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Resumo

As recentes aplicações que utilizam bandas ultralargas e comunicação pulsada

necessitam de antenas adaptadas às suas necessidades. Para tanto, é necessário

entender melhor o funcionamento dessas antenas em toda a banda utilizada e sua

resposta aos pulsos de entrada. Nesse sentido, algumas ferramentas de análise

de antenas no domínio do tempo foram desenvolvidas e utilizadas de modo a

explicar o mecanismo de radiação de algumas antenas. Através da utilização de

estruturas grandes com relação à duração do pulso de entrada, é possível identi�car

como o pulso se propaga e é re�etido pela estrutura. Em seguida, é estabelecida

a relação entre a localização do pulso e a radiação gerada pela geometria da

antena nessa posição. Com isso se pode identi�car as origem das características

da resposta impulsiva da antena e a sua relação com a aceleração de cargas que

ocorre na estrutura. Finalmente, são apresentados alguns resultados relacionados

ao desempenho da antena como dispersão, distorção e diagrama de radiação de

energia normalizado.



Abstract

The recent applications that uses UWB and pulse communications demands

antennas that �ts better its constraints. Therefore, it is necessary to understand

the behaviour of these antennas in all the bandwidth used and its response to

input pulses. With this objective, some analysis tools for antennas in the time

domain have been developed. These tools provided and explanation to the radiation

mechanism of some antennas. Through the use of large structures with respect to the

duration of the input pulse it is possible to identify how the pulse propagates and

how it is re�ected by the structure. The relationship between the pulse position

and the radiation of the antenna is then established for every position. This

procedure enables the identi�cation of the relationship between the antenna impulse

response and the acceleration of charges in the structure. Finally, we present some

results related to the performance of the antenna such as dispersion, distortion and

normalized energy radiation pattern.
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Capítulo 1

Introdução

Uma das principais justi�cativas para se analisar antenas no domínio do tempo está

no aperfeiçoamento do projeto de antenas para transmissão e recepção em banda

ultralarga e em comunicações pulsadas em geral.

O método de transmissão em banda ultralarga com níveis de potência pouco

acima do nível de ruído passou a concentrar um grande esforço de pesquisa após

a alocação de uma grande faixa de espectro para uso civil feita por diversos países

como Estados Unidos, Japão e os países da União Européia [1, 9, 29]. Além da

aplicação comercial de redes de transmissão de dados sem �o de alta velocidade e

curta distância, [6] faz uma síntese das aplicações tal como radares, sistemas de

posicionamento e de captura de imagens biomédicas. Outro exemplo de aplicação

são as sondas médicas [53], que também podem utilizar esse método de transmissão.

Um sinal é considerado de banda ultralarga, segundo a de�nição do FCC, se

ocupar uma banda igual ou maior a 500MHz ou se ocupar um banda fracionária

(Bf ) maior que 20%, como de�nido pela expressão 1.1.

Bf =
2(fH − fL)

(fH + fL)
(1.1)

Sendo fH a frequência de limite superior e fL a frequência de limite inferior de

operação.

Diversos esquemas de modulação estão em curso de análise para cada aplicação

[50, 22, 35]. Por exemplo, em [35] esquemas como Time Hopping (TH-UWB),

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS-UWB) e Orthogonal Frequency Division

Multiplexing (OFDM-UWB) foram avaliados para redes de sensores . Tanto os

esquemas TH-UWB e DSSS-UWB utilizam a primeira derivada de pulsos gaussianos

como a forma de onda de modulação para os dados, enquanto o OFDM-UWB utiliza

senóides como forma de onda de modulação. Para todos os casos de estudo em
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questão, o sistema TH-UWB foi o mais e�ciente energeticamente. Vale ressaltar

que os resultados podem variar em função da aplicação.

Um componente importante nos sistemas UWB é o elemento radiante, a antena.

Alguns dos principais tipos de antenas foram estudados em conjunto com o sistema

de modulação a �m de mensurar o quanto a antena pode in�uenciar no desempenho

do sistema [42]. Em [41], variações de alguns décimos de dB até alguns dBs na

relação sinal-ruído (Signal to Noise Ratio - SNR) do sistema podem ser atribuídas

somente à dispersão do sinal causada pela antena. Tal valor pode ser muito maior se

forem incorporadas outras perdas como as devidas ao descasamento de impedância.

Isso ressalta a importância de se estudar especi�camente quais partes de cada antena

são responsáveis por essa redução de desempenho.

Para esquemas de modulação que dividem o espectro em regiões menores, como

por exemplo o OFDM-UWB, o projeto, a análise e a caracterização das antenas

podem ser feitos de maneira bastante próxima ao de antenas de banda estreita que

já é amplamente conhecido [48], utilizando, por exemplo, uma rede de antenas com

elementos adaptados para cada subdivisão do espectro. Nos esquemas de modulação

que utilizam pulsos gaussianos ou outro tipo de forma de onda pulsada, para os

quais a antena deverá apresentar preferencialmente características constantes por

todo o espectro, os métodos de projeto convencionais não são adequados [15]. Esse

fato representa um desa�o para o projeto de antenas e gera a necessidade de uma

compreensão mais profunda dos fenômenos de radiação para excitações transientes

[12].

Além de novos desa�os para o projeto de antenas, o espectro ultralargo também

di�culta uma comparação direta entre antenas como a feita pelos diagramas de

radiação para antenas de banda estreita. Isso ocorre pois, para se determinar

completamente a reposta de uma antena em banda estreita, é necessário conhecer

o vetor campo elétrico
−→
E (θ, φ) somente para a frequência central. Em banda larga,

é necessário determinar o vetor campo elétrico para cada frequência amostrada,
−→
E (f, θ, φ). O que implica na multiplicação do número de diagramas de radiação

pelo número de amostras na frequência. Além disso, apenas a visualização dos

diagramas de radiação no domínio da frequência pouco contribui para informar de

maneira prática o formato do pulso transmitido no domínio do tempo.

Apesar de ser necessário determinar o vetor campo elétrico para se especi�car

completamente a resposta de uma antena, muitas características importantes podem

ser descritas através de escalares como por exemplo a diretividade, o ganho, abertura

efetiva, altura efetiva [19]. No entanto, esses parâmetros são de�nidos para antenas

de banda estreita e por isso precisam ser adaptados à realidade de antenas de banda
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ultralarga [40, 12, 37].

Novas formas de caracterização de antenas UWB foram propostas, tanto

no domínio da frequência quanto no domínio do tempo. Todas as formas de

caracterização visam responder o quanto o sistema é capaz de transmitir com

�delidade o pulso de entrada nas diversas direções de interesse e o quanto de energia

é transferida por esse pulso ao sistema de recepção. Ambas as informações são

fundamentais para estimar as perdas geradas na relação sinal-ruído do sistema pela

antena transmissora e receptora.

Levando em conta a relevância atual de sistemas UWB e que, apesar de várias

antenas já terem sido propostas para aplicação em banda ultralarga, poucas vezes

o princípio de funcionamento dessas antenas foi explorado [43]. O objetivo deste

trabalho é, portanto, analisar as antenas de banda ultralarga, identi�cando quais

regiões da antena contribuem mais signi�cativamente para a radiação de campo

distante.

No capítulo que segue é descrito o sistema em questão e a metodologia usada

para estudá-lo. No terceiro capítulo é feita uma breve revisão bibliográ�ca que dá

uma visão geral do contexto onde esse trabalho está inserido. No quarto capítulo

é estudado o dipolo elétrico no domínio do tempo, analiticamente e através de

simulações, são exploradas as conclusões que esse tipo de análise proporciona. No

quinto capítulo é estudada a antena espiral equiangular, que representa um caso

bastante interessante de antenas curvas. Finalmente, no último capítulo, o trabalho

é concluído e sugestões de continuação do trabalho são feitas.
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Capítulo 2

Metodologia

O sistema em estudo representado na �gura 2.1 consiste de uma antena transmissora

e uma antena receptora localizadas a uma distância tal que as condições de campo

distante (2.1) são satisfeitas [40, 46, 31].

R� 2D2

λmin
ou R� 2D2

cT
, R ≥ 5D, R ≥ 10λ

2π
(2.1)

Nessas expressões D é o diâmetro da menor esfera que contém toda a estrutura

da antena, R é a distância entre a antena transmissora e receptora, c é a velocidade

de propagação da luz, T é a duração do pulso e λmin é o menor comprimento de

onda de interesse.

Figura 2.1: Sistema composto de uma antena transmissora alimentada por um
gerador com impedância interna Zg e antena receptora com carga ZL

A antena transmissora é alimentada por um gerador de tensão ou corrente com

uma resistência interna Zg. O campo radiado se propaga no espaço livre excitando
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a antena de recepção no instante t − R/c que por sua vez produzirá uma tensão VL
na carga.

A resposta completa desse sistema, no domínio da frequência, pode ser descrita

da seguinte forma:

VL(f) = HCh(f, θ, φ)HARx(f, θRx, φRx)HATx(f, θTx, φTx)P (f) (2.2)

Nessa expressão HCh(f, θ, φ) é a função de transferência do canal, HATx é a

função de transferência da antena transmissora, HARx é a função de transferência

da antena receptora e P (f) é o pulso de tensão ou corrente nos terminais da antena

transmissora.

Para se simular o sistema é preciso fornecer na entrada do programa de simulação

a corrente ou tensão de alimentação, a frequência de interesse e a distância do ponto

de observação. Como saída se obtém o módulo e a fase das componentes do campo

elétrico à distância dada para cada frequência. O módulo e fase do campo elétrico

obtidos por simulação à entrada unitária seja ela de corrente ou de tensão é chamada

neste trabalho de resposta em frequência da antena, H(f, θ, φ). O tipo de gerador

utilizado será especi�cado quando necessário ao longo do texto.

Vale ressaltar que essa resposta inclui a resposta da antena de transmissão e

parte da resposta de um canal formado pelo espaço livre.

Dessa forma, para se obter o campo elétrico radiado pela antena com uma

excitação qualquer, para uma distância de observação dada, utiliza-se a equação:

E(f, θ, φ) = H(f, θ, φ)P (f) (2.3)

A análise de antenas apresentadas nos capítulos seguintes consiste em determinar

as componentes ou elementos fundamentais responsáveis pelas características das

respostas temporal ou em frequência. Para tanto, após a função de transferência

H(f, θ, φ) ser obtida, a resposta no domínio do tempo h(t, θ, φ) é calculada através

da Transformada Discreta de Fourier Inversa de H(f, θ, φ). Portanto, a resposta

impulsiva é dada por:

h(t, θ, φ) = TDFI(H(f, θ, φ)) (2.4)

Explorando a resposta no domínio do tempo e sua relação com a geometria e

com distribuição de corrente, é possível evidenciar quais os termos que exercem mais

in�uência na resposta impulsiva da antena.

Entre as antenas estudadas estão os dipolos de banda estreita de tamanho

variável. O interesse de se começar por essas antenas está na facilidade em se
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manipular suas distribuições de corrente e diagramas de radiação devido ao amplo

conhecimento já adquirido dessas antenas [21][17]. Além disso, elas serão avaliadas

pela perspectiva de antenas de banda larga e caracterizadas com novas �guras de

mérito. Essas antenas também servirão como referência para o estudo das demais.

Em seguida, a antena espiral equiangular é estudada. Por apresentar curvatura

variável, a análise dessa antena cobre grande parte dos mecanismos de radiação de

antenas �lamentares. A resposta impulsiva da antena é apresentada, assim como o

diagrama de radiação normalizado da energia e a distorção em função do ângulo de

observação para diferentes larguras de pulso.

