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RESUMO 

 

 

A tecnologia de radar e comunicação em banda ultralarga (UWB) tem sido investigada 
intensamente nas últimas décadas. Esta tecnologia emprega pulsos de curta duração, 
que resultam em um espalhamento de energia em uma faixa ampla de frequência, 
fazendo com que, em transmissão de dados, o sinal apareça como ruído branco, 
dificultando a sua interceptação. Uma das aplicações mais promissoras da tecnologia 
UWB é na implementação de radares para detecção de pessoas, no monitoramento 
de ambientes, no uso em missões de resgate em desmoronamento de construções e 
na detecção de pessoas soterradas. Entretanto, diversos são os desafios para a 
construção de radares UWB: geração e recepção do pulso UWB, antenas, 
processamento, análise e visualização dos dados. Este trabalho propõe uma nova 
antena para aplicações de radar para visualização através da parede, e realiza a sua 
caracterização usando algoritmos de detecção de pessoas. Para a caracterização, o 
trabalho apresenta um cenário experimental que utiliza um sistema de caracterização 
de antena UWB. A antena proposta consiste em modificações na estrutura de uma 
antena antipodal, de forma a se obter alto ganho e estabilidade nos diagramas de 
irradiação, requisitos importantes para esse tipo de aplicação. Os resultados obtidos 
experimentalmente mostram que a antena proposta apresenta diagrama de irradiação 
direcional e principalmente alto ganho,característica importante para as aplicações de 
detecção. Processando-se os dados obtidos experimentalmente com algoritmos de 
detecção clássicos e adaptativo, verificou-se que a antena cumpre os requisitos da 
aplicação de detecção de pessoas. 

 

Palavras-chave: Radar. Antena. Banda Ultralarga. Algoritmos de detecção. 
  



 

 

ABSTRACT 

 
Ultra-Wideband (UWB) radar and communication systems have been widely studied in 
the last decades. This technology employs very short duration pulses, resulting in 
energy spreaded in a very wide frequency band. In data communication 
applications,the signal appears as a white noise, making difficult the interception. One 
of the most promising applications of thistechnology is in radar 
implementationforpeople detection, in environment monitoring, rescue missions etc. 
The challenges to UWB radar implementation area diverse: pulse generation, pulse 
transmission and reception, antennas, and data processing, analysis and visualization. 
This work proposes a new antenna for through the wall (TTW) UWB radar. The 
antenna is characterized using people detection algorithms. A scenario, composed by 
a UWB antenna characterization system is presented. The antenna is a antipodal 
antenna modified in order to obtain high gain and stability in the irradiation diagram. 
Using people detection algorithms, it was verified full attendance to application 
requirements.   

 

Keywords: Radar. Antenna.Ultra-Wideband.Detection Algorithms. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A tecnologia de banda ultralarga (Ultra-Wideband – UWB), devido às suas 

características de resistência a interferências eletromagnéticas, alta taxa de 

transmissão de dados, baixa probabilidade de interceptação e alta segurança dos 

dados transmitidos (LUBECKEet al., 2008;LIM et al., 2010), tem sido estudado para 

diversos fins, como comunicação de dados e radar. Em particular, a tecnologia UWB 

tem se mostrado promissor para a implementação de radares para imageamento 

através da parede, detecção precoce de câncer etc. 

Quando comparado a sistemas convencionais, o sistema de radar em UWB 

proporciona menores perdas na propagação dos sinais e excelente resolução de 

alcance (BARTON; LEONOV, 2009). Tais características motivam novas pesquisas 

para o desenvolvimento de aplicações desse radar em uma grande diversidade de 

áreas, como, por exemplo: 

 

a) área veicular: através da alta resolução de alcance, pode aprimorar os 

sistemas de automáticos contra colisões; 

b) construção civil: para avaliar o estado das estruturas de grande porte,como, 

por exemplo, prédios, centrais hidroelétricas, pontes, estradas etc.; 

c) telecomunicações: ao trabalhar com baixa densidade de potência, o radar 

UWB pode funcionar sem sofrer interferência de outros sistemas 

convencionais de comunicação ou de banda estreita; 

d) área médica: detecção precoce de câncer; 

e) serviços de emergência e segurança: para a detecção de pessoas em 

missões de resgate,como desmoronamento de construções, avalanches 

etc. 

