentos de ondas mili-
métricos, desenvolveu modelos de antenas e de guias de 
ondas, criou lentes eletromagnéticas e refletores para a 
faixa de microondas, entre outras conquistas de rele-
vância [56]. Para uma de suas invenções, o detector a 
galena, foi-lhe concedida a patente nos Estados Unidos 
em 1904 [175]. Na famosa transmissão transatlântica de 
Marconi, entre o Pais de Gales e a Terra Nova, foi em-
pregado o detector de mercúrio inventado por Bose, fa-
to omitido na divulgação desse importante feito cientí-
fico. A comprovação de sua prioridade na invenção po-
de ser comprovada em importantes artigos científicos. 
[176] O Institute of Electrical and Elecronic Engineers 
(IEEE), organismo norte-americano de grande prestígio 

e de alcance mundial, reconhece Bose como uma dos 
inventores dos sistemas de radiocomunicações.  

B. Desenvolvimento de aplicações e de componentes 

Algumas das primeiras aplicações do rádio envolviam 
contatos entre um navio e estações na costa e entre na-
vios próximos. Permitiram apressar missões de socorro 
no mar e as comunicações de emergência. Além da 
França, do Reino Unido e dos Estados Unidos, outras 
nações investiam de maneira substancial no aprimora-
mento de telecomunicações. O início da produção dos 
sistemas de radiotelegrafia na Alemanha ocorreu em 
1898 por iniciativa da empresa AEG e utilizava o equi-
pamento desenvolvido por Adolf Slaby [177] (Fig. 47). 
Em outubro de 1897, com aparelhos que fabricou na 
Universidade Técnica de Berlin [178], Slaby efetuou 
comunicações a 21km, entre Schöneberg e Ragsdorf, 
distância não alcançada por outras experiências até a-
quele ano. Ainda em 1897, seu equipamento efetuou a 
conexão de 60km de Berlin a Jüterborg.  

 

Fig. 47. Adolf Karl Heinrich Slaby 
(1849-1913), que desenvolveu um 
sistema de radiotelegrafia iniciado 
em 1898. (https://en.wikipedia.org). 

Surgiram discussões sobre os direitos das comunica-
ções por rádio. O fato levou a uma associação da AEG 
com a Siemens & Halske, formando a empresa Tele-
funken em 1903, considerada um sucesso empresarial. 
Manteve-se em atividade por décadas e em 1967 fun-
diu-se com a AEG, passando a ser identificada como 
AEG Telefunkem em 1979. Após diversas crises e pro-
blemas econômicos, o complexo industrial entrou em 
concordata, até a sua dissolução em 1996 [179]. 

Com a nova tecnologia, em 1898 Tesla demonstrou 
um controle de barcos por ondas eletromagnéticas e 
conseguiu mais uma patente de invenção [180]. Para 
melhor uso das características e propriedades do campo 
eletromagnético, desenvolveram-se novos componentes 
e dispositivos, ou aperfeiçoaram-se outros já conheci-
dos. Naquele ano, criaram-se a antena dipolo esférico, o 
dipolo de placas retangulares, o dipolo bicônico, e um 
tipo de antena que pode ser considerada a precursora do 
modelo que mais tarde ficou conhecido como antena 
gravata borboleta. Alguns desses novos elementos irra-
diadores são inventos patenteados por Lodge [181]. 

Continuou a busca por elementos irradiantes que me-
lhorassem o desempenho de todo o enlace de rádio. 
Dentro deste objetivo, em 1898 Braun propôs a antena 
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em forma de espira e Sidney Brown criou o primeiro ar-
ranjo com duas antenas verticais [182]. Nesse conjunto, 
os elementos eram separados de meio comprimento de 
onda e aumentava-se a diretividade segundo certa orien-
tação. Estudos neste sentido foram realizados pelo es-
cocês James Erskine-Murray [183] e pelo engenheiro 
norte-americano John Stone-Stone [184]. Esta contribu-
ição foi reconhecida com uma das patentes em nome de 
Stone-Stone em 1902 [185]. 

O estudo sobre antenas vinha ocorrendo em paralelo 
com os novos conhecimentos sobre o rádio e manteve a 
continuidade com vários pesquisadores. Em 1898, o fí-
sico francês André-Eugène Blondel [186] criou o termo 
antena para identificar o elemento de emissão e capta-
ção do campo eletromagnético [187]. A designação foi 
feita pela primeira vez em uma carta de Blondel ao físi-
co russo Alexander Popov nessa data [123]. Em 1903, 
Blondel demonstrou também que o conjunto proposto 
por Brown não precisava manter a separação de meio 
comprimento de onda para concentrar a energia eletro-
magnética em certa direção. Bastava que os elementos 
recebessem correntes em fase, formando o que depois 
foi especificado como rede transversal de antenas [188]. 

Em 1904, o inventor alemão Christian Hülsmeyer 
[189] patenteou o invento telemobiloscópio, que permi-
tia detectar alvos distantes. Em tradução livre, seu pedi-
do de patente defendia que o sistema representava Mei-
os para descrever corpos metálicos distantes de um ob-
servador empregando ondas elétricas [190]. Em sua 
proposta, Hüllsmeyer usava um transmissor de cente-
lhas e, para receber, uma conexão ao coesor de Branly 
para a detecção do sinal radioelétrico de retorno. Nos 
ensaios, demonstrou a ação do aparelho até um alcance 
de 3km. A Fig. 48 mostra a página inicial do registro 
dessa patente. O invento, idéia que seria utilizada mais 
tarde no desenvolvimento do radar, sistema de detec-
ção e localização de alvos à distância com o emprego 
das ondas eletromagnéticas.  

Nos Estados Unidos, Reginald Fessenden [191] (Fig. 
49) registrou diversas patentes sobre a telegrafia por 
ondas de rádio entre 1900 e 1905 [192]. Um de seus 
trabalhos mostrava a transmissão de voz a partir de um 
transmissor de centelhas até uma distância de 40km. 
Outras de suas invenções estão documentadas, tendo re-
sultados contemporâneos aos obtidos por Marconi na 
Europa e por outros inventores em diferentes países. 
Como exemplo, em 1901, portanto à mesma época de 
vários outros ensaios, um sistema de telégrafo sem fio 
foi instalado em cinco ilhas do arquipélago do Havaí. 

No prosseguimento dos seus trabalhos, menos de dois 
anos depois, Marconi efetuou a comunicação entre o rei 
da Inglaterra Edward VII e o presidente dos Estados 
Unidos, Theodore Roosevelt, que governou o país entre 
1901 e 1909. A indústria automobilística começava a-
ceitar equipamentos de rádio e Marconi fez os primei-
ros ensaios com a instalação de um sistema móvel para 
radiotelegrafia. A idéia continuava sendo utilização de 

mensagens em código Morse. Ainda havia muitas difi-
culdades relativas à transmissão da voz e de outros 
sons, como a música que já estava sendo gravada há al-
gum tempo, desde a invenção do fonógrafo por Thomas 
Edison [59], em 1877.  

 

Fig. 48. Página inicial do registro da patente do telemobiloscópio, in-
vento de Christian Hülsmeyer. (https://commons.wikimedia. org). 

 

Fig. 49. Reginald Aubrey Fessenden 
(1866-1932), engenheiro e inventor 
canadense que fez as primeiras 
transmissões de voz e música pelo 
rádio, tornando-se pioneiro da ra-
diodifusão. (Fotografia de domínio 
público: https://pt.wikipedia.org). 

No desenvolvimento do telefone e dos microfones pa-
ra outras aplicações, as cápsulas fonográficas converti-
am as ondas mecânicas em sinais elétricos correspon-
dentes. Como previra Hertz, seriam necessárias estrutu-
ras imensas para enviar este sinal como energia irradia-
da, pois não havia os processos de modulação e conver-
são de freqüências [193]. A primeira idéia de modula-
ção é atribuída a Cornelius Ehret, engenheiro elétrico 
norte-americano, que entre 1902 e 1909 obteve patentes 
relativas à transmissão e recepção codificadas de voz 
[194][195][196][197]. O sistema de Ehret variava a fre-
qüência de um oscilador com a modificação de uma re-
sistência ou reatância com a aplicação do sinal de voz. 
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Em essência, tratava-se de uma forma pioneira de mo-
dulação em freqüência que, anos depois, foi desenvol-
vida também por Edwin Armstrong [198] (Fig. 50(a)). 
Nesta última concepção, completamente diferente da 
primeira proposta, obtinham-se processamentos mais 
eficientes e garantiu a Armstrong a prioridade de direi-
tos através de várias patentes. 

Nos primórdios do século XX, em 1906, foi patentea-
do um detector para as ondas eletromagnéticas, criado 
por Greenleaf Pickard [199] (Fig. 50(b)). Nesse disposi-
tivo, Pickard empregou um cristal de silício que, mais 
tarde, seria um dos mais importantes materiais no de-
senvolvimento da eletrônica de estado sólido. Sua in-
venção foi denominada Método para recepção de in-
formações comunicadas por  ondas elétricas [200]. O 
esquema da aplicação que indicava para o seu invento 
está reproduzido na Fig. 51. O contato com o cristal 
semicondutor era feito por uma ponta metálica muito 
fina (denominada bigode de gato), que cria as condi-
ções necessárias para a retificação da onda eletromag-
nética. Pickard patenteou também um tipo de antena es-
pira com propriedades direcionais acentuadas [201]. 

  
(a) (b) 

Fig. 50. (a) Edwin Howard Armstrong (1890-1954), engenheiro e in-
ventor norte-americano, grande contribuidor para o desenvolvimento 
da eletrônica e das radiocomunnicações. (https://www.google.com). 
(b) Greenleaf Whittier Pickard (1877-1956), inventor do diodo de si-
lício de contato a ponto em 1906. (https://en.wikipedia.org). 

C. O emprego de novos dispositivos eletrônicos 

Em 1904, Fessenden efetuou uma radiocomunicação 
entre dois locais separados de 40km. Depois, em 1905, 
informações sobre a guerra russo-japonesa já foram en-
viados pelo sistema de radiotelegrafia. As possibilida-
des cresceram com a construção de geradores de altas 
freqüências por Fessenden e Alexanderson [202]. (Fig. 
52). Foi utilizada uma freqüência de 10kHz com uma 
potência total de 2kW e o sistema era apropriado para a 
transmissões de voz e de música. Em 1906, consegui-
ram construir um sistema que fornecia 500W em uma 
freqüência de 75kHz, valor dentro da faixa que seria i-
dentificada como ondas longas.  

 
Fig. 51. Reprodução de parte do pedido de patente de Greenleaf Pic-
kard de 1906 com a descrição da detecção da onda eletromagnética 
empregando um diodo de silício de contato a ponta.  

 

Fig. 52. Ernst Frederik Werner Ale-
xanderson (1878-1975), engenheiro 
sueco que inventou o primeiro alter-
nador de altas freqüências que serviu 
de base para os sistemas de radiodi-
fusão. (https://www.google.com). 

Em seus trabalhos, conceberam novos processos que 
incluíam aperfeiçoamentos na técnica de modulação em 
amplitude e emprego de uma única antena para a trans-
missão e a recepção das ondas eletromagnéticas, pro-
cesso que facilitaria a instalação dos sistemas de comu-
nicações. O equipamento de Alexanderson, desenvolvi-
do na General Electric, incluía um transmissor para o-
peração em 100kHz que fornecia 2kW à antena. A e-
quipe formada por Fessenden e Alexanderson implan-
tou o primeiro sistema de emissão sonora utilizando as 
ondas de rádio. A transmissão pioneira ocorreu em 
Brant Rock, no estado de Massachussets, na véspera do 
natal de 1906. A transmissão incluía mensagens de voz 
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e um solo de violino. Essas realizações são considera-
das como um marco inicial dos sistemas de radiodifu-
são no mundo [203][204]. 

Mesmo sendo um trabalho técnico, com público pe-
queno, pois eram poucos os receptores de rádio, a pos-
sibilidade de espalhar mensagens para diferentes ouvin-
tes despertou muito interesse e sucederam-se novas ten-
tativas. Na Dinamarca, em 1907, Paulsen [205] constru-
iu um transmissor de arco voltaico que consumia uma 
potência de 1kW e alimentava uma antena com com-
primento de 60 metros. Modulou esse transmissor com 
uma música e manteve sua transmissão de forma inteli-
gível a uma distância aproximada de 500km. 

Uma das estações pioneiras de radiodifusão foi cons-
truída por Charles Herrold [206] em 1909. Fabricou um 
transmissor de arco modulado por um sinal de voz e, 
mais tarde, por um sinal de música. Isso resultou em um 
aumento considerável na quantidade de ouvintes. Mui-
tos passaram a construir os seus próprios receptores, 
empregando os detectores rudimentares com o cristal de 
Pickard ou a pedra galena. Por essas ocorrências, Her-
rold é tido como um pioneiro da radiodifusão [207]. 

  
(a) (b) 

Fig. 53. (a) John Ambrose Fleming (1849-1945), engenheiro e físico 
britânico, inventor do diodo a vácuo. (Electrical World, volume 16, n. 
10, p. 330, Jul.-Dec. 1890). (b) Lee De Forest (1873-1961) que paten-
teou a válvula triodo em 1907 com o nome de Audion. (Domínio pú-
blico: https://commons.wikipedia.org). 

Os processos de modulação eram mais simples, le-
vando a uma pequena qualidade das transmissões. Uma 
das causas era a inexistência de dispositivos mais ade-
quados ao aperfeiçoamento dos equipamentos. Alguns 
avanços foram possíveis graças à inventos de outros 
dispositivos eletrônicos. Incluem-se nesses novos dis-
positivos o diodo a vácuo por John Ambrose Fleming 
[208] (Fig. 53(a)), em 1904, e a válvula triodo de Lee 
De Forest [209] (Fig. 53(b)), criada em 1906. As poten-
cialidades das novas invenções permitiram a criação de 
métodos para gerar, processar e captar os sinais de altas 
freqüências [210]. 

No diodo de Fleming, dentro de um tubo de vidro on-
de se fizera o vácuo eram montados dois eletrodos. Um 
deles era um filamento aquecido encarregado de emitir 
elétrons para o ambiente, sob a ação da elevada tempe-
ratura, segundo a descrição da emissão termiônica. Esse 
elemento da válvula ficou denominado catodo. O outro 

era uma placa metálica, chamado de anodo, que captava 
os elétrons emitidos pelo catodo. Formava-se, assim, 
um fluxo permanente de corrente elétrica, resultado de 
uma nuvem de cargas em movimento na região. Para 
estabelecer esse deslocamento, era necessária uma dife-
rença de potencial entre o anodo e o catodo, com o ano-
do positivo em relação ao catodo. A diferença de poten-
cial era obtida com uma bateria elétrica, desenvolvidas 
por vários inventores. Assim, criava-se um campo elé-
trico na região, responsável pela aceleração dos elétrons 
em direção ao anodo.  

Uma vez que o anodo não é aquecido, não há emissão 
de elétrons por ele e não pode acontecer fluxo de cargas 
elétricas em direção ao catodo. Ou seja, o dispositivo 
proposto por Fleming era uma válvula eletrônica, que 
permitia a fluxo de corrente em um sentido, mas impe-
dia-o em sentido contrário. Essa invenção garantiu uma 
detecção mais eficiente da mensagem transportada pela 
onda eletromagnética [211]. 

A válvula triodo também foi desenvolvida em um tu-
bo de vidro tendo vácuo em seu interior, Nesse ambien-
te, eram instalados três eletrodos: um filamento metáli-
co aquecido para formar o catodo, uma grade para o 
controle do fluxo de cargas e uma placa ou anodo. Entre 
a placa e o catodo formava-se um campo eletrostático a 
partir de uma bateria elétrica com elevada diferença de 
potencial. Criava-se, então, uma corrente elétrica entre 
os dois elementos, com o valor controlado pela diferen-
ça de potencial entre a grade e o catodo. Suas primeiras 
aplicações ficaram mais evidentes nos pedidos de pa-
tente feitos por De Forest no final de 1906 e início de 
1907 [212][213][214]. 

No ano da invenção de De Forest, o triodo foi desen-
volvido também na Alemanha por Robert von Lieben 
[215]. Seu dispositivo de três eletrodos incluía uma 
grade de fios entre o catodo e o anodo do diodo de Fle-
ming. A montagem era diferente do modelo criado por 
De Forest, porém com resultados semelhantes no que 
concerne ao controle da corrente de anodo. Com esta 
descrição, von Lieben registrou sua invenção no depar-
tamento de patentes da Alemanha em 04 de março de 
1906. Desenvolvimentos posteriores levaram a um mo-
delo com separação entre o catodo e o filamento aque-
cido. Isso melhorava o desempenho do ponto de vista 
da geração de um ruído elétrico sobre o sinal processa-
do. O filamento e o elemento de emissão de elétrons 
passaram a constituir o catodo de aquecimento indireto, 
para diferençá-lo do modelo original identificado como 
um catodo de aquecimento direto.  

O triodo mostrou-se um dispositivo que permitia a a-
plicação de outros recursos na geração e no processa-
mento do sinal eletromagnético. A Fig. 54 é a reprodu-
ção do esquema incluído no documento utilizado para o 
registro de uma das patentes de De Forest. Esses inven-
tos conduziram ao início da que foi denominada era da 
eletrônica. Surgiram incontáveis inventos, adaptações, 
novos circuitos e uma quantidade infindável de aplica-
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ções das válvulas, dos componentes, e dos processos 
criados desde o início das comunicações elétricas.  

Fig. 54. Desenho referente à patente da válvula triodo proposta por Lee 
De Forest em outubro de 1906 e concedida em janeiro de 1907. 
(https://www.google.com.br). 

No início da segunda e da terceira décadas do século 
XX, foram criadas as primeiras válvulas de quatro ele-
mentos. Um dos modelos foi patenteado pelo italiano 
Quirino Majorana [216] em 1912, cujo objetivo era a 
conversão de corrente alternada para corrente contínua 
em onda completa, isto é, atuando nos dois semiciclos 
de uma tensão elétrica senoidal. Esse novo dispositivo 
passou a ser interpretado como um tetrodo. Outro mo-
delo de tetrodo foi proposto em 1913 pelo pesquisador 
americano Langmuir [217] [218], quando trabalhava 
nos laboratórios da General Electric. (Fig. 55). 

 
Fig. 55. Ilustração no pedido de patente do tetrodo feito por Irving 
Langumuir em 1913 [219]. 

O reconhecimento dos direitos sobre a invenção do 
tetrodo é dado também ao inglês Scott-Taggart [220], 
que trabalhava para a empresa Marconi. Apresentou o 
seu invento em 1921 na Inglaterra [221] e nos Estados 
Unidos [222]. Scott-Taggart divulgou a importância das 
válvulas eletrônicas para transmissões de telegrafia e te-
lefonia por meio das ondas de rádio [223]. Para isto, 
publicou vários livros e artigos técnicos e científicos, 
incluindo alguns em que descrevia os procedimentos 
para a construção de equipamentos de rádio, tanto para 
transmissão como para a recepção das mensagens.  

Além desses dispositivos, por volta de 1930, Norman 
Wunderlich apresentou diversos modelos de válvulas 
eletrônicas, com estruturas muito diferentes. Utilizava 

duas grades que recebiam sinais com polaridades inver-
tidas, originadas pelo enrolamento secundário de um 
transformador dividido ao meio. O terminal central era 
aterrado ou ligado a uma fonte de tensão contínua para 
polarização ou até a uma fonte de sinal para modular a 
onda de radiofreqüência. Suas criações não tiveram 
grande impacto comercial [224] e uma de suas aplica-
ções foi em um rádio de carro designado Mission Bell 
modelo 19, fabricado em 1934 [225]. 

D. Radiocomunicações de longos percursos 

Em 1907, foram realizadas as primeiras radiocomuni-
cações transatlânticas comerciais. Deram início a uma 
contínua concorrência com os sistemas que emprega-
vam cabos submarinos. Os primeiros equipamentos de 
rádio incluíam imensas estações transmissoras utilizan-
do um conjunto de antenas formado por 30 torres com 
100m de altura. Como as comunicações eram em fre-
qüências inferiores a 500kHz, o alcance da onda ele-
tromagnética poderia ser muito grande, com aproveita-
mento de reflexões na ionosfera. Entretanto, exigiam 
transmissores muito poderosos, com potências entre 
200kW e 2MW. Ao mesmo tempo, para irradiação efi-
caz nas freqüências disponíveis, havia necessidade do 
empregar antenas com grandes comprimentos físicos, 
que representassem uma fração considerável do com-
primento de onda.  

Ainda que as comunicações por rádio estivessem con-
centradas na telegrafia, continuavam as buscas pelo seu 
uso em transmissões de voz. Com este propósito, em 
1908 o professor Albert Jahnke, da Oakland Transcon-
tinental Aerial Telephone and Power Company, desen-
volveu um modelo original de telefone sem fio [226]. 
Como já havia forte concorrência pelos direitos de ex-
ploração dos sistemas de radiocomunicações e telefôni-
cos, estabeleceu-se muita controvérsia a respeito dessa 
importante iniciativa. Na época, tanto o professor Jahn-
ke como a empresa foram acusados de fraude. Embora 
essa acusação tenha sido retirada, a indústria de equi-
pamentos telefônicos para comunicações móveis não 
chegou a ser implantada naquela ocasião [227].   

Em 1912, verificou-se que a válvula de três eletrodos 
era capaz de amplificar sinais elétricos e operar também 
como oscilador, em lugar de ter apenas a função de de-
tector. Nos Estados Unidos, o fato foi descoberto por 
Lee De Forest [209] e por Fritz Loewenstein [228]. Na 
Alemanha, chegaram aos mesmos resultados os pesqui-
sadores Robert von Lieben [215] e Otto von Bronk 
[229][230]. As invenções do amplificador e dos primei-
ros osciladores eletrônicos foram concepções simultâ-
neas de Edwin Armstrong (Fig. 50(a)), Alexander 
Meissner [231] (Fig. 56) e Lee De Forest [209] e, no 
Reino Unido, de Henry Round [232]. Armstrong verifi-
cou que poderia fazer o triodo apresentar ganho maior 
quando reaplicasse em sua entrada uma parte do sinal 
de saída com mesma fase do sinal de excitação. Foi o 
advento da realimentação positiva ou realimentação 
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regenerativa nos circuitos eletrônicos. Mostrou, tam-
bém, que se o sinal de retorno ultrapasse certo limite, o 
circuito tornava-se um oscilador ou um gerador de on-
da contínua (CW, continuous wave) fornecendo sinal 
de saída sem necessidade de excitação. Esses fatos fo-
ram marcos de relevância no progresso da eletrônica e 
das telecomunicações [228]. 

