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A propagação das ondas eletromagnéticas entre as antenas transmissorae
receptoradependemfundamentalmentedaspropriedadesdo meiode transmissão
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receptoradependemfundamentalmentedaspropriedadesdo meiode transmissão
entre essas antenas. Este meio é constituído, no caso geral, pelo conjunto
atmosfera-superfície terrestre. As propriedades do meio de transmissão variam
com a frequência da onda eletromagnética irradiada, conseqüentemente
determinando os tipos de mecanismos de propagação dominantes para as
diferentes faixas do espectro de radiofreqüência. Deve-se ressaltar que os
parâmetros do meio de transmissão que especificam as características de
propagação se modificam em função da região envolvida (florestas, desertos,
mares, montanhas, etc.) bem como sofrem variações ao longo do tempo
(temperatura, pressão, umidade, etc.).

Antes de passarmos à apresentação dos mecanismos de propagação é
conveniente fazermos uma análise da constituição do meio de transmissão das
ligações via rádio, composto como já citado anteriormente pelo conjunto
atmosfera-superfície terrestre.

A influência da superfície terrestre é percebida na propagação das ondasde
várias formas. Por exemplo, podem ocorrer obstruções parciais ou totais das
ondas em acidentes do terreno e reflexões na superfície, fenômenos estes que
serão analisados posteriormente. O tipo de superfície determina um
comportamento distinto em relação a tais fenômenos. Assim, por exemplo,
veremos que a reflexão sobre um terreno montanhoso difere bastante daquela
observada sobre o mar. Ocorre mais dissipação de energia na terra, pela indução
de correntes; originando perdas do tipoI² R. Este caso será claramente visto no
estudo apresentado adiante das ondas superficiais, transmitidas com



polarização vertical. Da mesma forma, a escolha da faixa de frequência de operação, e por
conseguinte o mecanismo de propagação dominante será em função das condições da
superfície terrestre na região do enlace.

A atmosfera terrestre pode ser encarada como subdividida em três camadas principais,
conforme foi ilustrado na transparência anterior :

• Troposfera

• Estratosfera ou Mesosfera

• Ionosfera

A troposfera é a camada adjacente à superfície terrestre e se estende até uma altitude de
aproximadamente 11 km. Através desta camada a temperatura decresce a uma razão de 6,5º
C a 7º C/km com a altitude, atingindo no limite superior um valor de aproximadamente -50º
C. Na troposfera estão presentes vários tipos de gases como o oxigênio, o nitrogênio e o
dióxido de carbono, além de vapor d’água e precipitações eventuais como chuva e neve. Em
consequência o comportamento físico desta camada é determinado basicamente por três
parâmetros: temperatura, pressão atmosférica e vapor d’água. Para análise das ondas de rádio
que propagam através da troposfera, os principais fenômenos a serem analisadossão os
seguintes:

• refração da onda, principalmente resultantes das variações do índice de refração;

• absorção da energia da onda pelo oxigênio e vapor d’água, além de outros tipos de
absorção;

• influência das precipitações, como atenuações causadas pela chuva, neve etc.
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A estratosfera é a camada da atmosfera terrestre que se segue à troposfera. A temperatura
nesta camada é tido como aproximadamente constante (região isotérmica). A estratosfera se
estende da altitude de 11 km até cerca de 50 km. Esta camada é estávelpara propagação
radioelétrica e tem pouco interesse para as telecomunicações.

A ionosfera é a camada mais alta da atmosfera. Nesta camada a densidade dos gases que
compõem a atmosfera é muito baixa. Por outro lado essa região é alvo de constante
bombardeio da irradiação e partículas provenientes do sol, além dos raioscósmicos. Este
bombardeio sobre as moléculas dos gases rarefeitos provoca a formação de íons, sendo a
principal fonte de ionização a irradiação ultravioleta do sol. Esta camada se estende de cerca
de 50 km a 400 km de altitude, podendo ser subdividida em várias camadas com diferentes
graus de ionização, sendo as camadas mais altas mais fortemente ionizadas. O fenômeno da
ionização tem sua intensidade variada durante o dia, e principalmente do dia para a noite,
modificando as características da ionosfera e, conseqüentemente, alterando a propagação de
ondas nessa região.



Principais utilizações da faixas de frequências do espectro do rádio :
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ELF e VLF     → Radionavegação marítima, móvel marítimo, comunicações 
com submarinos, escavações em minas etc.

LF                   → Radionavegação marítima (rádio faróis), móvel marítimo, 
radiolocalização, radionavegação aeronáutica etc.

MF                  → Radionavegação marítima, móvel marítimo, radionavegação 
aeronáutica, móvel aeronáutico, radiolocalização, radiodifusão, radioamador, 
móvel (socorro e chamada) etc

HF                  → Móvel aeronáutico, radiodifusão, radioamador, 
radiolocalização, móvel marítimo, pesquisas espaciais, móvel terrestre, rádio 
amador por satélite, radioastronomia, auxílio à meteorologia, fixo etc.

