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RESUMO
Mensuração do porte de plantas com sensor proximal baseado em radar de onda contínua
modulada em frequência

A variabilidade espacial do desenvolvimento das plantas cultivadas em áreas extensas pode ser
caracterizada com diversas estratégias, havendo sensores específicos e aqueles que indiretamente permitem
inferir sobre o porte e biomassa. O uso de sensores de reflectância embarcados em plataformas orbitais,
aéreas ou terrestres são fontes importantes de informação mas não permitem obter informações de forma
direta sobre a altura das plantas além de apresentarem alta sensibilidade às condições de iluminação no
momento da coleta. Sensores ultrassônicos para mensurar a distância até o topo das plantas cultivadas são
empregados comumente em operações nas quais se deseja manter uma distância entre órgãos das máquinas e
as plantas, porém não permitem obter informações precisas sobre o porte das plantas, uma vez que
usualmente são fixados em partes móveis, além de serem também sensíveis a variáveis do ambiente como
poeira e ventos. Os radares são sensores ativos amplamente utilizados em aplicações em que se deseja
mensurar distâncias. Há sistemas orbitais capazes de empregar radiação que penetra em dosséis de vegetações
permitindo o cálculo de sua altura. O uso de radares em curtas distâncias requer dispositivos com capacidade
de mensurar o tempo em alta resolução o que os torna caros. Através da modulação de sinais é possível o
emprego de dispositivos mais simples mantendo a efetividade na determinação da distância. O objetivo deste
trabalho foi investigar o uso de um tipo de sistema radar, de baixo custo, que pode ser acoplado a veículos
terrestres para a mensuração de distâncias curtas. Foi desenvolvido um sistema de mensuração de distância
baseado em micro-ondas moduladas. A modulação em duas frequências distintas permitiu obter medidas até
alvos com características distintas e.g. alvos representativos do topo do dossel e da superfície do terreno.
Houve uma relação exponencial entre a distância aos alvos e a frequência de batidas do sinal modulado. O
sistema foi acoplado em um trator e caracterizou-se seu desempenho em alvos com dimensões conhecidas,
demonstrando haver efeito do formato e tamanho do alvo sobre a qualidade da medida de distância. Também
foi realizada a comparação com um sensor de reflectância do infravermelho em uma lavoura de milheto
(Pennisetum glaucum). Os resultados demonstraram o potencial da técnica, com boas relações entre as leituras
de frequência de batidas e distância do alvo quando este apresenta dimensões superiores ao campo de visada
do sensor. As leituras de distância até o terreno na presença de um obstáculo foram entretanto influenciadas
pela distância do obstáculo ao sensor. Uma comparação com leituras de um sensor de reflectância foi
realizada em uma lavoura que apresentava variabilidade espacial identificando uma relação inversa entre as
leituras do sensor com as de reflectância.
Palavras-chave: Sensor proximal; Agricultura de precisão; Sensor ativo; Variabilidade espacial
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ABSTRACT
Measurement of plant height using a proximal sensor based on frequency modulated
continuous wave radar
Spatial variability of growth for row crops cultivated in extensive areas can be characterized using several
strategies from specific sensors and those that allow indirectly infer about height and biomass. The use of reflectance
sensors embedded in orbital, aerial or terrestrial platforms are important sources of information but do not allow
direct information on plant height, besides being highly sensitive to lighting conditions at the time of collection.
Ultrasonic sensors can be employed for the measurement of distances and are already used in many agricultural
operations in which there is a requirement to maintain a distance between machine components and plants. Such
sensors, however, doesn’t allow to obtain information about the size of the plants, since they are usually fixed in
moving parts, as well as being sensitive to environmental variables such as dust and wind. Radars are active sensors
widely used in applications where distances should be measured. Many orbital radar systems are capable of
employing radiation that penetrates vegetation canopies allowing the calculation of its height. The use of radars at
short distances requires devices with the ability to measure time at a high resolution which make them expensive.
Through the modulation of signals, it is possible to use simpler devices while maintaining the effectiveness in
determining the distance. The objective of this research was to investigate the use of a low-cost radar system, which
can be attached to terrestrial vehicles for the measurement of short distances. A distance measurement system based
on modulated microwave radiantion was developed. Signal modulation in two frequencies allowed obtaining
measurements from targets with distinct characteristics e.g. targets representative of the top of the canopy and
terrain surface. There was an exponential relationship between distance to the targets and the beating frequency of
modulated signals. The system was installed on a tractor and its performance was characterized in targets with
known dimensions, demonstrating the effect of the size and shape of the target on the quality of the distance
measurement. Comparison was also made with a reference infrared reflected sensor in a millet (Pennisetum glaucum)
crop. The results demonstrated the potential of the technique, with good relations between the signal beating
frequency and target distance readings when the target is larger than the sensor's footprint. Distance to the ground
measurements when in the presence of an obstacle were influenced by the distance from the obstacle to the sensor.
A comparison with readings of a reflectance sensor was performed in a crop that had spatial variability, an inverse
relationship between sensor and reflectance readings was found.
Keywords: Proximal sensor; Precision agriculture; Active sensor; Spatial variability
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1. INTRODUÇÃO
Historicamente a produção agrícola foi elevada através de expansão da área cultivada e inserção de tecnologias
de manejo e insumos como água, fertilizantes, sementes geneticamente melhoradas e produtos para controle de pragas
doenças e plantas invasoras. Através da ciência agronômica foi realizada a combinação desses fatores em harmonia com
as condições ambientais permitindo avanços significativos nas últimas décadas.
Em um contexto de evolução dos processos produtivos em que os recursos são gradativamente menos
disponíveis, é necessário elevar a produção através de ganhos de eficiência e de modo sustentável. O conceito
variabilidade espacial, ora explorado pela técnica que se convencionou denominar “Agricultura de Precisão” foi uma das
estratégias adotadas não sendo recente, com bibliografia que explora a prática datando da primeira metade do século XX.
A viabilização operacional, entretanto, ocorreu apenas recentemente com o desenvolvimento da eletrônica, dos sistemas
de posicionamento por satélite e da automação das máquinas agrícolas. Usualmente se realiza a caracterização da
variabilidade espacial do solo e das plantas para em seguida proceder a tratamentos localizados.
Diversos são os fatores restritivos ao desempenho das culturas ao longo dos campos de produção e para sua
caracterização são empregadas técnicas de amostragem ou aquelas automatizadas através do sensoriamento utilizando
distintos princípios físicos e plataformas para obter direta ou indiretamente medidas representativas das propriedades de
interesse. A variabilidade da produtividade é realizada usualmente no momento final do ciclo, durante a operação de
colheita, o que já não permite mais intervenções. Outra estratégia para inferir sobre o desempenho ainda durante o ciclo
das culturas são as técnicas de sensoriamento remoto que permitem obter, usualmente através da reflectância da radiação
pelas plantas, índices de vegetação que guardam relação com o vigor da biomassa.
As informações sobre o vigor de plantas, com relação à altura, podem ser utilizadas se obtidas em tempo
hábil, para práticas de manejo ainda durante o ciclo, permitindo o ajuste de práticas como a adubação, aplicação de
produtos fitossanitários, reguladores de crescimento, direcionamento das atividades de inspeção das lavouras, podas no
caso de espécies perenes e outras práticas. Apesar da disponibilidade ter aumentado, com a redução do intervalo de
aquisição destas informações em função da maior disponibilidade de imagens orbitais e também com aeronaves
remotamente pilotadas, ainda são poucos os exemplos de uso consistente deste tipo de informação. Fatores que
concorrem para isso são a necessidade de processamento das imagens para que possam ser traduzidas em informações
aplicáveis na realidade do usuário, presença de nuvens ou oscilação das condições meteorológias durante a aquisição e
aquelas inerentes a sensores passivos.
Sensores ativos de reflectância estão disponíveis para usos embarcados em máquinas agrícolas assim como
aqueles que mensuram sua distância em relação ao topo do dossel das plantas utilizando ondas sonoras. No primeiro caso
o custo é elevado e no segundo não se obtém efetivamente informações sobre o porte das plantas, que se caracteriza pela
mensuração entre o limite superior referente à maior porção das folhas e o nível do solo, definindo assim a altura da
planta.
Radares de onda contínua modulada em frequência são empregados para a mensuração de distância e
compreendem uma alternativa aos radares convencionais, mais complexos e de maior custo. Um problema
fundamental a ser sanado é a identificação de um método para estimar de forma precisa o estado dinâmico com base
em modelos estocásticos. Desse modo avaliou-se a hipótese de emprego desse princípio de radares para a
mensuração em curtas distâncias. Tratou-se da avaliação inicial de um tipo de sensor que, podendo ser instalado em
máquinas agrícolas que trafegam pelas lavouras para a realização das operações agrícolas durante todo o ciclo das
culturas permitindo a obtenção de informações detalhadas em tempo quase real e fornecendo decisões mais
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pontuais. O trabalho tem portanto o objetivo de investigar o uso de um método não destrutivo e de baixo custo para
mensurar distâncias necessárias para o cálculo da altura das plantas. Para isso foi desenvolvido um sistema empregando
micro-ondas moduladas em frequência que, à partir da interação da radiação com as plantas e com o solo, determina a
distância entre o sensor e os alvos e com isso a estimativa do porte das plantas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Agricultura de Precisão e sensoriamento da vegetação
Segundo Van et al. (2013), a população mundial deverá aumentar em mais de um terço até 2050, uma
meta principal é reduzir a diferença entre o rendimento potencial e atual. Logo a crescente demanda de alimentos e
também a redução de custos para produzí-los necessita de tecnologias de ponta e soluções que forneçam suporte e
que também garantam sustentabilidade às operações agrícolas. Heege (2013), indica que a agricultura que surge, deve
fornecer suporte para a crescente população mundial e isso deve ser de forma sustentável, logo, com os recursos
escassos do planeta, este desafio só poderá ser realizado se houver abordagens precisas em condições e locais que
sofrem constantes variações, ponto fundamental que solicita a Agricultura de Precisão como suporte.
O termo “Agricultura de Precisão” tem sido utilizado em alguns países desde a década de 1990, indicando
uma forma de tratamento diferenciado para grandes campos de cultivo, considerando as variações das características
de solo e de clima ao longo do campo e do tempo (BAKHSH et al., 2000).
Sudduth (1999), relata que a Agricultura de Precisão é um sistema de gestão onde as práticas e insumos da
produção agrícola tais como sementes, fertilizantes e pesticidas são aplicados variavelmente dentro de um campo,
tornando a produção mais econômica e mantendo o equilíbrio entre o desenvolvimento e sustentabilidade,
proporcionando assim benefícios ambientais. Com isso, o desenvolvimento de novas tecnologias se torna necessário,
especialmente na área de sensores e sistemas de mapeamento para dados que estejam relacionados espacialmente e
também aos fatores ambientais, culturais e de solo (STAFFORD, 2000).
Um dos maiores requisitos para este tipo de procedimento é a utilização de equipamentos adequados para
o monitoramento da produção das culturas, das propriedades do solo e da qualidade ambiental (MOORE, 1999;
TYNDALE-BISCOE, 1999; HATFIELD, 2000), possibilitando a atuação em campo para atender às necessidades
específicas das regiões envolvidas no processo (MALLARINO, WITTRY, 2004).
As pesquisas voltadas para Agricultura de Precisão exigem a identificação de diversos fatores relacionados
a produção que são espacialmente dominantes e limitantes em cada sistema analisado (MOLIN, 2004). Uma das
alternativas utilizadas é a investigação durante o crescimento da planta por meio de sensores e por imagens, sendo
que são observados e estudados dois pontos principais no tema Agricultura de Precisão. O primeiro, busca por uma
correlação da produtividade com os dados coletados pelos sensores. Já o segundo é a coleta de dados em
quantidades suficientes em grandes plantações de forma a detalhar satisfatoriamente possíveis manchas existentes.
Miranda et al. (2005), afirmam que a variabilidade espacial dos aspectos produtivos de desenvolvimento e
de crescimento de uma cultura dentro do campo se relaciona às características do solo, clima ou induzida pelo
manejo, logo o desconhecimento pontual ou localizado dos fatores de produção pode tornar as metas de
produtividade impróprias e levar ao uso excessivo de insumos, conduzindo a uma produção ineficiente, com altos
custos e danos ambientais.
Em biossistemas a variabilidade está sempre presente, visto que se trabalha com indivíduos distintos em
cada período (CARDOSO et al., 2006), neste caso, a análise de crescimento não destrutiva constitui ferramenta
importante, avaliando a eficiência do manejo adotado, uma vez que visa estudar os fitossistemas sem destruir as
plantas.
Com o avanço das tecnologias, como por exemplo o Sistema Global de Posicionamento (GPS), a
Agricultura de Precisão tornou-se uma prática comum em muitos países. No entanto, pode ganhar mais
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reconhecimento quando outros benefícios são envolvidos, como a redução de cargas ambientais e o aumento do
fluxo de informações, melhorando o planejamento das ações e a tomada de decisões (MOLIN, 2004).
Sabendo disso são válidas todas as informações referentes ao desenvolvimento da biomassa acima do solo e
da cultura, que serão importantes para o manejo, permitindo inferir sobre os fatores abióticos como fertilização, irrigação,
ciclo inicial, clima, solo e variedades, refletindo no status do crescimento da cultura, no rendimento e na qualidade, onde
os fatores bióticos, como doenças, pragas etc, também contribuem para a devida análise do processo. Sendo assim, a
adoção de modelos que forneçam a altura de plantas se torna uma ferramenta importante no processo decisório da
Agricultura de Precisão, pois se relaciona diretamente com muitos parâmetros agronômicos, onde os principais e
comumente pesquisados estão relacionados ao crescimento de plantas, área foliar, volume e biomassa vegetal,
predizendo o rendimento da colheita. Logo, a correta definição do porte de plantas para campos inteiros e de forma
pontual, fornecerá elementos importantes para o sucesso de qualquer estratégia de gerenciamento específico do local
analisado ( HOFFMEISTER et al., 2016).
Hoje, os sistemas de monitoramento de produtividade estão integrados na maioria dos equipamentos
agrícolas para colheita. Logo os mapas de produtividade, que apresentam a variabilidade dentro de um campo a partir
de informações obtidas durante a colheita, se tornam essenciais para a Agricultura de Precisão (BLACKMORE,
GODWIN, FOUNTAS, 2003). Existem muitos pontos discrepantes nos dados obtidos no mapeamento de
produtividade e os mesmos podem ser reduzidos através da utilização de sensores proximais e com a correta
calibração dos equipamentos. Tais mapas fornecem a variabilidade espacial e com isso, os agricultores podem tomar
decisões sobre suas práticas agrícolas (BIRRELL, SUDDUTH, BORGELT, 1996; STAFFORD, 1996).
O sensoriamento remoto pode ser empregado para estimar a altura do dossel e a biomassa, permitindo
obter uma amostragem densa com a vantagem de não ser uma técnica destrutiva. Pittman et al. (2015), realizaram
estudos que estimaram a altura do dossel de culturas utilizando as técnicas com sensores ultrassônicos, LIDAR
(Light Detection and Ranging) e também espectrais. Identificou-se que a análise espectral através do índice de
vegetação NDVI (Índice de Vegetação da Diferença Normalizada) pode elevar o custo do projeto e que outros
sensores de baixo custo podem conferir informações equivalentes ou até superiores na medição da altura e da
biomassa. Segundo os autores a combinação de sensores ultrassom e sensores proximais a laser aumentam a
eficiência e fornecem resultados mais precisos, porém se limitam a informações da parte superior do dossel, pois não
conseguem penetrar em culturas plenamente desenvolvidas.
Outra forma de sensoriamento ativo emprega radares, principalmente aqueles do tipo SAR (Synthetic
Aperture Radar), os quais emitem pulsos de micro-ondas e medem a parcela desta radiação que é refletida pelo alvo
(ZUNIGA, HABASHY, KONG, 1979; MATTIA et al., 2003). As bandas mais utilizadas pelos radares são a L (1 a 2
GHz) e a C (4 a 8 GHz), (TOURÉ et al., 2016; MAITY et al., 2004).
A utilização de sensores que operam na faixa de micro-ondas X (8 a 12 GHz) é preferível sobre aqueles
que operam nas bandas do infravermelho e da luz visível por diversas razões. As nuvens, que se interpõem entre os
sensores instalados em satélites e os alvos terrestres, são transparentes às micro-ondas. A vegetação é semi opaca a
este tipo de radiação, permitindo que o solo seja observado por sensores que operam nesta faixa, mesmo quando
houver cobertura vegetal. Além disso, a reflexão e a absorção de micro-ondas são sensíveis à quantidade de água
presente nos alvos (solo e plantas) (HORNBUCKLE et al., 2003).
Embora o sensoriamento possa ser realizado através de distintas plataformas como as orbitais e mais
recentemente através de veículos aéreos não tripulados, é possível realizar as mensurações durante as operações
agrícolas a partir de sensores instalados em máquinas. Berk et al., (2016), relatam que os sensores que permitem
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inferir a altura de plantas são utilizados por exemplo em pulverizadores de barras, com a função de manter uma
distância adequada entre as pontas de pulverização e o alvo através de atuadores. A maior parte destes sensores é do
tipo ultrassônico e apresentam a vantagem de serem robustos e precisos, mas que, em função das características do
tipo de radiação empregada permite apenas a mensuração da distância entre o seu ponto de fixação até o dossel das
plantas, não permitindo uma medida efetiva do porte das plantas, uma vez que durante a movimentação da máquina
no campo a distância entre o sensor e a superfície do solo podem oscilar (DE MARTÍ et al., 2006).
Para permitir a mensuração efetiva do porte das plantas uma opção é o uso de fontes de radiação
seletivas que possam atravessar o dossel ou serem interceptadas pelo mesmo e que quando combinadas permitam
inferir sobre o porte das plantas (LUO, KAY, 1989). Sensores que empregam este tipo de radiação e que possuem
baixo custo estão disponíveis no mercado havendo, entretanto, a necessidade de verificação de sua efetividade na
precisão das respostas fornecidas pelo sensor. Tais técnicas podem permitir a obtenção de uma quantidade maior de
dados, com maior resolução espacial e temporal do que seria possível através do sensoriamento remoto por satélites
(LEON et al., 2003).
Sendo assim, uso de dois sensores ativos e distintos proporciona maior precisão, esta forma de se
conduzir as medições de campo tem a vantagem de não depender das condições de tempo e também da superfície
do campo (ADAMCHUK et al., 2004).