 

Fig. 56. Alexander Meissner (1883-
1958), engenheiro austríaco autor de 
várias invenções em eletrônica e radio-
comunicações. (http://www.ethw.org). 
 

D. Ampliação das distâncias de comunicações 

 As novas aplicações do triodo foram utilizadas em 
repetidores telefônicos, o que garantiu contatos a dis-
tâncias ainda maiores. Em outubro de 1913, a Western 
Electric já empregou os novos recursos entre as cidade 
de Nova York e de Filadelphia, uma separação superior 
a 150km. Durante a I Guerra Mundial, osciladores e 
amplificadores construídos com triodos foram respon-
sáveis pelo aumento no alcance das transmissões de rá-
dio e pela melhor eficiência de recepção. Constituíram 
ensaios importantes para formação dos enlaces confiá-
veis em distâncias cada vez maiores. Para este objetivo, 
destacaram-se as aplicações dos circuitos regenerativos 
de Armstrong, a partir dos quais surgiram os menciona-
dos circuitos osciladores.  

Em fins de julho de 1914, teve início a I Guerra Mun-
dial e em 1915 completou-se a primeira transmissão de 
voz entre Nova York e São Francisco, uma distância de 
4.700km. A conexão foi possível com repetidores tele-
fônicos que empregavam amplificadores construídos 
com os triodos de Lee De Forest. O acontecimento jus-
tificou uma grande comemoração pública, pois mostrou 
a possibilidade de ligar o pais entre a costa leste e a cos-
ta oeste, distâncias de milhares de quilômetros. Com a 
demanda por novas instalações telefônicas, seguiram-se 
aperfeiçoamentos nos sistemas de comutação entre os 
terminais, permitindo maiores ampliações das redes.  

Nesse período, apareceram outras conquistas relevan-
tes. Destacam-se a primeira comunicação transatlântica 
via rádio, ligando a França aos Estados Unidos, e a am-
pliação da radiodifusão. Simultaneamente, desenvol-
veu-se a multiplexagem de quatro canais e surgiram ou-
tros modelos de válvulas eletrônicas. Seguiram-se au-
mentos sucessivos nas separações entre as estações ter-
minais. Para exemplificar, em setembro de 1918, fez-se 
a conexão entre o Reino Unido e a Austrália, uma dis-

tância de 17.700km. A ligação foi realizada entre um 
transmissor da empresa de Marconi, em Carnavon, no 
País de Gales, e a residência do diretor da Almagama-
ted Wireless Australia Limited (AWA), Ernst Fisk, em 
Wahroonga, na província da Nova Gales do Sul [233].  

Os Estados Unidos entraram na I Guerra Mundial em 
setembro de 1917, com demandas para modernos equi-
pamentos que auxiliassem nos campos de batalha. 
Frank Conrad, da Westinghouse Electric, foi responsá-
vel pela fabricação de aparelhos portáteis de radio para, 
principalmente, o exército norte-americano. Com o fi-
nal do conflito, empregou seus conhecimentos e cons-
truiu seu próprio transmissor com emissão de música 
para determinado público. Atuava durante algumas ho-
ras, uma vez por semana. O interesse pela radiodifusão 
e por transmissores mais potentes permitiram que em 
1920 o novo recurso de comunicação participasse, pela 
primeira vez, na disputa pela presidência dos Estados 
Unidos. A concorrência foi entre Warren Harding [234] 
e James Cox [235] e na divulgação da campanha foi uti-
lizado um transmissor de 100W operando em 833kHz. 
Foi, também, fabricado por Frank Conrad, instalado no 
topo do edifício da Westinghouse Electric em East 
Pittsburg, no estado da Filadélfia. Como ainda não ha-
via profissões relacionadas a utilização do rádio, o sis-
tema empregado na campanha foi operado por um ra-
dioamador [145]. 

Nessas etapas pioneiras das radiocomunicações, a 
válvula triodo teve um papel inesquecível. Embora hoje 
seja encontrada mais raramente, sua invenção e seus 
aperfeiçoamentos permitiram que se desenvolvessem 
circuitos de recepção mais sensíveis e mais eficientes. 
Com ele, construíram-se osciladores controlados, am-
plificadores de sinais elétricos, criaram-se técnicas apu-
radas de seletividade e fabricaram-se transmissores para 
alcances maiores. Seu uso em equipamentos eletrônicos 
foi intenso desde o início do século XX e prolongou-se 
até após a invenção do transistor.  

Com certo cuidado, pode-se afirmar que a idéia de 
controle da corrente entre dois terminais pela ação de 
um terceiro eletrodo serviu de base e de estímulo para a 
invenção do transistor. As idéias de controle da corrente 
em dispositivos de estado sólido eram perseguidas por 
pesquisadores desde a década de 1920. Uma proposta 
neste sentido foi patenteada por Lilianfeld [236] com 
um pedido de prioridade feito em 1926 [237] e outro 
em 1928 [238]. O objeto desta nova etapa da eletrônica 
seria criar dispositivos com comportamentos semelhan-
tes aos dos triodos, utilizando semicondutores. 

Pelos acontecimentos registrados e divulgados, per-
cebe-se que Edwin Armstrong deve ser reconhecido en-
tre os pioneiros das radiocomunicações. Deixou uma 
grande quantidade de invenções, aperfeiçoamentos e 
processos técnicos que garantiram a evolução de equi-
pamentos e de sistemas. Suas propostas e invenções es-
tão documentadas em dezenas de patentes [239]. Como 
exemplo prático, seu oscilador com acoplamento indu-
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tivo, circuito importante na geração de freqüências de 
rádio, aparece na invenção Sistema de recepção sem fio. 
O pedido de prioridade desta invenção foi feito em ou-
tubro de 1913 e concedido em outubro de 1914 [240]. 
Infelizmente, os trabalhos de Armstrong não tiveram o 
justo reconhecimento por algumas empresas e ele aca-
bou tendo um final de vida trágico. 

 
Fig. 57. Reprodução do esquema de Armstrong no pedido de patente 
sobre recepção sem fio. (https://www.pavekmuseum.org). 

 
Fig. 58. Esquema do oscilador de Meissner empregando a válvula tri-
odo e a realimentação  regenerativa. (http://www.britannica.com). 

Com relevância semelhante, Meissner deixou várias 
contribuições para a ciência e a tecnologia e possui 
muitos trabalhos reconhecidos no ramo da radiotelegra-
fia. São citados modelos de antenas, o primeiro modelo 
de rádio-auxílio à navegação, um sistema para monito-
ramento dos grandes dirigíveis, utilizou o triodo para a 
amplificação e a geração de sinais de radiofreqüência, 
entre outras contribuições. A sua invenção de oscilador 
empregando o triodo foi registrada em abril de 1913 
[241]. A Fig. 55 e a Fig. 57 são reproduções de esque-
mas que Armstrong e Meissner apresentaram em seus 
respectivos pedidos de patente. Do ponto de vista pro-
fissional, Meissner teve uma vida menos atribulada do 
que alguns inventores do início das telecomunicações, 
como, por exemplo, Claude Chappe e Edwin Arms-

trong. Meissner encerrou a carreira como professor na 
Universidade Técnica de Berlin.  

E. O rádio durante e após a I Guerra Mundial  

Com a entrada dos Estados Unidos na I Guerra Mun-
dial, Armstrong foi incorporado ao Corpo de Fuzileiros 
Navais, no posto de capitão, e serviu no laboratório ra-
diotelegráfico em Paris. Ao retornar aos Estados Unidos 
em 1919, estava promovido a major, trazia propostas de 
novas aplicações para os componentes, dispositivos e 
circuitos eletrônicos. Entre seus projetos, Armstrong 
havia desenvolvido a recepção de sinais de rádio que 
denominou de Heterodino supersônico. Logo, esse mé-
todo passou a ser conhecido por Sistema super-
heterodino [242]. Tratava-se de uma técnica de recep-
ção inovadora e descrevia a heterodinagem, mistura en-
tre sinais para obtenção de uma freqüência mais baixa 
ou mais alta do que a do sinal captado.  

Na concepção de Armstrong, esta fase de operação do 
receptor era acompanhada por uma etapa de amplifica-
ção e, depois, havia a recuperação da mensagem com 
um circuito eletrônico sintonizado e um detector [243]. 
A Fig. 58 mostra um diagrama em blocos do sistema de 
Armstrong. O assunto era de interesse em diferentes pa-
íses, pois o método de heterodinagem foi proposto tam-
bém na Alemanha pelo físico Walter Schottky [244] 
quando trabalhava na Siemens. 

Fig. 59. Diagrama em blocos do sistema de recepção super-heterodino 
concebido por Armstrong e ainda adotado em muitos sistemas mo-
dernos de radiocomunicações, desenvolvido em 1917. 

Em 1915, engenheiro americano Ralph Hartley [245], 
deu grande contribuição para a eletrônica com a inven-
ção de um tipo especial de oscilador, aproveitando a i-
déia da realimentação regenerativa, com maior estabili-
dade do que o criado por Armstrong [246],. Em 1925, 
em outra importante contribuição, Hartley propôs as 
transmissões de rádio com a modulação em banda late-
ral única (SSB, single sideband). Destacou as vantagens 
do ponto de vista da eficiência do transmissor ao utili-
zar uma das bandas laterais do sinal modulado, com  a 
supressão da portadora de radiofreqüência [247].  

F. Transmissão de imagens e outras invenções 

Estabeleceram-se tentativas de emprego da onda ele-
tromagnética para o envio de outras informações que 
não fossem apenas os sinais telegráficos, a fala e outros 
sons. Em 1884, Paul Nipkow [248], um pesquisador a-
lemão, patenteou um sistema possível de televisão 

Antena Misturador  

Oscilador local 

Amplificador Detecção 

Mensagem 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

977



 26 

[249]. Empregava um disco giratório para amostragem 
das imagens, mas a sua reprodução era distorcida e 
pouco definida. Com o mesmo objetivo e ainda empre-
gando algumas das idéias de Lipkow, em 1926 John 
Baird [250] fez a demonstração pública do primeiro sis-
tema de televisão. (Fig. 60).  

 

Fig. 60. Demonstração da primeira transmissão de TV por John Logie 
Baird em janeiro de 1926. (Foto de H. Winfield Secor. Domínio pu-
blico. https://www.wikimedia.commons). 

Para a captação de imagens, Baird utilizou procedi-
mentos e técnicas do precário sistema de Arthtur Korn 
[251] e  conseguiu a reprodução de imagens estáticas. 
Mais tarde, em 1927, Farnsworth [252] (Fig. 61) desen-
volveu a primeira câmara eletrônica de captação de i-
magens e construiu o primeiro sistema completo de te-
levisão [253] e foi efetuada a primeira difusão de TV 
nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, Farnsworth 
continuou trabalhando em diferentes segmentos que a-
primorassem a transmissão ou o processamento de ima-
gens, patenteando algumas dezenas de invenções [254]. 

Em 1933, Armstrong apresentou a sua técnica de mo-
dulação em freqüência, com objetivo de solucionar as 
interferências entre estações transmissoras. Para isso, 
propunha novo método de envio e captação de mensa-
gens utilizando uma inovadora forma de modulação 
[255]. Foi um processo valioso, pois garantia enorme 
qualidade nas transmissões, com supressão de ruídos 
aditivos ao sinal transmitido. Além disto, foi relevante 
nas comunicações militares durante a II Guerra Mundi-
al, pois as tropas adversárias dos Estados Unidos não 
tinham recursos técnicos para recuperar as mensagens 
enviadas através do novo processo de modulação.  

As evoluções tecnológicas motivaram novos empre-
endimentos e em 1934 foi instalado o enlace sobre o 
canal da Mancha, uma extensão de 54km. Em 1935, os 
sistemas de radiotelefonia já alcançavam o mundo intei-

ro. Além das formas tradicionais de mensagens de voz, 
iniciou-se a popularização das transmissões de fac-
símile pela Western Electric. A demanda por comuni-
cações simultâneas exigiu, também, o aperfeiçoamento 
de técnicas de multiplexagem, permitindo o envio de 
muitas mensagens empregando uma única portadora de 
radiofreqüência. 

 

Fig. 61. Philo Taylor Farnsworth 
(1906-1971), pioneiro da trans-
missão de TV nos Estados Uni-
dos. (https://www.loc.gov). 

  

 

Fig. 62. Alec Harley Reeves 
(1902-1973), inventor do siste-
ma de modulação por pulsos co-
dificados em 1937. 

Em 1936, o sistema telefônico a cabo entre Bristol e 
Plymouth, no Reino Unido, empregou a transmissão 
simultânea de 12 portadoras. O crescimento foi mais 
acentuado com a modulação por pulsos codificados 
(PCM, pulse code modulation). Fora inventado por A-
lec Reeves (Fig. 61) em 1937 [256]. O trabalho foi de-
senvolvido nos laboratórios da International Telephone 
& Telegraph (ITT), em Paris. Reeves obteve a primeira 
patente na França em 1938 e nova patente nos Estados 
Unidos no início da década de 1940 [257]. Apesar da 
importância dessa tecnologia, demorou certo tempo pa-
ra sua implementação, pelas dificuldades de obtenção 
de componentes e dispositivos. Por isto, só ganhou im-
pulso a partir da II Guerra Mundial.  

G. Reconhecimentos pelos direitos de invenções 

Inúmeras vezes surgem controvérsias sobre invenções 
e teorias científicas, fato já comentado, uma vez que 
muitas pessoas chegam a resultados semelhantes, de 
maneira independente, em locais diferentes. Existem 
muitos desses fatos ao longo da história e um dos mais 
famosos foi a disputa entre os filósofos Newton e Leib-
nitz pela criação do cálculo diferencial e integral [258]. 
Outro exemplo, apenas para reforçar o argumento, ocor-
reu com a disputa da patente relativa ao primeiro com-
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putador. Naquele caso, o problema surgiu entre o equi-
pamento ABC - Atanasoff Berry Computer, desenvol-
vido entre 1939 e 1942, e a prioridade dada a partir de 
1946 a J. Prosper Ecker e John Mauchly. Esses dois 
pesquisadores apresentaram o computador digital ENI-
AC - Elecctronic Numerical Integrator And Calculator, 
que logo entrou em produção. Da mesma maneira, os 
direitos sobre certas invenções de Armstrong entraram 
em litígio pelo seu uso na empresa de Lee De Forest e 
em outras como a RCA e a General Electric. 

  Entre outros pontos, um dos motivos da pendenga 
referia-se à recepção pelo sistema super-heterodino. 
Argumentava-se que o fenômeno era conhecido em on-
das sonoras, quando a combinação de dois tons de fre-
qüências f1 e f2 resultava em uma terceira freqüência i-
gual à diferença entre os dois valores originais. Em 
1901, com esse conhecimento da Física, Fessenden es-
tabeleceu que o princípio poderia ser também aplicado 
às ondas elétricas e utilizado na fabricação de recepto-
res de rádio [145]. Assim, o método de Armstrong seria 
semelhante ao desenvolvido por Fessenden. 

As ações judiciais sobre as invenções de Armstrong 
foram iniciadas em 1914 e foi uma das mais complica-
das disputas legais na história das telecomunicações. A 
demanda durou 20 anos e em maio de 1934 a Suprema 
Corte decidiu em favor de De Forest e de outros fabri-
cantes, contrariando grande parte da comunidade técni-
ca e científica [259]. Com muitas dívidas decorrentes 
dos sucessivos processos na justiça, Armstrong passou 
a viver sempre amargurado. Isso o levou ao suicídio em 
algum momento entre os dias 31 de janeiro e 01 de fe-
vereiro de 1954. Deixou uma carta de duas páginas para 
a esposa, dizendo-se com o coração partido por não po-
der vê-la mais uma vez antes do fim. Salientava seu 
profundo arrependimento por tê-la magoado e que pe-
disse misericórdia por sua alma [239]. 

Independentemente de aspectos legais e judiciais, 
desde o início da I Guerra Mundial, várias companhias 
dedicaram-se à fabricação dos sistemas de transmissão 
e de recepção de rádio. Entre as mais conhecidas da é-
poca, estão a empresa de De Forest, a General Electric, 
a Westinghouse e a Federal Telephone & Telegraph 
[260]. Algumas permaneceram em atividades por mui-
tas décadas, como a RCA, a GE e outras. Essas compa-
nhias estenderam seus negócios por muitos países, com 
uma grande quantidade de produtos.  

H. Evoluções a partir das Guerras Mundiais 

A utilização das redes de fios e cabos para mensagens 
que não se limitassem à telefonia e à telegrafia continu-
ou procurada. Experiências para envio de imagens pros-
seguiram entre o final da década de 1910 e o início da 
década de 1920. Um dos resultados foi o sistema Bar-
tlane, desenvolvido por Harry G. Bartholomew e May-
nard D. McFarlane. Empregando marcações em uma fi-
ta de papel, conseguiam processar imagens amostradas 
em cinco níveis. Seria possível interpretar o método 

como uma das primeiras aplicações do sistema de mo-
dulação por pulsos codificados. 

Uma das conseqüências por processos mais amplos 
de transmissão foi a invenção do fac-símile, em 1921. 
Nos Estados Unidos, um modelo foi criado pelo enge-
nheiro da Western Electric Paul Rainey, que entrou com 
o pedido de patente nesse ano e recebeu o registro em 
1926 [261]. Porém, a reprodução de documentos à dis-
tância foi patenteada pela primeira vez em 1843 na In-
glaterra [262]. Foi registrada por Alexander Bain, autor 
de vários outros instrumentos, incluindo um telégrafo 
químico, um tipo de relógio elétrico e alguns equipa-
mentos de sinalização ferroviária [263]. Por outro lado, 
não se pode desconsiderar a eficácia da invenção do te-
leautógrafo por Elisha Gray, que permitia a reprodução 
exata de imagens desde 1888.  

Um importante passo para o avanço das telecomuni-
cações foram as tentativas de aplicação da técnica de 
modulação por pulsos codificados proposta por Reeves. 
A II Guerra Mundial estendeu-se de 1939 a 1945 e ao 
seu término as comunicações estavam implantadas em 
todo o globo terrestre, por meio físico e via rádio. No 
ano de seu término, Arthur C. Clarke [264] concebeu a 
idéia dos satélites geostacionários que posicionados em 
altitudes adequadas, em órbita fixa, atuariam como re-
transmissores e garantiriam as comunicações para todos 
os pontos da Terra. Era uma idéia que se aproximava 
das histórias de ficção, uma vez que ainda não se cogi-
tava das viagens e das explorações do espaço cósmico. 
De qualquer maneira, a proposta estava lançada, no a-
guardo de futuros recursos científicos e tecnológicos.  

Outro fato que revolucionaria as telecomunicações foi 
a invenção do transistor na segunda metade da década 
de 1940. Seu desenvolvimento começou em 1936, 
quando a Bell formou um grupo para pesquisa e criação 
de dispositivos eletrônicos de estado sólido. Em 1939, 
Schockley [265] e Brattain [266] fizeram a primeira 
tentativa de construção de um dispositivo semicondutor 
que permitisse obter ganho no sinal elétrico processado. 
O primeiro modelo de transistor surgiu quase por acaso 
em 1947, primeiramente identificado como triodo semi-
condutor ou triodo de estado sólido. O dispositivo foi o 
tipo chamado mais tarde de transistor com ponta de 
contato ou transistor de contato a ponta. O nome tran-
sistor foi dado no ano seguinte, por sugestão de outro 
pesquisador, Dr. John Robinson Pierce. Foi um neolo-
gismo composto das palavras transference resistor.  

Consta que Schockley desanimara do projeto e os tra-
balhos prosseguiram com Bardeen [267] e Brattain, que 
atingiram resultados promissores. A pesquisa foi con-
cluída no final de dezembro de 1947 e começou a sua 
divulgação em 1948. (Fig. 63). Como Bardeen e Bratta-
in foram os que mais se dedicaram ao trabalho, a paten-
te saiu em nome dos dois [268], como mostra a repro-
dução da Fig. 64. William Schokley ficou aborrecido e 
a Bell exigiu que  divulgação do novo dispositivo fosse 
feita sempre com a presença dos três pesquisadores.  
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Fig. 63. Bardeen, Brattain e Schockley em divulgação sobre a inven-
ção do transistor em 1948, publicada na revista Electronics, da Edito-
ra McGraw-Hill. 

Contrariado com seus companheiros, Schockley não 
continuou o desenvolvimento do transistor de contato a 
ponta e começou a trabalhar na teoria do transistor de 
junção. Em 1951, conseguiu resultados superiores aos 
do primeiro modelo. Nesse ano, foi criado o transistor 
de efeito de campo de junção, uma importante invenção 
de Ross e Dacey, também pesquisadores da Bell [269]. 
Mesmo com os novos dispositivos, a relevância dos 
primeiros resultados de laboratório ficou reconhecida 
quando, em 1956, Bardeen, Brattain e Schockely foram 
laureados com o prêmio Nobel de Física.  

Na realidade, a invenção do transistor e de muitos 
dispositivos baseados em semicondutores foi possível 
após longo caminho trilhado por muitos investigadores. 
O emprego de materiais em estado sólido para disposi-
tivos eletrônicos já fora iniciado no século XIX. Mos-
trou-se como surgiram os primeiros detectores a pedra 
galena, os componentes dos coesores, os diodos retifi-
cadores à base de selênio de 1933 e, no mesmo ano, a 
teoria dos metais, semicondutores e estruturas não-
cristalinas por Mott [270], entre outros fatos. Para indi-
car um ponto de partida, um dos empregos de semicon-
dutor para esta finalidade foi o detector de silício com 
contato a ponta em 1906 por Greenleaf Pickard [199].  

A evolução de circuitos com dispositivos de estado 
sólido teve muitas conseqüências, como aparelhos mais 
compactos, criação dos microcircuitos, o crescimento 
da microeletrônica, a criação dos satélites artificiais, as 
telecomunicações espaciais, a conquista do cosmos, e 
assim por diante. Como argumento para apoiar a infor-
mação, em 1954 a Texas Instruments já fabricava o rá-
dio portátil transistorizado, com custo de US$49,95, e 
conseguira vendas superiores a 100.000 unidades.  

 
Fig. 63. Página inicial do registro da patente do transistor emitida em 
nome de Bardeen e Brattain em 1952. 