Para a simulação das antenas foi utilizada o programa 4NEC2, um programa de

simulação eletromagnética que utiliza o método dos momentos e é mais indicado para

simulação de estruturas compostas por �os, fornecendo os resultado das simulações

no domínio da frequência.
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Capítulo 3

Revisão bibliográ�ca

3.1 Alocação do espectro para sistemas UWB

O grande impulso na pesquisa e desenvolvimento de sistemas UWB ocorreu a

partir da alocação de uma faixa de frequências para essa tecnologia pelo FCC

dos EUA em 2002 [51, 1]. A partir dessa iniciativa, outros países como o Japão

[29], Austrália, Canadá, Korea do Sul, Cingapura, Nova Zelândia além da União

Européia [9], também iniciaram o estudo da alocação do espectro em seus territórios.

Como a faixa de frequências alocada já é utilizada por outros sistemas, cabe às

autoridades nacionais de telecomunicações de cada país se reunirem com os diferentes

interessados para de�nir quais seriam os níveis de emissão que a princípio não

causarão uma degradação nos sistemas já existentes. No Brasil, tal processo não

foi iniciado pela ANATEL.

A alocação do espectro é feita determinando os níveis de emissão máximos

permitido por frequência. Os níveis de emissão são determinados pela EIRP por

MHz média e de seu valor de pico em uma banda de 50MHz. A partir desses níveis

são construídas as máscaras de radiação às quais o espectro de potência do sinal

radiado deve se conformar. Cada país pode ter uma máscara diferente dos demais,

apesar do esforço de padronização em curso. Até o momento, grande parte das

pesquisas realizadas para sistemas UWB, incluindo pesquisas sobre antenas UWB,

são baseadas principalmente na máscara de�nida pelo FCC [45]. Na prática, em um

sistema UWB pulsado, as máscaras de emissão podem ser satisfeitas com a escolha

de pulsos convenientes e de um projeto cuidadoso das antenas transmissoras [47]. As

máscaras de emissão para os Estados Unidos, União Europeia e Japão em ambientes

internos podem ser vistas na �gura 3.1. Elas foram escolhidas por serem uma boa

representação da diversidade de máscaras disponíveis.
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Figura 3.1: Máscaras de radiação para sistemas UWB de�nidas pelos Estados
Unidos, União Europeia e Japão

A �gura 3.1 evidencia um aumento nas restrições de utilização do espectro.

Somente uma pequena faixa de espectro (7,25 GHz a 8,5 GHz) é comum entre essas

diferentes máscaras o que reduz as possibilidades para o desenvolvimento comum de

componentes e sistemas UWB, principalmente os que utilizam a tecnologia pulsada

com transmissão em banda base. Com uma banda menor, o formato do pulso

utilizado tenderá a se alargar, o que ocasiona redução na taxa de transmissão.

No caso de sistemas OFDM, a redução de taxa também ocorre devido à redução

de banda. Porém, o impacto do ponto de vista da conformação espectral é menor,

pois essa técnica está dominada para sistemas OFDM.

Na �gura 3.1 também pode-se ver faixas do espectro que poderão ser utilizadas

caso sejam implementadas técnicas de mitigação. A técnica de mitigação elaborada e

adotada pela União Europeia (CEPT/ECC) em junho de 2008 é a técnica do Detect

and Avoid (DAA) [49]. Essa técnica se baseia na detecção pelo equipamento UWB

do nível de potência radiado por outros equipamentos e em função desse nível de

potência decidir se a transmissão será continuada, reduzida em potência ou mesmo

encerrada.

Essa técnica de mitigação acrescenta mais complexidade ao equipamento UWB,

se opondo a uma das vantagens dessa tecnologia, que é justamente a simplicidade
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do receptor devido à possibilidade de transmissão em banda base. Porém o DAA

possibilita a utilização de uma nova faixa de frequências para o UWB o que é o

impulso inicial de um compartilhamento de banda entre sistemas diferentes.

A necessidade de detecção de sistemas próximos que são essencialmente de banda

estreita acrescenta mais um requisito no desenvolvimento de equipamentos UWB.

Para as antenas, por exemplo, é preciso que elas não apresentem nulos espectrais

nessa faixa pois, nesse caso, não será possível a utilização da mesma antena para

detecção prévia e a transmissão. Contudo, para antenas projetadas para atender

somente às especi�cações do FCC, o requisito oposto é válido já que neste caso uma

antena com nulo espectral na faixa de frequências das redes wi� reduz a interferência

nesses sistemas.

Concluindo, as evoluções nas máscaras de conformação espectral e de mitigação

de interferência acrescentam novos requisitos no projeto e análise de antenas para

sistemas UWB. É interessante portanto levar em conta essas máscaras durante o

estudo de antenas de banda ultralarga para que sejam identi�cadas quais antenas são

mais adequadas à cada máscara e sempre que possível buscar a máxima padronização

dessas antenas.

3.2 Antenas de banda ultralarga

Nesta seção será apresentado pelo menos um exemplo de antena de cada mecanismo

de radiação, de acordo com a classi�cação dada em [48].

Segundo [48], a radiação em banda larga é baseada nos seguintes princípios :

� Estruturas à ondas progressivas. Ou seja, estruturas que minimizem re�exões.

� Antenas independentes em frequência. Ou seja, estruturas cujas características

de radiação não se alteram em função da frequência de operação.

� Antenas auto-complementares. Ou seja, antenas nas quais a parte metálica e

não metálica são idênticas.

� Antenas a múltiplas ressonâncias. Ou seja, antenas que possuem diversos

elementos ressonantes um a cada frequência pré-determinada

� Antenas eletricamente pequenas. Ou seja, antenas que operam em frequências

muito longe da ressonância.

Grande parte das antenas de banda larga operam por um ou mais dos princípios

descritos.
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Antenas de extrema importância são os dipolos e monoloops de banda larga.

Devido à sua simplicidade, a análise dessas antenas é importante para a compreensão

dos elementos fundamentais que compõe antenas mais complexas com mecanismos

de radiação similares. Antenas dos tipos dipolo e monoloop geralmente são

implementadas como estruturas planares fabricadas em substrato cuja geometria

é derivada, por exemplo, de estruturas volumétricas como a antena bicônica ou

monocônica (antenas independentes em frequência). Vários dipolos foram propostos

em [27, 55]. Um dipolo que chama a atenção é o dipolo em forma de diamante, que

possui como resposta impulsiva um pulso gaussiano [38, 16]. Monoloops de banda

larga também foram propostos, embora em menor quantidade, para aplicações UWB

como transmissão de dados e até mesmo para sonda médica [44, 53]. O interesse em

se estudar monoloops reside na sua simplicidade.

Em seguida, passamos às mais complexas para a operação em banda larga. Uma

antena que apresenta uma estrutura independente da frequência é a antena bicônica

[13]. Versões planares de antenas volumétricas também fornecem bons resultados

em UWB [37]; algumas variações dessas antenas também foram propostas como,

por exemplo, a shark antena [8]. As antenas volumétricas, como a bicônica por

exemplo, são um importante ponto de referência devido às formulações analíticas

já disponíveis e sua vasta aplicação, inclusive em sistemas de medida de radiação.

Vale ressaltar que antenas bicônicas planares com ângulo de abertura de 90° [48],

também são autocomplementares e por isso também serão estudadas.

As antenas autocomplementares, pelo princípio de Babinet, apresentam

impedância de entrada constante, independentemente da frequência da fonte de

alimentação ou da estrutura da antena. Essa impedância é igual a Zin = 60πΩ,

[48]. Em [26], esse princípio é estudado e algumas antenas autocomplementares são

analisadas.

Outra classe importante são as estruturas a ondas progressivas. De fato, como

teoricamente não existem re�exões nessas antenas, o pulso transmitido sofre pouca

dispersão, o que é extremamente importante para garantir a taxa de transmissão.

As antenas mais conhecidas são as antenas tipo corneta [28] e a antena tipo vivaldi

em microstrip [7]. Entretanto, existe uma tendência em se utilizar antenas que

não são de onda progressiva, como dipolos, monopolos ou bicônicas por exemplo, e

acrescentar uma carga resistiva, de forma a diminuir as re�exões, aproximando essas

antenas a onda estacionárias de antenas a ondas progressivas [12].

Outras antenas populares e que não se incluem nessa classi�cação são:

� Antenas fractais.
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� Antenas modi�cadas para incluir rejeição de faixa.

� Antenas mistas

As antenas fractais foram propostas, por exemplo, em [11, 52, 14], mas não

apresentaram grandes vantagens com relação às demais.

Uma grande quantidade de antenas com característica rejeita-faixa foram

propostas em [39, 54, 24] com o objetivo de minimizar a interferência em redes

wi-�.

Outra antena proposta recentemente é o Monopolo bi-ortogonal [10, 32]. Essa

antena é formada por quatro monopolos conectados centralmente e com um ângulo

de 45° entre si sobre um plano de terra. Essa antena apresentada em 2011 apresenta

ótimas características no domínio da frequência: pouca variação do diagrama de

radiação em função da frequência e resposta em fase quase linear.

3.3 Caracterização de antenas de banda ultralarga

A caracterização de antenas através de parâmetros que descrevem seu desempenho

é importante por facilitar a comparação entre o desempenho de antenas com

estruturas completamente diferentes. Essa caracterização pode ser feita, por

exemplo, em termos de densidade de potência radiada, diretividade, ganho e

resistência de radiação, como descrito em [2]. Além disso, esses parâmetros são

formas simpli�cadas e de extrema importância prática, de se compreender o per�l

do vetor campo elétrico e do vetor campo magnético radiado através do efeito em

circuitos elétricos.

A caracterização de antenas no domínio da frequência e em banda estreita é

vastamente conhecida e aplicada, estando presente em diversos livros como em [2,

19]. Já a caracterização no domínio do tempo não é tão disseminada. Apesar de

uma seleção de parâmetros no domínio ter sido apresentada em [48], ainda não há

um consenso sobre quais parâmetros utilizar, e a maioria dos artigos que apresentam

novas antenas ainda preferem apresentar as características da antena no domínio da

frequência.

Um parâmetro importante tanto no domínio da frequência como no domínio

do tempo é o seu comprimento equivalente. Em [25], são descritos parâmetros de

recepção como tensão induzida, potência disponível, área equivalente como funções

simples do comprimento equivalente. No domínio do tempo, [20] é um exemplo do

uso do comprimento equivalente no estudo da distorção causada por dipolos.
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Para se medir a energia presente em um sinal no domínio do tempo, o parâmetro

mais utilizado é a autocorrelação para atraso nulo, como em [40], por exemplo.

Já a distorção pode ser medida de uma maneira simples através da correlação

cruzada entre o sinal esperado e o sinal recebido também para um atraso nulo,

alguns exemplos de parâmetros que utilizam correlação cruzada são apresentados

em [18, 33]. Outros parâmetros de distorção também podem ser utilizados como

o proposto em [30], onde é utilizado o módulo ao quadrado da diferença entre

a resposta da antena no domínio do tempo na direção de máxima radiação e da

resposta em uma direção qualquer. Essa de�nição também pode ser estendida para

o valor de pico, o intervalo de meio máximo ou até mesmo o tempo de ringing.

Parâmetros para o estudo da dispersão foram descritos em [48]. Entre eles estão

a largura de meio máximo do envelope da resposta impulsiva e o tempo de ringing

da antena. A largura de meio máximo é descrita em mais detalhes no capítulo

referente aos resultados preliminares. Outros parâmetros já utilizados no estudo de

canais de comunicação como o power delay pro�le e o atraso médio também podem

ser utilizados.

A de�nição do ganho no domínio do tempo não é feita de forma única e podem

haver várias de�nições em função da aplicação. Exemplos de de�nições podem ser

encontradas em [34, 48].

Outras formas de caracterização mais elaboradas também foram propostas. Em

sua grande maioria elas utilizam um tratamento matemático mais complexo e sua

origem está ligada à teoria de processamento de sinais e à teoria de processos

estocásticos. Os parágrafos seguintes descrevem algumas delas.