2.2. Radares
Meneses e Almeida (2012) afirmam que os comprimentos de onda de produtos como as imagens obtidas
através dos radares são identificados por letras, denominadas Bandas, as mais utilizadas são mostradas na Figura 1, com
seus correspondentes valores de frequência. O uso da frequência ao invés do comprimento de onda é adequado a
diversas aplicações pois quando a radiação eletromagnética atravessa materiais de diferentes densidades, a frequência não
se altera, enquanto o comprimento de onda e a velocidade são modificadas (MENESES, ALMEIDA, 2012).

Figura 1 – Acima é demonstrada a transparência quase total das várias bandas de radar para as micropartículas ou gases
dispersos na atmosfera e abaixo quadro com intervalos de comprimento de onda e frequências. Fonte: (MENESES,
ALMEIDA, 2012 ).
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Para que seja feita uma correta comparação e processamento dos sinais, o comprimento de onda deve ser
compatível com o tamanho das feições do alvo que se deseja identificar. A banda de comprimento de onda X é melhor
para identificar as variações texturais de solos, enquanto que para o mapeamento geológico, cujas feições são de grandes
dimensões, é mais apropriado usar a banda L. Para obter maior penetração da onda na vegetação de uma mata empregase banda com radiações de maior comprimento, como a P (HOEKMAN, VISSERS, TRAN, 2011).
O material que constitui o alvo possui alguns parâmetros físicos importantes para a compreensão da interação
da energia eletromagnética. Dentre os principais são relacionados a permissividade dielétrica ou constante dielétrica (εr), a
permeabilidade magnética, a temperatura e a condutividade (σ). Desses parâmetros, o mais relevante é a permissividade
dielétrica, pois na região espectral de micro-ondas é o único que sofre alteração significativa em seu valor. εr é em geral
um número complexo composto por uma parte real, εr ', e uma parte imaginária, εr"., sendo descrita pela expressão: εr=
εr '- jεr"
Segundo De Loor (1990) a permissividade dielétrica está relacionada à capacidade de um material absorver
menor ou maior quantidade de energia eletromagnética, atuando assim nos valores de condutividade (σ), uma vez que
muita energia absorvida significa pouca energia refletida e vice-versa. A permissividade dielétrica é muito sensível à
variação de água presente no material que compõe o alvo. Mcdonald et al. (1992) verificaram a relação entre a
permissividade dielétrica de algumas espécies de árvores e os respectivos potenciais de água no interior das mesmas. Foi
constatado que a permissividade dielétrica é afetada pela presença de água no interior das árvores, e seu valor diminuía
nas horas de intensa radiação solar e aumentava quando o sol se punha. Porém, durante a atividade solar e na presença de
jatos de água nas copas, a permissividade dielétrica diminuía seu valor. Salas et al. (1994) também investigaram mudanças
diárias nas propriedades dielétricas de árvores utilizando bandas P (440MHz), L (1,25GHz) e C (5,3GHz). Verificaram
que a água possui alta permissividade dielétrica enquanto que os demais constituintes da vegetação, por serem pobres
condutores na faixa de micro-ondas, possuem constante dielétrica próximas ao valor unitário. Portanto, concluíram que
as propriedades dielétricas da vegetação são dominadas pelo conteúdo de água, e que a constante dielétrica pode
apresentar variação diária em seu valor devido às variações no conteúdo de água no interior das árvores.
Estudos recentes mostram que existe alto potencial para o monitoramento da vegetação utilizando microondas para estimar o teor de água e a biomassa de plantas em campo, pois os métodos baseados na permissividade
podem fornecer informações mais representativas da amostra para o estudo de culturas e uma otimização na transmissão
e medição dos sinais enviados. Existe uma necessidade do desenvolvimento de modelos mais detalhados, especialmente
durante períodos de estresse hídrico, pois a vegetação não reage com um volume homogêneo de folhas e com isso se
torna necessário observações em campo para entender como a vegetação se comporta durante tempos de declínio na
disponibilidade de água (VAN EMMERIK, 2013).
Dabrowska-Zielinska et al. (2007) calibraram um modelo para duas situações distintas: no primeiro modelo foi
empregado um radar com uma frequência de 1,8 GHz e com ângulo de incidência de 35º, o segundo modelo foi para um
radar com frequência de 5,3 GHz, e ângulo de incidência de 55º. As informações coletadas mostraram que para diferentes
frequências a superfície atingida responde de forma diferente na cultura, sendo que para frequências mais altas, haverá um
espalhamento superficial na parte superior da vegetação, porém para frequências mais baixas o sinal enviado irá penetrar
no dossel e atingir o solo aumentando assim o tempo de resposta do sinal enviado, logo a diferença entre a resposta de
um sinal e outro permite fazer a medição da altura do dossel e também análises mais complexas.
O procedimento para mensuração da distância entre a fonte e o alvo se resume em enviar, num intervalo de
tempo programado, sucessivos pulsos de onda eletromagnética na direção do objeto. Como a velocidade de propagação é
conhecida, medindo-se o tempo entre ida e volta calcula-se a distância, conforme Equação 1 (MENEZES et al, 2012).
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Em aplicações como a aviação continuamente são medidos os tempos de transmissão e de retorno dos pulsos permitindo
calcular a distância de um objeto mesmo quando o sensor não se encontra perpendicular ao alvo (Figura 2).

𝑆𝑅 =

(1)

Sendo que :
SR = Distância no alcance inclinado (slant range), (m).
c = Velocidade da luz (3 x 10 ms-1).
t = Tempo entre o pulso transmitido e recebido, (s).

Figura 2 - Na parte superior é apresentado o modelo de propagação de pulsos de onda por um radar de visada lateral e
abaixo o retorno dos pulsos para a antena, após serem retroespalhados pelos alvos. (Adaptado de Lillesand et al., 2008).
Devido ao apontamento lateral das antenas em relação a trajetória de voo estes radares são denominados
de visada lateral, ou radares de abertura sintética (SAR). Um dos grandes desafios encontrados pelo imageamento
SAR é a correção devido a ruídos captados do ambiente. (DA SILVA ROSA et al., 2011).
Conforme descrito por Ulaby, Moore e Fung (1982), a relação fundamental entre os parâmetros do radar e as
características do alvo e do sinal recebido pode ser expressa pela Equação 2:

(2)
Sendo que :
Pr: Potência média retornada para a antena do radar, (dB).
Pt: Potência transmitida pelo radar, (Watts).
G: Ganho da antena, (dB).
R: Distância da antena até o alvo, (m).
λ: Comprimento de onda do radar, (cm).