 

Este trabalho tem como área alvo de aplicação a área de segurança, no caso a 

detecção de pessoas através da parede usando radar UWB. Esta é uma área ativa de 

pesquisa, que tem crescido fortemente devido ao interesse civil e militar. 
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Neste tipo de aplicação, diversas são as informações que podem ser úteis:a 

quantidade de indivíduos que se encontram no interior, a identificação e a 

classificação deles, a localização e o rastreamento dessas pessoas. Alguns cenários 

são: 

 

a) defesa: um sistema de radar UWB permite detectar a existência de 

possíveis intrusos no interior de um ambiente.Ainda, esses dados coletados 

poderão ser usados para realizar a visualização do objetivo; 

 

 

Figura 1.1 –Detecção de intrusos para o monitoramento de ambientes. 

Fonte:XINYU; XUEJUN; RENNONG,2006. 

 

b) resgate: detectar e localizar pessoas através da parede, permitindo uma 

ação de resgate mais eficiente. A tática de invasão policial pode ser 

realizada com base nas informações obtidas, em tempo real, sobre a 

detecção e localização de pessoas ou objetos no ambiente monitorado. 
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Figura 1.2 – Detecção e localização de pessoas. 

Fonte:XINYU; XUEJUN; RENNONG, 2006. 

 

Neste trabalho, faz-se a análise de dois componentes importantes para o 

funcionamento efetivo do radar: a antena UWB e o mecanismo de detecção. Em 

relação aos mecanismos de detecção,há diversos aspectos a considerar, como, por 

exemplo, algoritmos capazes de: 

 

a) eliminar erros de estimação no cálculo dos sinais de interesse; 

b) diferenciar univocamente as ondas refletidas daquela pessoa que se 

movimenta no ambiente; 

c) remover eficientemente os sinais gerados por outras fontes, como: ruído do 

ambiente e clutter ( produto do acoplamento das antenas e das reflexões 

nas paredes e nos objetos); 

(remover eficientemente os sinais gerados por outras fontes, como: ruído do 

ambiente, reflexões ocasionadas pelas paredes internas, acoplamento entre 

a antena transmissora e a receptora;) 

d) fazer a remoção excessiva dos sinais provenientes da pessoa a detectar, 

quando se aplica o algoritmo convencional de subtração de fundo do 

ambiente (AC)(PICCARDI, 2004); 

e) alta precisão. 
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O mecanismo de detecção utilizado tem como base dos algoritmos: i)Algoritmo 

convencional de subtração de fundo do ambiente e ii) Algoritmo adaptativo de 

subtração do fundo (AA).  

Em relação à antena UWB, temos diversos problemas associados: 

 

a) a banda larga deve ser compatível,quando possível,com a alocação 

designada pela Comissão Federal de Comunicações (Federal 

Communications Commission – FCC)(FEDERAL..., 2002); 

b) deve-se cumprir o compromisso de trabalhar na faixa de funcionamento do 

radar UWB, nesse caso, de 2 a 4 GHz; 

c) fase linear na faixa de operação escolhida, para que, nessa mesma faixa,o 

atraso de grupo seja constante e não varie com a frequência, de modo que 

o pulso transmitido tenha mínima distorção. 

 

A antena proposta foi obtida realizando-se modificações físicas na estrutura de 

uma antena antipodal, visando obter estabilidade nos diagramas de irradiação, alto 

ganho e baixos valores da perda de retorno,requisitos importantes para esse tipo de 

aplicação.  

Esta antena tomou como base trabalhos de Sugawara e Mizuno, 

(SUGAWARA; MIZUNO, 1997), que aplicaram a técnica de corrugação para melhorar 

o diagrama de irradiação de uma antena do tipo LinearlyTapered Slot Antenna 

(LTSA).  

Neste trabalho de tese, adaptou-se a técnica de corrugação proposta por 

Sugawara, aplicando-a nos planos de irradiação de uma antena antipodal tipo Vivaldi, 

demonstrando que, além de melhorar a estabilidade dos diagramas de irradiação, 

conseguem-se baixos valores da perda de retorno e aumento do ganho. 

Ainda, os resultados das simulações foram comparados a medições 

experimentais, para verificar a coerência de ambos os resultados, de forma a provar a 

validade de nossa hipótese. 

Este trabalho foi realizado dentro do Projeto CAPES-PNPD “Visualização 

através de parede usando radar UWB“, que tem por objetivo estudar e desenvolver 
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um sistema de detecção, localização e rastreamento de pessoas através de parede. O 

projeto consiste em estudos através de simulação de algoritmos de detecção, 

localização e rastreamento de pessoas usando diversos tipos de antenas UWB, além 

do projeto dos circuitos eletrônicos. Este projeto é um dos poucos projetos brasileiros 

que tem por objetivo o desenvolvimento de tecnologia e produtos com tecnologia 

UWB para aplicações de uso prático. Dentre os vários módulos que um radar UWB é 

composto, este trabalho focou na antena, estudando-se uma antena do tipo planar. 