O progresso e a demanda por sistemas mais compac-
tos conduziram ao circuito integrado com o emprego de 
semicondutores. O trabalho foi desenvolvido pela pri-
meira vez por Jack Kilby [271], da Texas, e apresentado 
em 12 de setembro de 1958. Como é recorrente em ino-
vações, muitas indústrias duvidaram da eficácia e das 
possibilidades previstas para o circuito integrado. Os 
argumentos contrários iam desde otimização dos mate-
riais para a fabricação até a viabilidade comercial das 
pastilhas industrializadas [272]. Dentro do tema, Kilby 
obteve o registro de várias patentes em 1959. Incluíam 
o circuito integrado miniaturizados utilizando semicon-
dutores, técnicas de fabricação de módulos integrados, 
técnicas de fabricação de estruturas com semiconduto-
res, entre outras [273]. De novo, houve certa disputa 
com a prioridade desta invenção, por causa do trabalho 
desenvolvido por Robert Noyce [274], da Fairchild, 
também detentor de várias patentes sobre o tema [275]. 

Depois de vencer certa resistência inicial, a integra-
ção de circuitos passou a ser empregada em diferentes 
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segmentos da eletrônica, com inacreditável velocidade. 
Equipamentos complexos que em suas versões anterio-
res apresentavam elevado consumo de potência torna-
ram-se muito mais econômicos. Pela redução do núme-
ro de pontos de defeitos e melhor adaptação entre com-
ponentes, dispositivos e características dos estágios en-
volvidos no processamento de um sinal,  os circuitos in-
tegrados ficaram mais confiáveis do que os que empre-
gavam montagens com elementos discretos. Enormes 
computadores tiveram suas dimensões reduzidas, simul-
taneamente com grande aumento na capacidade de pro-
cessamento e na velocidade das operações. Seguiram-se 
desenvolvimentos de circuitos integrados dedicados, 
adaptados a diferentes operações e funções. Em menos 
de 20 anos, foram criados circuitos especializados ca-
pazes de operar sistemas de telecomunicações de alta 
capacidade, utilizando portadoras que iam de centenas 
de megahertz até vários gigahertz.  

VIII. RADIOCOMUNICAÇÕES MÓVEIS 

A. Etapas iniciais 

O objetivo de utilizar ondas eletromagnéticas para a  
telefonia móvel continuou desde a primeira tentativa do 
professor Albert Jahnke (1908). Dez anos mais tarde, 
fez-se na Alemanha um ensaio muito exitoso com a ins-
talação de sistemas móveis em trens militares de Berlin 
a Zossen, distância de aproximadamente 50km. A expe-
riência incentivou o emprego para outros serviços e em 
1925 foi aprovada a radiotelefonia para trens postais, 
com equipamentos fornecidos pela  empresa Zugtele-
phonie A. G.. Esse sistema móvel passou a integrar a-
ções militares a partir de 1939, no início da II Guerra 
Mundial [227]. 

Em 1937, Donald Hings [276] desenvolveu um sis-
tema portátil de radiocomunicações que se chamou 
walkie-talkie (rádio para falar andando). Seu sistema foi 
reproduzido em grande quantidade e utilizado pelas for-
ças armadas durante a II Guerra Mundial. Serviu para 
comunicações militares terra-ar e terra-mar, na Europa 
e nas batalhas do Pacífico. A importância de seus in-
ventos está reconhecida nas dezenas de patentes que re-
gistrou [277]. 

Nessa época, foram instalados os primeiros equipa-
mentos em automóveis. Ainda distante da tecnologia 
dos dispositivos semicondutores, eram aparelhos valvu-
lados, que consumiam muita energia, ocupavam grande 
espaço e eram muito pesados, principalmente pela ne-
cessidade do uso de grandes transformadores. Ou seja, 
mesmo sendo móveis, apresentavam dificuldades para 
se tornarem portáteis. Além disto, só era possível a co-
municação a curtas distâncias, pois não se dispunham 
de estações intermediárias que pudessem garantir um 
aumento no alcance. 

Por volta de 1940, foi estabelecido um Serviço de 
Radiotelefone de Emergência interligado pela Bell à re-
de pública de Nova York. Utilizava transmissões com 
modulação em amplitude, operando em ondas curtas, 

entre 30MHz e 40MHz. O sistema foi licenciado para 
uso experimental, mas os resultados foram muito bons, 
levando em conta a tecnologia disponível. Por isso, a 
AT&T propôs a instalação do Serviço Geral Móvel de 
Radiotelefone. Em junho de 1945, solicitou à Comissão 
Federal de Comunicações (FCC) a licença para instala-
ção de estações-base. Seriam implantadas em Baltimo-
re, Chicago, Cincinnati, Milwaukee, Filadélfia, Denver, 
na cidade de Nova York, e outras. O serviço era desti-
nado às áreas urbanas e para uso nas estradas, todos o-
perando em VHF e com modulação em freqüência.  

Em 1948, o sistema urbano já expandira o suficiente 
para atender cerca de 60 cidades nos Estados Unidos e 
Canadá. Contava com 4.000 assinantes, completava a-
proximadamente 117 mil chamadas por mês e era de-
signado como MTS (Mobile Telephone Service). O ser-
viço que se destinava à rede de estradas atendia 80 ci-
dades com 1.900 assinantes móveis e completando 
36.000 chamadas por mês. A maior concentração a-
brangia a costa leste e o meio oeste americano, mas não 
se estendia à Califórnia.  

Na segunda metade da década de 1940, logo ao final 
da II Guerra Mundial, aumentou muito a mobilidade da 
população dentro dos Estados Unidos. Isso despertou, 
de novo, o interesse pelas comunicações móveis. As-
sim, em 1946 ampliaram-se as comunicações para au-
tomóveis conectadas à rede pública de telefones. O pro-
jeto foi feito pela Bell e os equipamentos foram produ-
zidos pela Western Electric, que vinha aperfeiçoando-os 
desde 1945. Por isso, esta empresa passou a fornecê-los 
para todas as companhias ligadas ao Bell System.  

Continuava sendo um equipamento de grande porte, 
montado, por exemplo, no porta-malas do automóvel. 
Era apresentado em duas partes, uma para o transmissor 
e outra para o receptor. (Fig. 65). O conjunto era ligado 
por um cabo de condutores a uma terceira parte, deno-
minada cabeça de comando e controle, onde era insta-
lado o monofone. A fiação saía das unidades transmis-
sora e receptora e passava pelo piso do carro, normal-
mente por baixo dos tapetes. (Fig. 66). Os identificados 
como modelo 38 operavam na parte inferior da faixa de 
VHF e o modelo 39 operava em freqüências mais altas, 
na mesma faixa, alimentados por baterias de 6V ou de 
12V [278]. Empregavam um botão de chamada deno-
minado PTT (push-to-talk, pressione para falar). 

(a) (b) 

Fig. 65. Sistema de telefonia móvel da Western Electric Corporation 
desenvolvido em 1945. (a) Aspecto externo do receptor. (b) Aspecto 
externo do transmissor. (https://www.wb6nvh.com). 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

981



 30 

Fig. 66. Cabeça de controle de tele-
fonia móvel da Western Electric em 
1945. (https://www.wb6nvh.com). 

 
Fig. 67. Instalação típica de um telefone móvel instalado em táxis no 
final da década de 1940. (https://www.wb6nvh.com). 

 
Fig. 68. Estação base do sistema de telefones móveis da Western E-
lectric, em fins da década de 1940. (https://www.wb6nvh.com). 

Simultaneamente, outros fabricantes entraram no 
mercado, como a Motorola, a General Electric e a Au-
tomatic Electric. Em 1948, uma frota de táxis no estado 
de Delaware já empregava o telefone móvel, com mo-

delos desses mesmos fabricantes. Da mesma maneira, 
começava a funcionar o sistema instalado nos trens da 
Estrada de Ferro da Pensilvânia. A tecnologia ainda não 
usava dispositivos semicondutores e os equipamentos 
continuavam volumosos, pesados e com grande consu-
mo de potência. Uma ilustração de sistemas dessa época 
está reproduzida na Fig. 67, projetado para operar em 
150MHz. Na Fig. 68 mostra-se uma instalação da res-
pectiva estação-base. Em fins da década de 1950, o sis-
tema telefônico móvel foi implantado também no Reino 
Unido, primeiramente nos carros do serviço de correios, 
identificado como Serviço Postal Radiotelefônico. 

B. Novos recursos para modernas comunicações    

Na década de 1950, diversos países investigavam as 
comunicações móveis e a implementação dessa nova 
forma de ligação telefônica. Isto ocorreu na Rússia, 
com os trabalhos de Leonid Kupriyanovich [279] que a 
partir de 1955 até início da década de 1960 criou vários 
aparelhos para comunicações especiais. Com eles, con-
seguiu enlaces em até 30km de distância, com baterias 
que duravam de 20 a 30 horas. Com os aperfeiçoamen-
tos, em 1958 chegou-se um modelo de bolso capaz de 
efetuar a conexão com estações telefônicas fixas.  

Em 1956, foi criado o primeiro sistema telefônico 
móvel totalmente automático. Por essa ocasião, crescia 
a quantidade de aparelhos que utilizavam dispositivos 
com semicondutores. Portanto, osciladores, amplifica-
dores, sistemas de controle, empregavam transistores e 
diodos semicondutores, com menor consumo de energi-
a, mais compactos e de menor peso. Nas ligações tele-
fônicas, a sinalização era feita com duas freqüências 
(DTMF, dual tone multiple frequency) por meio de um 
botão de chamada. A partir de 1963, foram implantados 
sistemas em muitas nações, incluindo as do Leste Euro-
peu. Em 1965, a Bulgária já provia estações-base capa-
zes de atender até 15 assinantes, usando equipamentos 
de Kupriyanovich. Até 1970, esse sistema atuava em 
mais de 100 cidades da antiga União Soviética e em ou-
tros países daquela região da Europa. [227]. 

 
Fig. 69. Martin Cooper, da Motorola, inventor do telefone móvel ce-
lular, em 1973. (https://www.google.com.br). 

Em 03 de abril de 1973, o engenheiro Martin Cooper 
(Fig. 69) apresentou o primeiro modelo de telefone ce-
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lular, que desenvolveu para a Motorola. O equipamento 
portátil pesava pouco mais de um quilograma e tinha 
comprimento de quase 30cm [280]. Mesmo com essa 
histórica divulgação, os serviços celulares começaram 
efetivamente em outras nações. A empresa Nippon Te-
lephone and Telegraph (NTT) instalou o primeiro sis-
tema em Toquio em 1979. Em países nórdicos, surgiu o 
sistema NMT (Nordic Mobile Telephone), em 1981. As 
transmissões empregavam modulação analógica e ado-
tava o acesso de tipo FDMA (Frequency Division Mul-
tiple Access). Essa fase do desenvolvimento ficou co-
nhecida como sistemas de primeira geração (1G). 

C. Crescimento da telefonia celular 

O primeiro telefone celular comercial nos Estados 
Unidos foi vendido em 1983, modelo DynaTAC 8000X 
fabricado pela Motorola. Ficou difícil alcançar o grande 
público, pois custava cerca de 4.000 dólares. Nesse es-
tágio, destacavam-se alguns desafios: a redução do cus-
to, a redução do tamanho e do peso, melhorar a eficiên-
cia no consumo de energia. Com novas tecnologias, en-
tre o início até o meio da década foram implantados os 
sistemas AMPS (American Mobile Phone Service) e 
TACS (Total Access Communications System). 

Algumas desvantagens do sistema de primeira gera-
ção estimularam uma evolução para a tecnologia de 
modulação digital. Em primeiro lugar, com o aumento 
dos sistemas de radiocomunicações, o espectro eletro-
magnético foi sendo mais utilizado, tendendo para uma 
provável saturação [281]. Houve, portanto, uma pressão 
para melhor aproveitar as faixas disponíveis de fre-
qüências. Um primeiro passo seria evoluir para métodos 
mais eficazes de modulação. Isto demandava alterar os 
vários processos de codificação, de sinalização e de 
controle envolvidos, além do aperfeiçoamento dos apa-
relhos quanto aos efeitos de interferências. Assim, me-
lhorou-se a eficiência do sistema e resultaram em novos 
recursos, como o envio de mensagens de curta duração 
(SMS, Short Message Service).  

Para cumprir novas diretrizes, entre 1982 e 1991, sur-
giram os sistemas DAMPS (Digital Advanced Mobile 
Phone Service) na América do Norte, o GSM (Global 
System for Mobile Communications), com alcance na 
Europa e apropriado para conexões internacionais, o 
JDC (Japan Digital Cellular) e outros. A forma de a-
cesso passou para TDMA (Time Division Multiple Ac-
cess) em que cada canal, definido por uma freqüência 
de portadora, é dividido em três intervalos de tempo 
(time slot). Esta fase definiu a segunda geração (2G) de 
comunicações celulares.  

A partir dos sistemas em 2G, foram ofertados novos 
recursos que passaram a identificar as etapas de 2,5G. 
Permitiam o envio de textos, imagens e o chamado 
MMS (Multimedia Message Service). O aumento na o-
ferta de serviços exigiu maior taxa de transmissão nos 
sistemas digitalizados, levando à tecnologia de terceira 
geração (3G). Ficaram disponíveis taxas de transmissão 

iguais ou superiores a 200kbit/s, chegando a vários gi-
gabits por segundo, em especial quando se alcançaram 
as etapas conhecidas como 3,5G e 3,75G. Garantiam o 
acesso móvel em faixa larga para os telefones inteligen-
tes e computadores portáteis. Os sistemas continuaram 
crescendo para os de quarta geração (4G) e está enca-
minhando celeremente para os de quinta geração (5G). 

IX.  REDE DE COMPUTADORES 

A. Os passos iniciais 

O computador eletrônico possui uma rica história pa-
ralela ao desenvolvimento das telecomunicações. Nos 
primeiros tempos, eram máquinas enormes que utiliza-
vam milhares de válvulas e uma quantidade infindável 
de componentes e dispositivos para as operações. As 
tecnologias de dispositivos semicondutores e de circui-
tos integrados permitiram uma grande redução em suas 
dimensões, no peso, no consumo de energia e garantiu 
um enorme aumento na velocidade de operação. Em 
fins dos anos de 1960, os computadores começaram a 
ficar cada vez menores e passaram a permitir o acesso 
remoto de determinada tarefa, procedimento especifica-
do como RJE (Remote Job Entry). Mesmo assim, exigi-
am ambientes adequados, ocupados por equipamentos 
de grande porte que demandavam um rigoroso controle 
para cumprir as condições necessárias à operação.  

Nos primeiros tempos da diversificação dos serviços 
de processamento de dados, as informações eram gra-
vadas em fitas magnéticas e transportadas para o com-
putador principal onde seriam impressas. Na outra fase 
da evolução, ainda na década de 1960, as estações re-
motas passaram a ser interligadas através das linhas te-
lefônicas. No meio da década, os computadores já esta-
vam desenvolvidos para processar vários programas em 
seqüência e logo passaram a operação em compartilha-
mento de tempo (time sharing). Nestas condições, os 
programas eram executados quase simultaneamente, em 
partes de cada um. Aumentou-se mais a velocidade de 
processamento, desde que houvesse uma quantidade li-
mitada de entradas, em geral menor do que dez. Assim, 
o sistema todo acabava por ser muito dispendioso. 

Várias empresas passaram a desenvolver novas op-
ções nos primeiros anos da década de 1970. Citam-se, 
por exemplo, a Digital Equipment Corporation (DEC), 
a Prime, a Interdata, a General Electric Company 
(GEC) do Reino Unido e outras. Com seus equipamen-
tos, processavam-se até 10 clientes ao mesmo tempo 
[282]. A partir dessas novas instalações, houve necessi-
dade de interações dos computadores principais e novas 
pressões para o desenvolvimento de outros sistemas de 
uso privado. Nessa ocasião, surgiram a Decnet, a Pri-
menet, entre outras instalações em forma de rede. Esses 
novos recursos permitiam que cada computador aces-
sasse programas instalados em outros que atuassem em 
condições e programas similares.  

Um dos problemas de difícil solução era que certas 
funções padronizadas, como manipulação de documen-
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tos e de dados, demandavam programas próprios de ca-
da instituição. Em conseqüência, havia problemas no 
momento em que se necessitassem quaisquer ações en-
tre eles. Todos trabalhavam no sistema de comutação de 
pacotes, na qual a mensagem enviada por um dos com-
putadores era dividida em pacotes a serem processados 
de forma intercalada. Iniciando na Europa, foram feitos 
esforços no sentido de criar um padrão internacional pa-
ra a comutação de pacotes, com participação da Interna-
tional Organization for Standardization (ISO). Simulta-
neamente, nos Estados Unidos os mesmos objetivos es-
tavam sendo procurados com a ARPANET, em estudos 
realizados entre 1967 e 1969, quando o sistema tornou-
se operacional.  

B. Correio eletrônico 

Provavelmente, as primeiras mensagens enviadas por 
meios eletrônicos foram realizadas no Massachussets 
Institute of Technology (MIT), por volta de 1965. Tra-
tava-se do processo denominado Mailbox e, pela data, é 
anterior à formação das primeiras redes de computado-
res. Em 1971, o engenheiro Roy Tomlinson [283] (Fig. 
70(a)) criou o correio eletrônico utilizando o programa 
de computador SNDMSG, sigla criada com as palavras 
send message (envio de mensagens). Com isto, formou 
uma base de dados que facilitasse a pesquisa não-
seqüencial de informações, denominado hipertexto. Os 
dados ficam interligados segundo percursos predeter-
minados pelo programador e os resultados aparecem em 
forma de texto. No processo da criação, Tomlinson 
propôs o símbolo @ entre o nome do usuário e a identi-
ficação do computador. Esse símbolo já era muito utili-
zado na especificação de valores, de componentes, de 
medições sob determinadas condições e significa "at" 
(palavra inglesa correspondente a "em") [284]. 

  
(a) (b) 

Fig. 70. (a) Roy Tomlinson, reconhecido como o criador do correio 
eletrônico. (https://www.go- ogle.com). (b) Shiva Ayyadurai, que de-
senvolveu o correio eletrônico em sua forma atual.  

Repetindo o que tem ocorrido em muitas inovações, a 
criação do correio eletrônico está sendo discutida, por 
causa das transformações que surgiram desde as primei-
ras tentativas. Em sua forma definitiva, a invenção é a-
tribuída ao imigrante indiano Shiva Ayyadurai (Fig. 
70(b)). Na época, era um garoto de 14 anos pertencente 

à casta mais baixa de seu país, e ainda aluno da Li-
vingston High School. Em 1978, trabalhando na Facul-
dade de Medicina e Odontologia de Newark, no estado 
de Nova Jersey, escreveu um código de mais de 50.000 
linhas, considerado a primeira forma completa de efetu-
ar uma cópia totalmente eletrônica (emulation), com os 
recursos atuais. A controvérsia continua por causa de 
trabalhos anteriores no MIT e o de Tomlynson. Ainda 
assim, Ayyadurai conseguiu o registro sobre os direitos 
de cópia no Departamento de Proteção dos Direitos Au-
torais em 1982. (Fig. 71). 

 

Fig. 71. Reprodução do certificado de direitos autorais sobre o correio 
eletrônico para Shiva Ayyudurai feito em 30 de agosto de 1982.  

C. A ARPAnet 

Em 1962, foi criada nos Estados Unidos a Agência de 
Pesquisas Avançadas de Projetos (ARPA, Advanced 
Research Projects Agency) que patrocinou o primeiro 
estudo sobre compartilhamento de tempo entre os pou-
cos computadores de grande porte existentes no país. 
Muitos pesquisadores tinham necessidade de acessá-los 
e estavam localizados em pontos diferentes. Isso moti-
vou a criação de uma rede que garantisse o acesso des-
ses pesquisadores aos recursos computacionais. For-
mou-se, assim, a Interface do Processamento de Men-
sagens (IMP), responsável pela comutação de pacotes 
entre os computadores. A ARPA estabeleceu a conexão 
de 19 participantes através da ARPA Netowork, identifi-
cada sob a sigla de ARPAnet. Em 1971, a rede expandi-
ra-se para outros tantos nós, empregando um protocolo 
denominado Protocolo de Controle de Rede (NCP, Net-
work Control Protocol). Na Fig. 72 mostram-se as co-
nexões da Arpanet, como divulgado em marco de 1977. 

D. A Internet e a rede mundial de computadores 

É possível estabelecer o nascimento da Internet em 
julho de 1977, quando foi demonstrada uma grande 
ampliação da rede de computadores. Um arranjo técni-
co denominado protocolo de Internet (IP, Internet pro-
tocol), garantia que o fluxo de dados fosse encaminhado 
de uma rede para a outra. Assim, efetuaram-se as cone-
xões da ARPAnet, de redes de pacotes via radiocomu-
nicações e de transmissão por satélite [282], que já es-
tava muito difundida.  
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Fig. 72. Mapa lógico das conexões da Arpanet, como divulgado em 
março de 1977. (https://pt.wikipedia.org). 

 
Fig. 73. Esquema da primeira experiência do entroncamento de várias 
redes no início do emprego da Internet.  

Na Fig. 73 tem-se um esquema do trajeto envolvido 
nessa transmissão. A experiência consistiu em enviar 
uma mensagem para a ARPAnet por rádio, a partir de 
um veículo em movimento em uma estrada em São 
Francisco. Desse local, o sinal era reenviado por satélite 
para a Noruega (percursos 1-2), por linha física para a 
University College of London (UCL) (trajeto 3), retor-
nando de lá para os Estados Unidos via satélite (percur-
so 4) e encaminhado até Los Angeles, de novo pela 
ARPAnet (trajeto 5-6). A extensão final era de pouco 
mais de 1.200km, porém o sinal fez um percurso total 
de 150.000 quilômetros.  

Concomitantemente, na Europa o Conselho Europeu 
para a Pesquisa Nuclear (CERN, Conseil Eurpéen pour 
la Recherche Nucleáire) tinha adotado soluções pró-
prias para a comutação de pacotes. As conexões eram 
feitas entre computadores de grande porte e minicom-
putadores, através de alguns protocolos especiais. Esses 
protocolos foram aperfeiçoados entre 1981 e 1983, ser-
vindo como controle na transmissão de pacotes entre o 
CERN e o Laboratório Rutherford Appleton (RAL) e 
entre o CERN e Pisa, obedecendo à padronização ISO.  