 : Coeficiente de dispersão do radar


A - Área efetiva iluminada A, (m2).
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Os parâmetros do sistema de radar, tais como comprimento de onda, potência de transmissão, ganho e
polarização são considerados constantes durante uma observação e, portanto, a força média de retorno varia apenas com
𝜎 ° . Segundo Joseph (2005), para alvos pontuais ou comparáveis à célula de resolução, utiliza-se uma seção transversal do
radar (RCS – radar cross section). No sensoriamento remoto, as aplicações envolvem alvos estendidos que geralmente
são muito maiores do que uma célula de resolução do radar. Assim, é apropriado definir um coeficiente de dispersão
diferencial como a secção transversal do radar por unidade de área. O coeficiente de dispersão diferencial, ou
simplesmente coeficiente de dispersão, é definido como o valor médio da secção transversal de dispersão σ, por uma
unidade de área, calculado através da Equação 3:

°

(3)

Onde ΔA é a área no solo de uma seção transversal de dispersão σ. Em geral 𝜎 ° tem variação significativa
com ângulo de incidência, comprimento de onda, polarização e também com as propriedades da própria superfície de
dispersão. Skolnik (2008) descreve que um objeto exposto a uma onda eletromagnética dispersa energia incidente em
todas as direções, tal distribuição espacial é chamada espalhamento e o objeto em si é frequentemente chamado de
dispersor e a energia que retorna à fonte é denominada retroespalhamento.
Outro tipo de radar é o bi-estático, que possui duas antenas, uma transmissora e a outra receptora. Os radares
bi-estáticos requerem um caminho de propagação adequado entre o alvo e o sensor, isso deve incluir os efeitos de
multipercursos, como difração, refração, sombreamento, absorção, e geometria do sistema. Os primeiros cinco efeitos
são geralmente incluídos como fatores de perda e propagação, porém os efeitos geométricos do sistema são tratados
separadamente. Para ilustrar as interferências e ruídos em um processo de aquisição de dados, a Figura 3 demonstra um
processo de detecção no domínio do tempo, onde o sinal proveniente dos alvos deve ser maior que o ruído.
Implementações de funções no processamento de dados permitem reduzir e até anular os ruídos captados do meio e os
ganhos do receptor podem ser ajustados de tal forma que a tensão de ruído se mantenha em um nível adequado,
mantendo o limite de detecção. Uma das condições de contorno frequentemente utilizadas, consiste em modular e enviar
vários pulsos, o sinal recebido é integrado e processado para melhorar a relação sinal ruído (SNR) do sistema. (SCHEER,
HOLM, 2010).

Figura 3 - Sinal de um radar com ruídos. Fonte (SCHEER, HOLM, 2010). Adaptado.
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Os problemas de interferências e de espalhamento se tornam analiticamente tratáveis quando não há
variação de campos ao longo da superfície analisada, assim o alvo é irradiado por uma onda plana, se propagando em
ângulo reto. Uma expressão que define uma resolução alcançável para os casos onde o radar possui antenas
direcionais propagando-se perpendicularmente ao alvo é descrita na Equação 4.

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜

(4)

=

Sendo que:
D= abertura horizontal ou “azimute” da antena
A abertura física da antena definirá a resolução, e para refinar a resolução é necessário o emprego de uma
antena reduzida, pois a mesma fornece melhores ajustes em seu campo. Em alguns casos, para melhorar a resolução
é necessário considerar o comprimento de onda do sinal utilizado, como segue na Equação 5.

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎

=

∗

(5)

Sendo que:
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎

= Comprimento da abertura sintética, (footprint), (m).

𝜆 = Comprimento de onda do sinal, (cm).

D= Abertura horizontal da antena, (m).
𝑅 = Distância de alcance entre o radar e o alvo, (m).
As equações descritas fornecem uma resolução suficiente e adequada aos sistemas radares bi-estáticos, que
utilizam antenas direcionais e cuja resolução do sistema para curtas distâncias será tanto melhor, quanto menor for o
comprimento de onda do sinal utilizado. (SKOLNIK, 2008; SCHEER, HOLM, 2010).

2.2.1 Radares de onda continua modulada em frequência (FMCW)
Os radares de onda contínua modulada em frequência (FMCW) são conhecidos e usados há várias décadas.
Brooker (2005) relata que com o uso desses radares, para medições de distâncias em curto alcance, são obtidos resultados
semelhantes aos radares comumente utilizados e com custos inferiores. Os radares FMCW possuem a vantagem de
funcionarem com menores potências de transmissão e também uma redução no seu tamanho fisico, fator determinante
em grande parte dos projetos, pois diminui o seu custo.
São caracterizados por emitirem pulsos de onda continua CW, que são modulados em frequência FM, onde
ao passarem pelo oscilador, que é a estrutura responsável pela geração da frequência de trabalho do radar na faixa de
micro-ondas, transferem o sinal micro-ondas já modulado para o acoplador, que separa o sinal modulado para o
misturador e ao mesmo tempo à antena, que irá irradiar o sinal para o ambiente. O eco recebido (Tp) depois de encontrar
o alvo é então misturado com uma parte do sinal que foi transmitido, produzindo assim um sinal de batida (Tb) a uma
frequência (fb), sendo esta, proporcional ao tempo (Tp) de ida do pulso gerado e de retorno à antena conforme a Figura 4
(BROOKER, 2005).
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Figura 4 - Diagrama de blocos de um radar de onda contínua modulada em frequência.
A modulação de sinais consiste em converter um sinal de banda básica em um sinal de banda passante. De
outro ponto de vista, a modulação varia certos parâmetros de uma onda portadora senoidal de acordo com o sinal
modulador. A Figura 5 demonstra um sinal sendo modulado à partir de um sinal digital. Nota-se que a onda portadora,
aquela que carrega a informação, modifica seu estado à partir da janela do sinal digital recebido, isso confere a transmissão
do sinal em uma determinada faixa ou banda.

Figura 5 - Sinal modulado. Fonte: (POZAR, 2009). Adaptado.
Segundo Haykin e Van Veen (2001), alguns fatores devem ser considerados na modulação, entre eles a
relação entre frequência de modulação e energia. A redução da frequência de modulação eleva a energia disponível pois
dentro da janela de um sinal RF específico haverá maior quantidade de informação da portadora. Isto entretanto pode
diminuir a resolução e alcance. De outro modo, a elevação da frequência de modulação eleva a resolução e reduz a janela
do sinal RF, reduzindo com isso a energia e consequentemente ocasinonando perda de informação da onda portadora.
Radares de onda continua (CW) não carregam nenhuma informação. Para carregar informação é necessário
modular o sinal. Quando é utilizada a modulação em frequência (FM) podem ser carregadas informações em baixa
potência (ou seja, miliwatts a watts), que podem possuir alta resolução. Para reconstruir o sinal original é necessária uma
etapa de demodulação (POZAR, 2009).
Segundo Skolnik (2008), um tipo importante de pulso de radar FMCW é a varredura linear de FM, neste caso, a
distância a um alvo pode ser encontrada detectando a diferença de frequência entre os sinais de radar emitidos e
recebidos. A distância também é referida como frequência de batimento, sendo que a análise dos sinais no domínio da
frequência fornece informações mais relevantes e também mais fáceis de serem adquiridas, pois geram uma ampla
variação de frequências e harmônicas. Os métodos no domínio do tempo, no caso de radares que utilizam ondas
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eletromagnéticas viajando na velocidade da luz, podem gerar atrasos muito curtos, necessitando de sistemas de resposta
para medição dos tempos de atraso ultra rápidos, na ordem de 10-12 s. A relação entre a frequência de emissão e o tempo
de retorno dos pulsos é apresentada na Figura 6.

Figura 6 - Principio do radar de onda contínua modulada em frequência demonstrando a relação linear entre frequência e
tempo.
Sendo que:
𝑡 = Tempo de retorno do pulso, (s).
𝑅 = Distância entre o sensor e o alvo, (m).
𝑇 = Período de amostragem do sinal, (s).
𝑐 = Velocidade da luz, (3 x 10 ms-1).
Skolnik (2008) descreve a Equação 6, através da qual as batidas de sinal de um radar podem ser expressas.
(6)

𝑆 = 𝑨𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜃)
Sendo que:
𝑆 = Batida de sinal. (Hz/m)
𝑨 = Amplitude do sinal (v).
𝜔 = (2𝜋𝑓) = Frequência angular do sinal (rad/s).
𝜃 = Ângulo de defasagem entre os sinais.

Trabalhos realizados por Rouveure, Faure e Monod (2002) descrevem uma implementação nas equações
que regem o fenômeno de batidas de sinal de um radar FMCW, para curtas distâncias, onde a utilização de um sinal
triangular ou em rampa define a modulação do sinal de transmissão (Equação 7). Os autores destacam que a análise
de batida de frequências definida como 𝐹 , é proporcional à distância entre o sensor e o alvo e para pequenas
distâncias, pode se desprezar o segundo termo da Equação 7, utilizando de forma precisa a Equação 8.

𝑆 = 𝑘 ∗ 𝑉 𝑉 𝑐𝑜𝑠 2𝜋 4𝛥𝐹𝐹

𝑡 + 4𝜋𝐹
𝑅

𝐹 = 4𝛥𝐹𝐹𝑚 𝑐

− 8𝜋 ∗ 𝛥𝐹𝐹 ( )

(7)

(8)
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Sendo que:
𝑆 = Batida do sinal, (Hz/m).
𝑘 = Constante do sistema, (v/Hz)
𝑉 = Tensão do sinal emitido, (v).
𝑉 = Tensão do sinal de resposta, (v).
𝛥𝐹 = Variação de frequência, (Hz).
𝐹 = Frequência Modulada, (Hz).
𝑅 = Distância entre o alvo e sensor, (m).
𝑐 = Velocidade da luz no meio, (3 x 10 ms-1).

𝐹 = Frequência de batida, (Hz).
Após a recuperação do sinal de batida de frequências, o mesmo passa por um filtro passa baixas (FPB),
onde as componentes de alta frequência do sinal são eliminadas e passam por uma etapa de amplificação.
Posteriormente um sistema digitaliza o sinal analógico proveniente da batida de sinal recebida. Após o sinal ser
digitalizado é necessário fazer a demodulação, que consiste em separar a informação proveniente da onda portadora,
que se encontra na faixa de micro-ondas, do sinal modulador.
Na Figura 7 é apresentado um exemplo de sinais com pulsos de curta duração comumente utilizados em
sistemas que requerem alta eficiência na resposta e operam de forma dinâmica com modulação. Esse tipo de
procedimento é possível devido ao avanço das tecnologias de conversão de sinais analógico x digital, permitindo
implementações diretas nos radares.

Figura 7 - Sinais pulsados e utilizados em radares. (SCHEER, HOLM, 2010). Adaptado.
As amostras do sinal digitalizado se encontram no domínio do tempo, sendo então necessário converter
os sinais para o domínio da frequência, onde a informação será mais facilmente processada e fornecerá maior
precisão nas informações. Assim, é necessário o uso de uma Transformada Rápida de Fourier, também conhecida
como FFT, onde as batidas de frequências presentes na onda portadora, que se encontram na faixa de micro-ondas,
serão demoduladas, permitindo a detecção de picos que representam a distância entre o sensor e o alvo (SKOLNIK.,
2008; ROUVEURE, FAURE, MONOD, 2002; SCHEER, HOLM, 2010).
Os sensores micro-ondas possuem características similares ocorrendo entretanto alterações em sua
constituição em função do meio, material ou alvo considerado. Há diversas aplicações que utilizam sensores micro-ondas.
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Botros et al. (1984) desenvolveu um um sistema de radar FMCW de curta distância com frequência de operação entre 1 e
2 GHz para detectar a presença de objetos incorporados em paredes de tijolo. A sensibilidade de detecção do sensor foi
ajustada através do processamento do sinal digital permitindo a detecção de hastes de metal e pequenas cavidades
preenchidas com ar.
Kim (2016) demonstrou o uso de modulações em rampa e em distintas frequências para radares FMCW que
operam nas mesmas bandas como estratégia para evitar as interferências. Avaliou o efeito da estratégia de modulação
através da simulação para a identificação de alvos se deslocando em velocidades e a distâncias distintas e demonstrou que
mesmo funcionando em bandas idênticas é possível obter um intervalo de identificação específico de cada um dos
radares, conforme ilustrado na Figura 8.

Figura 8 – Sinal fornecido no dominio do tempo para diferentes modulações. Fonte: (KIM, 2016), adaptado.
Para demonstrar a assinatura proveniente de cada um dos alvos, os pesquisadores realizaram um processo de
correspondência no domínio da frequência, estimando assim a distância com maior precisão, como pode ser visto na
Figura 9.

Figura 9 – Gráfico para as distâncias de 300 m e 600 m, no dominio da frequência. Fonte: (KIM, 2016), adaptado.
Para a geração de formas de ondas é necessário um dispositivo que seja versátil, permitindo o ajuste de sinais
para situações de uso distintos. Um dispositivo presente nos radares modernos é o oscilador controlado por tensão
(VCO), dispositivo em que a frequência instantânea de saída varia de acordo com a diferença de tensão na entrada de seus
terminais. Na Figura 10, x(t) é a entrada de tensão e y(t) a saída do sinal oscilante, onde as formas de onda usuais na saída,
são a quadrada, triangular e a senoidal (CAMILO, YABU-UTI e YANO, 1986).
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Figura 10 - Oscilador Controlado por Tensão (VCO).
Para o VCO temos a seguinte definição:
𝑓𝑒 = 𝑓𝑠 + 𝐾. 𝑥(𝑡)

(9)

Sendo que:
𝑓𝑒 = Frequência instantânea da saída.
𝑓𝑠 = Frequência quiescente de oscilação.
𝐾 = Constante do VCO.
Observa-se na Figura 11, que 𝑓𝑒, varia linearmente com a entrada 𝑥(𝑡), além disso quando 𝑥(𝑡) é nulo, 𝑓𝑒 é
a frequência quiescente 𝑓𝑠.