VHF               → Móvel terrestre, pesquisa espacial, fixo, radioamador, 
transmissão de TV e FM, radioastronomia, radionavegação aeronáutica, móvel 
marítimo, móvel aeronáutico, meteorologia por satélite, serviços públicos e 
privados de comunicações, serviço de segurança pública etc.

UHF               → Móvel terrestre, móvel por satélite, radionavegação por 
satélite, pesquisa espacial, auxílio à meteorologia, exploração da terra por 
satélite, meteorologia por satélite, radioastronomia, radioamador, fixo, móvel etc.

SHF e EHF → Comunicação pública a longa distância: sistemas
interurbanos e internacional em radiovisibilidade e via satélite.



Faixa de ELF – Extremely Low Frequency
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Faixa de ELF – Extremely Low Frequency

Nesta faixa de frequência as ondas penetram a uma distância
razoável no solo e a distâncias maiores ainda na água. Existem
sistemas operando com transmissores de potência muito alta, na
ordem deMega-Watts, e antenas grandes, usados em comunicações
com submarinos e em escavações em minas.



Faixa de VLF – Very Low Frequency
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Faixa de VLF – Very Low Frequency

O mecanismo de propagação, nesta faixa do espectro de
radiofreqüência, é areflexão ionosférica, como observado acima.
Para essa faixa de frequências a ionosfera se comporta
aproximadamente como um condutor perfeito, introduzindo pequena
atenuação na onda refletida.

Pode-se considerar a propagação como se as ondas estivessem
confinadas a um guia de onda limitado superiormente pela ionosfera e
inferiormente pela superfície da terra. Neste superfície existe
dissipação de energia, visto que a mesma não é um condutor perfeito.



Faixas LF e MF – Low Frequency e Medium Frequency
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Na faixa de LF, até aproximadamente 100 kHz, predomina ainda a propagação
por reflexão ionosférica, embora com a introdução de uma atenuação um pouco
maior que a verificada na faixa de VLF ( a ionosfera já não pode ser considerada
como uma superfície condutora perfeita na faixa de LF).

Acima de 100 kHz, e também na faixa de MF (300 kHz a 3MHz), o
mecanismo de propagação dominante é porondas de superfície, o qual apresenta
uma menor atenuação que a reflexão ionosférica. Neste mecanismo, a superfície
da terra, com um certo valor de condutividade e constante dielétrica, se comporta
aproximadamente como um guia de onda de uma só parede.

A onda superficial tende a acompanhar a superfície terrestre, não se prendendo
somente a superfície, mas diminuindo a intensidade de campo com a altura. Uma
vez que parte da energia é absorvida pela terra, a intensidade da onda superficial
é atenuada com a distância. Essa atenuação é em função da condutividade
terrestre por onde a onda se desloca. Assim, por exemplo, a onda de superfície se
propaga muito bem sobre a água do mar e melhor no solo úmido do que seco.
Normalmente a onda de superfície é transmitida com polarização vertical (a terra
se apresenta como curto-circuito para horizontal).



Na faixa de HF o mecanismo de propagação dominante é o darefração
ionosférica, sendoque permaneceainda a presençada onda de superfícieem
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ionosférica, sendoque permaneceainda a presençada onda de superfícieem
regiões mais próximas do transmissor.

Na refração ionosférica, as diversas camadas da ionosfera desviam poucoa
pouco a trajetória das ondas (fenômeno de refração) que retornam à superfície
terrestre.

A onda que sofre refração na ionosfera, dita onda celeste (no sentido de cima
para baixo), estabelece a ligação a longa distância. Próximo ao transmissor se faz
presente a onda de superfície, que é atenuada com a distância.

Há a formação de uma região chamada de zona de silêncio, onde não há sinal
útil nesta região. Isso ocorre entre o ponto de recepção da onda celeste e o limite
de influência da onda de superfície.

Para cada sistema operando dentro do mecanismo de refração ionosférica
existe um compromisso entre o ângulo de irradiação, a frequência do enlacee a
camada ionosférica principal responsável pelo retorno das ondas à superfície da
terra. Podemos notar este efeito na transparência seguinte .



Esta transparência ilustra três ondas de frequências diferentes ( 5 MHz, 20
MHz e 100 MHz) com um mesmoângulode irradiação. A ondade frequência
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MHz e 100 MHz) com um mesmoângulode irradiação. A ondade frequência
igual a 20 MHz se refrata em camada mais alta (maior grau de ionização) que
aquela em 5 MHz, estabelecendo assim um alcance maior. A onda de 100 MHz
não sofre refração suficiente, de modo que não retorna a superfície terrestre.



Vemos acima que, para uma determinada frequência (por exemplo, 25 MHz),
háa variaçãodoalcancecomo ângulodeirradiação.
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háa variaçãodoalcancecomo ângulodeirradiação.

Observa-se que para ângulos de irradiação acima de um certo valor não há
refração suficiente na ionosfera e as ondas se perdem no espaço.