Em 1986, foi implantada a rede NSFnet a partir da 
Fundação Nacional da Ciência (NSF, National Science 

Foundation). Seus objetivos principais estavam orien-
tados para a educação e a pesquisa. A nova rede uniu-se 
à ARPAnet e à MILnet (rede militar) para a formação 
da Internet, uma grande malha de conexões que passou 
a ser interpretada como uma rede das redes. Com esses 
procedimentos, em 1990 o CERN era o maior centro de 
Internet na Europa. Nesse ambiente, Tim Benners-Lee 
[285] (Fig. 74(a)), auxiliado pelo belga Robert Cailliau 
[286] (Fig. 74(b)), criou a rede mundial de computado-
res baseada na Internet e na computação distribuída. A 
implementação exigiu mudança de protocolos, passan-
do à nova ferramenta de conexão chamada TCP/IP 
(Transfer Control Protocol/Internet Protocol) que per-
mitiria imensa ampliação da rede. Além desta vanta-
gem, era fácil de ser instalado em diferentes tipos e pla-
taformas computacionais.  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 74. Criadores da rede mundial de computadores, (a) Tim Ben-
ners-Lee (1955 - ). (https://pt.wikipedia.org). (b) Robert Cailliau 
(1947 - ) (https://www.google.com).  

Com o crescimento da Internet, novas redes foram 
sendo agregadas e a ARPAnet foi reduzindo sua parti-
cipação e no início da década de 1990 grande quantida-
de de universidades e centros de pesquisas já estavam 
interligados. Em uma rápida evolução, a Internet trans-
formou-se em uma rede mundial pública que passou a 
permitir e aceitar a conexão de qualquer pessoa ou 
computador. De forma acelerada, tornou possível a 
transferência de quaisquer informações entre computa-
dores utilizando a rede mundial de telecomunicações.   

X. RETORNO DAS COMUNICAÇÕES COM FEIXE DE LUZ 

A. Desenvolvimento das aplicações da luz 

Entre o final do século XIX e os primeiros anos do 
século XX cresceu o entendimento da interação da luz 
com a matéria. Foi descrita a emissão de elétrons pela 
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incidência de luz em uma superfície metálica polida por 
Philip Lenard [287] (Fig. 75(a)). O fenômeno passou a 
ser identificado como efeito fotoelétrico e dependia do 
comprimento de onda do feixe óptico incidente. A ex-
plicação foi dada a partir de 1900, primeiramente com a 
divulgação da teoria dos quanta de Planck [288] (Fig. 
75(b)). Em seguida, outros conceitos foram dados pela 
nova teoria corpuscular da luz, estabelecida por Albert 
Einstein ]136] e publicada em 1905. Incluíram desen-
volvimentos teóricos que permitiriam o desenvolvimen-
to de vários dispositivos envolvendo a interação do fei-
xe óptico com a matéria. As maneiras de utilização do 
feixe óptico, os novos dispositivos, componentes e pro-
cessos dariam origem a novas tecnologias, como a op-
toeletrônica e a fotônica.  

  

(a) (b) 

Fig. 75. (a) Philipp Edouard Anton von Lenard (1862-1947), que des-
creveu a emissão de elétrons pro um feixe de luz (efeito fotoelétrico) 
pela primeira vez. (https://pt.wikipedia.org). (b) Max Karl Ludwig 
Planck (1858-1947), criador da teoria quântica e prêmio Nobel de Fí-
sica de 1919.  (https://www.google.com.br). 

Já foram apresentadas as primeiras aplicações da luz 
em sistemas de comunicações na era contemporânea. 
Tempos depois dos trabalhos de Chappe, em 1870 John 
Tyndall [289] demonstrou perante a Royal Society a 
possibilidade de guiar a luz através de um jato d'água. O 
confinamento da luz em certa estrutura terá grande im-
portância nos futuros sistemas ópticos para telecomuni-
cações. Dez anos depois da apresentação de Tyndall, foi 
patenteado o fotofone de Graham Bell, um indicativo 
que a idéia de usar a luz para comunicações estava con-
tinuamente investigada, mesmo que evoluindo em um 
ritmo mais lento nas primeiras décadas do século XX.  

Não se dispunha de um meio de transmissão confiá-
vel e a propagação da luz em ambiente aberto sofria 
grandes dispersões e atenuações. A tentativa de envio 
em meios abertos e em ambientes confinados ganhou 
novos impulsos a partir do início da década de 1960, 
com a criação de fontes mais intensas do feixe óptico, 
representadas por diferentes modelos de laser e de dio-
dos especiais emissores de luz [290]. Desde o primeiro 
qüinqüênio da década de 1950, concentravam-se pes-
quisas no aperfeiçoamento dos meios de transmissão 
que garantissem menores perdas e menores dispersões 
do feixe óptico transmitido. 

B. Aperfeiçoamento do meio de transmissão 

Nos primeiros anos da década de 1950, apresentaram-
se alguns modelos de endoscópios com filamentos de 
vidro que guiassem a luz para exames médicos. Na pro-
cura por maior eficiência, foram propostos e experi-
mentados diversos modelos de guias ópticos. Em fins 
da década, por exemplo, foi criado um sistema periódi-
co de íris que orientava a transmissão de um feixe de 
luz, em um primeiro momento com objetivos militares. 
Apesar de chegar-se a uma atenuação muito pequena, 
inferior a 2dB/km, era exigido um alinhamento muito 
rigoroso das fendas e só era viável a transmissão em 
uma trajetória retilínea.  

Outras tentativas incluíram um guia óptico constituí-
do por lentes e espelhos. Neste caso, era possível alterar 
o percurso, mas havia perdas acentuadas nos elementos 
que guiavam o feixe óptico [291]. Com aperfeiçoamen-
tos, reduziu-se a sua perda por quilômetro, porém con-
tinuava sendo um processo tecnológico complicado e 
dispendioso. Ensaiaram-se transmissões em tubos metá-
licos muito polidos, em tubos dielétricos com lentes de 
focalização, todos com resultados que dificultavam 
muito o emprego de um feixe óptico para conexões em 
longas distâncias.  

Historicamente, os primeiros estudos sobre uma es-
trutura dielétrica capaz de guiar um feixe óptico foram 
propostos por Hondros e Debye em 1910, em um artigo 
na conceituada revista científica Annalen der Physik. 
Esse importante documento, que pode ser traduzido 
como Ondas eletromagnéticas em filamentos dielétri-
cos, foi o resultado de pesquisas que Hondros iniciara e 
com alguma divulgação no ano anterior. Na Fig. 76, 
mostra-se a primeira página do artigo [292], destacando 
o interesse pelo uso de um feixe óptico para transmis-
são, praticamente desde os primórdios do século XX.  

As primeiras experiências sobre a teoria proposta fo-
ram realizadas entre 1915 e 1920. Mesmo empregando 
os vidros mais purificados disponíveis, a perda na faixa 
óptica chegava a vários decibels por metro. Mostrava, 
portanto, uma dificuldade insuperável para o uso em 
distâncias necessárias às telecomunicações, pois a cada 
quilômetro o sinal de saída ficaria reduzido em milhares 
de decibels. Depois de muitos ensaios, mudanças em 
técnicas de fabricação, utilização de outras cores para a 
luz, resultados aceitáveis foram conseguidos com o guia 
óptico recoberto, proposto em 1954 independentemente 
por van Heel [293] e pelos pesquisadores Hopkins e 
Kapany [294]. O recobrimento era outro material dielé-
trico de elevada pureza com índice de refração ligeira-
mente menor do que o dielétrico central. Nessa primeira 
versão, o objetivo era seu emprego em equipamentos 
médicos e, por conseguinte, para pequenas extensões.  

Nos anos da década de 1960, a Standard Telecommu-
nications Laboratories (STL), de Harlow (Inglaterra) 
assumiu os encargos do desenvolvimento da fibra ópti-
ca para telecomunicações, Em fins de 1964, Charles 
Kuen Kao [295], físico chinês que trabalhava na empre-
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sa, passou a chefiar a equipe de pesquisa sobre o tema. 
Chegou a estruturas à base de sílica (SiO2, dióxido de 
silício) que permitiam a utilização em grandes distân-
cias, com a transmissão de feixe ópticos na faixa do in-
fravermelho. Suas pesquisas estão relatadas em mais de 
100 artigos científicos e na obtenção de mais de 30 pa-
tentes [296]. Em seguida, novos modelos de fibra foram 
desenvolvidos nos Estados Unidos e no Japão. Um de-
les, mais eficaz, incluía núcleo com índice de refração 
variável na direção radial. Essa nova estrutura de fibra 
apresentava menor dispersão no sinal transmitido e o 
feixe óptico poderia ser modulado com uma taxa de bits 
mais elevada, aumentando a capacidade do sistema.  

 
Fig. 76. Página inicial do artigo de Hondros e Debye com os primei-
ros estudos sobre guia de ondas dielétrico, que deu origem às moder-
nas fibras ópticas para comunicações. 

No início da década de 1970, a Corning Glass reduziu 
o fator de atenuação de 20dB/km para 8dB/km em 
comprimentos de onda de infravermelho [297][298]. 
Outros tipos com perdas ainda menores foram apresen-
tados, mais uma vez pela Corning Glass, desenvolvidos 
por Keck, Maurer e Schultz, com perdas inferiores a 
4dB/km, em comprimentos de onda próximos de 

850nm [299][300][301]. Na mesma ocasião, surgiram 
as fibras desenvolvidas na Bell por Kaiser [302] tendo 
perda de 2,5dB/km, acompanhada de um estudo do fa-
tor de atenuação conforme o comprimento de onda. Ou-
tro trabalho foi desenvolvido por French [303] e sua 
equipe, também nos laboratórios da Bell, que conseguiu 
atenuação de 2dB/km em 1,06µm, comprimento de on-
da ainda na faixa de infravermelho. 

Em 1974, ocorreu um salto na fabricação da fibra óp-
tica com o processo modificado de deposição de vapor 
químico (MCVD, modified chemical vapor deposition). 
Com esta tecnologia, conseguiam-se excelentes caracte-
rísticas de transmissão, avaliados conforme a atenuação 
e a dispersão do feixe óptico por quilômetro de trans-
missão. O processo e seus aperfeiçoamentos foram pro-
tegidos por diversas patentes nos Estados Unidos e em 
outras nações. Tempos depois, foi adaptado para a fa-
bricação da fibra no Brasil pelo Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento da Telebrás, em Campinas - SP.  

Também foi criado o processo de deposição axial de 
vapor (VAD, vapor axial deposition) [304][305], com o 
qual se obtinham outros modelos de fibras com ótimas 
características de transmissão. Passou a ser utilizado 
com intensidade na fabricação das fibras japonesas. As-
sim, em 1976 chegou-se às chamadas fibras de tipo 
monomodo com atenuações da ordem de 0,5dB/km em 
1,3µm e 0,3dB/km em 1,55µm. A transmissão em 
1,3µm apresentava ainda a vantagem de introduzir bai-
xa dispersão, permitindo transmissões com elevadíssi-
mas taxas de modulação. [306]. 

C. Desenvolvimento de fontes ópticas coerentes 

No progresso das comunicações ópticas, foi impor-
tante o desenvolvimento de diferentes modelos de fon-
tes de luz utilizando tecnologias aplicadas a semicondu-
tores. Os passos iniciais deste estudo foram dados por 
Henry Round (Fig. 77) [307] em 1907. Conseguiu a e-
missão de uma luz alaranjada em uma estrutura sólida 
de carbeto de silicio, um composto químico de carbono 
e silício, conhecido pela marca registrada de Carborun-
dum [308]. Tratava-se de uma forma primária do dispo-
sitivo do que mais tarde seria o diodo emissor de luz 
(LED, light emitting diode) [309], que opera segundo o 
fenômeno quântico definido como emissão espontânea. 

 

Fig. 77. Henry J. Round (1881-1966), 
engenheiro inglês que descobriu a e-
letroluminescência em material sóli-
do. (https://en.wikipedia.org). 

Entre 1954 e 1955, Gordon, Zeiger e Townes [310] 
desenvolveram um novo tipo de dispositivo eletrônico 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

987



 36 

ao qual denominaram maser, neologismo formado com 
as iniciais de microwaves amplification by stimulated 
emission of radiation (amplificação de microondas por 
emissão estimulada de irradiação) [311][312]. As pes-
quisas de Townes foram fundamentais para o desenvol-
vimento do ramo que evoluiu para a eletrônica quânti-
ca. Em associação com Schawlow, Townes trabalhou 
para estender a geração de sinais em freqüências ópti-
cas, isto é, a criação de um maser óptico [313]. Algum 
tempo depois, o novo dispositivo passou a ser chamado 
de laser (light amplification by stimulated emission of 
radiation), palavra criada por Gordon Gould (Fig. 
78(a)), um dos pioneiros no assunto [314]. O primeiro 
amplificador e oscilador óptico foi desenvolvido em 
1960 por Theodore Harold Maiman (Fig. 78(b)), pes-
quisador da Hughes [315][316]. 

  
(a) (b) 

Fig. 78. (a) Gordon Gould (1920-2005) criou o laser em 1959. (Foto-
grafado de Geoffey Gould, 1940). (b) Theodore Herald Maima (1927-
2007), pioneiro na invenção do laser. (Emilio Segre Visual Archives). 

De novo, houve controvérsias sobre a construção do 
primeiro laser, em vista dos trabalhos de Gould. Estabe-
leceu-se uma longa disputa entre Gould, o Departamen-
to de Patentes dos Estados Unidos e fabricantes dos 
dispositivos, na defesa pela prioridade sobre a invenção 
[317]. Um dos motivos da discórdia foi o fato de Gould 
ter apresentado um trabalho sobre o tema em 1959, nu-
ma conferência realizada na Universidade de Michigan 
[318]. Seu estudo foi originado de sua tese de doutora-
mento a respeito do bombeamento óptico.  

Essa pesquisa foi concluída quando Gould trabalhava 
em uma equipe privada, denominada Technical Resear-
ch Group (TRG). O desenvolvimento foi financiado pe-
la já mencionada entidade pública ARPA (Advanced 
Research Projects Agency) e esse órgão classificou o 
projeto como confidencial. Portanto, os resultados fica-
ram sigilosos, só aparecendo em um pedido de patente 
feito em 1967. A solicitação continha a descrição do 
bombeamento para a formação da emissão estimulada 
de irradiação e seu registro foi concedido em 1977 
[319]. Todavia, a batalha legal pelas prioridades sobre a 
invenção do laser começou a ser resolvida em 1985 
com uma decisão da Suprema Corte dos Estados Uni-
dos. Apenas após o julgamento do apelo do Departa-
mento de Patentes foi concedida outro registro reconhe-
cendo os direitos de Gould [320]. 

D. Fontes ópticas a semicondutores 

Os primeiros tipos de laser operavam em regime pul-
sado, isto é, emitiam pulsos de luz de elevadíssima in-
tensidade e grande coerência durante um curto intervalo 
de tempo. O primeiro modelo com emissão contínua foi 
desenvolvido na Bell em 1961 [321] e operava a partir 
de descargas elétricas em uma mistura de gases. Ao fi-
nal dos anos de 1960 e início da década de 1970 conclu-
íram-se muitas pesquisas para a criação e a fabricação 
de laseres em estado sólido [322]. Foi um passo impor-
tante que culminou com a criação de fontes ópticas com 
semicondutores. A idéia seria construir dispositivos de 
emissão contínua, com alta intensidade, de elevada es-
tabilidade, longo tempo de vida útil, entre outras carac-
terísticas que dessem confiança para sua utilização. 

A amplificação da luz por emissão estimulada em um 
semicondutor foi prevista por von Neumann [323] (Fig. 
79), em 1953. Expôs suas idéias sobre este tema em 
uma carta enviada a Edward Teller [324] da Universi-
dade da Califórnia, em Berkeley. Essa correspondência 
foi reproduzida em uma importante revista científica 
por ocasião do 25o aniversário da invenção do laser 
construído com semicondutor [325].  

 

Fig. 79. John von Neumann (1903-
1957), notável matemático e físico 
húngaro radicado nos Estados Uni-
dos, a quem se devem inúmeras con-
tribuições para a ciência e a tecnolo-
gia.. (https://www.google.com.br). 

 Em 1962, acompanhando o desenvolvimento do laser 
em estado sólido, chegou-se à emissão de luz em uma 
combinação de semicondutores. O fenômeno ocorria 
em junções de arsenieto de gálio (GaAs) e foi alcançado 
quase ao mesmo tempo por diferentes pesquisadores. 
Citam-se, como exemplo, um grupo da General Electric 
[326], outro da IBM [327], outro do Massachussets Ins-
titute of Technology (MIT) [328] e por Holoniak e Be-
vacqua, também da General Electric [329]. Com base 
nesses primeiros modelos, houve um progresso contí-
nuo no aperfeiçoamento de diodos laseres (LD, laser 
diodes) com diferentes tecnologias. Criaram-se estrutu-
ras de grande estabilidade e coerência, longa vida e alta 
intensidade óptica [330], obedecendo a um conjunto de 
especificações. Uma forma simples deste dispositivo es-
tá na Fig. 80. A fabricação de dispositivos em compri-
mentos de onda que apresentavam boas qualidades de 
transmissão nas fibras ópticas mostrou uma grande po-
tencialidade para uso de feixe óptico em comunicações 
a longas distâncias. Seriam aplicadas tecnologias com-
pletamente diferentes dos métodos tradicionais de sis-
temas cabeados e de radiocomunicações [331]. 
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Fig. 80. Esquema simplificado de um diodo laser construído a partir 
de junção de arsenieto de gálio. 

 
Fig. 81. Esquema simplificado de um dos primeiros modelos de dio-
dos emissores de luz para comunicações ópticas. 

Ao mesmo tempo, criaram-se os diodos emissores de 
luz (LED), com novas composições de junções de se-
micondutores. Trata-se de uma versão mais compacta e 
mais moderna da experiência de Round, permitindo o 
controle sobre o comprimento de onda, da coerência e 
da potência da luz emitida [332]. É uma fonte mais ba-
rata do que o diodo laser, mas apresenta alguns incon-
venientes do ponto de vista operacional. Algumas des-
sas desvantagens são a menor potência de saída e a me-
nor coerência. Todavia, possui um elevadíssimo tempo 
de vida útil e exige condições menos rigorosas em sua 
operação. Trata-se de uma fonte óptica bem adequada a 
sistemas de curtas distâncias e que não necessitarem de 
taxas de transmissão muito elevadas [333]. Um modelo 
simples deste dispositivo está na Fig. 81, denominado 
diodo de emissão de superfície [334]. Nesta versão, o 
feixe óptico é acoplado diretamente na face de entrada 
da fibra óptica [335].   

D. Modernização dos detectores ópticos 

Dispositivos eletrônicos sensíveis a um feixe óptico 
incidente estão em uso desde a descoberta do efeito fo-
toelétrico. Relembra-se, como, por exemplo, a obtenção 
de uma corrente elétrica a partir de uma célula de selê-
nio utilizada a partir de 1876 e empregada no fotofone 
de Graham Bell. A partir daqueles primeiros resultados, 
surgiram outras fotocélulas, as células fotoelétricas e as 
válvulas fotomultiplicadoras, aperfeiçoadas dos traba-
lhos de Slepian [336], Iams e Salzberg [337] Zworkin e 
outros [338] Raichman [339]. Todavia, com a idéia de 
implementação de sistemas modernos de comunicações 
ópticas, buscaram-se fotodetectores com a tecnologia de 
semicondutores. O primeiro modelo foi criado por Ke-

yes e Quist em 1962 [340]. Durante toda as décadas de 
1960 e 1970, surgiram alguns tipos de fotodetectores 
simples (PD, photodetector), os fotodetectores de ca-
mada intrínseca (PPD, pin photodetector) e diferentes 
tipos de fotodetectores de avalanche (APD, avalanche 
photodetector). Estas últimas versões eram capazes de 
fornecer maior corrente elétrica que reproduzisse a in-
formação transmitida, para a mesma potência óptica in-
cidente [341]. 

E. Crescimento das comunicações ópticas 

Uma vez estabelecidas as condições para formação de 
um enlace óptico, as comunicações por fibras cresceram 
rapidamente. Surgiram instalações experimentais e al-
gumas provisórias em diferentes países. Em 1973, foi 
concluído um enlace de 24km entre Frankfurt e Oberur-
sel, na Alemanha. Em janeiro de 1976, a Bell iniciou os 
testes com a fibra multimodo de índice gradual para 
uma taxa de 45Mbits/s, em suas instalações no estado 
da Georgia. Infelizmente, o tempo de vida útil dos dio-
dos laseres para operação na temperatura ambiente ain-
da era um problema a ser solucionado. Na operação em 
850nm, as fibras multimodo dos primeiros sistemas a-
presentavam atenuações de 3dB/km, aproximadamente. 
Mais ou menos no meio do ano de 1973, Masaharu Ho-
riguchi, da Nippon Telegraph and Telephone (NTT), e 
Hiroshi Osanai, da Fujikura, fabricaram uma fibra com 
fator de atenuação menor do que 0,5dB/km, no com-
primento de onda de 1,2µm [342]. Ao mesmo tempo, os 
aperfeiçoamentos nos processos de fabricação permiti-
ram que a Bell conseguisse um diodo laser com previ-
são de vida útil superior a 100 mil horas, com operação 
na temperatura ambiente.  

Iniciaram-se, no Japão, investigações para emprego 
do comprimento de onda de 1,55µm, sob a responsabi-
lidade de Horiguchi e Osanai. Ao final de 1976, alcan-
çou-se um diodo laser de heterojunção, isto é, fabricada 
com materiais compostos que permitiam controle mais 
eficaz sobre o comprimento de onda dominante da luz 
emitida. Com esta tecnologia, surgiu o diodo laser de 
InGaAsP com máxima emissão em 1,25µm [343]. Ope-
rava em regime contínuo e o comprimento de onda era 
próximo do valor de mínima atenuação e mínima dis-
persão na fibra óptica fabricada à base de sílica [333]. 

Em abril de 1977, a General Telephone & Electronics 
(GTE) iniciou o primeiro tráfego de altas taxas, com 
60Mbit/s, em Long Beach, na Califórnia. Seguia a ex-
periência de instalação de um sistema anterior na cidade 
de Boston. Menos de um mês depois, a Bell implemen-
tou a primeira ligação telefônica urbana por fibras ópti-
cas, no centro Chicago, a cidade mais populosa do esta-
do de Illinois. Tinha um alcance total de 2,4km, opera-
va a uma taxa de 45Mbits/s e cada par de fibras trans-
portava equivalente a 672 canais de voz. Simultanea-
mente, continuavam os aperfeiçoamentos nos diodos la-
seres e a Bell chegou ao dispositivo com previsão de 
tempo de falha superior a um milhão de horas. Com os 
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sucessos desses ensaios, diversas empresas telefônicas 
nos Estados Unidos passaram a implantar os sistemas 
de fibras ópticas para fins comerciais, no comprimento 
de onda de 850nm e taxas de transmissão de 45Mbits/s. 