Figura 11 - Curva característica do VCO.
No caso em que x(t) é um sinal de informação o processamento efetuado pelo VCO, também pode gerar um
tipo de modulação muito conhecido e denominado modulação em frequência (FM).
Antenas são necessárias à emissão e recepção do sinal em radares. São caracterizadas em termos de ganho e
diretividade ambos classificados à partir da análise de irradiação da antena. Segundo Pozar (2005), a diretividade de uma
antena é uma medida que indica sua capacidade de concentrar energia de RF em um subconjunto de direções e não em
todas as direções igualmente. Um método comum para especificar a diretividade da antena é a largura de faixa conhecida
como BW, conferido pelo deslocamento angular entre os pontos no lóbulo principal.

25

Em um sistema de antena ideal, 100% da energia irradiada está no lóbulo principal e não há outros lóbulos,
porém em antenas reais, anomalias de construção e instalação causam lobos adicionais menores, tais como os lobos
laterais e o lóbulo traseiro, que causam interferências no sistema quando não estão dentro dos limites calculados.
Outro fator importante é que o eixo de simetria, às vezes chamado de eixo de alinhamento dos lóbulos, pode
ou não coincidir com o eixo mecânico da antena. Se os dois não coincidirem, o que geralmente acontece de forma não
intencional, haverá uma diferença angular que será referida como um erro de Boresight e deve ser levada em consideração
na medição das direções do alvo. Outro fator relevante na especificação de uma antena é a intensidade de radiação,
podendo a mesma ser plotada de várias maneiras, como por exemplo, de forma polar, retangular, por densidade de
potência ou intensidade de tensão, conforme a Figura 12 ( SKOLNIK, 2008).

Figura 12 - Gráfico polar de irradiação de uma antena. Fonte: SKOLNIK (2008). Adaptado.
Para uma capacidade de longo alcance e alta sensibilidade dos radares, a seção transversal de um radar
(RCS) se torna um dos quesitos mais importantes a se considerar. No espaço livre, o campo distante, que é a região de
alcançe do lóbulo principal, para a maioria das antenas cai de acordo com a lei do inverso do quadrado. Logo o campo
próximo da antena, região da antena que contém mais energia que o campo distante por causa de sua proximidade do
elemento radiador da antena. A distância mínima até a borda do campo próximo é uma função do comprimento de onda
dos sinais irradiados e também das dimensões da antena.
Segundo Carr e Hippisley (2011), o desempenho de uma antena é afetado pela dispersão da radiação da
onda plana que ocorre em grande parte pelo efeito de borda e erros de contorno do alvo, uma vez que se a
distribuição de fase não for uniforme dentro de uma abertura plana haverá um alargamento do lóbulo principal e
com isso uma redução da amplitude do sinal gerando erro de medição, o que requer cuidado quando na construção
de radares para identificar objetos com características distintas.
Para uma determinação prática do ângulo de irradiação de uma antena, uma superfície refletora pode ser
movida frente aos eixos de simetria da antena, onde cada raio adicional pode ter um ganho quase total e feixes
adjacentes podem ser comparados entre si para interpolar o ângulo e estimar o lóbulo principal da antena
(SKOLNIK, 2008).
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Peixoto et al. (2005) desenvolveu e caracterizou a refletividade de alvos planos de alumínio de 0,2 m x 0,2
m e de 0,5 m x 0,5 m. O experimento foi realizado dentro de uma câmara anecôica e os alvos foram colocados frente
ao lóbulo principal e deslocados perpendicularmente. Os resultados demonstraram que para as placas de 0,2 m x 0,2
m houve uma maior incidência de lóbulos inferiores e com isso o ganho do sinal diminui, para as placas de 0,50 m x
0,5 m os lóbulos inferiores foram desprezíveis e consequentemente o ganho do sinal não sofreu interferências. Tal
fato é explicado pelos efeitos de reflexão nas bordas dos alvos e uma condição de contorno sugerida se dá com o
aumento da área da seção transversal do objeto a ser analisado (Figura 13).

Figura 13 - Diagramas de reflexão do sinal de radar para diferentes frequências; em 1 refletividade de uma onda
eletromagnética na frequência de 8GHz para alvo de 0,2 m x 0,2 m; em 2 refletividade de uma onda eletromagnética
na frequência de 10 GHz para alvo de 0,2 m x 0,2 m; e, 3 refletividade de uma onda eletromagnética na frequência
de 12 GHz para alvo de 0,2 m x 0,2 m e em 4 refletividade de uma onda eletromagnética na frequência de 12 GHz
para alvo de 0,5 m x 0,5 m. Fonte: Peixoto et al. (2005), adaptado.
Segundo Carr e Hippisley (2011) para alterar o ângulo de irradiação de antenas é possível utilizar cones
direcionadores, como aqueles apresentados na Figura 14 .

Figura 14 - Modelos de cones direcionadores. Fonte: (CARR, HIPPISLEY, 2011).
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Rumsey (1958) demonstrou que se a forma da antena for inteiramente determinada por ângulos o
desempenho é independente da frequência. Segundo Bawer et al. (1960), mesmo que a espiral logarítmica seja a única
antena planar independente de frequência, a espiral de Arquimedes pode ser vista como uma espiral logarítmica, com uma
taxa de crescimento infinitesimalmente pequena, justificando assim o seu uso e as teorias já consolidadas. Na Figura 15 é
apresentado um modelo de antena em espiral de Arquimedes.

Figura 15 - Antena em modelo de espiral de Arquimedes.
O mixer ou misturador é um dispositivo eletrônico usado em receptores de radiofrequência (RF),
normalmente para misturar um sinal de RF que é inserido em seus terminais, e à partir dessa interação, fornecer um sinal
da diferença entre as frequências (F1- F2), a sua representação esquemática de um mixer é apresentada na Figura 16.

Figura 16 - Representação de um mixer.
O mixer possui três portas distintas, F1 representa a entrada RF de referência do mixer, onde é conectado um
oscilador local de frequência relativamente alta, na faixa de micro-ondas, F2 é a entrada do sinal a ser comparado, o
terminal F0 é a saída do sinal, que fornece a diferença entre os sinais, também denominada de frequência intermediária
(IF).
Na saída do mixer também pode aparecer a diferença entre os harmônicos das frequências misturadas, e isso
gera sinais espúrios indesejados em um sistema de precisão. Para minimizar os sinais espúrios são utilizados filtros que
irão atenuar e eliminar ruídos. Após esta etapa os sinais são amplificados, pois os processos que ocorrem dentro do
dispositivo e também durante a filtragem consomem energia e com isso reduzem sua eficiência, não fornecendo níveis
suficientes para a etapa de demodulação do sinal recebido (POZAR, 2009).
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2.3. Aplicação de radares na agricultura
Henry et al. (2017) utilizaram um sistema micro-ondas de 24 GHz para produzir imagens e estimar a
quantidade de uvas dentro de um vinhedo, sendo possível fazer tal estimativa mesmo que na presença de folhas, madeira
ou mangueiras de irrigação. Para tal um algoritmo baseado na detecção de contorno foi aplicado à imagem fornecida pelo
radar, e com isso um parâmetro denominado fator de espalhamento foi definido para classificar os níveis de eco das
micro-ondas após retornarem das uvas.
Rouveure, Faure e Monod (2002) desenvolveram um medidor de distância de curto alcance em aplicações
agrícolas, em particular para medição da profundidade de trabalho no preparo do solo. O dispositivo sensor foi fixado a
uma distância de 0,75 m do solo com precisão obtida em torno de 5 mm, e se utiliza a frequência do sinal de batida para a
análise. As medições foram realizadas em tempo real com um veículo se movendo em solo exposto sendo realizadas
comparações com um sensor infravermelho para validação, conforme ilustrado na Figura 17. Os autores também relatam
que restrições operacionais do ambiente, como poeira, chuva, lama, turbulência não afetam o radar FMCW tornando a
ferramenta viável sendo ainda de baixo custo.

Figura 17 - Comparação entre dados de um sensor micro-ondas FMCW e infravermelho em solo nú. Fonte:
(ROUVEURE, FAURE, MONOD, 2002), adaptado.
Há ampla literatura explorando a interação entre a radiação em micro-ondas e biomassa. Vários são os fatores
que influenciam no retroespalhamento das micro-ondas, e o conhecimento de tais fatores fornece informações para as
previsões de parâmetros biofísicos de uma cultura, como por exemplo, a biomassa acima do solo. Quando moléculas são
atravessadas por um campo eletromagnético na faixa de micro-ondas ocorre a polarização, provocando a rotação do
dipolo e condução iônica (THOSTENSON E CHOU, 1999). As propriedades dielétricas dos materiais dependem de
fatores como a composição molecular e características físicas do mesmo, apresentando comportamento variável também
em função da frequência da radiação (NELSON, 1992).
O desenvolvimento de novos sensores para aquisição de dados nos níveis orbital e aero-transportado com
resoluções cada vez maior requer informações mais detalhadas sobre o comportamento espectral dos alvos agrícolas sob
condições de campo ou laboratório (GENÚ, DEMATÊ E FIORIO, 2010).
Outro trabalho utilizando radares nas bandas L, C e X realizado por Kim et al. (2013) consistiu em monitorar
continuamente o crescimento da soja ao longo de uma estação, sendo que um sensor proximal foi instalado em uma
estação fixa, operando em múltiplas frequências, as antenas foram dispostas frente a cultura em um ângulo de 40°. Foram
utilizados os dados de retroespalhamento adquiridos a cada 10 min. Com isso foi possível analisar as relações entre as
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assinaturas das bandas L, C e X, e os parâmetros biofísicos da cultura. Os pesquisadores relatam que no caso de plantas
de soja maduras, o sinal de radar é refletido a partir do topo do dossel, neste caso um único salto domina o sinal de
retroespalhamento, onde para a banda X foi menor do que para as bandas L e C. A interação entre o dossel e o solo
diminuiu com o aumento da frequência, logo os comprimentos de onda mais longos, “menores frequências”, são capazes
de penetrar mais profundamente na vegetação. O estudo também relata que a dispersão de volume foi maior na banda X,
isso acontece quando o sinal do radar é capaz de penetrar na copa da cultura e é então espalhada várias vezes dentro da
vegetação. O salto duplo para a banda X, foi menor, isso ocorre quando um sinal de radar é refletido uma vez pela
superfície do solo e posteriormente pelo dossel da vegetação, caules ou folhas. Tais diferenças entre os resultados
experimentais podem ser devidas às variações na estrutura da cultura, condições climáticas, tipos de culturas e parâmetros
do sistema. Com base nessas informações os autores concluíram que o retroespalhamento estava respondendo melhor às
mudanças associadas ao crescimento da vegetação.
O mapeamento da vegetação com emprego de radares que operam nas bandas L, C e X apresentam
limitações. Os trabalhos demonstram que na banda X as micro-ondas penetram a parte superior da copa de árvores, logo
o retroespalhamento do radar nesta banda está relacionado apenas à camada superior do dossel. A banda C consegue
penetrar nas folhas, porém não consegue atravessar os ramos, enquanto a banda L penetra em folhas e pequenos ramos,
não apresentando penetração em troncos (DOBSON et al., 1992; LE TOAN et al., 1992; IMHOFF, 1995; SANTOS et
al., 2002).
Trabalhos de Singh et al. (2003) demonstraram a eficiência da radiação micro-ondas na banda X quando
relacionados aos efeito da altura e rugosidade do solo, onde o coeficiente de dispersão de uma superfície é governado
pelas propriedades dielétricas do mesmo, pois uma determinada superfície pode parecer muito áspera para uma onda
óptica, porém para as micro-ondas ela se torna muito suave devido a seu pequeno comprimento de onda. Foram
analisados cinco diferentes campos, onde o sensor foi embarcado em uma plataforma localizada a três metros do solo,
sendo possível ajustar ângulos de 20° à 70°. Neste experimento foi observado que o coeficiente de dispersão diminui
conforme aumenta-se o ângulo de inclinação do sensor. Outro fator observado foi que quanto maior a rugosidade do
terreno, havia maior coeficiente de dispersão. Verificou-se que o coeficiente de dispersão é um dos parâmetros sensíveis
para a determinação de alturas e rugosidade do solo. Vários pesquisadores desenvolveram modelos teóricos de
espalhamento, mas todos os modelos têm suas limitações, pois existe uma dificuldade na descrição das estruturas do solo
(KIM et al.,2013; SINGH et al., 2003; HORNBUCKLE et al., 2003).
Os problemas descritos necessitam de métodos que possam estimar de forma precisa o estado dinâmico,
baseados em modelos estocásticos. A solução para estes casos é dada pela teoria da filtragem ótima, onde trabalhos
importantes vêm sendo desenvolvidos, como a filtragem de Wiener para processos estacionários e o filtro de
Kalman-Bucky (KF), que representa o filtro ideal quando o estado é dinâmico (HÜTT e WALDHOFF, 2018).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi dividido em seis etapas. Em um primeiro momento (i) foi desenvolvida a eletrônica necessária, na
sequência (ii) procedeu-se à caracterização do campo de visada e sensibilidade do sensor micro-ondas, (iii) análise de
sinais, (iv) coleta de dados de distância em ambiente controlado, (v) coleta de dados em condição de campo e (vi)
coleta em lavoura.
Para mensurar o porte de plantas sem influência da distância do sensor em relação ao solo e às mesmas, adotouse a estratégia de mensurar as distâncias entre o sensor e o solo e entre o sensor e o dossel das plantas. Para tal foi
necessário desenvolver eletrônica capaz de mensurar de modo independente tais distâncias, o que foi possível ao
utilizar frequências de modulação distintas para uma mesma fonte de radiação de ondas curtas e obter frequências de
batidas proporcionais às distâncias. A subtração de um sinal de batida de frequência do outro permitiu obter uma
diferença de batidas proporcional à altura das plantas (Figura 18).