Uma nova metodologia de caracterização completa da antena tanto no domínio

do tempo quanto no domínio da frequência com um único conjunto de parâmetros

foi proposta por [23], onde é utilizado uma representação através da expansão em

singularidades. Nesse caso, o comprimento equivalente também é escrito em termos

de polos e resíduos. Esse método permite uma caracterização da antena tanto no

domínio do tempo quanto no domínio da frequência utilizando um conjunto mínimo

de parâmetros.

Uma metodologia de caracterização da distorção foi proposta em [5]. A

medida da distorção é feita através da projeção da forma de onda recebida em

um subespaço construído a partir de formas de onda gaussianas. Outra forma

de caracterização também foi proposta pelo mesmo autor em [4]. Esse método é

baseado em uma decomposição espectral obtida usando o espaço das funções de onda

prolato-esferoidais, e em uma avaliação da energia presente nesses modos espectrais

utilizando o teorema de Parseval. Essa abordagem permite uma estimativa da
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distorção em função da energia.

Devido à variedade de parâmetros de caracterização disponíveis, é importante

explorar quais apresentam uma utilidade prática mais relevante, ou seja, quais

parâmetros fornecem de maneira mais objetiva as propriedades da antena que

in�uenciam diretamente o desempenho do sistema de banda ultralarga como um

todo.
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Capítulo 4

Estudo do dipolo elétrico

A primeira parte deste trabalho consiste no estudo de dipolos. As antenas dipolo

foram escolhidas devido à sua simplicidade e à disponibilidade na literatura da

resposta analítica dessas antenas. Por isso, elas são úteis como ponto de referência

e validação ao se desenvolver ferramentas computacionais necessárias para se obter

respostas de antenas no domínio do tempo de maneira con�ável.

Inicialmente, iremos estudar o dipolo analiticamente. Em seguida, estudaremos

dipolos de comprimento qualquer através de simulações realizadas no domínio da

frequência. Na última etapa, será apresentado o desempenho do dipolo em termos

de transferência de energia, dispersão e distorção. Também será explorada a relação

entre a resposta impulsiva e as características físicas da radiação de dipolos de

comprimento qualquer.

As antenas estudadas nesta seção foram alimentadas por pulsos gaussianos ora de

corrente, ora de tensão. O pulso gaussiano que usaremos para as análises é ilustrado

na �gura 4.1 e de�nido matematicamente como segue :

v(t) = 6A

√
eπ

3

t

Tp
e−6π(t/Tp)2

(4.1)

Onde Tp é a duração do pulso e A é a amplitude do pulso. Pode-se veri�car que

por essa de�nição, no intervalo Tp está contida 99,97% da energia total do pulso.
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Figura 4.1: Pulso gaussiano para diferentes valores de Tp

A �gura 4.2 ilustra o espectro do pulso no domínio da frequência, a função

correspondente é a transformada de v(t):

V (f) = −j
AfT 2

p

3

√
eπ

2
e−

π
6
f2T 2

p (4.2)

Pode-se veri�car que a banda que contém 99,99% da energia do pulso é 3, 18/Tp.

3.183.18�23.18�33.18�4
f HGHzL

1

V H f L

Tp = 4ns

Tp = 3ns

Tp = 2ns

Tp = 1ns

Figura 4.2: Espectro pulso gaussiano para diferentes valores de Tp
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4.1 Estudo do dipolo in�nitesimal

Para estudar o dipolo in�nitesimal é feito o cálculo do campo magnético no

domínio do tempo diretamente a partir das equações de Maxwell. Em seguida,

serão utilizadas as expressões no domínio da frequência presentes em [2]. A

resposta no domínio da frequência será em seguida transformada para o domínio

do tempo através da Transformada de Fourier. Finalmente, os dois resultados serão

comparados entre si e com resultados da literatura no domínio do tempo [37].

4.1.1 Obtenção das expressões do campo magnético através

das equações de Maxwell no domínio do tempo

As expressões no domínio do tempo para o campo elétrico e magnético podem ser

obtidos a partir do vetor potencial magnético
−→
A , como de�nido por:

−→
A = µ0

ˆ
V

−→
J
(
t− R

c

)
dV

4πR
(4.3)

Onde
−→
J é o vetor densidade de corrente. Uma vez conhecido o vetor potencial

magnético, a densidade de �uxo magnético pode ser obtido através do seu rotacional:

−→
B = ∇×

−→
A (4.4)

Considerando que a antena está no espaço livre, podemos escrever a equação

de Maxwell relacionando a densidade de �uxo magnético com o campo elétrico da

seguinte forma:

∇×
−→
B = µ0

−→
J + µ0ε0

∂
−→
E

∂t
(4.5)

E substituindo 4.4 em 4.5, temos:

∇×
(
∇×

−→
A
)

= µ0

−→
J + µ0ε0

∂
−→
E

∂t
(4.6)

Nesse caso, podemos a�rmar que não há correntes em pontos externos à antena

e portanto
−→
J =

−→
0 . Isolando o campo elétrico obtemos:

−→
E =

1

µ0ε0

ˆ t

t0

∇×
(
∇×

−→
A
)
dt (4.7)

No caso do dipolo elementar com corrente somente no eixo z, as componentes

do vetor potencial magnético
−→
A em x e y são nulas restando somente a componente
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em z, como mostra a equação 4.8:

Az =
µ0L

4πR
Iz

(
t− R

c

)
(4.8)

sendo L o comprimento do dipolo. Para o caso de uma antena alimentada com

um pulso gaussiano de corrente, tem-se:

Iz

(
t− R

c

)
= 6A

√
eπ

3

(
t− R

c

)
Tp

e
−6π

(
(t−Rc )
Tp

)2

(4.9)

Onde A é a magnitude do pulso. Realizando a transformação para coordenadas

esféricas, obtemos:

−→
A r,θ,φ =


e

1
2
−

6π(t−Rc )
2

Tp
2 LA

√
3
π

(
t− R

c

)
µ0Cos(θ)

2RTp
,−

e
1
2
−

6π(t−Rc )
2

Tp
2 LA

√
3
π

(
t− R

c

)
µ0Sen(θ)

2RTp
, 0


(4.10)

e a partir de 4.4 e 4.10, tem-se:

−→
B r,θ,φ =

0, 0,−
e

1
2
−

6π(t−Rc )
2

Tp
2 LA

√
3
π

(
12πR(t− R

c
)2 − ctTp2

)
µ0Sen(θ)

2cR2Tp
3

 (4.11)

4.1.2 Obtenção das expressões da densidade de �uxo

magnético através da transformada de Fourier

O campo magnético de um dipolo elementar orientado segundo o eixo z, alimentado

por uma onda senoidal e assumindo distribuição de corrente constante, possui

somente a componente na direção de φ e é dado pela expressão 4.12, como em

[2].

Bφ,elem(ω) =
µ0Le

− jRω
c

(
jω − c

R

)
Sen(θ)

4cπR
(4.12)
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Nesse caso, foi utilizada a notação fasorial e vale ressaltar que o campo magnético

total é dado por Bφ,eleme
jωt.

Dado como entrada do sistema um pulso gaussiano de corrente com espectro

V (ω, Tp), descrito pela equação 4.2, a saída poderá ser expressa por:

Bφ(ω, θ,R, Tp) = Bφ,elem(ω, θ,R)V (ω, Tp) =
µ0Le

− jRω
c

(
jω − c

R

)
Sen(θ)

4cπR
V (ω, Tp) (4.13)

A substituição do valor contínuo de corrente por sua expressão em função da

frequência é válida como consequência da consideração que o valor da corrente

é o mesmo para todo o comprimento do dipolo, no caso do dipolo in�nitesimal.

Calculando a antitransformada de Fourier analiticamente, obtemos o campo

magnético no domínio do tempo como mostra equação 4.14:

Bφ(t, θ, R, Tp) = −
e

1
2
−

6π(t−Rc )
2

Tp
2 LA

√
3
π

(
12πR(t− R

c
)2 − ctTp2

)
µ0Sen(θ)

2cR2Tp
3 (4.14)

Comparando a equação 4.14 com a equação 4.11, veri�ca-se que elas são

iguais. Portanto, para o dipolo in�nitesimal não existe diferença entre se calcular

diretamente o campo magnético no domínio do tempo ou no domínio da frequência

e em seguida se utilizar a transformada de Fourier.

Analisando a equação 4.12 e utilizando as propriedades da transformada de

Fourier, podemos ver que ela representa um atraso no tempo dado pelo termo

e−
jRω
c e, o termo em parênteses

(
jω − c

R

)
, representa uma soma da derivada do

sinal de entrada com o sinal original multiplicado por uma constante. Realmente,

na equação 4.14, é possível reconhecer o termo com a derivada do doublet gaussiano

e
6π(t−Rc )

2

Tp
2 (t− R

c
)2 e com o próprio doublet e

1
2
−

6π(t−Rc )
2

Tp
2 t.

Além disso, o termo proporcional ao próprio pulso decresce com 1/R2 sendo por

isso, mais importante para distâncias próximas da origem. Já o termo com a derivada

do pulso de entrada decresce com 1/R, e é portanto a parcela que representa a

aproximação de campo distante no domínio do tempo, dado por:

Bφdist(t, θ, R, Tp) = −
e

1
2
−

6π(t−Rc )
2

Tp
2 LA

√
3
π
12π(t− R

c
)2µSen(θ)

2cRTp
3 (4.15)

A resposta do dipolo in�nitesimal está ilustrada na �gura 4.3. O resultado da
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�gura 4.3 está de acordo com o descrito na literatura como, por exemplo, em [37].
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Figura 4.3: Campo magnético radiado por um dipolo Hertziano para os ângulos de
observação θ = π

5
e θ = π

2

Como a expressão analítica sugere, a forma de onda radiada será a mesma

radiada em todas as direções com um fator de sen(θ) em amplitude. Portanto,

a distorção como função da direção de radiação será nula, mas haverá redução da

energia disponível proporcional à sen2(θ). Devido ao fato da distorção do sinal ser

nula, antenas eletricamente pequenas são bastante interessantes para transmissão

em banda ultralarga. Na próxima seção estenderemos o estudo à dipolos de

comprimento qualquer.

4.2 Estudo do dipolo de comprimento qualquer

Para um dipolo eletricamente curto, a resposta é dada pelo que foi visto na seção

anterior. Porém, ao utilizarmos um pulso mais curto ou um dipolo mais comprido, a

resposta em frequência do dipolo não poderá mais ser aproximada pela equação 4.12.

No domínio do tempo, a corrente no dipolo irá variar em função de z e portanto a

integral da corrente não será tão facilmente calculável. Ao estudarmos a variação
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da reposta temporal de dipolos, o parâmetro de maior importância é a relação entre

a duração pulso Tp e o comprimento do dipolo L.

Devido às complicações do tratamento analítico tanto no domínio do tempo

quanto no domínio da frequência, o dipolo de comprimento qualquer assim como a

antena espiral equiangular serão estudadas através de simulações.

4.2.1 Amostragem para simulações no domínio do tempo

Para simulações de antenas no domínio da frequência é necessário determinar a

banda total na qual a simulação será feita e a taxa de amostragem na frequência. A

banda necessária será a banda onde o pulso gaussiano de entrada contém 99,99% de

sua energia, ou seja, 3, 18/Tp. O pulso gaussiano aplicado à entrada funciona como

um �ltro gaussiano cujo decaimento é su�cientemente rápido (e−f
2
) em frequência

para anular as contribuições em frequências mais altas da resposta em frequência

da antena.

A taxa de amostragem em frequência é o inverso do comprimento da resposta

impulsiva da antena mais o período do pulso gaussiano de entrada (Tp). Como

o comprimento da resposta impulsiva da antena não é previamente conhecido, a

determinação da taxa de amostragem foi feita empiricamente através da veri�cação

da presença de aliasing, comparando a resposta para duas taxas diferentes e primas

entre si. Nas simulações para a antenas dipolos foram utilizadas uma banda de

1MHz a11GHz e uma amostragem em frequência de 1MHz. Nas simulações para

a antena espiral equiangular foi utilizada uma banda de 10MHz a25GHz e uma

amostragem em frequência de 10MHz. O raio utilizado foi o mesmo para ambas

as antenas e foi su�cientemente pequeno para que os efeitos devido ao raio não

nulo do �o possam ser desprezados. A segmentação da antena foi variável, sendo

os segmentos menores para frequências mais altas e os segmentos maiores para

frequências mais baixas de forma que o comprimento do segmento não fosse maior

que λ/10.