No início de 1980, já havia muitos sistemas de comu-
nicações ópticas em diferentes países, como França, In-
glaterra, Japão e Canadá, com transmissões de voz, da-
dos e vídeo. O aumento na demanda forçou o avanço 
dos equipamentos e sistemas. As fibras monomodo ope-
rando em 1,3µm ganharam terreno em vista das vanta-
gens em relação aos enlaces originais, conduzindo à se-
gunda geração dos sistemas de comunicações ópticas. 
Primeiramente, os sistemas operavam junto com os de 
tecnologia já dominada das fibras de índice gradual e 
operação em 850nm. Todavia, a British Telecom con-
centrou-se na fibra monomodo em 1,3µm e em 1981 e-
fetuou transmissão com 140Mbits/s a uma distância de 
49km. O crescimento na capacidade dos sistemas foi 
tão rápido que em meados de 1985 as fibras monomodo 
interligavam grande parte dos Estados Unidos. Destina-
vam-se, principalmente, às comunicações a longas dis-
tâncias, com taxas de transmissão que ultrapassavam os 
400Mbits/s. No início de 1986, a AT&T já dispunha de 
sistemas instalados para taxas de 1,7Gbits/s [342]. 

Em outubro de 1986, foi lançado no Canal da Mancha 
o primeiro cabo óptico submarino. Ao longo do tempo, 
desenvolveram-se modelos desses cabos em diferentes 
países, incluindo-se as proteções contra as agressões do 
ambiente externo [344][345][346]. Na Fig. 82, tem-se o 
esquema de um modelo de cabo óptico submarino, com 
as várias camadas empregadas em sua composição. O 
primeiro sistema de longo alcance utilizando um cabo 
transatlântico foi lançado em 1988 entre os Estados U-
nidos e a Europa., identificado como TAT-8. Foi um 
projeto da Bell para conexões entre Tuckerton, em No-
va Jersey, Widemouth, na Inglaterra, e Penmarch, na 
França em uma extensão total superior a 7.500km. A 
capacidade projetada é de 280Mbits/s, permitindo uma 
transmissão superior a 20.000 canais de voz. As cone-
xões são no comprimento de onda de 1,3µm e o sistema 
completo possui 125 repetidores, separados entre si de 
distâncias entre 60km e 70km. Sucessivamente, foram 
lançados vários outros cabos, como o TAT-9, TAT-10, 
e assim por diante, para ligações de diferentes regiões. 
Atualmente, o cabo SEA-ME-WE 4 interliga Singapu-
ra, o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, a Europa Oci-
dental e várias outras nações em uma extensão total de 
cerca de 39.000km [347]. 

Os sistemas de longas distâncias com conexões por 
fibras ópticas demandavam repetidores que passavam o 
sinal do domínio óptico para o elétrico, onde a informa-
ção era reprocessada, recuperando-se sua amplitude e o 
formato dos pulsos. Depois, outra fonte de luz era mo-
dulada e a informação era, novamente, transferida para 
o domínio óptico, sendo reaplicada na entrada do novo 
lance de fibra. O procedimento tem certos inconvenien-
tes, como a dependência da taxa máxima de modulação 

relacionada aos componentes eletrônicos utilizados, os 
efeitos das degradações dos componentes eletrônicos, a 
necessidade de um controle severo da influência da 
temperatura, entre outros. Por estes motivos, um passo 
importante no aperfeiçoamento dos sistemas de longas 
distâncias foi a invenção dos amplificadores ópticos.  

 
Fig. 82. Esquema da construção de um cabo óptico submarino, visto 
em corte longitudinal e em corte transversal (1) Camada de polietile-
no. (2) Fita de Mylar. (3) Fios de aço trançados. (4) Camada de alu-
mínio à prova d'água. (5) Camada de policarbonato. (6) Tubo de alu-
mínio ou de cobre. (7) Camada de resina. (8) Fibras ópticas. 
(https://en.wikipedia.org). 

Os primeiros amplificadores foram propostos ainda 
na década de 1960, um trabalho de Elias Snitzer. De-
monstrou que certo material apresentava efeito seme-
lhante ao do laser quando excitado com uma fonte ópti-
ca externa. Os resultados de suas pesquisas oram, apre-
sentados em renomadas publicações [348][349]. As 
pesquisas, conclusões, inventos de Snitzer, bem como 
suas aplicações, estão com os direitos garantida por vá-
rias patentes [350][351].  

Amplificadores a fibra dopada com terras raras surgi-
ram em 1985, estudos feitos no Reino Unido por David 
Payne e sua equipe [352][353][354]. As pesquisas leva-
ram a várias invenções, patenteadas a partir do final da 
década de 1980 [355][356]. Esses amplificadores passa-
ram a ter grande importância nos enlaces ópticos de 
longas distâncias a partir dos aperfeiçoamentos introdu-
zidos pela equipe de Emmanuel Desurvire, da organiza-
ção Bell Labs. Foram obtidos equipamentos de ganhos 
mais elevados e melhor controle sobre as influências do 
ruído e possibilidade de amplificar dois ou mais com-
primentos de onda ao mesmo tempo [357][358][359]. 

Ainda em novembro de 1989, a NTT relatou a cons-
trução de um amplificador a fibra dopada com érbio 
com ganho de 46,5dB no comprimento de onda de 
1,55µm. Para este desempenho utilizou o bombeamento 
de energia com um laser de 1,48µm. Um sistema em-
pregando quatro amplificadores ópticos foi construído 
em janeiro de 1990 pela empresa japonesa KDD, 
transmitindo 2,4Gbits/s a uma distância de 450km, rela-
tado em importantes publicações científicas [360]. No-
vos desenvolvimentos garantiram a ampliação da dis-
tância e da taxa de transmissão em muito pouco tempo 
[361]. Com isso, em meados da década de 1990 já se 
previam transmissões com taxas típicas de vários giga-
bits por segundo, utilizando técnicas apropriadas de 
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compensações de perda e de dispersões. Ao final da dé-
cada, as taxas de transmissão já ultrapassavam 1Tbit/s.   

Nos últimos 30 anos, expandiram-se as comunicações 
ópticas em sucessivas gerações tecnológicas. Amplia-
ram-se muito as taxas de transmissão com a multiple-
xagem em comprimento de onda (WDM, wavelength 
division multiplexing), redução nas perdas e nas disper-
sões das fibras. No início da década de 2000, sistemas 
com dezenas de terabits por segundo já se tornaram 
comuns, em enlaces de grandes distâncias. Suas perdas 
são compensadas com amplificadores ópticos, progres-
sivas técnicas de multiplexagem em comprimento de 
onda que evoluíram dos modelos mais simples de 
WDM, passaram para a multiplexagem densa (DWDM) 
e para a multiplexagemn ultra-densa (UDWDM). Além 
disto foram implementadas rigorosas compensações nos 
vários mecanismos responsáveis pela dispersão no feixe 
óptico guiado [362][363]. 

XI.  AS COMUNICAÇÕES POR SATÉLITE 

A. As fases pioneiras de uso do espaço 

Um passo gigantesco para progresso das comunica-
ções móveis e fixas foi o emprego dos satélites artifici-
ais. Estabeleceram-se grandes demandas por novos re-
cursos feitas por quantidades usuários sempre maiores.  
Ao mesmo tempo, esses recursos deveriam ser diponi-
bilizados para enlaces em locais cada vez mais longín-
quos. Portanto, previa-se a necessidade de um sistema 
que chegasse a um alcance mundial. Em fevereiro de 
1945, Arthur C. Clarke [264] levantou a hipótese de al-
cançar-se o objetivo empregando satélites artificiais or-
bitando a Terra em certa altitude acima do equador 
[364]. Quando foi possível a implementação desse sis-
tema, os satélites tornaram-se realidade para as comuni-
cações de voz, para transmissão de televisão e de men-
sagens de todos os tipos, a partir do solo, do mar ou do 
ar. Incluíam-se recursos, como as muitas formas de au-
xílio à navegação, métodos para avaliações de condi-
ções ambientais, aplicações em sistemas de espiona-
gem, em equipamentos militares, entre outras. 

Quando proposta, a idéia de Clarke foi considerada 
quase visionária, em vista do estágio em que se encon-
travam a eletrônica, a mecânica, a aeronáutica e muitas 
atividades e tecnologias correlatas. Dez anos mais tarde, 
um estudo prático sobre a implantação do novo sistema 
foi apresentado pelo Dr. John R. Pierce, do Laboratório 
Bell [365], pesquisador com várias conquistas tecnoló-
gicas, reconhecidas por muitas patentes. Em 04 de ou-
tubro de 1957, a União Soviética lançou o primeiro sa-
télite artificial, o Sputinik I, que enviou à Terra sinais 
simples de rádio. Tinha o aspecto de uma esfera metáli-
ca com quase 60cm de diâmetro e pesando pouco mais 
de 80kg (Fig. 83) e é considerado um marco importante 
do início do que seria denominado corrida espacial. 

O Sputinik I continha dois transmissores de 1W que 
emitiam dois sinais simples de rádio, uma seqüência de 
“bips”, modulando uma portadora em 20MHz e outra 

em 40MHz. Era uma reprodução longínqua e muitíssi-
mo mais avançada da primeira transmissão de longa 
distância feita por Marconi em 1899 entre o País de Ga-
les e a Terra Nova. Em 22 dias, esgotaram-se as bateri-
as do satélite, interrompendo suas transmissões. Conti-
nuou orbitando a Terra por seis meses até sua queda. 
Mesmo inativo, ainda prestou informações úteis, pois as 
mudanças em sua trajetória permitiram avaliar diversas 
características das partes superiores da atmosfera. Em 
janeiro de 1958, saiu de sua órbita, reingressou na at-
mosfera terrestre e foi completamente destruído.   

 
Fig. 83. Ilustração do Sputinik I, satélite artificial lançado pela União 
Soviética em outubro de 1957, marcando o início da corrida espacial. 
(https://www.google.com). 

Com certo trauma pela experiência dos russos, que já 
haviam lançado o Sputinik II em novembro de 1957, os 
Estados Unidos lançaram o Explorer I (Fig. 84) em 31 
de janeiro de 1958, mesmo ano de lançamento dos cir-
cuitos integrados por Jack Kilby [271]. Pesava cerca de 
14kg, sendo 8kg de equipamentos e mais de 30% de seu 
peso era por causa das baterias químicas de níquel-
cádmio. Foi projetado e construído pelo Jet Propulsion 
Laboratory (JPL), localizado em Pasadena, na Califór-
nia. Esse laboratório pertence ao Instituto de Tecnolo-
gia da Califórnia (Caltech), um renomado centro cientí-
fico americano. O projeto foi executado conforme espe-
cificações da Administração de Aeronáutica e Espaço 
(NASA, National Aeronautical and Space Administra-
tion), organização do governo norte-americano respon-
sável pela pesquisa e desenvolvimento das tecnologias 
para a exploração espacial [366]. 

O Explorer I manteve-se em uma órbita com o peri-
geu de 360km e o apogeu de 2.520km. Foi o primeiro 
satélite que utilizava os recursos de telecomunicações 
para pesquisas científicas. Possuía um detector de raios 
cósmicos, quatro sensores de temperatura, distribuídos 
interna e externamente, um microfone para registrar 
sons dos impactos de micrometeoros, etc.. As informa-
ções eram codificadas e enviadas à Terra por um trans-
missor de 60mW operando em 103MHz e outro de 
10mW em 108MHz, todos desenvolvidos com circuitos 
transistorizados [367]. Com as baterias empregadas, o 
transmissor de potência maior poderia operar ininter-
ruptamente por 31 dias e o de potência mais baixa por 
105 dias. O satélite esteve ativo até 23 de maio de 1958, 
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quando suas baterias esgotaram-se. Enviou importantes 
informações sobre os cinturões radiativos de Van Allen, 
aplicação de grande relevância das ondas eletromagné-
ticas para pesquisas.  

 
Fig. 84. Cientistas da NASA, William Pickering, James van Allen e 
Werner von Braun com uma réplica do Explorer I, lançado em janeiro 
de 1958. (https://www.techtudo.com.br). 

Em 1960, a AT&T solicitou licença à Federal Com-
munications Commission para operar um satélite artifi-
cial destinado às comunicações. Os primeiros progra-
mas com este objetivo foram o Telstar (Telecommuni-
cation Star, Estrela das Telecomunicações), o Relay 
(palavra inglesa relativa a Retransmissão) e o Syncom 
(Synchronous Communication Satellite, Satélite Síncro-
no para Comunicações), instituídos a partir de 1961. O 
Telstar I, com formato aproximadamente esférico (Fig. 
85) foi lançado em 10 de julho de 1962 a partir da Esta-
ção da Força Aérea Americana em Cabo Cañaveral. 
Empregava um transmissor com potência pouco maior 
do que 2W e executava uma órbita elíptica. O ponto 
mais próximo da Terra ficava em 954km e o mais dis-
tante em 5.653km, com uma velocidade de 25.000km/h.  

 
Fig. 85. Satélite Telstar I, lançado pelos Estados Unidos em 1962, que 
esteve em operação até 1963. (https://pt.wikipedia.org).  

Efetuava retransmissões de televisão, de telefone, de 
mensagens telegráficas e as primeiras transmissões ao 
vivo de imagens de TV entre os Estados Unidos e a Eu-
ropa. Por causa de sua baixa potência de transmissão, o 
sinal em solo possuía uma intensidade muito pequena e 
só era possível a recepção com antenas parabólicas com 
30m de diâmetro e de elevadíssimo ganho. Apesar de 
seu sucesso, esteve atuando por cerca de sete meses, 
pois seus transistores entraram em rápida degradação. 
Verificou-se que o fato foi causado por irradiações re-
sultantes de experiências nucleares na alta atmosfera, 
efetuadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. 
Constatou-se, por exemplo, que um dia antes do lança-
mento desse satélite, os americanos explodiram uma 
bomba nuclear de 1,4 megatons a 400km de altitude, a 
sudoeste da Ilha Johnston, no oceano Pacífico. Explo-
sões nucleares dessa natureza dão origem ao denomina-
do pulso eletromagnético (EMP), que podem danificar 
componentes e dispositivos eletrônicos, mesmo em lon-
gas distâncias do local da explosão [368]. 

B. Exploração das comunicações por satélites 

Em 1961, iniciou-se também o programa de Satélites 
de Comunicações Síncrono (Syncom), com equipamen-
tos de retransmissão a serem posicionados em órbita 
geosíncrona. A órbita geosíncrona corresponde a uma 
trajetória que tenha o mesmo período sideral da Terra. 
Quando esta órbita estiver sobre o plano equatorial, cos-
tuma ser identificada como órbita geoestacionária, com 
um raio máximo de 42.164km. O primeiro satélite posi-
cionado aproximadamente nesta órbita foi o Syncom II 
lançado em 1963, mantendo-se em uma longitude prati-
camente constante. Na realidade, sua órbita tinha certa 
inclinação em relação ao plano equatorial, de maneira 
que visto da Terra, sua posição sofre uma mudança que 
necessita ser acompanhada e corrigida periodicamente.  

O primeiro satélite comercial foi o Intelsat I (Fig. 86), 
posto em órbita em abril de 1965 e entrou em operação 
em junho do mesmo ano. Pesava 35kg e recebeu o ape-
lidado de Early Bird (Pássaro da Madrugada). Foi fabri-
cado pela Hughes Aircraft Company sob encomenda do 
consórcio que constituiu a Communications Satellite 
Corporation (Consat). Estava previsto para operar por 
um ano e meio., mas manteve-se ativo por quatro anos. 
Foi colocado em uma condição de reserva por certo 
tempo e novamente ativado como apoio para a nave 
Apolo 11 que partiu do Cabo Canaveral em 16 de julho 
de 1969, em sua histórica viagem à lua.  

Após o término dessa missão, foi novamente desati-
vado e ficou permanentemente em órbita, com baterias 
que aproveitavam a energia solar para operação contí-
nua. Em 1990, foi ativado por um pequeno período em 
comemoração aos 25 anos de seu lançamento. Durante 
seu tempo de atividade, estabeleceu contatos entre os 
Estados Unidos e países da Europa, com transmissões 
telefônicas, de televisão e imagens por telefax [369]. 
Tinha a capacidade determinada por 240 circuitos de 
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voz ou um canal de televisão e incluía, também, siste-
mas de telemetria e telecontrole.  

 
Fig. 86. Satélite Intelsat I, apelidado de Pássaro da Madrugada, lança-
do em 1965 e primeiro modelo para aplicações comerciais. Esteve em 
operação contínua por quatro anos. (http://space.skyrocket.de). 

O sucesso dos satélites manifestou-se em aperfeiçoa-
mentos crescentes das novas gerações dos equipamen-
tos e um crescimento contínuo de sua utilização. Além 
das operações usuais para a comunidade, os satélites 
passaram a atuar em rádio-auxílio à navegação, em ra-
diolocalização, como equipamento de defesa e ataque, 
em pesquisas ambientais e investigações no espaço, e 
muitas outras aplicações. É conveniente destacar, por 
exemplo, o sistema de comunicações marítimas iniciado 
em 1980, que permitiram os navios acessar a rede mun-
dial de telecomunicações. Mais modernamente, fez-se a 
extensão para aplicações civis do Sistema de Posicio-
namento Global (GPS), garantido por uma rede de saté-
lites especializados, que se tornou completamente ope-
racional em 1995.  

Este sistema de localização espacial emprega uma re-
de de satélites distribuídos em seis planos com objetivo 
de localizar o receptor do sinal enviado em determinado 
momento. (Fig. 87). O conjunto norte-americano possui 
32 satélites, estando 30 em operação. Os equipamentos 
espaciais mantêm-se em órbitas aproximadamente cir-
culares, a 26.600km de altura e seus planos orbitais es-
tão separados de 60o entre si. Possuem um período orbi-
tal de 11 horas, 58 minutos e 26 segundos. 

Uma rede de oito satélites com quatro deles em ope-
ração contínua forma o sistema europeu Galileo, insta-
lado em 2013. Estão em órbitas também quase circula-
res a 30.000km de altura e possuem um período orbital 

de 14 horas e 21 minutos. O sistema russo Glonass é 
formado por 28 satélites, estando 24 em operação. São 
distribuídos em três órbitas a 25.510km, separadas entre 
si de 110o, com um período sideral de 11 horas e 15 mi-
nutos. O sistema teve o início de seu desenvolvimento 
em 1982 e completou-se em 1995. A constelação de sa-
télites conta, ainda, com o Sistema de Navegação Bei-
dou com atuação regional na China e possui 17 satéli-
tes, estando 16 deles em operação [370]. Destaca-se, 
também, o Sistema de Navegação da Índia, também de 
alcance regional (IRNSS, Indian Regional Navigation 
Satellite System) que entrou em operação em 2012.  

 
Fig. 87. Representação do sistema de posicionamento global norte-
americano em órbitas a 26.600km de altura. (http://www.fc.up.pt). 

Ainda que se tenha popularizado a designação GPS, 
todo esse conjunto integra o chamado GNSS, sigla em 
inglês para Sistemas Globais de Navegação por Satélite 
(Global Navigation Satellite System). As características, 
capacidades e aplicações para os diferentes modelos de 
satélites foram sendo progressivamente ampliadas. A-
pós os primeiros fabricantes, passaram a ser construídos 
também por outras companhias, como a TRW, a Space 
Systems, a Orbital Sciences, Boeing, e outras. Algumas 
dessas empresas tiveram que se associar com outras pa-
ra realização completa dos projetos. É o caso, por e-
xemplo, da Boeing que realiza os projetos com a GM 
Hughes Electronics [371]. Os recursos dos novos mode-
los são sempre maiores, prevendo-se muitas aplicações 
e, em função da demanda, sucessivos lançamentos du-
rante muitos anos para além de 2020. 

Desde os primeiros tempos de utilização do espaço 
para telecomunicações, foram estabelecidos vários pro-
gramas, além do Intelsat. Cita-se o Galaxy (Fig. 88), 
com equipamentos fabricados pela Hughes e atualmente 
operados também pela Intelsat. O primeiro modelo pas-
sou a ser operado em junho de 1983 e o último foi o 
Galaxy 19, lançado em setembro de 2008. Dessa data 
para frente, mudou a denominação e passou a integrar o 
programa Intelsat Americas. Assim, por exemplo, o Ga-
laxy 27 é também denominado Intelsat Americas VII e 
ainda Telstar VII. O programa Galaxy tinha objetivo de 
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cobrir todo o território norte-americano e o Caribe. Em 
termos aproximados, em regiões de sinais mais inten-
sos, o campo elétrico nas antenas em Terra correspon-
deria a uma potência irradiada de 35dBW na banda C e 
45dBW na banda K-u [372]. Várias outras instituições e 
outros países que não os Estados Unidos passaram a 
operar dezenas de satélites em órbita geosíncrona [373]. 

 
Fig. 88. Aspecto de um satélite da série Galaxy, depois incorporado 
também pela Intelsat. (https://www.space.skyrocket.de). 

O tempo de vida útil dos satélites mais modernos fica 
entre 15 e 20 anos, com intensa atuação em comunica-
ções, radiolocalização, sistemas de radionavegação, re-
transmissão de TV, aplicações militares, e assim por di-
ante. A posição na órbita sofre influência da Terra e da 
lua e necessita de freqüentes correções. Este é um dos 
fatores importantes no seu tempo de atividade e rela-
ciona-se ao gasto de combustível utilizado nessa corre-
ção.  Quando o satélite for desativado definitivamente, 
é dirigido para uma a área em um cinturão mais acima 
da órbita geosíncrona, apelidada de cemitério de espa-
çonaves. Localiza-se acima do Pacífico Sul, a 3.900km 
a sudeste de Wellington, na Nova Zelândia, local esco-
lhido por sua distância em relação a regiões habitadas. 
Desta maneira, reduz-se o risco de que eventualmente 
possam trazer danos para os seres humanos e à vida ma-
rinha. A população mais próxima dessa área de descarte 
está aproximadamente 2.400km. Em 2016, esse foi o 
destino dado, por exemplo, ao Galaxy 27. 