Figura 18 – Na parte superior esquema representativo dos componentes utilizados no sistema e na parte inferior sua
utilização como sensor próximal a bordo de um veículo agrícola.
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3.1. Desenvolvimento da eletrônica
3.1.1. Sequência de processos
A eletrônica, na primeira etapa (i), foi desenvolvida no Laboratório de Instrumentação Eletrônica (LIE),
localizado no Departamento de Engenharia de Biossistemas ESALQ/USP. A Figura 19 descreve os passos
necessários para a aquisição dos sinais através do sistema radar FMCW construído.

Figura 19 - Etapas de geração, transmissão, recepção e demodulação do sinal analisado.
O primeiro passo consiste em gerar pulsos de curta duração, necessários à modulação de um sinal na forma
dente de serra. O sinal modulado aciona o oscilador que gera as micro-ondas portadoras e que enviam
simultaneamente um sinal modulado em frequência para a antena transmissora “TX” e para o misturador “mixer”
embarcado no sensor que tem a função de misturar os sinais enviados com os recebidos pela antena receptora “RX”
e fornecer uma frequência intermediária “IF”, da informação que foi carregada durante o tempo de voo da onda
eletromagnética na faixa X de micro-ondas “10GHz”. Os sinais passam por uma etapa de filtragem (Apêndice A)
dos sinais visando manter apenas aqueles adequados para a análise da resposta em frequência. A etapa seguinte é a
amplificação do sinal analógico recebido, (Apêndice B) seguida pela digitalização do sinal amplificado. O sinal
amostrado é enviado para um circuito de captura de fase “PLL”, (Apêndice C) que responderá pela demodulação do
sinal, realizando na sequência a comparação entre os sinais e fornecendo a diferença de fase e de frequência angular.
Os pulsos assim decodificados são processados e armazenados com a plataforma microcontrolada Arduino. O
processamento permite o cálculo da batida de frequência correspondente entre a distância do sensor micro-ondas até
o alvo que se deseja medir.

3.1.2. Componentes utilizados
Plataforma Microcontrolada Arduino
A plataforma Arduino (Figura 20) é um sistema com capacidade de controlar e interagir com diversos
componentes eletrônicos como por exemplo redes de sensores, em que os sinais adquiridos são processados e em
função da programação interna a plataforma permite o acionamento de outros dispositivos que pode ser feita
fisicamente por atuadores ou de forma visual, por mostradores da informação, como displays e monitores
(MCROBERTS, 2010 ).
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Figura 20 - Plataforma microcontrolada Arduino.
O sistema Arduino consiste em um microcontrolador ATMEL, de código aberto e linguagem padrão,
baseada em C/C++ e em softwares e hardwares livres, permitindo seu uso como gerenciador automatizado de
dispositivos de aquisição de dados de sensores de entrada ou de saída. A plataforma é dotada de uma fonte de
alimentação, uma entrada USB para comunicação com a serial do computador, pinos para comunicação digital e
também para comunicação analógica. Logo, a plataforma física é necessária para prover o suporte estrutural para o
funcionamento do sistema, permitindo que haja a comunicação entre os seus terminais e outros dispositivos, além da
transmissão de informações através das portas de acesso à placa (MONK, 2010).
Possui também um Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE), que tem como finalidade facilitar a
sua operação através de um computador comum, sendo um dos motivos que fazem com que a mesma se torne tão
difundida. Outra característica é que tanto o hardware quanto o software possuem código fonte aberto, favorecendo
a utilização da plataforma em projetos, pois reduz custos adicionais.
Neste projeto a plataforma foi utilizada devido a expansão e integração da mesma para os diversos meios
científicos e também pelo seu baixo custo. A função foi a de fazer a aquisição dos sinais, o pré-processamento e
enviar os resultados obtidos pela porta serial do computador, que posteriormente poderá ser substituído por outro
sistema de armazenamento de dados como por exemplo o Datalogger, presente nos tratores.
Sistema sensor de microondas
Para o envio e recepção das microondas foi empregado um sistema sensor industrializado modelo HB 100
(AgilSense, Singapura), (Figura 21). Trata-se de um dispositivo compacto que opera na banda X, em uma frequência de
aproximadamente 10 GHz e com potência tipica de 15 dBm, consistindo de um oscilador, um mixer e duas antenas
sendo que uma delas transmite o sinal (TX) e a outra é responsável pela recepção do mesmo (RX). Um terminal
denominado IF, fornece a diferença de frequências entre o sinal emitido e o recebido. O módulo utiliza uma tensão de
alimentação de 5 V e pode operar de forma pulsada ou contínua dependendo da configuração do sistema eletrônico de
acionamento.
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1)

2)

Figura 21 - Detalhes do Sensor HB100: em 1) sensor e o respectivo diagrama de blocos, em 2) diagrama de irradiação das
antenas.
Antena direcional
Analisando a Figura 21, em 2, percebemos que o sensor micro-ondas HB 100 possui um campo de visada que
abrange uma área muito extensa. Foi então realizado uma etapa (ii), isso para reduzir o campo de visada do sensor
através do desenvolvimento de uma antena direcional. Dentre as configurações de antena pesquisadas foi
identificado o modelo em espiral de Arquimedes, que fornece um lobo frontal mais homogêneo e com maior
concentração de energia em sua frente de onda principal. Para o projeto da antena foi utilizado o software Antenna
Magus (CST Studio). Com os critérios estabelecidos a antena foi construída em uma placa de fenolite cobreada, pelo
processo de corrosão da placa (Figura 22). Após a construção, a mesma foi implementada no sensor micro-ondas.

Figura 22 - Na esquerda placas de fenolite corroídas e demonstrando a forma das antenas e à direita antenas prontas
posicionadas em invólucro.
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Para concentrar o campo de observação do sensor e reduzir interferências externas e proteger a antena foram
implementados cones direcionadores para TX e RX. Carr e Hippisley (2011) demonstraram que a onda
eletromagnética tende a se expandir de uma forma esférica crescente e que o campo próximo da antena concentra
mais energia e que também irá reduzir sua eficiência de acordo com a lei do inverso do quadrado da distância.
Considerando a maior parte das condições de utilização do sensor, definiu-se um alcance desejado de 4 m e um
campo de observação de 0,5 m nesta distância. O cálculo da abertura de varredura do sensor foi realizado
empregando cálculo trigonométrico, obtendo-se um ângulo sólido de abertura dos cones direcionadores de 7,15°. Na
Figura 23 é apresentado um diagrama demonstrando o arranjo.

Figura 23 - Arranjo sensor alvo.
O material comumente utilizado para a construção de direcionadores é o cobre, porém o bronze foi utilizado
devido a sua facilidade de usinagem, e também por ser caracterizado como opaco, não absorvendo energia
eletromagnética (Figura 24).

Figura 24 - Cones direcionadores construídos para o sensor.
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Após a construção da antena em espiral e do cone direcionador, foi construída uma blindagem eletrostática
para o sensor micro-ondas visando evitar a influência de radiação externa no circuito eletrônico e uma possível
geração de ruído no sinal recebido. Foi empregada uma caixa de metal, mantendo somente os terminais para antenas,
alimentação e aquisição dos sinais recuperados do terminal IF do mixer (Figura 25).

Figura 25 – Encapsulamento do sensor micro-ondas com as antenas e cones direcionadores montados.
Após os testes realizados em ambiente controlado notou-se a necessidade de construir uma blindagem
eletrostática para armazenar o sistema e.g. placas eletrônicas de sinais desenvolvidas e placa de aquisição e
comunicação, composta pela plataforma Arduino. Com isso visou-se reduzir os efeitos das condições ambientais e da
ocorrência de interferências de campos eletromagnéticos. Uma caixa de aço com 0, 2 m de largura por 0,2 m de
comprimento e 0,06 m de altura foi confeccionada (Figura 26).

Figura 26 - Blindagem eletrostática do sistema, em 1, vista superior da blindagem, em 2, sistema já montado dentro
da blindagem, em 3, sistema conectado sendo testado e enviando sinais pela serial do computador, em 4, instalação
em barra para a coleta em campo.
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3.2. Desenvolvimento das antenas
Após a montagem do sensor no seu encapsulamento, foi necessário verificar o campo característico de
atuação. Esta etapa foi realizada no galpão de máquinas do departamento de Engenharia de Biossistemas da
ESALQ/USP. O sistema sensor foi estacionado a 5 m de uma parede de alvenaria, apoiado em um pedestal a uma
altura de 1,50 m do solo. Uma placa de fibra de madeira (MDF) com as dimensões 1,3 m x 1,8 m e espessura de 0,03
m de espessura, foi movimentada na frente do sensor em distâncias controladas de 0,50 m, 2,0 m e 4,0 m. Para cada
uma das distâncias estipuladas a placa também se deslocava perpendicularmente a linha central de campo de
irradiação em passos de 0,10 m, conforme demonstrado na Figura 27.

Figura 27 - Caracterização do campo de ação do sensor.
Para demarcar a linha central do sensor, foi colocado um laser no mesmo, onde o feixe do laser foi direcionado
para a parede frontal, marcando com isso a posição central do sensor na parede e reduzindo assim o erro de
Boresight descrito por Skolnik (2008).
Foram feitas medições referentes a tensão elétrica de resposta do sinal, quando a placa era deslocada
frente ao sensor, isso nas posições descritas anteriormente. Tal procedimento utiliza a intensidade de tensão elétrica,
descrito por Skolnik (2008) como sendo uma das formas de caracterizar o lóbulo da antena. Ambos os lados do
mesmo foram aferidos na horizontal “Azimute” e posteriormente o sensor foi girado em um ângulo de 90º graus,
para que também fosse realizada a aferição no outro eixo do sensor, posição vertical também denominada
“Elevação”, caracterizando o feixe de irradiação em 3 dimensões e gerando assim um diagrama de irradiação do
sensor, permitindo obter a área de pegada do sensor, ou “footprint”.

3.3. Análise de sinais
A etapa (iii), referente a coleta de informações do sistema durante o desenvolvimento e análises prévias
foram feitas utilizando um ociloscópio MSO 2014 B (Tektronix, EUA), 100MHZ com 4 canais (Figura 28). Foram
testadas as etapas de geração de pulsos de sinal, modulação, recepção, amplificação, digitalização e demodulação dos
sinais. A partir das respostas obtidas nesta etapa foram implementados algoritmos que fornecem com precisão e
rendimento o registro na plataforma microcontrolada Arduino, isso consolida as análises mais detalhadas do
processo para o seu devido processamento.
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Figura 28 - Osciloscópio utilizado na etapa de desenvolvimento da eletrônica.

3.4. Mensuração de distância em ambiente controlado
Para avaliar a relação entre a batida de sinal (Sb) e as distâncias do sensor em relação ao topo de plantas e em
relação à superfície do terreno, procedeu-se etapa (iv), realizando ensaios em condição controlada. Nesta etapa
também foram definidas as frequências de modulação do sinal de modo a obter maior sensibilidade para um e outro
tipo de alvo (Figura 29).

Figura 29 - Sinais coletados no osciloscópio. No canal 1, detalhe em vermelho, o sinal modulado, no canal 2 resposta
analógica do sensor, no canal 3 sinal digitalizado. Na parte superior o canal 4 fornece a demodulação que contém a
informação de distância do alvo. A amplitude do sinal analógico é destacada entre os valores apresentados.
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As Frequências de modulação estabelecidas para melhor rendimento, foram de 1560 Hz (F1) para interação
com o topo das plantas e de 500 Hz (F2) para interação com a superfície do terreno. O ensaio para verificar a relação
entre (Sb) da Frequência de modulação 1 e a distância ao alvo utilizou a configuração apresentada na Tabela 1, sendo
realizadas três repetições para cada posição.
Tabela 1 – Arranjo utilizado para avaliar a relação entre a batida de sinal (Sb) e a distância ao alvo para a modulação
em 1560 Hz.

Frequência de modulação Distância ao alvo, m
0,5
1,0
1560 Hz
2,0
3,0
4,0

Para a Frequência de modulação F2 além de afastar o sensor em relação ao alvo foi utilizado um obstáculo em
posições intermediárias entre o alvo e o sensor, com a finalidade de analisar interferências, Tabela 2, sendo realizadas
três repetições para cada posição, Figura 30. Como obstáculo, foi utilizada uma placa de madeira (MDF) que contém
as medidas de 1,30 m x 1,80 m e com 0,03 m de espessura buscando com isso simular uma condição extrema, em
que a permissividade é baixa.
Tabela 2 – Arranjo utilizado para avaliar a relação entre a batida de sinal (Sb) e a distância ao alvo para a modulação
em 500 Hz.