Como o objetivo é prover uma antena para fins de detecção de pessoas, a antena foi 

avaliada experimentalmente usando-se algoritmos de detecção. 

 

1.1 Justificativas 

 

O desafio na localização de pessoas é a sua detecção; para tanto, utiliza-se o 

radar UWB, que tem aplicação na detecção de pessoas em movimento. 

Assim, quando,em um ambiente monitorado, uma pessoa está se 

movimentando, a detecção será relativamente fácil, pois o radar interpreta essa 

detecção através da mudança das intensidades dos sinais no ambiente. Entretanto, 

com os sinais do radar processados usando-se algoritmos simples de detecção, no 

caso de a pessoa afastar-se das antenas e, ainda, ficar sentada ou em pé, em poucos 

instantes suas ondas refletidas tornam-se fracas e se combinam com as ondas 

refletidas dos outros objetos ou o ruído do ambiente sendo interpretados como fundo 

estático pelos algoritmos de subtração do fundo do ambiente. Nesses casos, as 

pessoas são quase invisíveis ao radar, exigindo que os algoritmos possam: 

 

a) Realçar a intensidade do sinal que retorna da pessoa.(incrementar o sinal 

atenuado); 

b) definir um limiar (em ingles threshold),para que, a partir dessa métrica, 

possa se efetuar a maximização do sinal da pessoa a detectar. 

 

Nesse sentido, nesta tese é desenvolvido um radar UWB que utiliza o AA 

(ZETIK et al., 2007), que soluciona esse problema, isto é, esse algoritmo consegue 
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diferenciar e realçar os sinais provenientes da pessoa que se encontra no ambiente 

daqueles que foram originados pelo ruído/clutter. 

Além disso, através de uma análise minuciosa no processamento de dados 

coletados, deduziu-se que, com a utilização desse algoritmo, também se consegue 

classificar o alvo detectado, devido ao formato característico do sinal captado na 

antena receptora. 

Quanto às antenas utilizadas no radar, na literatura sobre o desenvolvimento 

de antenas UWB sugerem-se antenas de propósitos gerais, não se especificando o 

conjunto de requisitos que a antena deve cumprir para o tipo especial de aplicação 

para a qual foi desenvolvida, como, por exemplo, visualização, localização de 

pessoas, etc.Portanto, tem-se o desafio de definir um modelo adequado para uma 

aplicação específica.  

Por tal motivo, propõe-se uma antena antipodal Vivaldi UWB, corrugada para 

radar UWB e especialmente projetada para a detecção de pessoas, sendo que esse 

tipo de antena deve possuir as seguintes características físicas: peso leve,pequenas 

dimensões,baixo custo,fácil fabricação,estrutura planar e,em especial,planos de 

irradiação com formato exponencial(YANG; WANG; FATHY, 2009),que ajudam a 

conseguir uma melhor propagação efetiva do sinal, indispensável para a transmissão 

dos pulsos UWB. 

Ainda, para definir uma antena para detecção, considera-se a análise dos 

seguintes parâmetros: perda de retorno, ganho e diagrama de irradiação estável 

(ALLEN; DOHLER, 2007; LUBECKE et al., 2008; RISKOVÁ et al., 2008; HAN; 

NGUYEN, 2008). 

Mediante simulação e medição experimental, são experimentadas as 

modificações na geometria da antena, observando-se sua adequação aos objetivos 

propostos. Essas modificações são feitas utilizando a técnica de corrugação, com a 

qual se pretende comprovar que, além de melhorar a estabilidade dos diagramas de 

irradiação, é possível obter baixos valores de perda de retorno e aumento no ganho.  

Assim, considerando todas essas características do radar e da antena é 

possível apontar uma metodologia para auxiliar o desenvolvimento de novos 

protótipos de radar UWB para detecção de pessoa. Além disso, os resultados obtidos 
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compõem um banco de dados que pode ser utilizado em uma grande variedade de 

pesquisas, como, por exemplo, rastreamento, visualização, etc. 

 

1.2 Objetivos da Tese 

 

Na área de pesquisa, diversos protótipos de radar UWB (HANTSCHER; 

REISENZAHN; DISKUS, 2007; SACHS; AFTANAS; ZAIKOV, 2008),obtendo alta 

precisão para ambientes específicos; porém isso não garante o sucesso para 

qualquer tipo de ambiente. 