Faixas de VHF, UHF,SHF e EHF            VHF – Very High Frequency
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UHF – Ultra High Frequency

SHF – Super High Frequency

EHF – Extremely High Frequency

- Ligações em Visibilidade

Acima da faixa de VHF são utilizados antenas que concentram a energia em
feixes mais estreitos, estabelecendo as ligações através da onda espacial direta
entre as antenas transmissora e receptora, formando sistemas emvisada direta.
Em se tratando de visada direta sem obstruções, os fenômenos que afetam mais
fortemente a propagação são aqueles relacionados com a troposfera e com a
topografia da região do enlace.

Esses fenômenos provocam flutuações no nível de recepção (desvanecimentos
ou fading). Os desvanecimentos podem ser rápidos ou lentos, seletivos ou planos,
suaves ou profundos.



São também estabelecidas na faixa de VHF e na parte mais baixa de UHF as
ligaçõespor difração. O fenômenoda difraçãopodeser melhor compreendido

13

ligaçõespor difração. O fenômenoda difraçãopodeser melhor compreendido
lembrando-se o que ocorre quando um feixe de luz incide sobre um anteparo
opaco localizado num compartimento escuro. Verifica-se neste casoque as bordas
do anteparo não projetam uma sombra perfeita.

O contorno da sombra não é nítido, uma vez que os raios de luz contornam as
bordas do objeto opaco, diminuindo a área de sombra. A difração, ou desvio da
onda de luz em torno das bordas de um objeto opaco, é relativamente pequena,
mas esse efeito nas ondas de rádio é mais sensível, principalmente para maior
comprimento de onda, ou seja, frequências mais baixas.

Assim, a presença de obstáculos próximos à linha de visada entre as antenas,
como morros, árvores ou prédios, acarreta uma diminuição da energia recebida,
sendo que parte da onda é bloqueada e parte contorna o obstáculo. Quanto menor
a frequência, maior será a obstrução. Esse conceito será melhor entendido quando
for apresentado a definição de Zona de Fresnel.



A superfície do terreno pode provocarreflexões que podem tornar-se um
problemaparaa estabilidadedo nível derecepçãodo enlacepoispodemprovocar
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problemaparaa estabilidadedo nível derecepçãodo enlacepoispodemprovocar
desvanecimentos profundos.

Superfícies lisas como regiões alagadas são particularmente desfavoráveis
para radioenlaces em visibilidade, pois provocam reflexões especulares,
conforme mostrado na transparência acima.

As reflexões especulares provocam propagação por multipercurso, fazendo
com que o nível da recepção dependa fortemente da amplitude e fase do sinal que
chega à antena de recepção através de percursos secundários.



O fenômeno da reflexão é menos acentuado quando o terreno é irregular, pois
assimas reflexõessãodifusase muito poucaenergiaalcançaa antenareceptora
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assimas reflexõessãodifusase muito poucaenergiaalcançaa antenareceptora
através de percursos secundários.



Outro efeito que ocorre principalmente para frequências mais
altas,partealtadafaixa deUHF, faixadeSHFe o começodafaixade
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altas,partealtadafaixa deUHF, faixadeSHFe o começodafaixade
EHF, é arefração atmosférica.Esse efeito provoca uma curvatura no
feixe das ondas eletromagnéticas em função das sucessivas refrações
que sofre ao longo da propagação.

Acima pode-se observar o que ocorre com o feixe ao passar
através de camadas de densidades diferentes.

A refração atmosférica observada na propagação das ondas de
rádio ocorre devido a variações do índice de refração do ar com a
altura, e em conseqüência muda com o tempo, devido às alterações
nas condições de temperatura, pressão e umidade, que influenciam no
índice de refração. Sob condições normais o índice de refração da
atmosfera decresce com a altura, causando o encurvamento para
baixo das ondas de rádio, de modo que estas podem ser recebidas em
pontos além da linha ótica de visada.



Nas camadas estratificadas com densidades diferentes, implica em refrações
descontinuadas. Na realidadea densidadevaria continuamentee a trajetóriado
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descontinuadas. Na realidadea densidadevaria continuamentee a trajetóriado
feixe é uma curva.



Na análise da propagação da onda na atmosfera, usa-se o artifício de
consideraro feixe semcurvatura,aumentando-seentretantoo raio daterra. Dessa
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consideraro feixe semcurvatura,aumentando-seentretantoo raio daterra. Dessa
forma tem-se o feixe representado em linha reta (linha de visada) e acurvatura da
terra diminuída (raio aumentado). O novo raio da terra considerado (R’) é
chamado de raio equivalente.

Este artifício facilita o trabalho de projeto das ligações, pois de pode
considerar a onda que se propaga entre as antenas através de um feixe retilíneo.
Existem na prática cartas especiais desenhadas com a curvatura da terrapara o
valor de raio equivalente adequado, sendo o perfil do relevo do terreno entre as
antenas desenhado nessas cartas.