4.2.2 Valores máximo e mínimo de Tp

Devido ao interesse em estudar a variação da resposta total do sistema em função

de Tp, é necessário veri�car quais são os valores limites que Tp pode assumir, dada

uma taxa de amostragem em frequência e banda �xas.

Com a redução de Tp, a banda ocupada pelo pulso no domínio da frequência

aumenta. Portanto, Tpmin será limitado pela banda máxima utilizada na simulação

da seguinte forma:
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Tpmin =
3, 18

Bmáx

(4.16)

Dessa forma, é garantido que 99,99% da energia está contida dentro da janela

de simulação. Para esse estudo foi utilizado Bmáx = 11GHz e Tpmı́n = 0, 29ns.

Como a resposta temporal do dipolo depende da relação L/Tp, e o valor de Tp
apresenta essa limitação mínima, foram utilizados valores diferentes de comprimento

do dipolo de forma a se alcançar uma varredura maior dos valores possíveis de L/Tp.

Os comprimentos do dipolo utilizados foram L = 1.5cm, L = 15cm, L = 150cm.

O menor dipolo apresenta comprimento elétrico aproximadamente igual a λ/2 da

frequência máxima da janela permitida pelo FCC, ou seja, 10, 6GHz. Da mesma

forma, o dipolo de maior comprimento apresenta comprimento elétrico equivalente à

50λ na mesma frequência. Vale ressaltar que tal comprimento do dipolo foi escolhido

por ser equivalente ao caso onde um pulso de Tp = 2, 9ps é aplicado à um dipolo de

L = 1.5cm.

Com o aumento de Tp, a duração da reposta no domínio do tempo aumentará e

portanto, será necessário reduzir o espaçamento entre as amostras em frequência.

df =
1

Tpmáx + Thmáx
(4.17)

Nesta equacão Thmáx é a duração máxima da resposta impulsiva da antena.

Considerando que df já foi previamente escolhido devido à restrições na quantidade

de dados gerada por simulação, temos:

Tpmáx =
1

df
− Thmáx (4.18)

O que implica na necessidade de se conhecer Thmáx levando em conta todos os

ângulos de observação. Considerando o tempo de propagação até uma distância de

R = 100m, foi veri�cado que a maior duração de resposta impulsiva é Thmáx = 363ns.

Dessa forma, Tpmáx será da ordem de 600ns. No caso das simulações apresentadas,

o valor máximo de duração de pulso utilizado foi Tp = 10ns, bem abaixo do limite

máximo.

4.2.3 Resultados das simulações de dipolos de diversos

comprimentos

As antenas dipolo foram simuladas com o software 4NEC2, um software livre que

utiliza o Método dos Momentos. As simulações foram realizadas no domínio da

frequência e os resultados foram processados para se obter a resposta da antena no
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domínio do tempo.

Para se obter a reposta impulsiva amostrada do dipolo, foi feita a Transformada

Discreta de Fourier Inversa para valores positivos da função de transferência. O

resultado é a forma amostrada da função h+(t, θ) de�nida por:

h+(t, θ) =

ˆ ∞
0

H(θ, f)e−j2πftdf = (h(t, θ) + jH{h(t, θ)}) (4.19)

Onde H(.) é a transformada de Hilbert, H(θ, f) é a função de transferência

com amplitude e fase igual à amplitude e fase da componente Eθ do campo elétrico

radiado, para um dipolo alimentado com uma onda cossenoidal com amplitude igual

à 1 Volt ou 1 Ampère. A distância de observação R garante a condição de campo

distante como de�nida pela equação 2.1.

O módulo de h+(t, θ) é igual ao envelope de h(t, θ), a resposta impulsiva do

sistema, e a parte real de de h+(t, θ) é igual a h(t, θ). Para veri�car a variação

da resposta impulsiva como função do comprimento do dipolo L, três respostas

impulsivas são apresentadas na �gura 4.4
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Figura 4.4: Resposta impulsiva normalizada para dipolos de comprimento L =
1.5cm, L = 15cm e L = 150cm alimentados por um gerador ideal de corrente

À medida que o comprimento do dipolo aumenta, a duração de sua resposta

impulsiva também aumenta. Como foi descrito em [3], a radiação ocorre nas
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extremidades do dipolo e no gerador caso este possua impedância diferente de zero.

De fato, ao compararmos o instante de chegada dos pulsos na �gura 4.4, com o

tempo de propagação entre a extremidade do dipolo e o ponto de observação, mais o

tempo de propagação da onda de corrente dentro do dipolo, veri�ca-se que os pulsos

presentes na resposta são devido às re�exões nas duas extremidades e no gerador.

Para um dipolo de comprimento maior, a distância que o pulso deve percorrer

entre as re�exões é maior e portanto o tempo necessário para radiar a energia do

pulso também é maior. Para dipolos de comprimento menor não é possível visualizar

individualmente a radiação de cada pulso devido à limitação da banda utilizada na

simulação. Por esse motivo, foi utilizado um dipolo de comprimento maior L =

150cm, para possibilitar a identi�cação dos pulsos. Também foi utilizado o ângulo

de observação θ = 75°, ângulo onde as re�exões provenientes do gerador e das

extremidades superior e inferior do dipolo chegam sem interferência.

O tempo necessário para a chegada dos pulsos re�etidos no gerador (tgen) é dado

pela distância de observação dividido pela velocidade de propagação do meio. Para

re�exões depois da primeira, também é necessário levar em conta o tempo de ida

e volta do pulso ao longo do dipolo antes da próxima radiação, como descrito em

4.20. Para pulsos re�etidos na extremidade superior, o tempo de chegada (tsup) será

o tempo necessário para o pulso percorrer metade do comprimento do dipolo mais

o tempo para percorrer no espaço livre a distância entre a extremidade superior e o

ponto de observação como descrito na equação 4.21. De maneira similar, é de�nido

o tempo de chegada do pulso radiado pela extremidade inferior (tinf ), descrito na

equação 4.22.

tgen =
R + nL

c0

(4.20)

tsup =

√
(R cos(90− θ))2 + (R sin(90− θ)− L/2)2 + L/2(2n− 1)

c0

(4.21)

tinf =

√
(R cos(90− θ))2 + (R sin(90− θ) + L/2)2 + L/2(2n− 1)

c0

(4.22)

Onde n é o número da re�exão ou o número do ciclo de re�exões. Um ciclo

começa com a radiação do pulso pelo gerador, continua com a radiação dos pulsos

pelas extremidades e termina com a corrente voltando pelo dipolo ao gerador antes

da sua nova re�exão, quando então começa o próximo ciclo. A tabela 4.1 apresenta

o intervalo entre a chegada de um pulso re�etido pelo gerador e as extremidades

superior e inferior. O índice 1 indica os tempos de chegada para o primeiro ciclo
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de re�exões e o índice 2 representa os tempos de chegada para o segundo ciclo de

re�exões. Se esse intervalo for menor que a duração do pulso de entrada utilizado,

os pulsos radiados irão se sobrepor. Se o pulso de entrada for lento o su�ciente, o

intervalo entre a primeira re�exão e a última com energia relevante será menor que

a largura do pulso e portanto na saída teremos um único pulso como resultado da

convolução da resposta impulsiva com o pulso de entrada. Nesse caso, o dipolo será

eletricamente pequeno.

θ(°) tsup1 − tgen1 tinf1 − tsup1 tgen2 − tinf1 tsup2 − tinf1

5° 9,5850E-12 s 4,9810E-09 s 9,4426E-12 s 1,9028E-11 s
10° 3,8265E-11 s 4,9240E-09 s 3,7700E-11 s 7,5965E-11 s
15° 8,5818E-11 s 4,8296E-09 s 8,4562E-11 s 1,7038E-10 s
20° 1,5187E-10 s 4,6984E-09 s 1,4968E-10s 3,0155E-10 s
30° 3,3730E-10 s 4,3301E-09 s 3,3261E-10 s 6,6990E-10 s
50° 8,9856E-10 s 3,2139E-09 s 8,8756E-10 s 1,7861E-09 s
70° 1,6532E-09 s 1,7101E-09 s 1,6367E-09 s 3,2899E-09 s
90° 2,5094E-09 s 0,0000E+00 s 2,4906E-09 s 5,0000E-09 s

Tabela 4.1: Intervalo entre a chegada dos pulsos radiados pelo gerador e
extremidades superior e inferior no ponto de observação, como descrito na �gura
4.4 para L = 150cm

Com o objetivo de relacionar o desempenho de dipolos no domínio do tempo com

suas características físicas de radiação, algumas simulações e comparações foram

feitas.

Primeiramente, foi comparada a resposta impulsiva de dipolos alimentados por

geradores ideais de tensão (g.i.t) e geradores ideais de corrente (g.i.c). Esses dois

casos são importantes para veri�car quais as diferenças entre os casos extremos

onde a impedância do gerador é nula (g.i.t) e onde a impedância do gerador é

in�nita (g.i.c). O estudo desses dois casos extremos facilita a análise das vantagens

e desvantagens de uma impedância alta ou baixa no gerador. A �gura 4.5 apresenta

os resultados.
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Figura 4.5: Resposta ao impulso normalizada para dipolos de comprimento L =
150cm alimentados por um gerador ideal de corrente e por um gerador ideal de
tensão.

O gerador de tensão ideal se comporta como um curto circuito do ponto de vista

da corrente e portanto não causa re�exões (e consequentemente radiação), com

exceção do primeiro pulso. Portanto, somente as re�exões nas duas extremidades

do dipolo estarão presentes e a energia será radiada mais lentamente do que no caso

com o gerador ideal de corrente. Além disso, para o gerador ideal de tensão, o

pico dos pulsos radiados pelas extremidades irão alternar entre valores positivos e

negativos enquanto que para o dipolo alimentado pelo gerador ideal de corrente , os

pulsos radiados pelas extremidades sempre apresentam a mesma orientação.

Caso fosse adicionado à resistividade do cobre um per�l resistivo variável com

resistências mais elevadas, a resistência maior causaria um aumento na dissipação

da energia durante o deslocamento do pulso ao longo do dipolo. Isso é equivalente

à uma linha de transmissão com perdas não desprezíveis e o tempo de decaimento

da amplitude da onda de corrente seria menor. No entanto, uma maior parte da

energia seria dissipada por efeito Joule. Para antenas nas quais a dissipação de

energia devido à alta resistividade introduzida puder ser tolerada, essa solução deve

ser levada em conta.
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4.2.4 Estudo da dispersão

Um parâmetro importante ao se estudar o desempenho de antenas para comunicação

pulsada é a dispersão causada pela antena. Esse parâmetro in�uencia diretamente a

taxa de transmissão pois, quanto menos espalhado o pulso transmitido estiver, mais

pulsos poderão ser enviados sem interferência para um mesmo intervalo de tempo.

Visto de outra forma, se a taxa de transmissão projetada para uma antena

com baixa dispersão for mantida para uma antena com alta dispersão, haverá

interferência intersimbólica o que irá provocar uma taxa de erro irredutível com

o aumento da relação sinal-ruído. Por isso, foi estudado a dispersão do dipolo como

função do ângulo de elevação θ e da relação entre o comprimento do dipolo e a

duração do pulso L/Tp.