Muitos dos trabalhos existentes na literatura são teóricos, baseados em 

simulação, para o projeto de antenas e técnicas de detecção e localização, existindo 

poucos trabalhos que mostrem resultados com experimentos reais. Dessa forma, a 

introdução de soluções de radar em aplicações reais e práticas ainda requerem muita 

pesquisa em desenvolvimento de antena, processamento de sinais, circuitos, 

hardware etc. 

Objetivo principal: 

Propor uma nova antena para o sistema de radar UWB atualmente em 

desenvolvimento pelo grupo PAD/LSI/USP e verificar seu desempenho através 

de técnicas de detecção. 

Objetivos secundários: 

a) projeto e construção de uma antena UWB para detecção de pessoas 

através da parede; 

b) comprovar o desempenho da antena usando algoritmos de detecção; 

c) sistema de caracterização da antena UWB (SCAUWB); 

d) Em relação à antena: 

i) demonstrar que, através do uso da técnica de corrugação, além de 

melhorar a estabilidade dos diagramas de irradiação, consegue-se obter 

baixos valores de perda de retorno e aumento no ganho, indispensáveis 

para antenas UWB;  

ii) demostrar que a antena cumpre o compromisso de trabalhar na faixa de 

operação do sistema de radar UWB para a qual foi desenvolvida, nesse 
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caso, na freqüência de 2 a 4 GHz, e que, nessa faixa de operação, 

apresenta um atraso de grupo constante 

 

1.4 Contribuições e Impactos Esperados 

 

Ao final deste trabalho, espera-se produzir a seguinte contribuição: um sistema 

de radar composto por antenas UWB, usado para a detecção de pessoas, que terá 

características especiais, para prover alta precisão quando a detecção tornar-se 

crítica, estando restrita à atividade respiratória ou cardíaca da pessoa-alvo.  

Além disso, com o sistema proposto, espera-se obter: 

 

a) uma metodologia para a fabricação de uma antena para radar UWB 

específica para a detecção de pessoas, que tenha como principal qualidade 

o aperfeiçoamento da estabilidade nos diagramas de irradiação, assim 

como na perda de retorno e na obtenção de alto ganho, de forma a poder 

ser adaptada a antenas para outro tipo de aplicação, mediante modificações 

simples; 

b) avaliar o desempenho do SCUWB desenvolvido e das antenas que o 

compõem usando algoritmos de detecção; 

c) antena compacta e leve, que possa ser adaptada às superfícies de 

montagens na fabricação de inlays (junção entre a antena e a placa de 

circuito integrado), com a característica de obter baixo acoplamento, para 

diminuir as reflexões e a perda de energia, condição necessária para as 

transmissões de  

d) antena para radar UWB que opere em baixa potência. 

 

 

1.5 Organização da Tese 

 

Após essa exposição geral da tese, faz-se importante identificar sua estrutura e 

o conteúdo constante nos capítulos posteriores. Nesse sentido, o capítulo 2 da tese 
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contém os trabalhos relacionados ao tema de pesquisa, sendo abordados os 

seguintes estudos na área de interesse: 

 

a) algoritmos para a detecção de pessoas: refere-se à adaptação do algoritmo 

convencional de subtração de fundo do ambiente para a detecção de 

pessoas com alta precisão; 

b) antenas UWB específicas para a detecção de pessoas que se movimentam 

numa trajetória. 

 

No capítulo 3, é apresentada uma introdução ao radar UWB, além de se 

detalhar as vantagens e as aplicações dessa tecnologia e os conceitos de antena 

UWB, radar, e algoritmos de detecção. 

No capítulo 4 é feita uma exposição da metodologia adotada no projeto, 

construção e caracterização da antena proposta e sistema de caracterização da 

antena UWB (SCAUWB). 

No capítulo 5, realizam-se as simulações, os experimentos, as sínteses e as 

discussões dos resultados obtidos da antena e do radar UWB desenvolvidos, para 

comprovar seu desempenho.  

Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões da tese, ou seja, as devidas 

considerações são formuladas, e finaliza discutindo alguns assuntos de interesse 

futuro, visando às melhorias e à continuidade do uso e do projeto de sistemas de 

radar e antenas UWB. 
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2  Trabalhos Relacionados 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os principais trabalhos relacionados com 

antenas e algoritmos de detecção. 

 

 

2.1 Radar UWB e Algoritmos para Detecção 

 

 

Em sistemas de detecção em que existe uma antena transmissora e uma 

antena receptora, a onda eletromagnética sofre atenuação, devido a vários fatores, 

como, por exemplo, ruído, clutter e interferência eletromagnética, tornando difícil a 

detecção de pessoas; portanto, o radar UWB deve ser capaz de receber o sinal que 

representa a pessoa mas deve considerar os efeitos mencionados. 