O caso representado acima corresponde asituação usualem que o índice de
refração decresce com a altura de modo que o raio de curvatura do feixe émaior
que o raio de curvatura da terra. Nesta situação existe um aumento do alcance da
ligação em relação à linha de visada ótica, conforme já mencionado.

A relação entre o raio equivalente e o raio real é denominado de K, ou seja :

R

R
K

'=



A transparência acima ilustra uma carta correspondente a K = 4/3 e um
desenhodeum perfil namesma.
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desenhodeum perfil namesma.

O valor apresentado K = 4/3 decorre de uma certa taxa de decréscimo do
índice de refração da atmosfera com a altitude, e define o que se chama de
“atmosfera padrão”. Entretanto ocorrem situações em que o índice de refração
varia com a altitude de forma bem distinta deste caso, existindo inclusive locais
onde durante um certo tempo se observa um aumento do índice de refração com a
altitude. A transparência seguinte tratará deste conceito.



No segundocaso,mostradoacima,tem-sea situaçãolimite emque
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No segundocaso,mostradoacima,tem-sea situaçãolimite emque
o índice de refração decresce com a altura de modo que o raio de
curvatura do feixe resulta idêntico ao da terra. Nesse caso,o traçado
da terra equivalente é tal que K =∞ (R’ = ∞) e se trabalha com uma
superfície terrestre plana. Concluindo, neste caso tem-serefração
com feixe paralelo à terra.

Na terceira condição limite apresentada, supõe-se o índicede
refração constante com a altitude, não sofrendo o feixe, portanto,
refração. Para esse caso a terra equivalente não se modifica.



No quarto caso, apresenta o caso em que o índice de refração decresce
acentuadamentecom a altitude,resultandonumacurvaturado feixe menorquea
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acentuadamentecom a altitude,resultandonumacurvaturado feixe menorquea
curvatura da terra (fenômeno da super-refração). Para esta situação aterra
equivalente tem sua curvatura invertida, significando um valor de K < 0.

No último caso apresentado há uma inversão do comportamento do índice de
refração, o qual cresce com a altitude (fenômeno de sub-refração). Observa-se
que o raio é então inclinado para cima. A terra equivalente apresenta uma
elevação pronunciada, já que tem-se K < 1.



A refração do feixe de microondas altera basicamente a geometria do percurso,
istoé,o caminhopercorridopelaondaasantenastransmissorae receptora.
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istoé,o caminhopercorridopelaondaasantenastransmissorae receptora.

Como resultado do encurvamento do feixe, que em geral é variável com o
tempo, temos como principais conseqüências :

• Obstrução parcial das ondas por obstáculos (por exemplo morros);

• Desvio da energia irradiada da antena receptora;

• Anomalias de propagação, citando-se os caso de multipercurso e formação de
dutos;

• Modificação nas condições de reflexão da onda.

Na prática não existem expressões que permitam calcular a variação exata do
índice de refração para as diversas regiões. Dispõe-se de estudos estatísticos para
certos tipos de região, as quais fornecem uma idéia do comportamento deste
parâmetro.

Como exemplo, numa região de clima temperado o índice de refração varia de
tal modo que o valor resultante de K para o traçado da terra equivalente
raramente ultrapassa os limites de 0,8 a 2, permanecendo a atmosfera a maior
parte do tempo em condições que correspondem a um fator K = 4/3, conforme
mostrado anteriormente.
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Como nosso objetivo é o dimensionamento de rádioenlaces em microondas (
partealtaemUHF, SHFe o começodafaixa EHF) e comovimosa influênciado
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partealtaemUHF, SHFe o começodafaixa EHF) e comovimosa influênciado
perfil do terreno, deve-se procurar verificar se o radioenlace está efetivamente
desobstruído. Para isso é muito importante ter o conceito da definição de Fresnel.
De forma simples ela pode ser apresentada a seguir :

“ A energia do sinal irradiado é distribuída no espaço em torno da linha de
visada direta ”

Os anéis circulares, mostrados acima, são denominados dezonas de Fresnel.
Pode-se demonstrar que a área de cada zona de Fresnel é aproximadamente igual.
Assim sendo, as contribuições no ponto R de cada duas zonas adjacentes
tenderiam a se cancelar devido às defasagens opostas. Entretanto como as
distâncias dessas zonas ao ponto R aumentam progressivamente, as contribuições
de zonas de maior ordem se tornam progressivamente menores. Assim, se
fôssemos somando as contribuições de todas as zonas, a partir da primeira, o
valor do campo iria oscilar progressivamente com menor amplitude em torno de
um valor final. Pode-se mostrar que esse valor final resultante das contribuições
de todas as zonas de Fresnel corresponde aproximadamente à metade daquele que
seria obtido se considerarmos somente a primeira zona de Fresnel.



Considera-se desobstruído o radioenlace cujos obstáculos permitam que pelo
menos 60% de uma zona de Fresnel em forma de elipsóide, esteja desobstruído.
Este elipsóide é chamado de 1ª zona de Fresnel. O cálculo desse raio, no ponto
onde está o obstáculo, será mostrado a seguir.