XII.  A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL 

A. Implantação e primeiras evoluções 

Desde 1808, já havia o telégrafo óptico no Brasil, 
com instalações mais ou menos de acordo com as pro-
postas de Chappe e de outros inventores. A telegrafia 
elétrica iniciou-se em 1852, durante o Segundo Reinado 
[374]. Foi incentivada por ações internacionais, princi-
palmente da Inglaterra, que combatiam a escravidão. 
Para monitorar a proibição do tráfico de africanos, em 
cumprimento à Lei Eusébio de Queiroz [375], foram 
instaladas as primeiras linhas telegráficas. A idéia era 
prover um recurso que auxiliasse no combate à vergo-
nhosa escravidão. A primeira linha fazia a conexão en-
tre o Palácio de São Cristóvão e o Quartel Central do 
Campo da Aclimação, no Rio de Janeiro [376]. Sua 

construção foi conduzida por Guilherme Schüch (Fig. 
89(a)), mais tarde elevado à condição de Barão de Ca-
panema [377][378].  

  
(a) (b) 

Fig. 89. Guilherme Schüch, Barão de Capanema (1824-1908), enge-
nheiro e físico brasileiro. (https:www.recantodasletras.com.br). (b) 
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (1866-1958), patrono 
das telecomunicações no Brasil. (http://www.google.com.br). 

Como acontece com inovações, em geral, houve certa 
desconfiança para o uso do telégrafo. O preconceito só 
diminuiu a partir da Guerra do Paraguai (1864-1870), 
com a sua utilização nas campanhas militares da Trípli-
ce Aliança [379]. Nesse momento histórico, ficou de-
monstrada, no Brasil, sua importância para superar os 
antigos sistemas de mensageiros. Tornou-se evidente 
como auxiliava na solução de problemas reais, incluin-
do decisões administrativas e de comando. Por isso, a 
nova forma de comunicações foi implantada em várias 
localidades. Nos primeiros tempos, as linhas limitavam-
se aos contatos entre terminais nos arredores da Corte 
Imperial. Alguns anos mais tarde, interligavam as pro-
víncias, conectavam as províncias à Europa e às nações 
da América. Em 1873, um cabo submarino fabricado 
pela Hooper’s Telegraph Works já fazia a conexão en-
tre as capitais da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, 
do Ceará e do Pará com o Rio de Janeiro [380]. 

Entre 1866 e 1886, a expansão da rede de telecomu-
nicações atingiu cerca de 11 mil quilômetros de linhas 
telegráficas, interligando 182 estações. Até a queda do 
império (1889), já se completavam 19 mil quilômetros, 
mas não havia, ainda, conexões com Mato Grosso, Goi-
ás e Amazonas. Portanto, nessas longínquas regiões as 
mensagens seguiam os métodos tradicionais. Consta, 
por exemplo, que a notícia da proclamação da república 
levou 24 dias para chegar a Cuiabá, capital do Mato 
Grosso. O assunto só foi divulgado pelo jornal A Gaze-
ta de 12 de dezembro de 1889 [381]. 

Com a vinda da República, a extensão telegráfica 
chegou a triplicar em relação à rede do final do período 
imperial. Nessa ampliação, destaca-se o trabalho do 
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (Fig. 
89(b)) [382], militar e sertanista, identificado como o 
Patrono das Telecomunicações. Em incursões pelo inte-
rior do Brasil, Rondon fez um grande trabalho de paci-
ficação de tribos indígenas, demarcou mais de 8.500km 
de fronteiras do país e garantiu uma admirável amplia-
ção da rede telegráfica, considerando as dificuldades de 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

994



 43 

locomoção e tecnológicas daquela época [383]. Atuan-
do desde o extremo sul do país até a Amazônia, chegou 
a percorrer mais de 100 mil quilômetros, aumentando 
em mais de 6.000km as conexões telegráficas.   

B. Início das comunicações telefônicas 

O telefone foi implantado no Brasil logo após a ob-
tenção da patente por Graham Bell nos Estados Unidos. 
Em junho de 1876, em visita à Exposição Centenária da 
Filadélfia, Dom Pedro II, Imperador do Brasil, teve o 
conhecimento do telefone pela primeira vez, com o 
sempre relembrado comentário: "Meu Deus, isto fala." 
O fato resultou na importação do invento e início de sua 
aplicação na administração pública brasileira. Formou-
se uma amizade entre Dom Pedro II e Graham Bell, que 
lhe presenteou dois aparelhos, instalados em janeiro de 
1877 (Fig. 90). Ou seja, menos de um ano após sua im-
plantação nos Estados Unidos [384]. Sua implantação 
ocorreu somente em novembro daquele ano e fazia a li-
gação entre o palácio da Quinta da Boa Vista com as re-
sidências de alguns ministros de estado, trabalho execu-
tado pela Western and Brazilian Telegraph Company.  

Embora a conexão entre a sede do governo imperial e 
ministros de estado seja um começo tímido, foi respon-
sável por incentivar o estudo e a investigação sobre o 
assunto. Começou, desta maneira, o estímulo para as 
tentativas pioneiras de fabricação de aparelhos envolvi-
dos no sistema telefônico. Mesmo com pouca divulga-
ção, consta um primeiro ensaio para a fabricação de te-
lefones no Brasil já por volta de 1877, data muito pró-
xima do início da indústria nos Estados Unidos. Para 
esse objetivo, associaram-se as empresas Western and 
Brazilian Telegraph Company, que já explorava comu-
nicações por cabos submarinos, e as duas firmas comer-
ciais Ao Grande Mágico e Ao Rei dos Mágicos, ambas 
estabelecidas na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. A 
notícia desse empreendimento no setor de telecomuni-
cações teve uma marcante repercussão que chegou a ser 
noticiada na publicação francesa Lumière Electrique.  

 
Fig. 90. Telefone instalado no palácio da Quinta da Boa Vista para 
contatos do imperador do Brasil, Dom Pedro II com alguns ministros. 
(Foto de Daniel Farjour. https://www.rankbrasil.com.br). 

As linhas telefônicas eram muito poucas no Brasil, 
resultados de algumas iniciativas particulares. Além das 
instalações privadas do imperador com alguns de seus 
ministros, em 1887 a empresa Rodde & Chaves esten-
deu uma nova linha entre sua sede e o Corpo de Bom-

beiros, no centro do Rio de Janeiro. Surgiram outras li-
gações entre o gabinete do Ministério da Agricultura e 
certas repartições a ele vinculadas. Para essa fase dos 
novos serviços, a primeira concessão para sua explora-
ção foi feita em 1879 por Dom Pedro II. O privilégio 
foi dado por um prazo de dez anos a Frederico Allen 
Gower. Essa atitude teve como uma das conseqüências 
a idéia de que o serviço de telecomunicações só era 
possível como uma concessão do Estado. 

Para criar os serviços na cidade do Rio de Janeiro, em 
Niterói e em seus subúrbios, foi dada outra autorização 
a Charles Paul Mackie. No mesmo decreto, o governo 
concedia a Mackie também o direito de explorar as co-
municações telefônicas por cabos submarinos. Esse 
empresário organizou em Nova York a Telephone 
Company of Brazil e fez nova solicitação para ampliar a 
exploração dos serviços na cidade. A autorização foi 
concedida através de um decreto de 1881 e a empresa 
adotou o nome de Companhia Telefônica Brasileira 
(CTB). Foi a primeira empresa a explorar comercial-
mente os serviços telefônicos e confirmou a jurispru-
dência de o Estado ser o poder concedente para esse ti-
po de empreendimento [385]. 

Com objetivo de acompanhar o desenvolvimento em 
outros países, houve novas tentativas de ampliação dos 
serviços no Brasil. Em 1886, outorgou-se a exploração 
da telefonia em Porto Alegre, sob a administração da 
União Telefônica. Por volta de 1906, portanto ainda no 
início do período republicano, essa organização foi in-
corporada por outro grupo sob a direção de Juan Ganzo 
Fernandez [386] e formou-se a Cia. Telefônica Rio-
Grandense. A empresa estendeu as ligações para outras 
cidades e no início da década de 1920 passou a conectar 
Porto Alegre com São Paulo e com o Rio de Janeiro, 
operando inclusive com um sistema de radiocomunica-
ções. Em 1927, a empresa foi adquirida pela Internatio-
nal Telephone and Telegraph (ITT) [387] e as inova-
ções dessa época incluíam o modelo a discagem para a 
seleção dos interlocutores. (Fig. 91). 

 

 

(a) (b) 
Fig. 91. Alguns modelos de telefone utilizados no Brasil em meados 
da década de 1930.  
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No final do século XIX e início do século XX, a tele-
fonia ainda estava em fases incipientes nos Estados U-
nidos e na Europa. No mesmo ritmo, acontecia no Bra-
sil, com as exceções mencionadas, e não há registros 
sobre a industrialização de equipamentos. Até 1917, en-
contram-se relatos de fabricação de aparelhos telefôni-
cos e telegráficos por particulares ou por alguns órgãos 
oficiais. Empregavam peças e componentes importados, 
em sua maior parte, e os produtos eram sempre em pe-
quenas quantidades, atendendo a algumas encomendas.  

 
Fig. 92. Instalação de telefone de uso público iniciada nos primeiros 
anos da década de 1970, apelidado de orelhão. 

A década de 1920 testemunhou um significativo cres-
cimento dos sistemas telefônicos e em 1922 houve uma 
nova organização da CTB. Na nova composição, um 
grupo de engenheiros resolveu descrever e acompanhar 
o desenvolvimento das telecomunicações. Passaram a 
editar uma publicação especializada denominada Sino 
Azul, com o primeiro número lançado em janeiro de 
1928. Em seus artigos, mostrava a evolução da telefoni-
a, instalações de novas centrais telefônicas no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, entre outros assuntos. Essa re-
vista circulou durante 61 anos, até encerramento de sua 
publicação em 1989 [388]. 

Com o advento da comutação automática e dos equi-
pamentos terminais, o uso do telefone tornou-se cada 
vez mais comum. O acesso da população foi facilitado 
com o aumento da oferta de telefones públicos, em ou-
tros tempos confinados apenas a certos locais. Com este 
objetivo, a partir de 1972 começou a implantação de um 
tipo especial de telefone de uso público (TUP), primei-
ramente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Logo, espa-
lharam-se por outros locais do país e foram apelidados 
de orelhões (Fig. 92). Inicialmente operado por meio de 
fichas especiais, algum tempo depois foram adaptados 
também para operação com o cartão indutivo, uma in-
venção do engenheiro brasileiro Nelson Guilherme 
Bardini [389]. 

Em países que mantêm maior rapidez nas adaptações 
tecnológicas, as telecomunicações vinham sendo modi-
ficadas rapidamente para sair do sistema analógico e 
migrar para as tecnologias digitais. Embora com velo-
cidade menor, até pela grande extensão do território na-
cional, os sistemas brasileiros também foram gradual-

mente modernizados. Isto demandou pesquisas e desen-
volvimento de novos equipamentos, adaptações de fá-
bricas de componentes e de linhas de montagens dos 
fabricantes de centrais telefônicas e alterações na rede 
instalada. Foram progressos relevantes para integração 
do país ao sistema mundial de telecomunicações. 

C. Ampliação das comunicações sem fio  

Além das idéias e invenções pioneiras do padre Lan-
dell de Moura (Fig. 44(a)), houve projetos individuais 
no Brasil para um começo de produção de equipamen-
tos de telecomunicações. No segmento de rádio, os es-
tímulos ficaram mais sólidos com a formação dos pri-
meiros grupos de radioamadores. Muitos desenvolvi-
mentos em eletrônica e em rádio surgiram, em um pri-
meiro momento, a partir de um passatempo, como ocor-
rera também em outras nações [390]. Vários desses afi-
cionados fabricavam seus próprios equipamentos ou pa-
ra terceiros, quando encomendados. Por exemplo, em 
1909 destacou-se o radioamador Lívio Gomes Moreira, 
de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, que 
construiu sua própria estação para uma potência de saí-
da de 2,5W. As condições eram bem precárias, com 
válvulas importadas e grandes dificuldades para obten-
ção de componentes. O primeiro transmissor empregou 
bobinas com fios enrolados sobre garrafas vazias e os 
capacitores foram fabricados com papel aluminizado e 
chapas fotográficas de vidro que atuavam como isolan-
tes [391].  

 

Fig. 93. Edgard Roquete Pinto 
(1884-1954), educador e fundador 
do sistema de radiodifusão no Bra-
sil. (https://www.google.com.br). 

Na década de 1920, começaram os serviços de radio-
difusão, por iniciativa de Roquete Pinto [392] (Fig. 93). 
A primeira emissora foi a Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro (PRA-2), montada para difundir a educação. A 
emissora utilizava tecnologia trazida por empresários 
americanos. O grupo instalou uma estação transmissora 
de 750W no alto do morro do Corcovado e a primeira 
emissão foi na comemoração do centenário da indepen-
dência do Brasil, em 07 de setembro de 1922. A pro-
gramação começava com uma parte da ópera O Gua-
rany, de Carlos Gomes, Seguia-se um discurso do pre-
sidente Epitácio Pessoa, reproduzido por alto-falantes 
em ruas do Rio de Janeiro, de Niterói, de Petrópolis e 
na Praça da Sé, em São Paulo.  

O jornal A Noite do dia seguinte comentava o grande 
sucesso da radiotelefonia no Brasil [393]. Incluía as ob-
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servações de Roquete Pinto sobre a importância da no-
va tecnologia e o interesse em sua aplicação principal-
mente para divulgar a educação no país [394]. Essa 
primeira transmissão foi em caráter experimental e a 
implantação definitiva ocorreu apenas em abril de 1923.  

Em pouco tempo, surgiu outra emissora criada pelos 
engenheiros Elba Dias e Henrique Morize. Utilizaram 
os conhecimentos teóricos e práticos do radioamador 
José Jonotskoff de Almeida Gomes e a emissora foi re-
gistrada como Rádio Clube do Brasil. Outras instala-
ções ocorreram na Bahia, em Pernambuco. Em São 
Paulo, começaram as transmissões da Rádio Educadora 
Paulista, em 1924. Os primeiros empreendimentos e-
ram, em geral, em forma de clubes, sociedade de ami-
gos ou por dedicação de curiosos e amadores, estimula-
dos pela importante novidade tecnológica [395]. 

Seguindo o fato de as comunicações por ondas ele-
tromagnéticas já estarem sedimentadas em diferentes 
países, instalou-se no Brasil o Serviço Radiotelegráfico 
do Exército. Com a implantação e ampliação dos novos 
recursos, essa organização militar já possuía 36 esta-
ções em setembro de 1929. Na mesma ocasião, em de-
zembro de 1925, foi criada a Estação de Rádio do Palá-
cio do Catete, para uso de membros do governo. Os e-
quipamentos eram produzidos pela Cia. Marconi Brasi-
leira S.A., com transmissores de até 1kW. A procura 
pelo novo processo de comunicações levou a empresa a 
fornecer os equipamentos similares para a Marinha de 
Guerra e para a Força Aérea Brasileira, que se iniciava.   

Ainda o radioamador José Jonotskoff de Almeida 
Gomes formou uma equipe com Carlos Lacombe e 
Gustavo Corção [396] para a construção do primeiro 
radiotransmissor que operasse na freqüência de 15MHz. 
Até onde se sabe, esse foi o primeiro equipamento para 
a faixa de ondas curtas no Brasil. A fabricação foi feita 
para a Companhia. Rádio Telegráphica Brasileira, em-
presa subsidiária da RCA International. Antes desse 
transmissor, empregavam-se equipamentos de transmis-
são em ondas longas (freqüências inferiores a 300kHz).  

Sistemas que operavam nessas freqüências mais bai-
xas apresentavam sérias limitações no envio de mensa-
gens para a Europa e para os Estados Unidos. O novo 
equipamento garantiu grande ampliação do tráfego de 
telegramas para longas distâncias [397]. Essas datas são 
importantes porque coincidem com a instalação do ser-
viço de radiotelefone em ondas curtas entre o Reino U-
nido e o Canadá e entre o Reino Unido e os Estados U-
nidos. A possibilidade de produção de equipamentos, 
contornando as dificuldades de importação, estimulou 
novos empreendimentos e foram instaladas as primeiras 
15 emissoras de radiodifusão. A recepção dos sinais uti-
lizava os antigos detectores de pedra galena ou, em uma 
tecnologia mais avançada, os receptores regenerativos e 
super-heterodinos, inventados por Armstrong.  

Na década de 1920, houve instalação de outras emis-
soras com transmissores de 500W. Em geral, eram im-
portados de empresas estrangeiras, como De Forest Ra-

dio, Telefunken, RCA, Philips, Western Electric e Wes-
tinghouse. Para a fabricação de equipamentos, aparece-
ram outras tentativas isoladas, como a de Leonard Yan-
ce Jones Júnior que construiu um transmissor para a 
Rádio Record de São Paulo. Era uma iniciativa de outro 
radioamador, que trabalhou na construção desse equi-
pamento entre fins de 1926 e início de 1927. Foi insta-
lado na Praça da República, com imediato início das 
operações. Por esta razão, esse equipamento é conside-
rado o primeiro transmissor nacional de rádio produzido 
para fins comerciais. 

D. Desenvolvimento de produtos nacionais 

No final da década de 1920, foi inventado o cinema 
falado nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, instalou-
se a empresa J. Barros & Cia., indústria pioneira para a 
construção de aparelhos eletrônicos para a sonorização 
das salas de projeção de filmes. Seus equipamentos lo-
go foram adaptados para outros ambientes. Os primei-
ros modelos saíram com as marcas Cinephon e Sonata e 
utilizavam componentes importados, fornecidos pela 
empresa Amaral César & Cia.. Fato lamentável foi essa 
empresa, importante para o início da indústria eletrôni-
ca no Brasil, ter sido destruída durante a Revolução de 
1930. A justificativa foi estar transmitindo mensagens 
favoráveis ao governo do presidente Washington Luiz 
(1926-1930) que estava sendo deposto.  

Após a Revolução, no período do Governo Provisório 
de Getúlio Vargas (1930-1934), houve mais incentivo 
para a industrialização dos equipamentos de telecomu-
nicações e surgiram no Rio de Janeiro e em São Paulo 
empresas para fornecimento de componentes. A maior 
facilidade de aquisição dos insumos levou à fabricação 
de equipamentos com características comparáveis aos 
que eram importados. A ampliação no mercado de com-
ponentes foi fundamental para a fabricação de equipa-
mentos de telecomunicações em escala industrial. 

Algumas das primeiras empresas encerraram suas ati-
vidades em função da instabilidade econômica e, ao 
mesmo tempo, outras foram surgindo. No Rio de Janei-
ro, estabeleceram-se a Fábrica de Material de Transmis-
são do Exército, a Rádio Cinephon Brasileira, a Maya, 
Rebello & Cia., a Standard Eléctrica S. A., a Cia. Mar-
coni Brasileira, entre outras. Em São Paulo, começaram 
as atividades da Byington & Cia., da Sociedade Técnica 
Paulista, da Rádio Cacique S. A. empresas que ficaram 
no mercado por muitos anos. Em outros estados, apare-
ceram fábricas de radiorreceptores, de amplificadores 
de audiofreqüências para reproduções sonoras e outros 
sistemas simples. Fábricas multinacionais também fo-
ram instaladas, como a Ericsson, a General Electric, a 
Philips, Philco, em vários ramos de telecomunicações. 

Na Fábrica de Material de Transmissão do Exército 
foi construída a Estação Radiotelegráfica M5 e monta-
ram-se os primeiros telefones de campanha em caixa de 
madeira. Eram identificados como TM-142 e TM-143, 
funcionavam com baterias como fontes de energia e a 
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forma de chamada era com o sinal de toque gerado por 
sistema de magnetos. Para a operação, construíram-se 
as primeiras centrais de 4 e de 12 terminais. Na amplia-
ção da capacidade dos sistemas, ainda na década de 
1930, essa fábrica construiu transmissores portáteis com 
bateria de 6V. Trabalhavam em comprimentos de onda 
de 80m, com potências de saída de 1W e de 4W.  

Entre 1930 e 1932, a Isnard & Cia. fabricou transmis-
sores de ondas médias e ondas curtas, de alta potência 
para os padrões da época. A Rádio Cinephon Brasileira 
diversificou a sua produção, saindo da fase de apenas 
sistemas sonoros para cinema. Nessa nova etapa, em 
1937 construiu transmissores de ondas médias 
(750kHz) e ondas curtas (6,01MHz) para a Rádio Club 
de Pernambuco. Os transmissores para ondas médias 
concentravam-se em modelos para potências de 25kW e 
de 6kW. Os equipamentos de ondas curtas garantiam 
potência irradiada de 250W.  

A mesma empresa produziu os primeiros sistemas de 
multiplexagem de quatro canais, além de equipamentos 
para a Marinha de Guerra, para o Exército e para em-
presas ferroviárias. Passou a fabricar e aperfeiçoar sis-
temas telefônicos, estimulada pelas dificuldades de im-
portação. Assim, ainda nos anos de 1930, construíram 
repetidores telefônicos para comunicações de longas 
distâncias e implementaram sistemas de multiplexagem 
com onda portadora para até seis canais. Esses sistemas 
de multiplexagem ampliaram as telecomunicações, 
principalmente entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  

  
Fig. 94. Exemplos de válvulas para transmissores de radiodifusão uti-
lizadas em sistemas de potência média nas décadas de 1930, 1940 e 
1950. (https://www.google.com.br).  

Com o mercado crescente para equipamentos eletrô-
nicos, na década de 1940, a Rádio Cinephon Brasileira 
passou produzir receptores para automóveis, receptores 
domésticos e outros sistemas sonoros. Alguns de seus 
produtos, usavam tecnologia da Sylvania e da Motorola. 
Na década de 1950, passou a fabricar televisores e du-
rante anos liderou o ramo de receptores de rádio, de te-
levisores, rádios de automóveis e caminhões. Suas ati-
vidades foram encerradas definitivamente em 1967. 