Para estudar a distorção, é de�nido o sinal de saída da antena, ou seja, o campo

elétrico radiado pela antena, como a convolução do pulso de entrada com a sua

resposta impulsiva como segue:

s+(t, θ) =

ˆ ∞
0

H(θ, f)V (f, Tp)e
−j2πftdf = (s(t, θ) + jH{s(t, θ)}) (4.23)

Três parâmetros foram utilizados com o objetivo de compará-los. O primeiro

parâmetro é a largura de meio máximo. Ele é obtido fazendo a diferença entre

os dois instantes quando o envelope da resposta |s+(t)| vale metade de seu valor

máximo como de�nido na equação 4.24. O segundo parâmetro é a variância do

envelope da reposta ao quadrado, o que é similar ao quadrado do delay spread como

descrito pela equação 4.25. O terceiro parâmetro é o atraso médio como mostra

equação 4.26. Os segundo e terceiro parâmetros utilizam o envelope da resposta ao

quadrado |s+(t)|2 e por isso, eles levam em conta a energia do sinal ao invés de sua

amplitude.

τFWHM(θ) = t1||s+(t1,θ)|=p/2 − t2||s+(t2,θ)|=p/2 (4.24)

σ2(θ) =

ˆ ∞
0

|s+
n (t1, θ)|2(t− µ)2dt (4.25)

µ(θ) =

ˆ ∞
0

|s+
n (t1, θ)|2t dt (4.26)

Para dipolos eletricamente longos, a resposta do dipolo apresenta pulsos mais

espaçados, como mostra a �gura 4.4. Utilizando pulsos gaussianos na entrada,

teremos na saída a convolução desse pulso no domínio do tempo com a resposta

impulsiva do sistema. A convolução com pulsos su�cientemente estreitos irá resultar

em uma resposta total com mais de um pulso. Esse fato di�culta a detecção da
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amplitude de meio pico. Por isso, primeiramente foi utilizada uma rotina para se

detectar os picos e em seguida, foi feita uma interpolação para então se determinar

o valor de meio pico. A rotina de interpolação feita também inclui o caso de

decrescimento não monotônico pois os picos nem sempre são monotonicamente

decrescentes, o que pode causar erros de medida. A �gura 4.6 apresenta um exemplo.
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Figura 4.6: Resposta normalizada para L/Tp = 150cm/ns alimentados por um
gerador ideal de corrente, com interpolação e determinação da amplitude de meio
pico

As �guras 4.7, 4.8 e 4.9 apresentam os resultados da medida de dispersão

utilizando esse três parâmetros para diferentes valores de L/Tp, para um gerador

de corrente ideal e um gerador de tensão ideal.
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Figura 4.7: Largura de meio pico em função do ângulo de observação para L/Tp =
517cm/ns, L/Tp = 150cm/ns, L/Tp = 15cm/ns usando um gerador ideal de tensão e
um gerador ideal de corrente.
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Figura 4.8: Atraso médio em função do ângulo de observação para L/Tp = 517cm/ns,
L/Tp = 150cm/ns, L/Tp = 15cm/ns usando um gerador ideal de tensão e um gerador
ideal de corrente.
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Tp = 10ns,L/Tp=15cm/ns, g.i.t.
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Figura 4.9: Delay spread em função do ângulo de observação para L/Tp = 517cm/ns,
L/Tp = 150cm/ns, L/Tp = 15cm/ns usando um gerador ideal de tensão e um gerador
ideal de corrente.

Pode-se ver que a dispersão é maior com o gerador de tensão ideal, já que a

energia presente no dipolo leva mais tempo para ser radiada devido ao menor número

de re�exões, quando comparado com um gerador de corrente ideal no mesmo período

de tempo. Independentemente do parâmetro de medida utilizado, conforme a relação
L/Tp diminui, a diferença entre a dispersão do gerador de corrente e do gerador

de tensão �ca mais relevante. Para ilustrar esse resultado as �guras 4.11 e 4.10

apresentam os envelopes das respostas para L/Tp = 150cm/ns e L/Tp = 15cm/ns

respectivamente, para geradores de tensão e corrente ideais.

O delay spread e o atraso médio são resultado de uma integração e por isso tem

um caráter menos oscilatório que a largura de meio máximo. A escolha de qual

parâmetro considerar em um sistema real dependerá de fatores do sistema como um

todo, como estabilidade e di�culdade de implementação.

31



3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8

x 10
−7

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Segundos

|s
n+
|

 

 

Tp = 1ns g.i.t.

Tp = 1ns g.i.c.

Figura 4.10: Módulo da resposta no domínio do tempo normalizada para uma relação
L/Tp = 150cm/ns usando gerador ideal de corrente e gerador ideal de tensão
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Figura 4.11: Módulo da resposta no domínio do tempo normalizada para uma relação
L/Tp = 15cm/ns usando gerador ideal de corrente e gerador ideal de tensão
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4.2.5 Estudo do diagrama de radiação normalizado da

energia

Para estudar a variação do diagrama de radiação em função do ângulo de observação,

a energia radiada pelo dipolo em cada direção foi normalizada em relação à energia

presente no sinal radiado em θ = 90°. A energia presente no sinal é calculada

utilizando a autocorrelação do sinal para um atraso nulo. A equação 5.19 de�ne o

parâmetro En como a relação entre a autocorrelação do sinal na direção θ para o

atraso τ = 0 e a autocorrelação do sinal radiado na direção θ = 90°, também para

o atraso τ = 0:

En(θ) =

∣∣∣∣ Rθ,θ(0)

R90,90(0)

∣∣∣∣ (4.27)

onde

Rθ,90°
(τ) =

ˆ ∞
−∞

Sθ,90°
ej2πfτdf (4.28)

e

Sθ,90°
(f, θ, Tp) = V (f, Tp)Hθ(f, θ)V

∗(f, Tp)H
∗
θ (f, 90) (4.29)

Onde H(f, θ) é a função de transferência que, no caso da antena dipolo, só possui

variação em função de θ e V (f, Tp) é o espectro do pulso gaussiano. O expoente ∗

indica o complexo conjugado. A concentração de energia será estuda primeiramente

em função do ângulo de observação para um valor de L/Tp �xo. Em seguida será

apresentado como essa curva se altera à medida que L/Tp diminui.

4.2.5.1 Concentração da energia para L/Tp �xo

A �gura 4.12 apresenta a variação da quantidade de energia em função do ângulo de

observação para um gerador ideal de corrente e um gerador ideal de tensão. O pulso

de excitação utilizado é a derivada do pulso gaussiano como de�nido na equação 4.1.

33



10 20 30 40 50 60 70 80 90

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

5

10

θ(Â°)

10
lo

g 10
(E

n)

 

 

Tp=0.29ns,L/Tp=517cm/ns g.i.c.

Tp=0.29ns,L/Tp=517cm/ns g.i.t.

20*log10(Sen(θ))

Figura 4.12: En(dB) para L/Tp = 517cm/ns usando gerador ideal de corrente e
gerador ideal de tensão

Para entender o resultado apresentado na �gura 4.12, primeiro a resposta

impulsiva do dipolo com comprimento L = 150cm, como mostrado na �gura 4.4, é

aproximada por uma sucessão de deltas de Dirac, com exceção do primeiro pulso

que é aproximado por um doublet de Dirac. Dessa forma, a resposta do sistema a

um pulso gaussiano será a convolução dessa sucessão de deltas de Dirac com o pulso

gaussiano. A �gura 4.13 mostra um ciclo do resultado dessa convolução para dois

ângulos de observação, as setas indicam o sentido de deslocamento do pulso com o

aumento de θ.
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Figura 4.13: Esquemático da convolução da resposta impulsiva aproximada com um
pulso gaussiano para L/Tp = 517cm/ns, θ = 15° e θ = 87° e gerador ideal de corrente

Para ângulos pequenos θ < 10°, ocorre uma sobreposição dos pulsos re�etidos

pelo gerador e pela extremidade superior, como aproximado pela �gura 4.13 para

θ = 15°. A re�exão proveniente da extremidade inferior chega depois das duas

primeiras e se soma com os pulsos radiados no gerador e na extremidade superior

do ciclo seguinte. Conforme eles se adicionam, o sinal resultante tem energia menor

do que os dois iniciais individualmente.

Com o aumento do ângulo de observação, a separação entre os pulsos aumenta

e ao se somarem, a energia do pulso resultante também aumenta. A curva para
L/Tp = 517cm/ns na �gura 4.12 tem o seu máximo em torno de θ = 15°. À medida

que o ângulo continua a aumentar os pulsos se separam completamente e a energia

total é a soma da energia para cada pulso separadamente.

Perto de 90°, os pulsos re�etidos pelas extremidades inferior e superior começam

a se sobrepor, primeiramente reduzindo a energia total e �nalmente em 90°, os

pulsos chegam ao ponto de obervação com o mesmo atraso e se somam em perfeita

sincronia, aumentando a energia disponível. A �gura 4.13 exempli�ca o que ocorre

nessa região para θ = 87° e a �gura 4.14 apresenta a resposta normalizada obtida

através de simulação para esse caso.
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Figura 4.14: Módulo normalizado da resposta no domínio do tempo para L/Tp =
517cm/ns, θ = 87° e θ = 90°

Para ângulos pequenos, a �gura 4.12 mostra que a energia disponível resultante

para o gerador ideal de tensão é maior do que para o gerador ideal de corrente.

Isso ocorre pois, para ângulos pequenos, a sobreposição dos pulsos radiados pelas

extremidades fornecem uma energia resultante maior do que a sobreposição dos

pulsos radiados pelas extremidades e pelo gerador. O contrário acontece para

ângulos maiores que 15°.

4.2.5.2 Concentração da energia para L/Tp variável

Com o objetivo de estudar a variação da concentração da energia em função da

relação entre o comprimento do dipolo e a duração do pulso de entrada L/Tp, a �gura

4.15 e a �gura 4.16 apresentam a função En(θ) para diversos valores de L/Tp para o

gerador ideal de corrente e de tensão, respectivamente.
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Figura 4.15: En(dB) usando gerador ideal de corrente para diversos valores de L/Tp
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Figura 4.16: En(dB) usando gerador ideal de tensão para diversos valores de L/Tp

À medida que a relação L/Tp diminui, o valor de máximo da energia diminui e o

pico se desloca para ângulos maiores. Para valores menores que L/Tp = 20cm/ns, o
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pico de máximo desaparece e a curva se aproxima da curva de regime estacionário

representada no grá�co por 20log10(sen(θ)). De fato, reduzir a relação L/Tp é

equivalente a uma antena de comprimento elétrico cada vez mais curto e os pontos de

radiação da antena já não são mais discerníveis no ponto de observação, resultando

em uma variação menor da energia resultante em função do ângulo de observação.

As �guras 4.15 e 4.16 também mostram que quando a largura do pulso é reduzida,

ou seja, L/Tp aumenta, a energia disponível aumenta para ângulos pequenos. Isso

também pode ser explicado no domínio da frequência. À medida que a duração

do pulso Tp diminui, o seu espectro se alarga, como visto na �gura 4.2. Como o

espectro do sinal radiado será a multiplicação do espectro da antena pelo espectro

do pulso de entrada, o comportamento da antena para frequência altas se torna mais

importante.

A �gura 4.17 mostra a componente Eθ do campo elétrico gerada pelo dipolo

quando ele é alimentado com 1 Volt para cada frequência. Pode-se ver que a energia

radiada para altas frequências está concentrada em θ pequenos. Por isso, conforme

a duração do pulso diminui, o pulso se torna um �ltro passa altas, as frequências

maiores serão menos atenuadas e mais energia estará disponível em ângulos menores,

explicando o resultado das �guras 4.15 e 4.16. Portanto, para relações L/Tp grandes,

a direção de máxima radiação pode ser controlada pela duração do pulso no tempo.