Será fácil observar a seguir que, quanto maior a frequência do enlace, menor
será o raio da 1ª zona de Fresnel. Assim, para enlaces com frequências mais altas
(SHF e começo da faixa EHF), considera-se, na prática, em projetos de
dimensionamento de radioenlaces, desobstrução total da 1ª zona de Fresnel
quando K = 4/3.

Para enlaces sobre água e áreas desérticas recomenda-se ter a 1ª zona de
Fresnel livre de obstrução quando K = 1. (Veja também Rec. ITU-R P.530)
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Para verificação da desobstrução é possível calcular o raio da primeira zona de
Fresnelnaposiçãodoobstáculoatravésdaexpressão:
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Fresnelnaposiçãodoobstáculoatravésdaexpressão:

Particularizando para frequência em MHz e distância em Km, obtém-serf em
metros :

Para a frequência em GHz, a expressão torna-se :

df

ddc

d

dd
rf

.

2.1.2.1. == λ

df

dd
rf

.

2.1
548=

df

dd
rf

.

2.1
3,17=
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Conceito de Desvanecimento

28

Desvanecimento ( “fading”) é o nome dado para se caracterizar o fenômeno da
existência de variações aleatórias ao longo do tempo da intensidade dosinal
recebido. Esta variação é considerada, na análise dos sistemas, tendo portanto
como referência o valor de campo recebido em espaço livre.

As causas do desvanecimento se encontram no meio de propagação, isto é, tal
fenômeno não estaria presente nas ligações caso não existisse entreas antenas um
meio sujeito a mudanças nas suas características.



Este caso ocorre quando se verifica o fenômeno de sub-refração já estudado.
Consideremos,na transparênciaacima,um enlaceno qual foi consideradoo raio
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Consideremos,na transparênciaacima,um enlaceno qual foi consideradoo raio
equivalente da terra, R’ = (4/3)R. Para K = 4/3 o feixe direto entre as antenas se
apresenta desobstruído (dentro de um determinado critério de desobstrução
considerado). Se houver por um determinado intervalo de tempo uma variação no
valor de K de modo a termos K = 1 (exemplo acima), o efeito resultante pode ser
visualizado como se ocorresse uma elevação da terra no sentido do enlace (um
menor raio equivalente). Na realidade, conforme sabemos, o percurso do raio é
que se modifica, devido ao fenômeno da sub-refração.

Desvanecimentos dessa natureza devem ser bastante raros em ligações nas
quais se adote critérios de desobstrução adequados, mas quando ocorrem afetam
todos os canais do sistema simultaneamente.

Este tipo de desvanecimento é chamado de ‘desvanecimento lento’ pois se
manifesta através de uma redução lenta e gradativa do nível do campo recebido,
cuja duração pode persistir por horas ou até mesmo dias. Apresenta
características mais ou menos cíclicas como as variações das estações do ano.



O sinal resultante recebido é a soma de um raio direto entre as antenas e
outros raios que seguemtrajetos distintos desseraio direto. Esses trajetos
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outros raios que seguemtrajetos distintos desseraio direto. Esses trajetos
distintos, designados porpercursos múltiplos, são originados das refrações e
reflexões (ainda que de pequena intensidade) resultantes de irregularidades na
constante dielétrica da atmosfera (e portanto do índice de refração) com a
altitude. A energia transportada através desses percursos múltiplos é,em geral,
bem inferior aquela associada ao feixe principal (≈ -10 dB, isto é, 10 vezes
menor). Entretanto quando o feixe principal, por um motivo qualquer (obstrução
parcial, interferência por reflexão no terreno, etc.) sofre uma atenuação
considerável, a energia recebida através dos percursos múltiplos passa a
desempenhar um papel importante, dando origem a fenômenos de interferência
apreciáveis.

O efeito do fenômeno de propagação por multipercurso, além de variar ao
longo do tempo é função da frequência da ligação (fading seletivo com a
frequência), comprimento da mesma e tipo do terreno. Uma idéia aproximada
desse efeito, para a faixa de 2 GHz a 7 GHz e distância de até 60 Km, em enlaces
projetados convenientemente quanto à desobstrução, pode ser dada pelos
seguintes valores, considerados em relação a um período de observação
correspondente ao mês mais prejudicado por tal efeito :

- Durante um período igual a 1% do tempo de observação (432 minutos em 1
mês) espera-se uma atenuação superior a 14 dB no campo recebido.



- Durante um período igual a 0,1% do tempo de observação (≈ 43 minutos em
1 mês) espera-se uma atenuação superior a 19 dB.

- Durante 0,01% do tempo (≈ 4,3 minutos em 1 mês) espera-se uma atenuação
superior a 33 dB.