Frequência de modulação Distância ao alvo, m Distâncias ao obstáculo, m
1,0
0,5
2,0
0,5
3,0
0,5
4,0
0,5
2,0
1,0
500 Hz
3,0
1,0
4,0
1,0
3,0
2,0
4,0
2,0
4,0
3,0
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Figura 30 – Em 1, bancada montada para a aquisição dos sinais recebidos do sensor, em 2, temos os componentes
utilizados para a análise da resposta, em 3, a disposição do sensor frente ao alvo, em 4, pode-se perceber a placa de
MDF utilizada como alvo.

3.5. Mensuração da altura em condição de campo
A etapa (v), validação em condições de campo, teve o objetivo de avaliar o desempenho do sensor quando
utilizado em uma situação real, de forma dinâmica, com as interferências e ruídos existentes em campo. O
experimento foi realizado no Departamento Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP em uma área plana e
gramada, com latitude de 22º 44’ 48’’S e longitude de 47º 37’41’’ W. A temperatura média da região é de 37,5 ºC, nos
meses mais quentes e de 18 ºC nos meses mais frios. O solo da área experimental foi classíficado como Argissolo
Vermelho Amarelo Distrófico Arenoso (EMBRAPA, 1999). Inicialmente foram feitas demarcações no solo, para
orientar o posicionamento de alvos e o direcionamento do trator que carregava o sistema sensor. Para a realização do
experimento foi utilizado um trator de marca Massey Fergusson, modelo 4283 compacto, com 85 CV de potência. A
velocidade de operação do trator foi aferida com um tacômetro digital de marca Minipa e modelo MDT 2244,
colocado na TDP do trator para medir a rotação do motor e correlacionar com o tacômetro digital disposto no
painel do trator. Foram selecionadas marchas e rotações que permitissem obter as velocidades de 1,3 m s-1, 2,0 m s-1
e 3,1 m s-1.
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Uma haste metálica foi presa à estrutura de proteção contra capotagem do trator e serviu como suporte para o
sensor que foi posicionado a uma altura de 2,3 m do solo e a uma distância de 1,5 m do ponto mais externo da lateral
do trator (Figura 31).

Figura 31 – Esquema da operação do sistema em campo demonstrando a posição relativa do sensor em
relação ao trator.
Foram distribuídos 8 alvos, compostos por caixas de papelão com alturas entre 0,20 à 1,15 m e dimensões
conhecidas, espaçadas entre si aleatoriamente ao longo de um percurso de 50 m. O trator percorreu o trajeto em três
velocidades diferentes, sendo realizadas três repetições para cada velocidade descrita utilizando o mesmo arranjo dos
alvos (Figura 32). As caixas foram dispostas no centro da linha demarcada no solo. Foram medidas as distâncias
entre os alvos, isso para possibilitar a correlação das batidas de frequência obtidas pelo sensor nas posições em que
os alvos foram colocados dentro do percurso.
As informações foram coletadas pelo microcontrolador e enviadas ao microcomputador instalado na
cabine do trator. A Figura 32 demonstra o arranjo do experimento realizado e o processo de aquisição dos dados em
campo.
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Figura 32 – Posicionamento do sensor e experimento em campo. Em 1, a disposição do sensor montado no suporte
que foi implementado para o experimento, em 2, percurso demarcado para orientação do trator, em 3 e 4 disposição
dos alvos.
Os sinais referentes à batida de sinal do sensor foram coletados desde 10 metros antes do início do percurso e
10 metros após. Um algoritmo baseado em linguagem de programação “C” foi desenvolvido para fazer a aquisição
dos sinais. Posteriormente o código foi implementado na plataforma Arduino, permitindo a coleta das informações a
uma taxa fixa de 128 Hz tornando possível determinar a posição dos alvos no campo, referente à cada informação
armazenada, dada a velocidade de deslocamento ser fixa.
O sinal obtido do sensor foi digitalizado, armazenado e posteriormente processado através de uma transformada
de Fourier, aplicada para converter os sinais do domínio do tempo para o domínio da frequência durante cada ciclo
de varredura amostral.

3.6. Mensuração em lavoura
Apesar da identificação de pontos de melhoria nas etapas anteriores, considerou-se útil à análise do sistema
desenvolvido, uma etapa (vi), para comparação de suas medidas com aquelas de outro sensor amplamente utilizado
para mensurar a biomassa da parte aérea de plantas em condições de lavoura. Para tal, como pode ser observado na
Figura 33, foram acoplados lado a lado na mesma haste empregada na etapa anterior, o sistema em estudo e um
sensor óptico Crop Circle® ACS-210 (HOLLAND SCIENTIFIC, EUA) controlado pelo coletor de dados
GeoSCOUT GLS-420. Segundo o fabricante o sensor fornece leituras da reﬂectância do dossel nos comprimentos
de onda de 590 nm (âmbar) e 880 nm (infravermelho próximo), com ângulo de visada de 45°, o que permite uma
faixa de visada no alvo proporcional à distância entre o sensor e o mesmo.
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Figura 33 - Aspecto geral e detalhes da instrumentação na comparação das leituras do sensor. Em 1 vista geral da
porção da área utilizada, em 2 montagem dos sensores no trator, em 3 e 4 detalhe da variabilidade no porte de
plantas.
Ambos sensores foram alimentados com dados de posicionamento através de um receptor GNSS com precisão
submétrica da marca Novatel, operando em uma frequência de aquisição de 5 Hz. O trator se deslocou à velocidade
de 1,3 m s-1 em uma lavoura de milheto (Pennisetum glaucum) que se apresentava em estágio de pleno desenvolvimento
vegetativo. Passadas lado a lado, foram realizadas ao longo de uma porção da gleba em que se visualizava
variabilidade no porte das plantas. O conjunto de dados de reflectância no infravermelho próximo foi processado,
eliminando-se valores discrepantes de refletância descartando valores superiores à média mais três desvios padrão e
inferiores à média menos três desvios padrão. Utilizou-se o Sistema de Informações Geográficas Quantum GIS para
o processamento dos dados espaciais. No GIS empregou-se o classificador de legendas denominado quebras
naturais, que busca minimizar a variabilidade dentro das classes e maximizar entre as classes. Com base nas classes
geradas foram delimitadas porções que apresentavam cores dentro de uma mesma classe, sendo então obtidas nove
delimitações através de polígonos manualmente definidos. Os valores coletados pelo sensor desenvolvido e pelo
sensor de reflectância dentro de cada polígono foram então exportados e os dados foram processados em planilha
eletrônica. Os dados referentes à diferença de batidas de sinal foram processados através da transformada de Fourier
para obter um conjunto de batidas de sinais para cada uma das nove porções. Logo foi necessário aplicar um filtro
para eliminar parte dos ruídos identificados anteriormente nas etapas de campo, utilizando alvos conhecidos. O filtro
consistiu em agrupar o conjunto de batidas de sinal referente à porção selecionada e em seguida calcular os valores
referentes ao 90° percentil. Os valores assim obtidos foram relacionados através de análise de correlação e de
regressão àqueles das médias de reflectância para as nove porções.
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4. RESULTADOS
4.1. Eletrônica
O sistema eletrônico construído é apresentado na Figura 34, sendo alimentado por uma bateria de 12 v,
com corrente de 7 Ah. Apesar da estabilidade da fonte de energia, foi desenvolvido um circuito eletrônico, bloco 1,
responsável pela manutenção da tensão de trabalho dos dispositivos da placa em 5 v. Outro sistema de regulação
auxiliar pode ser visualizado no bloco 2 para regular a tensão em 10 v, visando alimentar dispositivos externos que
necessitem de tensões superiores a 5 V. O bloco 3 é responsável pela geração de pulsos e no bloco 4 é realizada a
modulação do sinal a ser transmitido e que irá fazer o acionamento do oscilador presente no emissor e receptor de
micro-ondas. O bloco 5 recebe o sinal proveniente do terminal “IF” do sensor de micro-ondas, para a filtragem,
amplificação e digitalização do sinal. No bloco 6 é realizada a demodulação do sinal.
O circuito construído foi responsável por gerar o sinal, fazer a modulação, a devida aquisição e
demodulação do mesmo, servindo também como interface entre o sensor micro-ondas e o microcontrolador
Arduino demonstrado como bloco 7, responsável pelo armazenamento e pré-processamento da informação.

Figura 34 - Eletrônica construída e microcontrolador.
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4.2. Antena e Direcionadores
O sensor micro-ondas HB 100 possui um diagrama de irradiação que abrange uma área muito extensa, e
em função disso foi reduzido o campo de atuação e visada do sensor, e.g. largura de faixa ou banda BW,
desenvolvendo uma antena direcional, direcionando a radiação emitida pelo sensor e reduzindo a área de contato e
consequentemente os ruídos externos ao lóbulo central.
O diagrama de irradiação da antena pode ser visto na Figura 35 que também apresenta o ganho da antena
simulada em sua frequência de operação.

1)

2)

Figura 35 - Diagrama de irradiação da antena simulada em 1) e curva ganho x frequência em 2).
Na simulação, foi verificado que a antena fornecia um ganho máximo de 4,51 dB. Segundo Carr e Hippisley
(2011), em um sistema de antena ideal, 100% da energia irradiada está no lóbulo principal, sendo que 3 dB é
considerado um ganho que fornece informações suficientes e sem interferências. A antena projetada respeitou este
critério, como notado em seu lóbulo calculado. Os resultados de ângulos determinados para a caracterização da área
de irradiação da antena são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Ângulos definidores do diagrama de irradiação do sistema sensor.

Posição
Distância cm
Ângulo°

Lóbulos principais
Lóbulos inferiores
Azimute
Elevação
Azimute
Elevação
Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita
20
30
30
30
10
20
20
10
2,86
4,28
4,28
4,28
11,3
21,8
21,8
11,3
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A partir dos valores da tabela acima, foi construido o diagrama de irradiação do sistema sensor, fornecendo
assim o campo de atuação do mesmo, como segue na Figura 36.

Figura 36 - Diagrama com os lóbulos da antena construída.
O campo de atuação do sensor ficou confinado na elipse em vermelho, existem também lóbulos menores nos
dois lados do sensor, isso foi percebido quando nas medições à curtas distâncias, como descrito por Johnson et al.,
(1969), que relata que próximo ao elemento radiador haverá mais energia.

4.3. Medidas em ambiente controlado
Em um primeiro momento foram verificadas as respostas com o sensor operando em modulação de 1560
Hz, visando ajustar um modelo de regressão, correlacionando a batida de sinal com a distância do sensor ao alvo a
ser medido e.g. o topo da vegetação. Com base nos dados obtidos nas três repetições realizadas e descritas na Tabela
4, foi possível calcular a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação para a modulação de 1560 Hz.
Tabela 4 – Estatísticas descritivas do comportamento da modulação na frequência F1 em cada distância.

Distância ao alvo, m
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0

Média
64,15
44,82
25,80
15,38
8,63

Desvio Padrão
1,79
1,77
0,02
0,05
0,07

Batida de sinal
Coeficiente de Variação, %
2,79
3,95
0,06
0,29
0,75
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Tanto o desvio padrão quanto o coeficiente de variação são relativamente pequenos. Segundo Ferreira (1991),
para valores em torno de 10% obtem-se uma ótima precisão nos resultados. Adotando-se o coeficiente de
determinação (R2) como parâmetro de avaliação o melhor ajuste aos dados foi obtido utilizando um modelo
exponencial, obtendo-se um bom ajuste.