Outras companhias que trabalhavam com equipa-
mentos de telecomunicações estenderam a produção 
também para o ramo de divertimento, como a Guima-
rães & Irmãos que se dedicava à sonorização de cine-
mas. Seus equipamentos tinham a marca Cineton, com 
produção iniciada em 1935. Nesse mesmo ano, a em-
presa Maya, Rebello & Cia. produzia radiotransmisso-
res em ondas curtas. Em seus primeiros tempos, apro-
veitou a experiência de um dos sócios que trabalhara no 
setor de rádio da General Electric. Segundo padrões ri-
gorosos da época, seus produtos eram de alta qualidade 
e foram amplamente utilizados em estradas de ferro e 
por organismos estatais, como o Ministério da Guerra e 
a Marinha de Guerra. Era uma época em que não se po-
dia contar com dispositivos semicondutores, que evoluí-
ram só a partir da invenção do primeiro de transistor, 
em 1947. Assim, por décadas, os transmissores e recep-
tores utilizavam válvulas produzidas por empresas es-
trangeiras tradicionais, como Eimac, a RCA e a Philips. 
(Fig. 94). A Guimarães & Irmãos continuou a produzir 
equipamentos até o final da II Guerra Mundial, encer-
rando as atividades em 1946. 

E. Consolidação de produtos brasileiros 

Além das indústrias nacionais, sempre houve incur-
sões de empresas estrangeiras no mercado brasileiro. 
No início da década de 1940, como mencionado, a Cia. 
Marconi Brasileira fabricava estações de radiodifusão 
com potências de saída entre 250W e 1kW. A sua pro-
dução continuou até 1948, quando encerrou as ativida-
des e passou a importar de sua matriz inglesa produtos 
semelhantes aos de sua planta industrial no Brasil. To-
das foram iniciativas de relevância do ponto de vista 
tecnológico, econômico e de capacitação da indústria 
nacional. Havia muitas restrições para a importação de 
equipamentos, em função dos conflitos da II Guerra 
Mundial. Concentraram-se esforços em desenvolvimen-
to de sistemas de transmissão que operassem até 
50MHz, para a aproveitar a reflexão ionosférica no en-
vio de mensagens a longas distâncias.  

A indústria de transmissores Rádio Cacique, no ano 
do início da guerra na Europa, fabricava até 200 unida-
des por mês. Seu sucesso despertou outros interesses e 
acabou sendo adquirida pela multinacional Philips, que 
já atuava no Brasil desde 1924. Com a absorção, a em-
presa multinacional formou uma subsidiária brasileira 
denominada Indústria Brasileira de Eletricidade S. A. 
(Inbelsa). Esse segmento da Philips continuou a fabri-
cação de transceptores para ondas médias e curtas nos 
anos das décadas de 1950 e 1960 [398].  

Em 1967, a Inbelsa deixou de ser empresa indepen-
dente para ser uma divisão da Philips. Continuou a fa-
bricação de transmissores de ondas médias e curtas e 
sistemas de comunicações de longas distâncias usando a 
técnica de tropodifusão. Estes últimos sistemas deman-
dam transmissores de alta potência, receptores muito 
sensíveis e instalação muito criteriosa das antenas. E-
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ram produzidos por encomenda e um dos principais cli-
entes era a Venezuela. Na década de 1970, a divisão In-
belsa concentrou sua produção em equipamentos milita-
res, radioenlaces nas faixas de UHF e de microondas e 
sistemas de multiplexagem de grande capacidade.  

Paralelamente ao estabelecimento de fábricas no Rio 
de Janeiro, iniciaram-se as produções também em São 
Paulo. Originada da empresa Byington & Cia, veio a 
Produtos Elétricos Brasileiros (PEB). Dedicava-se a e-
quipamentos domésticos, como os receptores de rádio, 
amplificadores de audiofreqüências, reprodutores sono-
ros, além dos transmissores para radiodifusão. No início 
da década de 1930, a empresa já mantinha grande pro-
dução para atender às demandas de emissoras de ondas 
médias e ondas curtas. Em 1943, montou uma rede bá-
sica de comunicações para o Departamento de Correios 
e Telégrafos (DCT) e outra para a Navegação Aérea 
Brasileira (NAB). Esta empresa esteve ativa de 1938 até 
1961, quando foi absorvida pela Lóide Aéreo Nacional. 

Uma parte importante da produção da PEB baseava-
se em transmissores de ondas curtas de 250W. Passou 
também à fabricação de amplificadores de saída para 
reforço de sinais em transmissões de banda lateral única 
(SSB), com disponibilidade de potências até 50kW. Im-
plementaram, ainda, as redes de comunicações para o 
Exército e para a Aeronáutica. No segmento de radiodi-
fusão, até o meio da década de 1960 a empresa já insta-
lara ao longo do território nacional mais de 350 esta-
ções. Seus sistemas incluíam todos os aparelhos perifé-
ricos. como as mesas de som, reprodutores de discos, 
sistemas de gravação magnética, etc.. Na Fig. 95, apre-
senta-se um anúncio comercial da PEB feita em uma 
tradicional revista técnica brasileira denominada Anten-
na [399]. Essa publicação foi fundada na década de 
1920 pelo Eng. Elba Dias, um dos pioneiros na produ-
ção de equipamentos nacionais. Era especializada na 
divulgação de artigos, documentos e produtos eletrôni-
cos brasileiros e circulou por cerca de 80 anos. Com a 
boa aceitação no mercado, a PEB continuou a produção 
por longos anos e encerrou suas atividades em 1967.  

Outra iniciativa relevante em radiodifusão foi a Soci-
edade Técnica Paulista S. A. (STP), com início de ati-
vidades em 1935. Construiu o seu primeiro transmissor 
com potência de saída de 100W para a Rádio-Club 
Hertz, da cidade de Franca, no interior de São Paulo. 
Depois, por encomenda, construiu um transmissor de 
5kW para a Rádio São Paulo, instalado no bairro do Bu-
tantã. Em 1954, começou a produção de equipamentos 
sonoros e transceptores para a Aeronáutica. Passou a 
fabricar os transmissores de radiodifusão da marca 
RCA, com as necessárias adaptações às condições bra-
sileiras. Dedicou-se em especial aos transmissores de 
10kW para ondas médias e de 250W para ondas curtas. 
Estendeu a fabricação de radiotransmissores e radiofa-
róis para uso da Marinha de Guerra e para a Aeronáuti-
ca. Parte de sua produção em radiodifusão foi, mais tar-
de, transferida para a Eletrônica Morato (Elmo), outra 

tradicional empresa do ramo. Fundada na década de 
1950, a Elmo atuou até o final da década de 1970.  

 
 

Fig. 95. Anúncio da Produtos Elétricos Brasileiros S. A., uma das 
empresas pioneiras na fabricação de equipamentos de telecomunica-
ções no Brasil. 

Desde os anos 1920, empresas como a International 
Telephone & Telegraph (ITT) estenderam suas ações 
para muitos países e em 1927 instalaram no Brasil uma 
de suas subsidiárias, denominada International Standard 
Electric Corporation (ISE). Seus objetivos eram as ins-
talações de equipamentos telefônicos automáticos, se-
gundo as tecnologias dominantes na Europa. Atuava 
também no segmento de radiodifusão, com as monta-
gens da Rádio Clube do Brasil, a Rádio Jornal do Bra-
sil, a Rádio Difusora de São Paulo. Em janeiro de 1938, 
algumas das atividades dessa empresa passaram para a 
Standard Eléctrica S, A, (SESA), sob licença do mesmo 
grupo internacional.  

Nessa fábrica, foi construído um sistema eletrônico 
para o Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão 
do governo ditatorial de Getúlio Vargas. Os ensaios e 
testes dos equipamentos eram realizados com aparelhos 
de medição importados da General Radio (GR) e da 
Hewlett-Packard (HP). Até o final da década de 1930, a 
SESA já contava com uma ampla estrutura industrial, 
fabricando equipamentos para operação em ondas cur-
tas. Seus principais clientes eram o Departamento de 
Correios e Telégrafos (DCT) e a Cia. Radio Internacio-
nal do Brasil (Radional). 

Em 1940, a SESA passou a fabricar equipamentos de 
radiofreqüência para ondas médias, longas e para a par-
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te inicial da faixa de VHF. Também, passou a fabricar 
equipamentos telefônicos automáticos e equipamentos 
para multiplex telegráfico. Além de dominar o mercado 
de reprodução sonora e toca-discos, em 1948 iniciou a 
fabricação dos primeiros sistemas telefônicos de distri-
buição interna automática (PABX, private automatic 
branch exchange) [400]. Para suprir os tráfegos telefô-
nico e telegráfico, foram constituídas algumas empre-
sas, como outra subsidiária da ITT denominada CRIB − 
Cia. Rádio Internacional Brasileira. Essa companhia 
também produzia equipamentos eletrônicos especiais 
para garantir as demandas do serviço telefônico.  

 

 

 
Fig. 96. (a) Modelo de receptor doméstico fabricado pela RCA Victor 
Rádio na década de 1950 (https://www.produto.mercadolivre.com.br). 
(b) Aspecto externo de transmissor para radiodifusão da STP em as-
sociação com a RCA Victor Rádio S. A. (https://www.813am.qsl.br). 

No Rio de Janeiro, foi fundada a Microrádio S. A. em 
1947, para fabricar equipamentos de VHF e UHF nas 
faixas de 270MHz e 330MHz, em especial para aplica-
ções militares e para o Departamento de Correios e Te-
légrafos. Seus equipamentos operavam com modulação 
por largura de pulso (PWM, pulse width modulation) e 
transmissão de muitos canais simultaneamente. Tive-
ram grande aceitação e foram implantados em várias 
instalações da Marinha de Guerra, realizando conexões 
ponto a ponto. Continuou com esses produtos até seu 
fechamento em 1965. 

No início da década de 1950, instalou-se no Rio de 
Janeiro uma subsidiária da RCA Internacional, denomi-
nada RCA Victor Rádio S. A.. Fabricava receptores de 
rádio e televisão (Fig. 96), equipamentos de laboratório 
e, em associação com a STP, transmissores de radiodi-
fusão. No início da construção de Brasília, a RCA im-
plantou um sistema de rádio por microondas para utili-
zação da Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
(Novacap). Houve outras tentativas da RCA para o de-
senvolvimento de novos equipamentos na área das tele-
comunicações, mas encerrou suas atividades em 1973.  

Salientaram-se as atuações de diversas empresas em 
São Paulo, desde o início do século XX. Deve-se citar 
ainda a Sociedade Nacional de Eletrônica e Comunica-
ções (SNE), fundada em 1951, inicialmente com a pro-
dução de intercomunicadores. No meio da década de 
1950, passou a fabricar sistemas de radiocomunicações 
e para radioamadores. Seus equipamentos foram muito 
utilizados nas companhias que participaram da constru-

ção de Brasília. Nessa ocasião, associou-se à RCA para 
fabricar sistemas de comunicações em microondas, con-
forme a demanda na construção da nova capital do Bra-
sil. Na década de 1970, por acordo com a RCA, passou 
a fabricar equipamentos para emissoras de rádio, como 
mesas de controle, sistemas de toca-discos e transmis-
sores. (Fig. 97(a)). Muitos desses equipamentos eram 
produzidos com a marca da empresa norte-americana.  

 

 

(a) (b) 
Fig. 97. (a) Transmissor da SNE fabricado na década de 1970. (b) 
Equipamento para radioamadorismo da Delta, fabricado a partir de 
década de1970. (https://www.google.com.br). 

F. Ampliação da indústria  de telecomunicações 

Houve experiências valiosas responsáveis pelo cres-
cimento da indústria de telecomunicações. As organiza-
ções procuravam abarcar muitos segmentos, desde os 
insumos para fabricação de equipamentos até a imple-
mentação de dos diferentes ramos de telecomunicações. 
Incluíam-se as indústrias ligadas à telefonia, à telegrafi-
a, aos sistemas de controle e aos sistemas de rádio. A 
industrialização envolvia toda as faixas utilizadas e 
normatizadas pelos órgãos de regulamentação.  

Em uma dessas experiências, foi fundada no Rio de 
Janeiro, em 1955, a Sociedade Anônima Brasileira de 
Radioemissão (SABRE). Produzia transmissores e re-
ceptores fixos na faixa de altas freqüências, com potên-
cias de saída entre alguns watts e algumas dezenas de 
watts. Desenvolveu também sistemas para auxílio à na-
vegação aérea, nas freqüências de 108MHz/138MHz e 
150MHz/172MHz (faixa de VHF) e sistemas telefôni-
cos multiplexados. Manteve intensa atividade entre 
1955, ano de sua fundação, até o seu encerramento em 
1963. Outra empresa que ganhou grande prestígio na 
fabricação de equipamentos eletrônicos, desde o início 
da década de 1950, foi a Delta. Iniciou com amplifica-
dores de audiofreqüências, passando para radioamplifi-
cadores destinados ao radioamadorismo. Diversificou 
muito sua linha de produtos, pela intensa demanda do 
mercado, a partir de 1960. (Fig. 97(b)). 

Na segunda metade da década de 1950, a Indústria de 
Eletrônica S. A (Indeletron) fabricava sistemas fixos de 
transmissores de SSB com múltiplos canais operando 
em ondas curtas, transmissores de freqüência modulada, 
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tanto para sistemas fixos como sistemas móveis. Produ-
zia também outros equipamentos, com maior concen-
tração na faixa de VHF. Seus clientes eram empresas de 
transportes, além de órgãos estatais, como DCT, Depar-
tamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Minis-
tério das Minas e Energia. A empresa encerrou suas ati-
vidades em 1974 por dificuldades em colocação dos sis-
temas em SSB, a partir da ampliação dos serviços da 
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel). 

Em fins da década de 1950 e início da década de 
1960, a SESA passou a fabricar centrais automáticas 
urbanas pelo sistema de barras cruzadas, com o modelo 
Pentaconta, projetado em 1950. A primeira instalação 
foi para Cia. Telefônica do Estado da Guanabara (Ce-
tel), após a transferência da capital da República para 
Brasília. Com a experiência comprovada, passou tam-
bém a fornecedora para a Cia. Telefônica Brasileira 
(CTB), principalmente no estado do Rio de Janeiro.  

Ainda na área de rádio, outra empresa de grande atu-
ação foi a Lys Eletrônica, fundada em 1956. Produzia 
amplificadores de potência, repetidores e retransmisso-
res de televisão em VHF. Em um levantamento criterio-
so, entre 1960 e 1980, essa empresa fabricou e instalou 
cerca de 10.000 repetidores e retransmissores. Em 
1968, modernizou-se com as adaptações para a tecnolo-
gia de equipamentos com semicondutores. Diversificou 
sua linha de produtos na década de 1970, passando aos 
repetidores na faixa de UHF e transmissores de FM pa-
ra potências de saída de até 10kW.  

 
Fig. 98. Exemplo de telefone doméstico fabricado pela Siemens na 
década de 1960. (https://www.objetosdecena.com.br). 

Desde o início do século XX, já atuava no Brasil uma 
subsidiária da Siemens & Halske alemã. Em 1956, ini-
ciou a produção, no Rio de Janeiro, das primeiras de 
suas centrais telefônicas automáticas e os corresponden-
tes aparelhos domésticos. Um de seus modelos foi ape-
lidado de Tartaruga que apresentava o monofone atra-
vessado sobre o disco de chamada. (Fig. 98). A fábrica 
foi transferida para São Paulo em 1958 e em 1960 am-
pliou a produção incluindo os sistemas PABX. Em 
1964, fabricou a primeira central telefônica automática 
segundo a técnica de pontos cruzados. Com a regula-
mentação feita pelo governo, passou a produzir o tele-
fone padrão (TP) que obedeceriam a um conjunto de 
especificações. Em 1973, transferiu a produção de e-
quipamentos de telecomunicações para Curitiba e, por 

exigências legais, associou-se a empresas brasileiras, 
adotando a nova denominação de Equitel.  

Na industrialização de radiotransmissores, menciona-
se a empresa Equipamentos Eletrônicos S. A., que ini-
ciou suas atividades em 1958, no Rio de Janeiro, com a 
linha de transmissores e receptores de HF e VHF. Atu-
ava, ainda, na produção de radiofarol, de rádio-auxílio à 
navegação e em equipamentos de proteção ao vôo. Na 
faixa de HF e de VHF, essa firma desenvolveu sistemas 
de SSB para o Departamento de Correios e Telégrafos, 
transmissores para a Força Aérea Brasileira, transmisso-
res para freqüência modulada. Adaptou, ainda, vários 
sistemas para a Marinha de Guerra. Com tecnologia da 
empresa francesa Sagem, fabricava tele-impressoras e-
letromecânicas e sistemas fonotelegráficos para a Mari-
nha, para os Correios e para o Exército. Mais tarde, em 
associação com a inglesa Ferranti e com parte do finan-
ciamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE), ingressou no ramo de computado-
res eletrônicos formando Cobra S. A. [401]. 

A fabricação de receptores domésticos de rádio, de 
amplificadores e eletrolas foi suspensa pela SESA no 
início dos anos de 1960. A empresa optou por dedicar-
se ao desenvolvimento de sistemas em 370MHz (início 
da faixa de UHF), em 4GHz e 6GHz (faixa de ondas 
centimétricas ou de microondas). Os equipamentos em 
370MHz faziam a comunicação em 24 canais e os que 
atuavam em microondas processavam simultaneamente 
de 600 a 1.200 canais. Nessa etapa da industrialização, 
em sua maioria, os circuitos eletrônicos já empregavam 
dispositivos semicondutores, mais eficientes, com me-
nores consumo de energia e garantindo elevadas veloci-
dades de resposta. Modernizaram, também, os sistemas 
de multiplexagem de 12 canais em linhas físicas ou via 
rádio, segundo a padronização da Comissão Consultiva 
Internacional de Telegrafia e Telefonia (CCITT).  

Em fins dos anos de 1950, foi fundada a Intelco Ra-
diocomunicações S. A.,, uma firma sem vínculos eco-
nômicos ou administrativos com multinacionais. Inici-
almente fabricava equipamentos de SSB fixos e móveis. 
Depois, passou a fabricar outros equipamentos para 
comunicações móveis, similares aos produzidos pela 
empresa Motorola americana. Incluía sistemas para au-
tomóveis, para ferrovias, etc., principalmente na faixa 
de VHF. Por volta de 1967, absorveu a tecnologia da 
empresa norte-americana Singer e passou aos sistemas 
de radiotransmissão em freqüência modulada em VHF. 
No início da década de 1970, ingressou no setor de ra-
diochamada, que foi drasticamente reduzido com o a-
vanço da telefonia móvel celular.  

Em outubro de 1967, a Philips instalou uma subsidiá-
ria no nordeste brasileiro, aproveitando incentivos fis-
cais do governo federal. O objetivo era fabricar apare-
lhos telefônicos, centrais telefônicas, equipamentos de 
PABX para até 300 ramais. Um dos propósitos era evo-
luir para as centrais automáticas de programação arma-
zenada (CPA). A legislação do país exigia associação 
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com empresas nacionais e a Philips uniu-se à Sul Ame-
rica. Com o tempo, principalmente em função de pro-
blemas políticos, a empresa alterou a produção, mas 
continua em atividade.  

Ampliações na quantidade e na diversidade de produ-
tos brasileiros para telecomunicações surgiram também 
em pontos diferentes do país,fora do eixo Rio de Janei-
ro-São Paulo. Por exemplo, em 1960, em Santos, São 
Paulo, foi instalada a Lubrisa, inicialmente dedicada á 
fabricação de retransmissores de televisão. Aos poucos, 
modificou sua linha de produção, passando para trans-
ceptores móveis marítimos e ingressou no ramo de 
transmissores de freqüência modulada. Encerrou as ati-
vidades em 1968.  

Uma grande produção de equipamentos para emisso-
ras de televisão foi iniciada em 1961 com a empresa 
Maxwell Eletrônica Comercial e Industrial S. A. Dedi-
cava-se, principalmente à fabricação de transmissores 
de baixa potência, câmaras de vídeo profissionais, cir-
cuitos fechados de televisão, etc.. Manteve sua produ-
ção até o início de 1978, quando encerrou as atividades. 

O interesse das multinacionais no mercado brasileiro 
manteve-se por décadas. Em  1960, instalou-se a Ples-
sey ATE Telecomunicações, subsidiária do grupo inglês 
formado pela Plessey e pela ATE. Inicialmente, dedi-
cou-se a centrais telefônicas urbanas e em 1971 ampli-
ou sua linha de produção para fornecer parte das 450 
mil linhas/ano que o governo solicitara à indústria na-
cional. Por problemas administrativos e, principalmen-
te, os relacionados à aspectos da política nacional, pas-
sou a ser fornecedora de componentes e encerrou suas 
atividades na segunda metade da década de 1970.  

Em São José dos Campos, São Paulo, a Pontes & Mo-
rais iniciou suas atividades em 1962. Em um primeiro 
momento, produzia bisturis elétricos, monitores de pul-
sação, ignição eletrônica para automóveis e cauteriza-
dores. Em 1968, mudou a denominação para Tecnasa 
Eletrônica Profissional S. A. e passou a fabricar produ-
tos para telecomunicações. Sua fabricação incluía 
transmissores e receptores em SSB para fins militares. 
Passou para os sistemas de radiofarol, radiogoniôme-
tros, radar meteorológico, equipamentos de comunica-
ções terra-ar, sistemas de aterrissagem por instrumen-
tos. Diversos equipamentos eram fabricados a partir de 
transferência de tecnologia do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA). Manteve a fabricação de equipa-
mentos altamente especializados, até o encerramento de 
suas atividades nos primeiros anos do século XXI.  

Nesta narrativa, observa-se um crescimento pouco 
harmônico da indústria de telecomunicações. Uma das 
razões é que até a década de 1950, as concessões dos 
serviços de telecomunicações eram distribuídas pelo 
governos federal e estaduais e pelas administrações 
municipais e surgiram empresas telefônicas sem muita 
regulamentação. Ao final daquela década, havia cerca 
de 1.000 companhias com atuações mais ou menos re-
gionais, resultando em dificuldades de conexão entre 

elas. Apareciam, também, fornecedoras de equipamen-
tos, de componentes e de prestação de serviços, com 
muitos problemas inerentes à falta de padronização.  

O primeiro passo para organizar o mercado, discipli-
nar serviços e avaliar qualidade de componentes e de 
equipamentos foi a promulgação do Código Brasileiro 
de Telecomunicações (1962). A lei criou o Conselho 
Nacional de Telecomunicações (Contel), autorizou a 
constituição da companhia estatal Empresa Brasileira 
de Telecomunicações (Embratel) e criou o Fundo Na-
cional de Telecomunicações (FNT). Seu objetivo prin-
cipal seria financiar as atividades da Embratel [402], 
que começou a atuar em setembro de 1965. O controle 
maior sobre a implantação, evolução e regulamentação 
do setor ficou ligado ao governo federal com a criação 
do Ministério das Comunicações em 1967 [403]. 