Este tipo de desvanecimento é chamado de ‘desvanecimento rápido’ pois se
manifesta através de uma seqüência de variações mais ou menos profundas e
rápidas do nível do campo recebido.
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Até a alturah1 do solo existe uma variação do índice de refração de tal forma
a provocara situaçãode super-refração,sendoestatendênciamais acentuadaà
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a provocara situaçãode super-refração,sendoestatendênciamais acentuadaà
medida que se aproxima do solo. Assim, próximo ao solo os raios são cada vez
mais encurvados para baixo, e próximo à cotah1 se propagam paralelamente à
superfície da terra (equivalente aK = ∞).

A partir deh1 se considera a situação de refração normal , onde a curvatura
dos raios é maior que a curvatura da terra. (Por exemplo equivalente aK = 4/3).

O raio indicado por 1 atinge a altitudeh1 praticamente com ângulo zero
(paralelo a superfície ). Nesta altitude limite, conforme visto, eleirá se propagar
seguindo a superfície superior do duto, podendo alcançar distâncias bem alémdo
horizonte. Toda energia irradiada segundo um ângulo inferior ao raio 1 fica
confinada ao interior do duto.

O raio 2 indica uma irradiação em ângulo tal que o mesmo sofre mais
fortemente a super-refração, sendo encurvado para baixo e, através de reflexões
sucessivas na terra, e novas refrações, se propaga como indicado acima.

O raio 3 indica uma parte da energia que é irradiada num ângulo tal que
escapa ao duto.



Do que foi apresentado pode-se concluir que se a antena receptora estiver
localizada fora do duto irá receber muito pouca energia. Por outro lado, tratando-
se de um fenômeno pouco estável com o tempo, os dutos não são aproveitados
para as comunicações (colocando-se a antena receptora no interior do mesmo).
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No caso do duto elevado o fenômeno que ocorre é basicamente o mesmo, só
queagoraa situaçãode super-refraçãovariável seencontraentreduascamadas
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queagoraa situaçãode super-refraçãovariável seencontraentreduascamadas
de ar, e não próxima à superfície da terra, conforme vemos acima.

Os dutos além de provocarem forte atenuação por desvio da energia que chega
à antena receptora podem vir a ser responsáveis por interferências em outras
ligações operando com frequências próximas, já que as ondas “guiadas” pelos
dutos têm seu alcance muito aumentado.
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A polarização de uma antena é determinada pela polarização desejada para a
ondaeletromagnéticairradiada. As antenasmaissimplestransmitemou recebem
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ondaeletromagnéticairradiada. As antenasmaissimplestransmitemou recebem
ondas polarizadas linearmente. Nesta situação, obtém-se a polarização desejada
pela posição da antena em relação à superfície da terra.

A escolha do tipo de polarização algumas vezes é baseada na necessidadee
outras vezes em vantagens técnicas de um tipo sobre o outro. Por exemplo, em
baixas frequências, até a faixa de radiodifusão em ondas médias, é praticamente
impossível transmitir de forma satisfatória uma onda polarizada horizontalmente.
Isto porque sendo o solo condutor nesta faixa, o campo eletromagnético fica
curto-circuitado no plano horizontal resultando em uma forte atenuação do sinal
na direção paralela à superfície da Terra. Desta maneira, abaixode 2 MHz a
polarização vertical é a mais freqüentemente encontrada.

Nas frequências correspondentes aos canais de televisão foi padronizada a
polarização horizontal, na maioria dos países. Tal fato é justificado pela
verificação experimental de que os ruídos produzidos pelo homem (motores,
máquinas, etc) interferem mais nas ondas polarizadas verticalmente.

Em comunicações na faixa de microondas os dois tipos de polarização são
utilizados e ambos podem apresentar vantagens, conforme a aplicação.
Eventualmente, em lances que incluam repetidores para reforço do sinal,a
recepção é feita em uma polarização e a transmissão é feita em outra, afim de



reduzir a probabilidade de interferência do sinal transmitido sobre o recebido.
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Para certas aplicações pode ser necessária a construção de uma antena que
irradie e receba ondas polarizadas circularmente. Um exemplo importante desta
necessidade é para comunicações além da ionosfera terrestre. Sabe-seque esta
camada gasosa ionizada, polarizada magneticamente pelo campo da terra, torna-
se um meio anisotrópico. Como conseqüência, ocorre uma rotação na polarização
da onda que se propaga, denominada rotação de Faraday. A rotação no plano de
polarização da onda depende da quantidade de elétrons livres (que varia dodia
para a noite), da frequência, da intensidade do campo magnético da terra, da
época do ano, etc, etc... Assim sendo, torna-se praticamente impossível a previsão
de como a onda estará polarizada ao chegar ao receptor. Este efeito pode ocorrer
desde a faixa de HF (acima de 10 MHz) até o meio da faixa de UHF (em torno de
1 GHz). Se as antenas forem polarizadas para irradiarem e receberem
polarizações lineares pode até ocorre que nenhum sinal seja recebido. Isto
acontecerá quando a rotação de Faraday introduzir um giro de 900 na polarização
da onda, em relação à direção esperada. Evidentemente, esta é uma situação
extrema que nem sempre ocorre na prática. Todavia, na melhor das hipóteses, o
sinal será atenuado em relação ao que poderia ser recebido, uma vez que apenas
sua componente paralela à antena contribuirá para indução do sinal.