Distância ao alvo, m

4,5
4,0

Repetição 1

3,5

Repetição 2

3,0

Repetição 3

2,5
2,0

y = 5,3487e-0,037x
R² = 0,99

1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Batida de sinal

Figura 37 – Relação entre a batida de sinal e a distância ao alvo para a frequência de modulação F1.
Analisando a Figura 37, nota-se um maior desvio padrão entre as repetições para distâncias de 0,5 m e 1,0 m,
sendo 1,79 e 1,77, respectivamente, porém os valores estão dentro dos limites aceitos como medidas de precisão
(FERREIRA, 1991). Este maior desvio está de acordo com o trabalho de Carr e Hippisley (2011), que demonstrou a
formação de lóbulos menores próximos à antena gerando ruídos espúrios. Tal característica também foi observada
na etapa de caracterização do footprint da antena, como visto na Figura 36, onde é possível notar os lóbulos inferiores
do sistema sensor desenvolvido. Em função da baixa dispersão, com a diferença nos valores, é possível estabelecer
uma forte correlação entre a batida de sinal e a distância entre o sensor e o alvo.
Para avaliar o desempenho e a resposta do sensor quando trabalhando em modulação de 500 Hz e com
obstáculo, neste caso a placa de MDF, foram determinadas combinações que resultaram em quatro distâncias que
podem ser analisadas, dentro da faixa de distâncias de atuação pré-definidos para o sensor.
As respostas obtidas do sensor quando acrescentado um obstáculo podem ser vistas na Tabela 5, sendo que
também foi ajustada uma curva de regressão, para correlacionar a batida de sinal obtida com a distância do sensor ao
alvo e.g. a superfície do terreno emulada pela parede de alvenaria, neste caso também foram considerados os dados
obtidos nas três repetições realizadas.
Tabela 5 – Estatísticas descritivas do comportamento da modulação na frequência F2 em função da distância ao
alvo.
Batida de sinal
Distância ao alvo, m
Média
Desvio Padrão
Coeficiente de Variação, %
1,0
16,99
0,00
0,00
2,0
8,49
1,64
19,35
3,0
7,32
1,00
13,70
4,0
6,24
1,14
18,30
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Analisando a Tabela 5, é possível perceber que conforme a placa se distanciou do alvo analisado, a parede de
alvenaria, existe uma redução das batidas de sinal, ou seja, quanto mais próxima da parede maior a batida de sinais,
conforme demonstrado na média dos valores. Os valores de coeficiente de variação foram superiores aos da primeira
modulação, 1560 Hz, em que não havia obstáculo, devido ao acréscimo do obstáculo entre o sensor e o alvo. Santos
(2007) descreve que para coeficientes de variação menores do que 20 % existe uma média dispersão dos dados, já
Ferreira (1991) indica que dentro desses valores teremos uma boa precisão nos resultados. Experimentos realizados
por Kim et al. (2013) em uma cultura de soja, utilizando um analisador de rede acoplado no radar FMCW
estacionário, demonstrou que radares na banda X possuem a propriedade de penetrar na cultura, sendo que um dos
fatores que mais influencia o sinal de radar é a dispersão de volume, na qual o sinal após atravessar o dossel atinge o
solo e então sofre dispersão entre os galhos, ramos e dossel. O experimento em laboratório utilizou a placa para
simular a vegetação, e pode se inferir que houve dispersão de volume. Este é um dos fatores que deve ser levado em
consideração quando na análise de resposta do sinal obtido. Para aplicações em sutuações variáveis de ambiente,
condições de contorno devem ser estabelecidas, para que sejam realizadas avaliações que condizem com a realidade
da cultura em estudo, reduzindo assim as limitações.
Tabela 6 – Estatísticas descritivas do comportamento da modulação na frequência F2 em função da distância ao alvo
e obstáculo.

Batida de sinal

Distância ao
alvo, m

Distância ao
obstáculo, m

Média

Desvio Padrão

4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0

0,5
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0

4,98
5,99
5,99
7,99
5,98
7,99
7,99
6,99
9,99

5,03
1,73
1,10
0,00
1,05
1,05
4,01
4,42
5,15

Coeficiente de
Variação, %
101,05
28,96
18,29
0,00
17,47
13,08
50,20
63,20
51,57

Ao avaliar as outras combinações, para 4, 3 e 2 m entre sensor e alvo (Tabela 6) é possível fazer uma análise
mais detalhada da interferência do obstáculo. Quando o sensor se encontrava próximo do obstáculo, ocorreu
redução das batidas de sinal para uma mesma distância ao alvo, demonstrando a sensibilidade indesejada para a
obtenção de leituras da altura de plantas. O fato de haver maior número de batidas para as maiores distâncias ao
obstáculo e para as menores distâncias entre alvo e obstáculo indicam que o fenômeno de dispersão de volume foi
menos presente nessa situação. As informações obtidas nos experimentos realizados em condições controladas,
forneceram suporte para futuras implementações, para além do escopo deste trabalho.
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Figura 38 – Relação entre a batida de sinal e a distância ao alvo para a frequência de modulação F2.
A Figura 38, foi obtida pela combinação de toda as as posições relativas entre obstáculo e sensor, nas distâncias
de 4, 3, 2 e 1 m até o alvo. O melhor ajuste aos dados foi obtido utilizando um modelo exponencial e em função da
dispersão o coeficiente de determinação foi reduzido. Considerando que o obstáculo é constituído por celulose em
alta densidade e com espessura de 0,03 m espera-se menor dispersão em lavouras, pois dificilmente haverá tal
condição extrema.

4.4. Medidas de altura em condição de campo
4.4.1. Alvos regulares
Nesta etapa avaliou-se o comportamento do sensor atuando de forma dinâmica e realizando de forma
automatizada a comparação do sinal do sensor 1, com modulação de 1560Hz, para avaliar a distância entre o sensor e
a copa, com o sensor 2, com modulação de 500Hz obtendo-se a diferença do número de batidas entre ambos. A
diferença entre a batida de sinal dos sensores 1 e 2 é fornecida por um sistema comparador digital, (Apêndice A). O
sinal comparado foi posteriormente armazenado na plataforma Arduino para o processamento da informação. Com
os dados coletados foi realizado o pós-processamento da informação através da transformada de Fourier.
A Tabela 7 apresenta os resultados para as três velocidades testadas com caixas de altura, oscilando entre
0,20 e 1,15 m de modo aleatório. A área das caixas e suas medidas também são apresentadas para permitir comparar
os valores obtidos pelo sensor considerando as variações nas dimensõres das caixas.
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Tabela 7 – Estatísticas descritivas para a diferença entre o número de batidas de sinal da modulação em função da
velocidade de deslocamento e de caraterísticas dos alvos na avaliação em campo com alvos conhecidos.
Dimensão
Dimensão
Diferença entre
Velocidade
Altura
Área
Longitudinal
Transversal
batida de sinal
C.V.
(m s-1)
(m)
(m)
(m)
(cm²)
Média
Desvio Padrão
(%)
1º
0,30
0,45
0,32
1440
16,6
2,8
16,7
2º
0,35
0,37
0,58
2146
18,0
0,5
2,7
3º
0,64
0,25
0,30
700
15,2
0,7
4,5
4º
0,62
0,20
0,35
700
18,5
2,4
13,1
1,3
5º
0,35
0,37
0,58
2146
17,8
0,7
3,7
6º
0,20
0,25
0,30
700
16,4
1,6
9,6
7º
0,23
0,35
0,35
1225
17,4
0,2
1,3
8º
1,15
0,18
0,18
324
18,6
0,9
5,0
1º
0,30
0,45
0,32
1440
12,3
1,4
11,6
2º
0,35
0,37
0,58
2146
13,7
1,5
10,9
3º
0,64
0,25
0,30
700
14,4
5,1
35,6
4º
0,62
0,20
0,35
700
12,8
0,5
3,8
2,0
5º
0,35
0,37
0,58
2146
16,4
0,3
2,0
6º
0,20
0,25
0,30
700
12,0
2,1
17,9
7º
0,23
0,35
0,35
1225
13,1
0,7
5,0
8º
1,15
0,18
0,18
324
15,3
0,9
5,8
1º
0,30
0,45
0,32
1440
13,5
1,7
11,6
2º
0,35
0,37
0,58
2146
15,0
2,5
16,9
3º
0,64
0,25
0,30
700
16,1
2,1
13,3
4º
0,62
0,20
0,35
700
17,8
1,2
8,3
3,1
5º
0,35
0,37
0,58
2146
14,9
1,4
9,3
6º
0,20
0,25
0,30
700
12,5
0,2
1,4
7º
0,23
0,35
0,35
1225
12,4
1,8
14,7
8º
1,15
0,18
0,18
324
18,8
2,7
14,5

O uso de alvos com características oscilando visou simular condições que poderiam ocorrer em campo
em função da variabilidade presente nas culturas como, formato, área foliar e altura.
Há metodologias que visam a aquisição precisa de resultados em campo e que são adotadas ao longo do
desenvolvimento de sistemas sensores do tipo radar, como aquela realizada por Rouveure, Faure e Monod (2003),
em que se desenvolveu uma técnica para redução de ruídos e interferências com emprego de redes neurais de
multicamadas. Os pesquisadores descrevem que os dados foram coletados de um experimento realizado com radares
FMCW sem ruídos e posteriormente com ruídos, demonstrando melhor desempenho nos resultados, quando
comparados com aqueles obtidos pela transformada de Fourier, pois o algoritmo, baseado em redes neurais, além de
reduzir o tempo de processamento do sinal, possui a capacidade de aprender com o meio. A técnica desenvolvida é
conhecida como processo adaptativo, que responde de forma precisa, mesmo quando são analisados dados que
possuem ruído, se tornando assim, uma ferramenta que pode ser implementada no projeto e que contribui com a
precisão do sinal proveniente de ambientes agrícolas.
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Figura 39 – Diferença entre as batidas de sinal para três velocidades de deslocamento agrupadas para alvos com
características distintas.
Quando comparando os gráficos referentes às três velocidades definidas (Figura 39) percebe-se que para menor
velocidade 1,3 m s-1, houve maior resposta do sinal, ou seja, maiores amplitudes de batidas de sinal. Isto ocorre
devido ao maior tempo de exposição do alvo ao campo de atuação do sensor, logo o sistema irá comparar a
diferença entre o sinal do sensor referente ao solo (500Hz), com o sensor de dossel (1560Hz) em um maior espaço
de tempo e com isso haverá um maior número de amostras no intervalo correspondente. Entretanto, o maior
número de amostras também inclui a integração de ruídos, como citado por Scheer e Holm (2010), e que pode ser
visto na Figura 3. Para haver maior fidelidade, o sinal deve ser superior ao ruído e a etapa de reconhecimento da área
se faz necessária para correções, sendo possível fazer a devida calibração em que filtros podem ser implementados.
O sinal referente a velocidade intermediária de 2,0 m s-1, possui uma atenuação quando comparado com a
menor velocidade, neste caso o tempo de integração entre o sinal de resposta e o ruído foi reduzido, os valores
começam a responder as feições do alvo, mas ainda existem erros que impossibilitam melhor precisão nas respostas
obtidas. De forma complementar, na velocidade de 3,1 m s-1 a curva acompanha melhor as alturas do alvo, com
menor efeito do formato.
Na Figura 40, uma curva de regressão foi ajustada fornecendo um R2 de 0,05, não sendo possível estabelecer
nenhuma correlação precisa com as alturas reais das caixas.
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Figura 40 – Relação entre a altura dos alvos e a diferença entre as frequências de batidas para a velocidade de
deslocamento de 1,3 m s-1.
A Figura 41 representa os ensaios realizados a uma velocidade de 2,0 m s-1, e pode-se notar que uma curva de
regressão foi ajustada fornecendo um R2 de 0,09, também distante do que poderia ser considerado para uma boa
precisão. Nota-se, porém, haver maior repetibilidade nas medições, quando comparado com a menor velocidade
avaliada. Com esta informação pode-se inferir que ainda existe um ruído sendo integrado a aquisição do sinal e com
isso uma resposta não condizente com a altura real dos alvos.
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Figura 41 – Relação entre a altura dos alvos e a diferença entre as frequências de batidas para a velocidade de
deslocamento de 2,0 m s-1.
Trabalhos realizados por Wang, Peng e Cai (2009) utilizando radares FMCW também demonstram que o
movimento da plataforma deve ser contabilizado, pois existe uma variante Doppler vinculada ao movimento radial
dos sistemas, existindo assim uma sobreposição dos sinais quando em contato com os alvos, isso devido aos ecos
recebidos e também vinculados à fase do sinal, que não são constantes, afetando a resolução em azimute. Para sanar
tais irregularidades os autores desenvolveram um algoritmo, que consiste em colocar os sucessivos ecos
demodulados em uma matriz de sinais. As linhas e as colunas da matriz representam os sinais referentes a distância e
azimute, respectivamente. Na segunda etapa, os ecos são convertidos para o domínio da frequência aplicando uma
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transformada de Fourier nas colunas da matriz, onde posteriormente, nas etapas de processamento, os intervalos
relativos entre a fase e os ecos são compensados e fornecem maior precisão na resposta do sinal.
Para a maior velocidade (Figura 42) a curva de regressão foi ajustada usando um modelo exponencial, com um
R2 baixo, porém significativo. Neste caso foi obtido melhor resposta do sinal, porém, fora de uma condição ideal,
pois o número de amostras dentro do intervalo de comparação entre os sensores de solo e do dossel, que deveriam
ocorrer onde existia alvo, foi menor, com isso os ruídos de retroespalhamento inerentes ao processo foram
reforçados.
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Figura 42 – Relação entre a altura dos alvos e a diferença entre as batidas de sinal para a velocidade de deslocamento
de 3,1 m s-1.
Os resultados dos experimentos em campo demonstram que houve uma interação entre velocidade, feições e
área dos alvos analisados, havendo aqueles que respondem melhor como os de maior área de contato com o campo
de atuação do sensor, eliminando em grande parte os ruídos. Um experimento realizado por Peixoto et al. (2005),
para caracterizar a refletividade em alvos de tamanhos diferentes (Figura 13), demonstrou haver maior eficácia
quando o experimento era realizado com a placa com maior área, pois os lóbulos que caracterizam o ruído são
atenuados.
Da Silva Rosa et al. (2011) demonstraram que a correção interna dos sistemas de radar deve ser integrada a
correções externas, sendo que esta é baseada em medições feitas com uso de alvos especiais e que se adequadamente
realizadas podem atenuar o efeito de diversas condições externas.