Figura 4.17: Módulo de Eθ(Volts/m) para f = 1MHz até f = 11GHz, θ = 1° à
θ = 90° e L = 150cm
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4.2.6 Distorção

Para medir a semelhança entre o sinal recebido em qualquer direção e o sinal

recebido na direção de máxima radiação foi utilizado o parâmetro D de�nido como

a correlação cruzada entre o sinal recebido em um ângulo θ com o sinal em θ = 90°,

dividido pela raiz quadrada da energia de cada sinal como descrito na equação 4.30:

D =
max(Rθ,90°

)√
Rθ,θ(0)R90°,90°

(0)
(4.30)

4.2.6.1 Distorção para L/Tp �xo

A �gura 4.18 apresenta a distorção para L/Tp = 517cm/ns considerando um gerador

ideal de corrente e um gerador ideal de tensão.
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Figura 4.18: Distorção em função do ângulo de observação para L/Tp = 571cm/ns
com gerador ideal de corrente e gerador ideal de tensão

A �gura 4.18 mostra um nulo bem pronunciado para o gerador de tensão em

θ = 87°. Lembrando que a correlação cruzada também pode ser escrita pela equação

4.31:
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Rxy(τ) = E{x(t+ τ)y∗(t)} (4.31)

e como os sinais são reais no domínio do tempo, para τ = 0, a equação 4.31 pode

ser reescrita como:

Rxy(0) = E{x(t)y(t)} (4.32)

A �gura 4.19 apresenta um esquema simpli�cado da posição entre os pulsos

gaussianos para θ = 87° e θ = 90°. A multiplicação dos dois sinais será

essencialmente negativa, reduzindo a correlação positiva obtida pela pulso inicial do

gerador, que se encontra sempre na mesma posição, resultando em uma correlação

cruzada extremamente baixa e consequentemente, no ponto de nulo do grá�co para

o gerador de tensão.
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Figura 4.19: Esquemático dos pulsos re�etidos pelas extremidades superior e inferior
para L/Tp = 571cm/ns e θ = 87°e θ = 90°

De fato, nas curvas do envelope da resposta da antena no domínio do tempo,

simuladas com o 4NEC2 e apresentadas na �gura 4.14, é possível veri�car que

para θ = 87° os pulsos radiados pelas extremidades superior e inferior se sobrepõe

aproximadamente pela metade com o pulso resultante para o caso θ = 90° . Como

o pulso de entrada é uma função ímpar, a região sobreposta será essencialmente

negativa devido à multiplicação de regiões dos pulsos com sinais opostos.

O gerador de corrente não possui nulos tão pronunciados pois para todo ciclo há

radiação no gerador o que garante um mínimo de correlação independentemente do
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ângulo de observação, já que o pulso radiado pelo gerador está à mesma distância R

de todos os pontos de observação e portanto não depende do ângulo de observação.

4.2.6.2 Distorção para L/Tp variável

A �gura 4.20 mostra o valor de D(dB) para L/Tp = 150cm/ns, L/Tp = 20cm/ns e
L/Tp = 15cm/ns. Para L/Tp > 20cm/ns, a distorção do gerador de corrente é menor

devido ao mecanismo descrito na seção anterior, ou seja, o pulso radiado pelo gerador

contribui positivamente com a correlação cruzada diminuindo as inversões de sinal

causadas pelos pulsos re�etidos nas extremidades superior e inferior. Porém, Para
L/Tp < 20cm/ns a distorção com θ é menor que 0.2dB para o gerador de tensão

ideal, enquanto para o gerador de corrente ideal a variação chega quase a 2, 2dB .

Nesse caso, o dipolo é eletricamente curto e os pulsos radiados pelas extremidades e

pelo gerador estão bem mais próximos quando comparados com o pulso de entrada.

A resposta impulsiva do gerador de corrente quando aproximada por impulsos de

Dirac, irá conter pulsos invertidos mais próximos do que a resposta do gerador ideal

de tensão. Quanto mais próximos esses pulsos invertidos estiverem com relação ao

pulso de entrada, mais distorcida será a saída. Por isso, para pulsos com duração

menores que 7.5ns, a distorção causada pelo gerador de corrente será maior que a

causada pelo gerador de tensão, especialmente para ângulos menores, onde o pulso

invertido está mais próximo dos pulsos radiados pelas extremidades, como mostra a

�gura 4.13 para θ = 15°.
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Figura 4.20: Distorção do pulso recebido em função do ângulo de observação para
L/Tp = 150cm/ns, L/Tp = 20cm/ns, L/Tp = 15cm/ns considerando um gerador ideal
de corrente e um gerador ideal de tensão

4.3 Conclusão da análise do dipolo

A análise feita até então possibilitou compreender em primeiro lugar como pulsos são

radiados no domínio do tempo por dipolos e sua relação com a resposta da antena

no domínio do tempo. A partir do entendimento da resposta impulsiva, é possível

descrever como variam a dispersão, concentração de energia e distorção também em

função do ângulo de observação e da relação entre o comprimento do dipolo e a

duração do pulso de entrada L/Tp.

Além disso, foram constatadas as diferenças entre se alimentar um dipolo com

um gerador ideal de corrente e um gerador ideal de tensão, o que possibilita escolher

melhor o gerador real mais próximo do caso ideal que proporciona o desempenho

desejado.

Por isso, é interessante estender esse tipo de análise a outras antenas,

acrescentando também a equivalência desses resultados com parâmetros em

frequência como a impedância de entrada, o coe�ciente de re�exão, entre outros.

Assim, o próximo capítulo estende essa análise para antenas espirais que são o caso

geral de antenas �lamentares curvas.
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Capítulo 5

Análise da antena espiral equiangular

A antena espiral equiangular é uma antena independente em frequência pois sua

superfície pode ser descrita somente por ângulos. A antena espiral �lamentar é

descrita pela seguinte equação em coordenadas esféricas [2]:

ρ =

ρ0e
b(φ−φ0) θ = π/2

0 c.c.
(5.1)

Onde 1/b é a taxa de expansão da espiral e ρ0 o raio inicial. Outra forma da

equação 5.1 pode ser obtida agrupando os termos independentes de φ. Nesse caso,

fazendo M = ρ0e
b(φ0), temos:

ρ =

Mebφ θ = π/2

0 c.c.
(5.2)

E podemos também escrever a expressão de φ em função de ρ, a qual será útil

posteriormente:

φ =
1

b
ln
( ρ
M

)
(5.3)

O comprimento da antena espiral de raio inicial ρ0 e raio �nal ρ1 pode ser

calculado pelo comprimento de uma curva qualquer em coordenadas esféricas e é

dado por [2]:

L =

ˆ ρ1

ρ0

[
ρ²

(
dφ

dρ

)2

+ 1

]1/2

dρ (5.4)

O que aplicando 5.2 e calculando a integral, se torna:
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L = (ρ1 − ρ0)

√
1 +

1

b²
(5.5)

5.1 Resposta da antena espiral no domínio do

tempo obtida por simulação

A resposta no domínio do tempo da antena espiral foi obtida utilizando a mesma

metodologia que foi utilizada no caso do dipolo elétrico, utilizando um gerador de

corrente. A antena espiral utilizada está ilustrada na �gura 5.1, cada braço foi

numerado para facilitar a localização posteriormente:

Figura 5.1: Geometria da espiral com parâmetros b = 0, 4247, L = 1, 37m.

O ângulo φ é de�nido no plano xy como o ângulo entre o eixo x e a direção

de observação. O ângulo θ é de�nido como o ângulo entre o eixo z e a direção de

observação. A partir da simulação no domínio da frequência foi obtido o valor da

corrente que percorre a antena em função do tempo, ao longo do seu comprimento.

Na �gura 5.2 são mostradas �fotos� da corrente ao longo do comprimento da antena,

espaçadas de 80ps, com instante inicial t0 = 0ns e tf = 8ns. A resolução temporal

obtida pela simulação foi de 40ps, mas o espaçamento de 80ps foi usado para facilitar

a visualização.
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Figura 5.2: Deslocamento e decaimento temporal da corrente em função do
comprimento da espiral

Tomando a posição dos valores de pico da corrente e dividindo pelo tempo

transcorrido entre dois picos, a velocidade da corrente pode ser estimada. A

velocidade média obtida com esse procedimento foi de va = 2.9974 · 108 m/s com

uma variação total máxima de 6% com relação a velocidade da luz. Essa variação

pode ser atribuída à resolução espacial utilizada, pois o pico real da corrente pode

se encontrar entre dois pontos de amostragem do comprimento, causando variações

na velocidade medida. Dessa forma, é conveniente aproximarmos a propagação da

corrente ao longo do �o com velocidade constante igual a va .

Uma vez obtida a velocidade com a qual a onda percorre o �o e a resposta

impulsiva da antena, é possível estimar quais regiões da antena contribuem mais

signi�cativamente para a radiação. Cada componente do campo elétrico Eθ e Eφ
obtida através da simulação deram origem a uma resposta impulsiva no domínio do

tempo, calculadas pela equação 4.19. Essas componentes foram denominadas de h+
θ

e a h+
φ respectivamente.

A �gura 5.3 a presenta a resposta impulsiva da antena, determinada por

simulação, para a componente φ do campo elétrico no domínio do tempo no ponto

de obervação à uma distância de 100 metros e ângulo θ = 5°. Os instantes de tempo

de chegada dos pulsos radiados devido às re�exões nas extremidades da espiral estão

indicados na �gura.
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Figura 5.3: Resposta impulsiva da antena espiral para θ = 5° , φ = 90° φ = 0°

O tempo de chegada do campo radiado para diferentes pontos da espiral ao ponto

de observação é dado pela distância total percorrida pelo sinal ao longo da antena

dividida pela velocidade da corrente no �o va mais a distância percorrida desde o

momento de radiação até o ponto de observação, divididas pela velocidade da luz.

O tempo para a corrente chegar na extremidade da antena é dado por:

trad =
L

va
(5.6)

O tempo tper transcorrido para o sinal sair do ponto de radiação (Rrad, φrad, θrad)

e chegar ao ponto de obervação (Robs, φobs, θobs) pode ser calculado pela expressão

abaixo que descreve a distância entre dois pontos quaisquer, em coordenadas

esféricas, dividido pela velocidade da luz :

tper =

√
R2

obs +R2
rad − 2RobsRrad sin(θobs) sin(θrad) cos(φobs − φrad)− 2RobsRrad cos(θobs) cos(θrad)

c
(5.7)

Como toda a estrutura da antena está contida no plano θrad = 90°, a expressão

acima pode ser simpli�cada como segue:

tper =
|
−→
Rq|
c

=

√
R2
obs +R2

rad − 2RobsRrad sin(θobs) cos(φobs − φrad)
c

(5.8)
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Tomando Rrad, φrad, θrad como as coordenadas de uma das extremidades da

antena espiral, podemos identi�car na resposta impulsiva da antena, para o ponto

de observação dado, a contribuição da radiação dessa extremidades na resposta da

antena.

O instante de chegada do pulso radiado pela extremidade será então dado por:

tobs = trad +
|
−→
Rq|
c

(5.9)

O mesmo procedimento deve ser repetido para a segunda extremidade.

Na direção de radiação mostrada na �gura 5.3, podemos relacionar diretamente

a radiação da espiral com a radiação do dipolo. Analogamente à antena dipolo, a

antena espiral radia energia nas extremidades e no gerador. E, diferentemente da

antena dipolo, a antena espiral possui radiação ao longo de seu comprimento devido

à aceleração das cargas causado pela da curvatura da espiral. Pode-se ver o efeito da

radiação da fonte como um doublet de Dirac no primeiro marcador da �gura 5.3. Em

seguida, o módulo do campo elétrico se reduz quase que exponencialmente tendo um

novo pico no instante em que a onda se re�ete na extremidade da espiral. A mudança

de sinal do campo elétrico ocorre devido à mudança de direção da aceleração das

cargas ao se percorrer a espiral.

A �gura 5.4 apresenta o campo elétrico no domínio do tempo no ponto de

observação dado para todos os valores de φ. Pode-se ver que não há praticamente

variação em função de φ, somente a distinção entre os pulsos radiados pelas

extremidades que começam a ser discerníveis para valores menores de φ.
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Figura 5.4: Resposta impulsiva antena espiral para θ = 5° em função do tempo e de
φ.