Este tipo de desvanecimento é causado pela absorção e espalhamento do feixe
demicroondaspor chuvas. É de importânciaconsiderávelparafrequênciaacima
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demicroondaspor chuvas. É de importânciaconsiderávelparafrequênciaacima
de 10 GHz, sendo entretanto também observado para frequências mais baixas.

Em situações de chuvas muito intensas pode-se chegar à condição de completa
interrupção da ligação, afetando todos os canais rádio em operação.

Em condições de chuvas as possíveis estratificações da atmosfera são
desfeitas, eliminando-se o desvanecimento por percursos múltiplos.

Acima, apresentamos uma previsão teórica da atenuação suplementar por
chuva, onde podemos observar como ela se torna ainda mais crítica para altas
frequências. Fazendo um comparativo entre a atenuação apresentada para as
frequências de 7 GHz e 38 GHz, dada uma mesma intensidade medida em mm/h,
observa-se que quanto maior a frequência maior a atenuação.



Um dos principais efeitos da reflexão do feixe de microondas, vem a ser a
variaçãoda intensidadedo campo recebido,por interferênciaentre as ondas
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variaçãoda intensidadedo campo recebido,por interferênciaentre as ondas
direta e refletida.

As duas frentes de onda apresentam uma diferença de fase resultante de:

- Variação de fase na reflexão (∅).

- Diferença de percurso entre as referidas ondas (ψ).

Assim sendo, dependendo da defasagem total do sinal refletido (∅+ ψ) este
poderá chegar à antena receptora desde a situação de concordância de fase (soma
de sinais) até a de oposição de fase com a onda direta (anulação dos sinais).

Tanto a onda direta como a onda refletida sofrem variações no percurso ao
longo do tempo, devido ao já citado efeito da refração. Dessa forma, se a onda
refletida tiver intensidade comparável à onda direta, será observada umavariação
na intensidade do campo recebido, em virtude da variação de defasagem ao longo
do tempo entre aquelas duas componentes.

Esse tipo de desvanecimento é por vezes considerado como um caso especial
de fading por multipercurso que pode entretanto causar atenuações mais
profundas e duradouras do que as indicadas quando da análise da situação de
multipercurso.



Através da ilustração acima, podemos entender melhor o conceito, mostrado
anteriormente,dereflexãoe zonadeFresnel.
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anteriormente,dereflexãoe zonadeFresnel.

A situação acima ilustra uma situação de reflexão acontecendo na 1ª zona de
Fresnel. A distância percorrida pelo sinal refletido é dada por d1 + d2 eeste sinal
chega defasado deλ/2, do sinal direto. Devido a inversão de fase do sinal
refletido (180º), observamos que o sinal refletido, apesar de atrasado, estáem
fase com o sinal direto. Além disso, a energia da componente refletida émenor
em comparação a componente direta.

Finalmente, o sinal total recebido (formado pela composição da componente
direta do sinal + componente refletida), possui intensidade maior do que a
componente direta, mostrando assim que a reflexão, neste caso, melhorou a
intensidade do sinal total recebido.

Vejamos o que ocorre a seguir ...



Agora em nossa ilustração observa-se que devido a mudança do ponto de
reflexão,a componenterefletidado sinalpercorrea distânciad3 + d4 (maiorque
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reflexão,a componenterefletidado sinalpercorrea distânciad3 + d4 (maiorque
d1 + d2 visto anteriormente). Essa componente chegará defasada emλ e terá fase
oposta a componente direta do sinal. Observa-se, então, que o sinal total recebido
terá amplitude menor do que a componente direta.

Concluindo, a reflexão na 2ª zona de Fresnel degrada o sinal total recebido,
tendo um efeito contrário ao visto anteriormente, quando a reflexão acontece na
1ª zona de Fresnel.

Finalmente, diante do que foi ilustrado, chega-se a conclusão final :

n.(λ/2) com n par → componente refletida com fase oposta à direta

n.(λ/2) com n ímpar → componente refletida em fase com a direta

Onde n representa as infinitas zonas de Fresnel.



No exemplo acima, observa-se que aproveitando do perfil do terreno, é
possível utilizar o relevo contra a reflexão, de modo a evitar as reflexões
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possível utilizar o relevo contra a reflexão, de modo a evitar as reflexões
indesejadas.



O uso de diversidade espacial é outro recurso muito importante para garantiro
funcionamentodo enlace durante as condiçõesde fading, provocado pela
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funcionamentodo enlace durante as condiçõesde fading, provocado pela
propagação multipercurso.