4.5. Relação entre o sensor e a reflectância no infravermelho
Para que fosse possível avaliar a relação entre o sensor micro-ondas desenvolvido e o sensor de reflectância,
alguns pontos foram selecionados no mapa gerado pelo experimento, buscando regiões com comportamento
contrastante dentro da lavoura.
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Figura 43 – Percurso em campo demonstrando os valores de reflectância no infravermelho e as regiões tomadas para
comparação com a batida de sinal.
As regiões de reflectância selecionadas através dos polígonos manualmente locados (Figura 43) apresentaram
valores médios oscilando entre 0,120 e 0,685 nm, com média de 0,214 nm e coeficiente de variação de 45%,
apresentando, portanto, variabilidade.
Nas figuras 44 a 46 são apresentadas imagens de regiões com valores de reflectância contrastantes. Sendo assim,
os dados referentes ao sensor micro-ondas foram então processados através da transformada de Fourier. Os valores
encontrados após o processamento forneceram as batidas de sinal provenientes da região selecionada, sendo,
portanto, comparadas com os valores de reflectância característicos das regiões definidas.
Tal metodologia foi pensada para que fosse verificada a relação entre o sensor de altura de planta desenvolvido,
a variabilidade e também a biomassa presente.
Para a devida localização dos pontos determinados, foram inseridas as coordenadas em um GNSS manual
(GARMIN-62S), que forneceu a localização dos pontos, sendo possível tomar as alturas das plantas de forma
pontual. Foram tiradas algumas fotos do local que podem ser vistas nas Figuras 44 a 46.
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Figura 44 – Fotografias da área em porção com maior biomassa e para a qual a média das leituras de reflectância no
infravermelho regressão entre a reflectância no infravermelho foi de 0,65 nm.
Na Figura 44 a cultura possui um alto índice de reflectância 0,65 nm, sendo notado, entretanto que a mesma se
encontra acamada, havendo, portanto muita biomassa à qual o sensor de reflectância foi sensível, porém com baixas
alturas, com valores médios de 0,76 m.

Figura 45 – Fotografias da área em porção com menor biomassa e para a qual a média das leituras de reflectância no
infravermelho foi de 0,35 nm.
Na Figura 45, o índice de reflectância foi de 0,35 nm, com menor quantidade de biomassa havendo, contudo,
uma altura considerável na altura das plantas, com valores médios de 0,64 m.
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Figura 46 – Fotografias da área em porção com biomassa intermediária e para a qual a média das leituras de
reflectância no infravermelho foi de 0,58 nm.
No terceiro local (Figura 46) houve um índice de reflectância intermediário com 0,58 nm, que pode estar
relacionado entretanto, à presença de plantas daninhas com folhas largas em meio ao milheto. Embora a diferença
entre os índices de vegetação desta região e da região de maior índice de vegetação seja expressiva, o porte oscilou
apenas 0,07 m com valor médio de 0,88 m. Portanto, em função da diversidade de situações encontradas em campo,
a reflectância não foi sensível à altura das plantas. Há relatos de que a reflectância no infravermelho pode não ser
efetiva para obter indicadores do porte das plantas quando estas já se encontram em estágio de pleno
desenvolvimento (PAYERO, NEALE e WRIGHT, 2004). As características intrínsecas à lavoura avaliada podem ter
influenciado os resultados, sendo observada uma elevada dispersão quando se buscou o relacionamento entre a
reflectância e o sinal do sensor de altura, conforme verificado na Figura 47.
Na análise de correlação entre a batida de sinal e a reflectância obteve-se o valor de -0,63, portanto uma
relação razoável, porém negativa. O comportamento esperado seria de uma relação direta entre diferença entre
batidas de sinal e reflectância, que conforme relatado por Mulla (2013), apresenta-se relacionada com a biomassa de
plantas.
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Figura 47 – Regressão entre a reflectância no infravermelho e a diferença entre a batida de sinal.
A baixa velocidade de deslocamento foi outro fator que pode ter influenciado, dado que em função de seu
modo de mensuração o sensor de altura apresenta uma sensibilidade que se eleva em função da alteração das
características dos alvos ao longo do percurso, o que já havia sido identificado na etapa anterior.
Como considerações finais, é oportuno ressaltar que para consolidar o baixo custo do projeto o mesmo foi
construído com componentes eletrônicos que, mesmo sendo amplamente conhecidos e utilizados e, mesmo
fornecendo boas respostas, não fazem parte da linha de componentes de precisão. Com isso condições de contorno
foram pesquisadas para sanar ruídos e alguns filtros ativos foram desenvolvidos para reduzir e, em quase todas as
vezes, eliminar as interferências do meio quando em condições de laboratório e controladas, levando, porém, a
elevado dispêndio de tempo para identificar as irregularidades.
Os equipamentos presentes nos laboratórios e utilizados no desenvolvimento do sistema disponibilizam apenas
informações parciais sobre o seu estado e introduzem incertezas estando muitas vezes carregados de ruído. Tais
considerações justificam a extensão dos conceitos do sistema dinâmico para o caso estocástico, onde as incertezas e
aproximações mencionadas são modeladas como processos de entrada de aleatórios que são observados do
ambiente. Para isso serão necessárias etapas adicionais de mensuração em campos com condições diversas para
ajustar o modelo que melhor se identifique com as respostas obtidas.
Sendo assim, para a devida calibração do sensor, se torna necessário uma implementação de filtros adaptativos
e algoritmos que forneçam suporte a aquisição de dados brutos para a tecnologia FMCW, contribuindo na
identificação dos experimentos que devem ser realizados para coletar e processar a informação gerada com maior
precisão.
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5. CONCLUSÃO
Foi desenvolvido um sistema sensor radar FMCW de baixo custo com sensibilidade adequada à
mensuração de distâncias com alvos posicionados a até quatro metros do sensor.
O sistema apresentou capacidade de mensurar alturas em condições controladas sendo, entretanto,
afetado pela posição relativa entre alvos representativos do topo das plantas e alvos representativos da superfície do
terreno.
O conceito e o princípio avaliados se mostraram adequados havendo, contudo, a necessidade de trabalhos
futuros de calibração em condições de lavoura.
Como sugestão para trabalhos futuros ressaltam-se o desenvolvimento e análise de filtros que possam
suprimir os ruídos presentes na etapa de campo e de lavoura, em condições dinâmicas, com o intuito de possibilitar os
ajustes adequados no sistema FMCW desenvolvido para um melhor desempenho.
Combinação do sensor com outros já consolidados e descritos na literatura, que fazem a medição da altura de
plantas, como ultrassom e LIDAR.
Implementação de capacidade de processamento que forneça o porte da planta de forma instantânea, sem a
necessidade de um pós processamento dos dados.
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APÊNDICES
APÊNDICE A.
FILTROS PASSA BAIXA.
Uma onda periódica de período (T), pode ser decomposta em uma série de Fourier, ou seja na soma de
senóides ou cossenoides de frequências 𝑓 , 2𝑓 … n𝑓 . Estas senóides possuem uma amplitude e uma fase que são
dependentes da onda periódica, logo a amplitude e a fase, associadas a cada uma das frequências 𝑓 , 2𝑓 … n𝑓 , são as
responsáveis por formar as componentes de frequências da onda. Tais componentes definem o espectro de frequências
da onda periódica na Figura 52 abaixo, podemos ver um exemplo típico para o espectro de amplitudes, onde 𝐴 , 𝐴 ., são
as amplitudes das senóides em 𝑓 , 2𝑓 … ..respectivamente (CAMILO, YABU-UTI e YANO, 1986).

Figura 52 - espectro de amplitudes.
A componente em 𝑓

e conhecida como fundamental, sendo as demais, harmônicas deste sinal. Ao

aplicarmos um sinal periódico x(t) em um filtro passa – baixas, o mesmo permitirá a passagem das componentes com
frequências desde 0 até uma frequência 𝑓 , que é a frequência de corte do filtro, acima de 𝑓 , ele inibe as demais
componentes, este fato ocorre nas funções de transferências H(𝑓) do filtro mostrado na Figura 53, com seu respectivo
modelo.

Figura 53 - Filtro passa baixas em (a), função de transferência do mesmo em (b).

Sendo assim a podemos chamar de X(f), o espectro de frequências de do sinal x(t). Logo o espectro Y(f) da
saída y(t), pode ser escrito da seguinte maneira:
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𝑌(𝑓) = 𝐻(𝑓) ∗ 𝑋(𝑓)

(14)

Pela fórmula acima temos o comportamento descrito para o filtro passa – baixas. Por exemplo, se desejamos
isolar a fundamental, colocamos a frequência de corte 𝑓 entre 𝑓 e 2𝑓 . Neste caso, teremos uma senóide de frequência
𝑓.
Existem vários tipos de filtros e podem ser classificados como ativos e passivos, passivos são dotados de
componentes passivos como resistores capacitores e indutores, já no segundo caso os ativos, além de possuírem os
dispositivos passivos, também dispõem de componentes ativos, como exemplo temos os amplificadores operacionais
(Amp. Op.), transistores, etc.
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APÊNDICE B.
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS.
Segundo Horowitz e Hill (1983) os amplificadores operacionais são dispositivos ativos que possuem
impedância característica infinita, com uma impedância de saída nula, isso mesmo havendo uma impedância de saída em
aberto aquela com realimentação é praticamente zero, logo a impedância de saída não depende da carga desde que a
corrente de saída do mesmo seja respeitada, isso permite o uso do Amp. Op, em diversos projetos como por exemplo
um isolador, onde o mesmo irá anular a resistência interna da fonte de entrada, sem carregar a fonte original. Abaixo na
Figura 49 segue uma representação modelo para o Amp. Op:

Figura 49 - Representação padrão de um amplificador operacional.
Circuito comparador
Outras configurações do Amp. Op, estão relacionadas à configuração de integração de sinais e como
comparador. A saída do operacional é dada como:
𝑉 =𝐴∗𝑒

(10)

Sendo que:
𝑉 = Saída do Amp. Op;
𝐴 = Ganho do Amp. Op;
𝑒 = Entrada de sinal (+, -);
O ganho do Amp. Op. ideal, tende para o infinito, como as tensões ( + 𝑉 , -𝑉 ) são limitadas pela tensão da
fonte a saída não ultrapassa esses valores, gerando assim uma região de saturação. Então para qualquer valor de 𝑒 ,
diferente de zero a saída satura em uma das fontes. Essa é a razão pela qual o Amp. Op. é um excelente comparador de
tensões pois quando ligamos fontes em ( + 𝑉 , -𝑉 ) teremos:
𝑒 = (𝑉 − 𝑉 )

(11)

𝑉 > 𝑉 → 𝑒 < 0 → 𝑉 = −𝑉

(12)

Sendo que:

68

𝑉 < 𝑉 → 𝑒 > 0 → 𝑉 = +𝑉

(13)

Ou seja, a saída 𝑉 contém a informação da comparação entre as duas entradas, associando − 𝑉 e + 𝑉
aos níveis lógicos “0” e “1” respectivamente, percebemos que a entrada do comparador é analógica enquanto a saída do
mesmo é digital sendo portanto o comparador uma ferramenta indispensável nas interfaces analógicas – digitais. Uma
ilustração do exposto segue abaixo na Figura 50.

Figura 50 - Amplificador operacional na configuração comparador.
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APÊNDICE C.
TRAVAMENTO POR BLOQUEIO DE FASE (PLL)
O PLL (“Phased-Locked-Loop”), ou tecnicamente conhecido como travamento por bloqueio de fase, consiste
em um sistema com malha de controle fechada que possui a função de realizar a sintetização de um sinal, com amplitude
constante e frequência identicamente regulada e em simetria com a frequência fundamental do sinal de entrada. Malhas de
sistemas PLL, são comumente utilizadas em sistemas de telecomunicações, fazendo as funções de modulação e
demodulação dos sinais e realizando a sintetização dos sinais com altíssimo grau de precisão, (BEST, 2007). A Figura 51
abaixo representa um sistema PLL.

Figura 51 - Diagrama de blocos de um PLL.
Podemos observar que a malha PLL, se dá por três estruturas, sendo integrantes um comparador de fase, um
filtro passa baixas e um VCO. O VCO é o dispositivo responsável por gerar um sinal de controle, denominado
frequência de operação (𝑓 ), onde o mesmo possui uma largura de banda que pode ser ajustada conforme a necessidade
do projeto, tal sinal de controle é enviado para o comparador de fase. Após ser introduzido um segundo sinal na entrada
do comparador ( 𝑓 ), o mesmo fará uma comparação com o sinal do VCO e o sinal de entrada, se houver uma diferença
de fase entre os sinais, o comparador enviará uma correção de frequências (𝑉 ), onde tal correção será enviada para o
filtro passa baixas que removerá os ruídos indesejáveis e com isso enviará uma tensão proporcional a diferença
encontrada ( 𝑉 ), para o VCO, que após um período de sincronização, irá sintetizar um sinal ajustado em frequência e
fase, reduzindo assim a diferença de fase entre os dois sinais (BEST, 2003).