Como a demanda crescia muito, apareceram indús-
trias fora das regiões mais industrializadas. Com a inte-
riorização de empresas, formaram-se pólos empresariais 
em regiões como Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, 
São José dos Campos. Em Minas Gerais, a partir da 
fundação de algumas escolas na área de tecnologia, sur-
giu um centro empresarial no vale do Rio Sapucaí, com 
várias fábricas ligadas diretamente às telecomunica-
ções. O impacto dessa pequena região sobre o desen-
volvimento foi suficientemente marcante para passar a 
ser identificado como o Vale da Eletrônica. Uma das 
que mais se destacaram foi a Linear Equipamentos Ele-
trônicos, com produção de retransmissores de televisão, 
sistemas de radiocomunicações em microondas, entre 
outros produtos. Essa empresa dominou o mercado da 
América Latina, incluindo o México e Caribe, e parte 
do território americano. Manteve intensa linha de fabri-
cação com recursos exclusivamente nacionais, até sua 
aquisição pela multinacional japonesa Hitachi Kokusai.  

G. Modernização das telecomunicações brasileiras 

Em 1958, teve início o sistema de discagem direta à 
distância, com o lançamento de um cabo coaxial de alta 
capacidade entre as cidades de Santos e São Paulo. 
Com a demanda crescente, em 1969 a Embratel instalou 
o primeiro sistema de rastreamento de satélite e estabe-
leceu a conexão do Brasil com o resto do mundo atra-
vés da série de satélites da organização Intelsat.  

Nos anos 1970, o sistema telefônico brasileiro já es-
tava com comprovada eficiência de operação, estando o 
país quase todo interligado pelo sistema de discagem 
direta à distância (DDD). O Código Brasileiro de Tele-
comunicações previa a tarifação e planejamentos para 
integrar as formas de transmissão através do Sistema 
Nacional de Telecomunicações (SNT). Para planeja-
mento, implantação e operação do conjunto, em 1972 
foi criada outra empresa estatal denominada Telecomu-
nicações Brasileiras S. A. (Telebrás) [404], da qual o 
governo federal possuía 94,5% do capital. O restante 
pertencia a outras entidades estatais, como a Cia. Vale 
do Rio Doce (CVRD), Banco Nacional de Desenvolvi-
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mento Econômico (BNDE). Petróleo Brasileiro S. A. 
(Petrobrás) e Eletricidade Brasileira S. A. (Eletrobrás). 

Para a implantação do SNT, a Telebrás instituiu em 
cada estado uma empresa subsidiária que incorporasse 
as antigas operadoras. Um dos primeiros movimentos 
neste sentido foi a incorporação da Cia. Telefônica Bra-
sileira (CTB). Esta empresa controlava cerca de dois 
terços de todo o sistema telefônico brasileiro por meio 
de filiais, como a Cia. Telefônica de Minas Gerais 
(CTMG), a Cia. Telefônica do Espírito Santo (CTES). 
A CTB foi a primeira grande empresa de telefonia no 
Brasil, sucessora dos empreendimentos da época do Se-
gundo Reinado. No momento da maior regulamentação 
do setor, pertencia ao grupo canadense Brazilian Trac-
tion Light and Power. Funcionava no Rio de Janeiro e 
em São Paulo desde 1916, com a designação original de 
Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company. Em 
1923, alterou a denominação para Brazilian Telephone 
Company, depois traduzido para o português. [405]. 

Portanto, inicialmente, a Telebrás ficou constituída de 
quatro empresas: a Embratel, a CTB, a CTES e a 
CTMG. Depois, incorporou serviços que a empresa es-
tadual Cia. Paranaense de Telecomunicações (Telepar) 
prestava através de uma subsidiária da ITT chamada 
Cia. Telefônica Nacional (CTN). Além disso, associou-
se a uma parte das atividades da Cia. de Telecomunica-
ções de Brasília (Cetelb). O sistema passou por uma rá-
pida expansão e em dezembro de 1973 a Telebrás já 
controlava 25 subsidiárias e quatro empresas associa-
das, distribuídas em todos os estados brasileiros. A ex-
ceção ficou com o Rio Grande do Sul, cuja empresa 
continuou controlada pelo governo estadual. Além dis-
to, restaram algumas empresas independentes, como a 
Cia. Telefônica do Brasil Central (CTBC) do grupo e-
conômico ABC, as Centrais Telefônicas de Ribeirão 
Preto (Ceterp) e o Serviço de Comunicações Telefôni-
cas de Londrina (Sercomtel), controladas pelas respec-
tivas administrações municipais [405]. Em 1990, a Ser-
comtel passou a ser uma sociedade anônima de econo-
mia mista e em 1998 45% de seu capital pertenciam à 
Cia. Paranaense de Energia (Copel). 

Todas as empresas vinculadas à Telebrás tiveram as 
denominações originais alteradas. Os nomes iniciavam-
se sempre com a palavra telecomunicações seguida da 
correspondente unidade da federação. Adotaram-se si-
glas que as identificavam de acordo com o estado, co-
mo Telemig (Telecomunicações de Minas Gerais), Te-
lesc (Telecomunicações de Santa Catarina), Telest (Te-
lecomunicações do Espírito Santo), e assim por diante. 
Dados importantes dessas ações foi a grande expansão 
da rede telefônica. Em 1961, o país possuía 1,1 milhão 
de terminais, aumentou para um milhão de 400 mil ter-
minais em 1963 e para cerca de cinco milhões em 1967.  

O crescimento do setor e o aumento da demanda sus-
citaram novas ações ampliando a participação do Brasil 
na fabricação de equipamentos, na produção de compo-
nentes e dispositivos, na implantação de sistemas. Um 

passo relevante seria o investimento em pesquisas e em 
desenvolvimento. São atuações que demandam grande 
capital, um aspecto nem sempre atrativo para a iniciati-
va privada. Para suprir essa lacuna, no ano de 1976, em 
Campinas, São Paulo, foi criado o Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento (CPqD) da Telebrás. Seu objetivo 
era o de promover a pesquisa e o desenvolvimento tec-
nológico nos vários segmentos das telecomunicações. 
No mesmo ano, foram fixadas as diretrizes para conso-
lidação do parque industrial, estabelecendo como meta 
o cumprimento das propostas contidas no Sistema Na-
cional de Telecomunicações. 

Após um grande crescimento, houve retração das ati-
vidades industriais nos anos de 1980, mesmo após a in-
tegração do país ao sistema de satélites. Assim, em 
1989 havia cerca de nove telefones para cada 100 habi-
tantes e não se completavam cerca de 70% das chama-
das [405]. O fato era preocupante, levando em conta a 
difusão acelerada de novas tecnologias de informação e 
de comunicação, com participação de inúmeras nações. 
O incomensurável avanço da área acompanhava o de-
senvolvimento da microeletrônica, da informática e da 
interação entre as duas áreas que constituiu a tecnologia 
da informação (TI). Os processos tradicionais baseados 
na eletrônica analógica foram suplantados pela tecnolo-
gia digital. Para isso, necessitaram-se adaptações das 
redes de telecomunicações e outros procedimentos que 
contemplassem o aumento na demanda das comunica-
ções por satélite e os adventos das redes de fibras ópti-
cas e de telefonia celular.  

Em abril de 1990, foi criado Programa Nacional de 
Desestatização (PND) e implantada uma reforma admi-
nistrativa com a extinção de ministérios, autarquias, 
fundações, empresas e sociedades de economia mista. 
As funções exercidas pelo Ministério das Comunica-
ções passaram para uma secretaria especial do Ministé-
rio de Infra-Estrutura, que incorporou também as secre-
tarias de Transportes e de Energia. No rastro dessas a-
ções, iniciaram-se os estudos para privatização e desre-
gulamentação do setor de telecomunicações.  

Em novembro daquele ano, o processo de privatiza-
ção foi implementado, partindo dos argumentos que le-
varam à instalação da telefonia móvel celular. Para con-
tornar certos preceitos legais, foi estabelecida a banda A 
para as operadoras públicas e a banda B para as empre-
sas privadas. Por diversas incertezas econômicas, o se-
tor de telecomunicações continuou a progredir lenta-
mente até o final do governo do presidente Itamar Fran-
co (1992-1996). 

H. Pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações 

No final da década de 1940, a indústria de eletrônica 
e de telecomunicações estava em grandes atividades e 
aumentaram as necessidades de formação profissional 
específica. Com o tempo, importantes universidades 
brasileiras passaram à formação de engenheiros especi-
alizados nessa área. Citam-se a Universidade de São 

18 SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 13 CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo

1003



 52 

Paulo (USP), a Universidade do Brasil (atualmente U-
niversidade Federal do Rio de Janeiro), o Instituto Mili-
tar de Engenharia (IME), a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), e outras. Com formação exclusi-
vamente na área tecnológica, foi fundado no início da 
década de 1950 o Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), com formação nas áreas de engenharia aeronáu-
tica, engenharia mecânica e engenharia eletrônica. Me-
ses antes da fundação da Embratel (1965) uma iniciati-
va privada de relevância foi a fundação do Instituto Na-
cional de Telecomunicações (Inatel), primeira escola 
civil dedicada à formação de engenheiros especializa-
dos em telecomunicações.  

Todas essas foram ações de grande importância que 
aumentaram a garantia de mão de obra para a fabrica-
ção e aplicações dos equipamentos em diferentes seg-
mentos de telecomunicações. Simultaneamente, surgi-
ram instituições de pesquisas, como o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos 
Campos, e órgãos de fomento à pesquisa e ao desenvol-
vimento como o Centro Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Pesquisas (CNPq), a Fundação de Amparo 
a Pesquisas do Estado de São Paulo (Fapesp), a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), e vários outros. 
Essas iniciativas contribuíram para resultados notáveis 
no desenvolvimento das indústrias brasileiras. 

O CPqD da Telebrás desenvolveu a tecnologia de fa-
bricação de fibras ópticas pelo processo de deposição 
de vapor químico modificado (MCVD, modified chemi-
cal vapor deposition). O processo consistiu em uma na-
cionalização de métodos anteriores propostos nos labo-
ratórios da Bell, nos Estados Unidos [406][407]. A i-
déia de um desenvolvimento nesta área veio da Univer-
sidade Estadual de Campinas, graças ao pioneirismo 
dos professores Sérgio Pereira da Silva Porto [408] 
(Fig. 99(a)), José Ellis Ripper Filho [409] (Fig. 99(b)) e 
Rogério Cézar de Cerqueira Leite [410] (Fig. 99(c)).   

Em 1984, a tecnologia da fibra óptica nacional foi 
transferida à empresa brasileira ABC-Xtal, pertencente 
ao grupo ABC, em Campinas. Para justificar o investi-
mento na nova fábrica, a empresa obteve a reserva de 
mercado para fins de telecomunicações por cinco anos. 
Com esses recursos tecnológicos e investimentos para 
ampliação do setor, teve início a implantação da Rede 
Nacional de Fibras Ópticas. Após algumas instalações 
experimentais, em 1993 foi ativado o primeiro trecho de 
longa distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Ti-
nha capacidade para 15 mil canais de voz e recursos pa-
ra transmissão de imagens, voz, dados e texto. Houve o 
aumento de 80% na capacidade de tráfego de informa-
ções entre os dois estados.  

Parcerias da Telebrás com universidades e algumas 
indústrias permitiram o desenvolvimento de vários e-
quipamentos e estruturas de telecomunicações. Desta-
cam-se, por exemplo, centrais de comutação telefônica 
de alta velocidade, fibras ópticas para elevadíssima ca-
pacidade de transmissão, sistemas digitais para trans-

missão de dados com altas taxas de modulação, entre 
outros. Na comemoração de 25 anos da Telebrás, a em-
presa já garantira a instalação de 17 milhões de termi-
nais telefônicos. Na época de sua privatização, o Siste-
ma Telebrás possuía uma rede com 18 milhões de ter-
minais fixos e cinco milhões de aparelhos celulares, em 
mais de 23 mil localidades.  

  
(a) (b) 

 

(c) 

Fig. 99. (a) Sérgio Pereira da Silva Por-
to (1926-1979), físico brasileiro pionei-
ro em pesquisa sobre óptica e laseres.  
(https://www.expo50anos.unicamp.br). 
(b) José Ellis Ripper Filho, engenheiro 
eletrônico e físico brasileiro, com gran-
des contribuições no desenvolvimento 
de diodos laseres e fibras ópticas. 
(https://agência.fapesp.br). (c) Rogério 
Cézar de Cerqueira Leite (1931 - ), en-
genheiro eletrônico e físico brasileiro, 
professor da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). 

Nos últimos 30 anos, até a pequena separação entre as 
pessoas e o aparelho telefônico deixou de existir com 
crescimento da telefonia celular. O início do Sistema 
Móvel Celular (SMC) ocorreu no Rio de Janeiro em de-
zembro de 1990. O serviço começou a ser explorado 
pela empresa Telecomunicações do Rio de Janeiro (Te-
lerj), com capacidade instalada de 10.000 terminais. 
Após a privatização da Telebrás (1997), abriu-se a ex-
ploração da banda B por empresas privadas, resultando 
em forte expansão a partir de 1998. 

Em 2001, a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) estabeleceu novas regras para a telefonia mó-
vel com o regulamento Sistema de Telefonia Móvel 
Pessoal (SMP). Leiloou as bandas D e E, incentivando 
as empresas que exploraram as bandas A e B para ocu-
pação das novas faixas e a migração foi completada em 
2003. Em aproximadamente 15 anos, entre 1990 e final 
de 2004, o número de terminais atendidos saltou de 
pouco mais de 600 para um valor superior a 65 milhões.  

O fato é de grande impacto, pois havia até essa época 
cerca de 40 milhões de terminais fixos em operação. O 
progresso foi tão acelerado que em outubro de 2017 o 
número de terminais móveis já ultrapassava 240 mi-
lhões, segundo informações da Anatel [411]. Mesmo 
num mercado tão competitivo, seu custo continua sendo 
alto para o usuário e é o empreendimento mais tributado 
em toda a América Latina. Em termos aproximados, o 
brasileiro paga cerca de 50% de impostos sobre a conta 
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telefônica. Isto se traduz em uma arrecadação fiscal de 
aproximadamente 7 milhões de reais por hora [412]. 

I. Comunicações por satélites 

No Brasil, as pesquisas envolvendo satélites de co-
municações, seus lançamentos e aplicações ficam a car-
go do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
e de entidades ligadas ao Departamento de Ciência e 
Tecnologia Aeroespacial (DCTA). Trata-se de um ór-
gão militar vinculado à Força Aérea Brasileira e ao Mi-
nistério da Defesa [413]. No primeiro estágio do pro-
grama espacial brasileiro, foi lançado o Brasilsat A1 em 
1985. Seguiram o Brasilsat A2 (1986), o Brasilsat B1 
(1994), o Brasilsat B2 (1995) e o Brasilsat B3 em 1998. 
Eram administrados pela Embratel, que na época era 
uma empresa estatal vinculada ao Ministério das Co-
municações. Foram fabricados por empresas canaden-
ses e americanas e lançados da base de Kouru, na Guia-
na Francesa, por um foguete da série Ariane. 

Em 1998, com a privatização do setor de telecomuni-
cações, a Embratel e os satélites foram transferidos para 
a empresa Star One, que em 2000 lançou o Brasilsat 
B4. Essa empresa explora as comunicações nacionais e 
internacionais, incluindo as aplicações para as ativida-
des oficiais civis e militares. Considerando o alto custo 
dessas operações e o incentivo para o domínio da tecno-
logia, estabeleceram-se certas regras e algumas exigên-
cias. Por estas novas diretivas, os satélites seriam fabri-
cados e lançados com participação de profissionais bra-
sileiros e de empresas nacionais. Essa participação in-
cluiria todas as suas etapas, desde a concepção, projeto 
e fabricação, até o lançamento e o seu controle [414]. 

Além de uso em telecomunicações, os satélites têm a 
importante missão de envio de dados sobre diferentes 
temas, aplicações em pesquisas atmosféricas, auxílio à 
navegação, entre outros usos de relevância. O SCD 1 
(Satélite de coleta de dados 1) foi lançado pelo Centro 
Espacial Kennedy em fevereiro de 1993.Tinha previsão 
de atividade por um ano na coleta de dados ambientais. 
Cinco anos mais tarde, foi lançado o SCD 2, mais uma 
vez para a transmissão de informações ambientais para 
o solo. Com suas informações, foi mapeada a quantida-
de de água em rios e represas, o volume de chuva, a 
pressão atmosférica, a variação de temperatura na at-
mosfera e a intensidade de irradiação solar.  

O Brasil firmou um acordo com a China, de maneira 
que o INPE e a Academia de Tecnologia Espacial da 
China (CAST, Chinese Academy of Spacial Techno-
logy) estabeleceram o programa do Satélite Sino-
Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS, China-
Brazil Earth Resources Satellite). (Fig. 100). O inves-
timento previsto é de 300 milhões de dólares, com 30% 
de participação brasileira e 70% chinesa. Mais uma vez, 
não se trata de um equipamento para telecomunicações, 
embora aplique conceitos de sensoriamento e de radio-
comunicações para cumprir seus objetivos. O projeto 

prevê sistemas de sensores remotos, de alcance interna-
cional e a transferência de toda a tecnologia [415]. 

 
Fig. 100. Ilustração do CBERS, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos 
Terrestres, desenvolvido em comum acordo pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais e a Academia de Tecnologia Espacial da China. 
(https://www.google.com). 

Em fevereiro de 2018, a partir da base na Guiana 
Francesa, o Brasil lançou o Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), um in-
vestimento total de 2,784 bilhões de reais. Com este 
novo equipamento, o país pode reduzir sua dependência 
em relação aos satélites particulares. Passará a oferecer 
radiocomunicações em banda larga em todas as regiões, 
incluindo áreas remotas e de difícil acesso por outras 
trajetórias. Portanto, prevê-se uma grande ampliação na 
capacidade de comunicações do país. Para seu desen-
volvimento, formou-se a empresa Visiona Tecnologia 
Espacial, associação entre a Empresa Brasileira de Ae-
ronáutica (Embraer), a Telebrás, o Ministério da Defesa 
(MD) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC). Seu desenvolvimento foi a 
cargo da empresa francesa Thales Alenia Space.  

O satélite tem 7,1 metros de altura, pesa 5,7 toneladas 
e os painéis solares abertos em suas laterais terão uma 
extensão total de 37 metros. Seu tempo de vida previsto 
é de 18 anos e será empregado para todas as formas de 
comunicações da era digital. Incluem-se a Internet em 
banda larga e as diversas tecnologias apropriadas às 
comunicações civis e militares. Nesta última aplicação, 
o SGDC será um meio seguro para transferência de in-
formações que envolverem a participação das forças 
armadas. Atuará com 57 transponderes na banda Ka, 
para fins comerciais, e cinco canais na banda X para a-
plicações militares. Com esses recursos, a capacidade 
de transmissão na banda Ka é de até 57Gbits/s e cobrirá 
o território brasileiro, incluindo a Amazônia, o sertão e 
o agreste nordestino, até o pampa gaúcho. A banda X 
terá alcance ainda maior e as comunicações serão crip-
tografadas, com alcance para toda a América do Sul 
[416]. 

XII.  CONCLUSÕES 

Fazer um resumo sobre a evolução de certo tema é 
sempre tarefa arriscada, pois muitos fatos entrelaçam-
se, outros têm resultados coincidentes em diferentes lo-
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cais, eventualmente são contraditórios, não raro as 
mesmas descobertas e invenções devem ser atribuídas a 
pessoas diferentes, na mesma época. Os registros de pa-
tentes buscam garantir a prioridade sobre o fato e os di-
reitos sobre a invenção, a descoberta, as inovações ou 
as aplicações de um produto ou processo. Mesmo com 
análises rigorosas, surgem contestações, ações legais e 
discussões acadêmicas sobre a descoberta. Citaram-se 
os casos envolvendo Claude Chappe e Edwin Arms-
trong, ambos com dramáticos desfechos. Destacaram-se 
os processos de Gordon Gould relativos à invenção do 
laser, os embargos judiciais interpostos por Elisha Grey 
quanto à invenção do telefone, as controvérsias sobre a 
criação e utilização do telégrafo, e assim por diante. A-
lém disto, há necessidade de transcorrer certo tempo ou 
de ações marcantes na comunidade para cada fato ser 
interpretado como integrante da história. 

Em quaisquer circunstâncias, quase sempre não são 
consideradas etapas importantes que contribuíram para 
as descobertas, as invenções ou as aplicações de equi-
pamentos ou tecnologias. Outras vezes, descrevem-se 
estudos que os avanços do conhecimento relegam a 
menores importâncias, independentemente dos extenu-
antes esforços que levaram à sua conclusão. Cometem-
se injustiças, involuntariamente, com inventores, pes-
quisadores, empresas e instituições que, efetivamente, 
participaram nas evoluções dos temas abordados.  

Ao se descrever o progresso das telecomunicações, há 
um consenso em que cada uma de suas partes possui 
uma história de dramáticas conquistas, difíceis de serem 
descritos com toda exatidão por mais abrangente que 
seja o texto. Cada um deles poderia ser apresentado e 
comentado de forma contínua e quase indefinidamente. 
Pela impossibilidade de cumprimento desta orientação, 
optou-se por alguns acontecimentos que mostrassem o 
progresso a partir de uma data escolhida pelo impacto 
que suas aplicações tiveram na comunidade. 

Com esta finalidade, descreveram-se sistemas pionei-
ros, como os primeiros tipos de telégrafo óptico e elé-
trico, a invenção, utilizações e desenvolvimentos do te-
lefone, o advento das radiocomunicações, a expansão 
extraordinária das comunicações fixas e móveis. Mos-
traram-se os avanços que levaram às comunicações di-
gitais, o retorno triunfal do emprego a luz para sistemas 
de grande capacidade, a realização de certos sonhos e 
previsões com o estabelecimento das comunicações es-
paciais. Destacaram-se as modernizações de equipa-
mentos e sistemas, a grande expansão dos serviços para 
uma infinidade de demandas da comunidade em geral e 
a inimaginável aproximação entre povos e nações com 
a fabulosa criação da rede mundial de computadores. 
Destacaram-se acontecimentos que se encontram coti-
dianamente e avaliou-se o crescimento das modernas 
tecnologias e de suas aplicações. Procurou-se, assim, 
estabelecer uma diretiva para prosseguimento contínuo 
de avaliação sobre o tema.  
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