Para ângulos de elevação maiores porém, o campo elétrico radiado é mais difícil

de ser analisado e relacionado com a corrente e geometria da antena como mostra a

�gura 5.5.
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Figura 5.5: Resposta impulsiva da antena espiral para θ = 90° e φ = 90°, φ = 25°,
φ = 0°

Nesse caso, novos picos aparecem. Eles não são esperados já que a geometria da

antena não possui transições abruptas entre a fonte e as extremidades. Para entender

o motivo da aparição desses picos, serão feitas, na seção seguinte, aproximações

analíticas da radiação da antena espiral que juntamente com os tempos de chegada

ao ponto de observação da radiação de cada ponto da espiral fornecerão explicações

físicas para esse resultado.

5.2 Aproximação analítica da resposta no domínio

do tempo

Para aproximar analiticamente a resposta impulsiva da antena espiral no domínio

do tempo, iremos modelar a antena por duas cargas elétricas puntiformes e de sinal

contrário cujo deslocamento se dá na trajetória correspondente aos dois braços da

espiral, sendo que cada carga percorre um dos braços. Faremos uma aproximação

simpli�cada considerando somente a radiação que ocorre ao longo do braço da

espiral, ou seja, sem levar em conta a radiação causada pela fonte e pela extremidade.

As características dos pulsos radiados pela fonte e pela extremidade são aquelas

vistas no caso da antena dipolo.
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O campo radiado por uma carga que se move em uma trajetória qualquer é dado

pela soma das equações 6.29 e 6.31 de [36]:

~E(~r, t) = ~Ev(~r, t) + ~Ea(~r, t) (5.10)

~Ea(~r, t) =
q

4πε0c²

R̂q ×
[(
R̂q − ~va/c

)
× ~a
]

Rq|1− R̂q · ~va/c|3


tr

(5.11)

~Ev(~r, t) =
q

4πε0

(1− va²/c²)
(
R̂q − ~va/c

)
Rq²|1− R̂q · ~va/c|3


tr

(5.12)

Na qualˆ representa o versor na direção indicada, ~Ev é conhecido como campo

de velocidade, ~Ea é conhecido como campo de aceleração, R̂q é o vetor unitário na

direção que une a carga e o ponto de observação P , ~r é o vetor que liga o origem do

sistema de coordenadas à carga, ~va é a velocidade da onda de carga, ~a a aceleração

da carga e q o seu valor. A equação deve ser avaliada no tempo A �gura 5.6 ilustra

esses vetores.

Figura 5.6: De�nição dos vetores de posição utilizados na equação 5.11

Pode-se ver, então, que o campo de velocidade varia com R²q e portanto,

podemos desprezá-lo em uma análise de campo distante e considerar somente o
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campo de aceleração. Ou seja, a radiação em campo distante é causada somente

pela aceleração de cargas.

Efetivamente, como foi visto no caso da antena dipolo, as radiações ocorrem

principalmente nas extremidades onde a corrente deve ser desacelerada da velocidade

da luz até a velocidade nula e em seguida ser reacelerada até a velocidade da luz

em sentido oposto1. O mesmo ocorre na fonte onde a carga deve ser acelerada da

velocidade nula à velocidade da luz.

Podemos ver a antena espiral como uma antena dipolo curvada de maneira a

formar a espiral. Nesse caso, a radiação das extremidades ocorrerá da mesma forma

que na antena dipolo e adicionadas a elas teremos a radiação devido à aceleração

centrípeta que agora existe por causa da curvatura do �o.

Para explorar o fenômeno, pode-se estudar a variação da aceleração. Utilizando

um sistema de coordenadas locais, com um versor tangente à curva e outro

perpendicular à ele, a aceleração centrípeta estará totalmente na direção

perpendicular à tangente, na direção do raio de curvatura, e seu módulo será dado

por:

ac =
va²

ρ
(5.13)

no qual ρ é o raio de curvatura dado por,

1

ρ(L)
=
dφ

dL
=

1

bρ
√

1 + 1/b²
(5.14)

e o módulo da aceleração centrípeta será dada por:

ac =
v2
a

ρc
√
b² + 1

(5.15)

Na qual ρc descreve a distância da origem ao ponto da espiral em estudo. Como

ρc varia monotonicamente, decrescendo exponencialmente e va e b são constantes, a

aceleração será monotônica e decrescerá rapidamente como mostra a �gura 5.7.

1Vale ressaltar que o movimento de cargas se dá por ondas de carga, ou seja, não se trata de
uma partícula carregada que se move ao longo da espiral com a velocidade da luz. A propagação
de ondas de carga está descrito com mais detalhes em [36]
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Figura 5.7: módulo da aceleração centrípeta normalizada

Observa-se, então, que o comportamento da aceleração explica os altos valores

iniciais presentes nas �guras 5.5 e 5.3. Porém, ela não oferece esclarecimento a

respeito dos picos posteriores da �gura 5.5 .

Consequentemente, o aparecimento dos picos só pode estar ligado à geometria

e com sua relação com o ponto de observação. Para estudar essa relação, pode-se

plotar o instante de chegada do campo elétrico radiado por cada ponto da espiral

no ponto de observação θ = 90°, φ = 0° como se vê na �gura �gura 5.8.
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Figura 5.8: instante de chegada do campo elétrico para cada ponto do comprimento
da espiral, para o braço 1 e para o braço 2 da espiral

A �gura 5.8 mostra que exatamente os instantes que produzem os picos

observados são os instantes onde a radiação de vários pontos consecutivos da espiral

chegam ao mesmo tempo. Ainda mais, o primeiro pico é devido ao primeiro braço

da espiral e o segundo pico é devido ao segundo braço. Esses pontos não são

simétricos e sim as regiões de tangência onde a corrente circula em direção ao ponto

de observação. Essas duas regiões estão assinaladas nas �guras 5.9 e 5.10.
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Figura 5.9: região da espiral correspondente aos instantes de chegada assinalados
em na �gura 5.8
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Figura 5.10: região da espiral correspondente aos picos de radição após a re�exão
nas extremidades

O tempo de radiação dessas regiões é tão próximo pois a onda radiada no início

do trecho e que se propaga em direção ao ponto de observação (que nesse caso está a

direita), percorre um trajeto pouco diferente da corrente que continua a percorrer o

�o e será radiada em outro ponto mais adiante. Esse fenômeno é devido ao sentido

da corrente estar se aproximando do ponto de observação.
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Por esse motivo, os trechos simétricos da espiral não radiam da mesma forma,

já que sua corrente está se afastando do ponto de observação, o que faz com que

pontos próximos da espiral tenham tempos de chegadas mais afastados, reduzindo

a superposição. O braço da espiral que na ida teve sua região de radiação próxima

à fonte, agora terá sua região de radiação próxima a extremidade e vice-versa.

Na �gura 5.5 também se vê que entre a re�exão na primeira extremidade e a

re�exão na segunda extremidade não há radiação praticamente. De fato, o pulso

das duas extremidades são radiados ao mesmo tempo, porém a extremidade que

se encontra em x negativo terá um tempo de percurso maior. A região da espiral

assinalada na �gura 5.9 que radiou no percurso de ida do pulso não radiará na sua

volta, devido ao sentido oposto da corrente. A região que irá radiar é o seu ponto

simétrico do outro braço da espiral como mostra a �gura 5.10. Portanto, o pulso

radiado pela extremidade mais distante ao ponto de observação chegará antes do

que os pulsos radiados devido à curvatura no retorno da corrente. O percurso de

volta desses pulsos será feito por uma trajetória maior, a trajetória curva da espiral.

Outra forma de abordar a radiação da espiral é estudar diretamente a equação

5.11. Analisando primeiramente o seu denominador, temos:

Rq|1− R̂q · ~v/c|3 (5.16)

Quando o versor posição e o vetor velocidade normalizada estão alinhados, o

produto escalar é muito próximo de um. O produto escalar será tão mais próximo

de um quanto a velocidade da carga estiver próxima à velocidade da luz. Dessa

forma, o denominador tenderá a zero fazendo com que o valor do campo elétrico seja

elevado. Caso a velocidade esteja em sentido oposto ao versor posição, a subtração

terá resultado próximo de 2, e portanto, nessa posição não teremos um pico do

campo elétrico.

Esse resultado está em concordância com a �gura 5.9. No nosso caso, o ponto

de observação utilizado como exemplo está em x = 100m, e o versor unitário R̂qé

aproximadamente (xRq , yRq , zRq) ' (1, 0, 0). Portanto, o produto vetorial será um

quando o vetor tangente à curva, que está na mesma direção da velocidade, estiver

na direção~v/c ' (1, 0, 0). A �gura 5.11 ilustra esse caso.
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Figura 5.11: Esquemático da posição dos versores ao longo da espiral

O numerador da expressão 5.11, também pode ser analisado. Fazendo ~β = ~v/c, o

numerador será dado por:

~Eanum1 = R̂q ×
[(
R̂q − ~β

)
× ~a
]

(5.17)

Como R̂q − ~β e ~a estão no mesmo plano - o plano xy, ~Eanum1 estará também

no plano xy e será perpendicular à R̂q. Tomando o exemplo onde (xRq , yRq , zRq) '
(1, 0, 0), ~Ea estará praticamente somente na direção y, ou seja, teremos somente ~Eφ
.

A in�uência do vetor
(
R̂q − ~β

)
se contrapõe ao efeito de ampli�cação do

denominador, reduzindo seu valor quando os dois vetores estão no mesmo sentido e

diminuindo quando eles estão em sentidos diferentes. Vale ressaltar que o efeito do

denominador é predominante devido ao fator cúbico desse.

O primeiro produto vetorial modula o campo elétrico de acordo com o seno

do ângulo entre
(
R̂q − ~β

)
e ~a. Já o último produto vetorial só serve para mudar

a direção do vetor resultante, sem in�uenciar o seu módulo, para o exemplo em

questão.

Resumindo, a in�uência maior, para o caso do nosso exemplo, se dá pelo

denominador da equação 5.11 já que nesse plano de observação, existe a possibilidade
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de os vetores R̂q e ~β estarem alinhados causando o surgimento de picos não

relacionados diretamente com o per�l de aceleração da carga.

Para uma aproximação analítica mais completa do resultado obtido na �gura

5.5, foi feito o cálculo da equação 5.16. Em seguida, o valor de ~Ea foi decomposto

nas suas componentes φ̂ e θ̂, através de um produto escalar. O valor resultante

será então somado aos demais valores de acordo com o tempo de chegada do campo

radiado. Ou seja, são somadas as parcelas que chegam ao ponto de observação no

mesmo instante - aqueles dentro de um intervalo de ∆t = 4ps :

Eφ(t) =
∑

t<tcheg≤(t+∆t)

~Ea(tcheg)∆l · φ̂ (5.18)

Onde ∆l é o comprimento do segmento da espiral responsável pela aceleração

correspondente. A aproximação obtida está apresentada na �gura 5.12:
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Figura 5.12: Resposta impulsiva analítica estimada da espiral

Pode-se ver que o resultado da �gura 5.12 apresenta uma concordância muito

boa com o da �gura 5.5 até o último ponto calculado, antes da re�exão.

Essa aproximação é válida para casos onde se conhece ou se pode deduzir

qual será o percurso da carga na estrutura da antena. Através dela foi possível
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compreender o comportamento da radiação da antena espiral. Primeiramente, a

radiação está principalmente relacionada à aceleração centrípeta e à aceleração nas

extremidades e na fonte. Em segundo lugar, a relação entre o plano da espiral e

o plano de observação exerce forte in�uência na resposta impulsiva no ponto de

observação.

Em seguida, são apresentadas as etapas de cálculo da aproximação analítica.

5.2.1 Fluxograma da estimação analítica do campo elétrico

radiado pela antena espiral

A estimativa analítica foi calculada usando o MATLAB. A �gura 5.13 descreve em

linhas gerais como a aproximação analítica foi obtida. As quantidades em negrito

representam vetores e as quantidades em negrito e itálico representam versores.