O espaçamento relativo entre as antenas é calculado considerando uma
defasagem deλ/2, garantindo sempre boa recepção em uma das antenas.
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O oxigênio e o vapor d’água existentes na atmosfera exercem um efeito de
absorçãode energia das ondas. O pico do efeito de absorçãodo oxigênio
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absorçãode energia das ondas. O pico do efeito de absorçãodo oxigênio
corresponde a um comprimento de onda deλ = 0,5 cm (≈ 60 GHz) e o do vapor
d’água corresponde a um comprimento de onda de 1,3 cm (≈ 23 GHz). Assim
sendo o efeito conjunto de absorção do oxigênio e do vapor d’água se faz sentir
para frequências altas. Por exemplo, na faixa de 23 GHz esse efeito conjunto
produz uma atenuação de aproximadamente 0,35 dB/Km.
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De acordo com os mecanismos de propagação apresentados anteriormente,
verifica-se que longas distâncias podem ser alcançadaspela propagação
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verifica-se que longas distâncias podem ser alcançadaspela propagação
ionosférica. Entretanto, a propagação ionosférica, como visto, é extremamente
dependente da hora do dia, estações do ano, ciclos solares, etc., o que faz com
que as comunicações na faixa de HF tornem-se muito sujeitas a desvanecimentos
profundos. Além disso, o ruído dominante neste mecanismo de propagação são os
ruídos atmosféricos, que são muitos intensos. A faixa de HF, por ser uma faixa de
frequências relativamente baixa, não permite larguras de faixasextensas, de
modo seria possível apenas, baixa quantidade de canais ou transmissões digitais
de baixas velocidades.

Nas transmissões por onda direta, conforme representado acima,
particularmente UHF e SHF, o ruído predominante é o ruído térmico, gerado
naturalmente, cujos níveis de potência são baixo o suficiente para permitir
relações sinais ruídos elevadas. As ondas diretas, entretanto, possuem alcance de
visada, tipicamente lances da ordem de 50 Km (até 7 GHz).

Assim, para transmissões de alta capacidade, com qualidade, à longas
distâncias, são necessárias várias estações repetidoras ativas(microondas
terrestres – analógicas e digitais) ou transmissões via satélite.



Num pontoconvenienteentreasantenastransmissorae receptora,
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Num pontoconvenienteentreasantenastransmissorae receptora,
com visada obstruída, temos um sistema de duas antenas com os
alimentadores diretamente interligados por um guia de onda, sendo
uma das antenas do repetidor apontada para a antena transmissora e a
outra para a receptora. Assim, o sinal recebido por uma antena do
repetidor passivo é encaminhado pelo guia à outra, que novamente o
irradia na direção da antena receptora do enlace. Este tipo de
repetidor passivo não é muito utilizado, a não ser em percursos
relativamente curtos, pois além das perdas introduzidas noguia de
ligação, a sua eficiência (ganho), ligada à área de recepçãodas
antenas, é inferior à obtida com o refletor passivo que veremos a
seguir.



O sinal de microondas segue aproximadamente as leis da ótica, possibilitando
o uso de refletorespassivosque funcionam como sistemasde espelhosque
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o uso de refletorespassivosque funcionam como sistemasde espelhosque
permitem, através de reflexão(ões), o contorno dos obstáculos.

Os refletores passivos são em geral classificados em :

- Refletores próximos

- Refletores distantes

Um refletor cuja maior dimensão vale‘a’ está na região de campo próximo da
antena se d≤ (2a2/λ), sendod a distância da antena ao refletor. Caso d≥ (2a2/ λ),
o refletor se encontra na região de campo distante da antena.

Os refletores distantes utilizam uma superfície de área bastante grande em
comparação com as dimensões das antenas parabólicas normais. Este painel,
como é normalmente designado o refletor, desvia o percurso da onda, através de
reflexão, encaminhando-a à antena receptora.
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O uso de sistemas com antenas justapostas, apresenta baixa eficiência. Os
refletorespassivos,com melhoreficiência,apesarde muito utilizados,requerem
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refletorespassivos,com melhoreficiência,apesarde muito utilizados,requerem
painéis de grandes dimensões para a obtenção de valores de ganho adequados,
tornando-se em certos casos difícil a sua construção com o grau de precisão
exigido, bem como a dificuldade da sua instalação.

Em determinados tipos de percursos com obstrução surge então outra espécie
de dispositivo passivo, que lança mão do fenômeno de difração de Fresnel para
contornar o obstáculos, o difrator.

A idéia de utilização do difrator consiste em se obstruir adicionalmente,com
uma série de anteparos de dimensões adequadas, faixas alternadas da frente de
onda, sobre o obstáculo, de modo a se destruir parcialmente o efeito de
cancelamento de zonas adjacentes, reforçando assim a potência de recepção. As
dimensões do difrator são, naturalmente, crescentes para frequências mais baixas.
Na faixa de 1 GHz, por exemplo, ao invés de lâminas, são usadas telas trançadas,
com espaços vazios inferiores aλ/10, que dessa forma, se comportam de modo
praticamente contínuo para a frente de onda, não apresentando problemas de
resistência ao vento.