As coordenadas do centro de cada segmento foram extraídas a partir dos 44

arquivos de saída do programa NEC2, essa quantidade de arquivos de saída é devida

à varredura em frequência, que deve ser divida entre vários arquivos de entrada

devido ao número limitados de pontos em frequência permitidos por arquivo.

Essas coordenadas foram então armazenadas como o vetor posição vpos. O vetor

posição está sempre no plano xy pois a espiral está contida nesse plano. Esse vetor

fornece a posição de cada ponto da espiral em coordenadas cartesianas.

A partir do vetor posição, três outros vetores são calculados, o vetor comprimento

L, o vetor tangente vtan, e o vetor que liga o ponto radiante ao ponto de observação

Rq. Conjuntamente com as coordenadas de cada segmento, o comprimento de cada

segmento também foi extraído do arquivo de saída e uma soma acumulada foi feita,

formando o vetor comprimento. Esse vetor indica a distância percorrida dentro da

espiral para cada ponto do vetor posição.

As componentes do vetor tangente foram obtidas através do cálculo da variação

do vetor posição. Ou seja, a componente x do vetor tangente é dada pela subtração

das componentes x de dois vetores posição adjacentes. O mesmo foi feito para a

componente y. Já o vetor Rq foi calculado através da subtração vetorial entre o

vetor de observação em coordenadas cartesianas (xobs, yobs, zobs) e o vetor posição

vpos também em coordenadas cartesianas. Em seguida, o versor Rq foi obtido pela

normalização de Rq. A partir do vetor comprimento e do vetor Rq é calculado

o tempo de chegada do campo radiado por cada ponto da espiral ao ponto de

observação tobs, como foi feito na equação 5.9.

O vetor velocidade normalizada da carga na estrutura β̃, tem o mesmo sentido

e direção do vetor tangente pois, como o diâmetro do �o é desprezível, é assumido
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que só há movimento de cargas ao longo do �o. Porém, o seu módulo é igual à

velocidade da carga no �o va dividida pela velocidade da luz c.

Como a velocidade ao longo do �o foi assumida constante, a única aceleração

presente será a aceleração centrípeta e a direção do vetor aceleração a será sempre

perpendicular ao vetor tangente, sendo a constante K = va
(b2+1)

.

O campo elétrico,Ea , no ponto de observação devido a cada ponto da espiral é

então obtido computacionalmente aplicando-se a equação 5.11. Finalmente, para a

obtenção de Eθ e Eφ a projeção de Ea nas direções θ e φ é realizada, somando-se as

contribuições de acordo com a equação 5.18.

Figura 5.13: Fluxograma ilustrando as etapas de cálculo da estimação analítica do
campo elétrico radiado pela antena espiral

5.3 Análise do desempenho da antena

Para se analisar a resposta da antena espiral, serão utilizados os mesmo parâmetros

que foram utilizados para a análise da antena dipolo estudada anteriormente. As

�guras 5.15b e 5.15a mostram a resposta impulsiva do campo elétrico Eθ e Eφ para
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diferentes ângulos de elevação.

(a)

(b)

Figura 5.14: (a) Resposta impulsiva da componente θ do campo elétrico para θ = 45°
em função do tempo e de φ. (b) Resposta impulsiva da componente φ do campo
elétrico para θ = 45° em função do tempo e de φ.
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(a)

(b)

Figura 5.15: (a) Resposta impulsiva da componente θ do campo elétrico para θ = 75°
em função do tempo e de φ. (b) Resposta impulsiva da componente φ do campo
elétrico para θ = 75° em função do tempo e de φ.

Por essas �guras vemos que a forma da resposta impulsiva sofre pouca variação

com a varredura angular e portanto, sugere que haverá pouca variação da energia e

da distorção com a mudança do ponto de observação. Para a antena espiral, tem-se

tanto a componente Eθ quanto Eφ, diferentemente do caso da antena dipolo. Por

isso, foram calculadas a distorção e o diagrama de radiação de energia normalizado
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para cada uma das componentes. O diagrama de radiação normalizado será dado

por :

Eθn(θ, φ) =

∣∣∣∣ Rφ|θ,φ|θ(0)

R90|45,90|45(0)

∣∣∣∣ (5.19)

Na qual Eθn(θ, φ) é o diagrama de energia normalizado para a componente θ do

campo elétrico e Rφ|θ,φ|θ é a correlação cruzada calculada para cada combinação de

θ no intervalo 0° e 90° com passo de 5° com φ no intervalo 0° e 90° com passo de 1°.

O ponto de observação utilizado como referência foi φ = 90° e θ = 45°.

As �guras 5.16 e 5.17 mostram os resultados para a diagrama de energia em

escala linear:

(a) (b)

Figura 5.16: (a)Diagrama de energia normalizado para Tp=0.29ns da componente
θ. (b) Diagrama de energia normalizado para Tp=0.29ns da componente φ.
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(a) (b)

Figura 5.17: (a)Diagrama de energia normalizado para Tp=0.29ns da componente
θ. (b) Diagrama de energia normalizado para Tp=0.29ns da componente φ.

O diagrama de energia normalizado é pouco direcional para Eθ com pulsos

mais estreitos e Eφ para pulsos mais largos. Essa propriedade é interessante em

sistemas nos quais se deseja cobrir uma região ampla devido às características quase

omnidirecionais da antena. O oposto também pode ser implementado como mostram

as �guras anteriores nas quais Eθ é mais direcional com pulsos largos e Eφ mais

direcional com pulsos largos.

O interesse de se estudar como a resposta da antena varia à entrada de um pulso

pode levar a aplicações de controle do lóbulo da antena em função da largura do

pulso.

A distorção também foi calculada para a antena espiral. Ela é de�nida como:

D =
max(Rφ|θ,45|90)√

Rφ|θ,φ|θ(0)R45|90,45|90(0)
(5.20)

A distorção é calculada para cada componente sendoDθ eDφ a distorção relativas

às componentes θ e φ do campo elétrico respectivamente. As �guras 5.18 e 5.19

mostram como varia a distorção para antena espiral em função da largura do pulso

de entrada.

A distorção da antena espiral apresenta regiões bem de�nidas para pulsos de

0.29ns. Assim como no caso da antena dipolo, a redução da duração do pulso de

entrada gera uma direcionalidade maior na distorção.
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(a) (b)

Figura 5.18: (a) Distorção da componente θ para Tp=0.29ns . (b) Distorção da
componente φ para Tp=0.29ns .

(a) (b)

Figura 5.19: (a) Distorção da componente θ para Tp=10ns . (b) Distorção da
componente φ para Tp=10ns .
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5.4 Conclusão da análise da antena espiral

A antena espiral equiangular é uma antena independente em frequência devido sua

propriedade pela qual um escalonamento em frequência é equivalente a uma rotação

no seu diagrama de radiação. O estudo dessa antena no domínio do tempo revela o

seu mecanismo de radiação, ressaltando a relação entre a direção da velocidade da

carga que percorre a estrutura e o ponto de observação. Além do mais, foi mostrado

que o campo gerado pela aceleração de cargas, nesse caso a aceleração centrípeta,

é o princípio físico que explica analiticamente os resultados obtidos por simulação.

A estimação analítica da resposta feita para essa antena pode ser aplicada para

qualquer outra antena �lamentar para a qual é conhecido como a onda de corrente

se propaga na estrutura, principalmente a velocidade com com a qual a corrente se

propaga na estrutura.

A antena espiral apresenta um desempenho razoavelmente uniforme no que

concerne o diagrama de energia normalizado e distorção no domínio do tempo, sendo

recomendada para aplicações que necessitem de antenas omnidirecionais.

As ferramentas utilizadas para se estudar a antena espiral se mostraram capazes

de revelar o comportamento da antena espiral no domínio do tempo de uma forma

que não havia sido exposta antes. Explicitando os efeitos da relação entre a

geometria e o ponto de observação.
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Capítulo 6

Conclusão

A análise de antenas no domínio do tempo acrescenta uma nova visão ao

funcionamento de antenas já bem conhecidas no domínio da frequência. Neste estudo

foram exploradas antenas de dimensões grandes o su�ciente para que se pudesse ver

claramente o pulso de corrente se propagando na estrutura de forma a relacionar com

esse percurso as características de radiação da antena. Vale ressaltar que, apesar

de as antenas apresentarem dimensões inadequadas para as comunicações, o estudo

de antenas com dimensões em torno de um metro e pulsos em torno de 1ns é um

modelo em escala de uma antena com comprimento em torno de 1cm e um pulso de

10ps, ou ainda uma antena de 10cm e um pulso de 100ps.

Pelo estudo de antenas no domínio do tempo com essas con�gurações, foi possível

discriminar a origem da radiação em detalhe e relacioná-la diretamente com o tipo

de aceleração de cargas que a estrutura da antena promove. Essa informação é

importante para se ter um controle maior sobre a resposta no domínio do tempo.

De posse do conhecimento da origem da radiação, a antena pode ser projetada

para promover mecanismos de radiação intermediários capazes de irradiar a energia

mais rapidamente reduzindo, por exemplo, a dispersão do sinal transmitido . Um

mecanismo que pode ser utilizado é a curvatura do �o, por exemplo. Curvar a antena

é mais interessante do que carregá-la com um per�l resistivo que ocasionaria perda

na quantidade de potência radiada.

Esse tipo de estudo também desenvolve a intuição com relação a projetos de

antena mais adequados para aplicações tipo UWB. Se desejamos um projeto cuja

dispersão seja menor, é recomendável promover re�exões e curvaturas de forma a

favorecer uma radiação mais rápida do pulso de alimentação.

Além disso, esse estudo sugere novas aplicações como o controle da direção da

radiação através da duração do pulso, que funciona como �ltro da resposta impulsiva

da antena. Para essa aplicação é interessante se utilizar antenas cujo diagrama de
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radiação em função da frequência varie bastante, o que fará com que as possibilidades

de direcionamento do lóbulo sejam maiores. Nesse caso, o controle do lóbulo é feito

com uma única antena de maneira um pouco mais grosseira em relação ao que é

feito hoje com rede de antenas, mas que ainda pode ser útil em aplicações que não

necessitem de muita precisão no direcionamento e que utilizem antenas pequenas,

como no caso do RFID, por exemplo.

Finalmente, a análise de antenas no domínio do tempo se mostra importante ao

proporcionar um olhar mais físico para o funcionamento das estruturas radiantes,

além de sugerir novas possibilidades no controle e aplicação de antenas de forma

que elas possam contribuir de maneira mais relevante ao desempenho de sistemas

de comunicação como um todo.

6.1 Sugestão para continuação do trabalho

Para a continuação desse trabalho, pode-se sugerir:

1. Extensão desse estudo para outras antenas �lamentares

2. Extensão da análise no domínio do tempo para antenas feitas em circuito

impresso, ou antenas em geral que possuam dielétricos. Deve se analisar

se o melhor para esse tipo de análise seria a utilização de um software

com base no método dos momentos pois devido ao tamanho relativamente

grande da antena com relação ao pulso, a discretização feita por softwares

que discretizam no domínio do tempo diretamente pode tornar o tempo

computacional desavantajoso.

3. Elaboração de diretrizes para guiar o projeto de antenas no domínio do tempo

a partir do que foi estudado e de outros casos de estudos a ser acrescentados

conforme a necessidade

4. Estudo dos limites e possibilidades de se controlar a direção de radiação através

da duração do pulso.

5. Estudo de antenas que possuam diagrama de radiação cuja direção do lóbulo

principal varie signi�cativamente em função da frequência para viabilizar o

item 4.
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6. Estudo da propagação do pulso de corrente em antenas espirais com taxa de

expansão maiores para veri�car se outros modos de propagação surgem em

antenas espirais.

7. Extensão da aproximação analítica feita para antena espiral para outras

antenas �lamentares de modo a se explorar os limites da mesma.
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