Um método para redução de clutter baseia-se na subtração do clutter de 

referência (CHANDRA et al., 2008; VERMA et al., 2009), por exemplo. No entanto, há 

outras técnicas mais sofisticadas, como as utilizadas pelos algoritmos de subtração do 

fundo do ambiente, que são adaptados para diferentes aplicações, como, por 

exemplo, a detecção de pessoas (ZETIK et al., 2007; BOUTTEFROY; 

BOUZERDOUM; BEGHDADI, 2010; MCHUGH et al., 2009) e rastreamento de objetos 

(JIE; WANG-ZONG, 2010). 

As primeiras pesquisas em detecção utilizavam radares de banda estreita de 

baixa resolução, que apresentavam desvantagens, pois, para esquemas de detecção, 

os sinais necessariamente tinham que ser modulados com uma onda portadora, com 

o apoio de um oscilador local. Assim, conforme as pesquisas foram evoluindo, o uso 

de radar UWB foi se intensificando (ANDERSSON, 2009), uma vez que, com essa 

tecnologia, obtém-se alta resolução e, com o aumento da largura de banda, o radar 

UWB gera menos interferência. 

Nesse sentido, diversos protótipos de sistemas de detecção usando radar UWB 

foram desenvolvidos (HANTSCHER; REISENZAHN; DISKUS, 2007; SACHS; 
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AFTANAS; ZAIKOV, 2008). Muitas pesquisa tem sido realizadas com o objetivo de 

desenvolver um radar que possa ser utilizado para uma maior quantidade de 

aplicações, como, por exemplo, detecção,localização, rastreamento, visualização etc. 

Existem três formas de fazer coletas de dados em radar UWB: A-scan, B-scan 

e C-scan (AFTANAS, 2009), sendo ela utilizada em radares de alta resolução, como 

para a aplicação no mapeamento de superfícies de alguns produtos já patenteados 

(3D-RADAR, 2010).  

Com base na técnica A-scan e no posicionamento das antenas, foi possível 

obter a intensidade do sinal versus o tempo/distância; logo, esse sinal, através do pós-

processamento, foi preparado para utilização nos algoritmos de detecção. 

 

 

2.2 Antenas 

 

 

Quanto às antenas UWB, a tipo Vivaldi merece especial atenção na utilização 

em aplicações de radar. Desde a construção da antena Vivaldi original por Gibson, em 

1979 (GIBSON, 1979), ela tem sido modificada para melhorar o desempenho, 

incluindo, por exemplo, a corrugação da estrutura (WANG; ZHANG, 2009; 

JAVASHVILI, 2010; YANG; WANG; FATHY, 2009)  

Além dessa, outras estruturas têm sido propostas e construídas para a 

tecnologia UWB, como a Antipodal Exponentially-TaperedSlot Antenna (AETSA) (KIM; 

CHANG, 2004) e a Dual EllipticallyTapered Antipodal Slot Antenna (DETASA) (QING; 

NING, 2008). 

Existem várias modificações realizadas em uma antena Vivaldi original, mas, 

na atualidade, a única patente inscrita não especifica a aplicação para a qual foi criada 

(FISCHER, 2006). Portanto, a antena proposta neste trabalho é uma opção nova   

pois cumpre as condições de antena UWB expostas na seção 3.4. 

Orrillo; Tavares e Kofuji (2010) descrevem a técnica de corrugação aplicada a 

uma antena antipodal Vivaldi, demonstrando que ela também apresenta um bom 
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desempenho para altas frequências, na faixa de 14 a 16 GHz; esse trabalho está 

incluso no Apêndice A.  
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3  EVOLUÇÃO DO RADAR E DA TECNOLOGIA UWB 

 

 

3.1 História do Radar  

 

 

O primeiro radar foi construído, em 1904, por Christian Hülsmeyer, na 

Alemanha, consistindo em um sistema para a detecção de navios com o objetivo de 

evitar possíveis colisões, composto por duas antenas monopolos, sendo que, quando 

uma reflexão era captada por uma das antenas, ativava-se um alarme (BAUER, 

2004). 

Em 1934, Pierre David, revisando a teoria eletromagnética, encontrou o estudo 

realizado por Hülsmeyere iniciou, então, experiências para o desenvolvimento de um 

sistema de detecção por ondas de rádio de alta frequência, eficiente para a 

localização de aviões. Simultaneamente, Henri Gutton e Maurice Ponte conseguiram 

criar um dispositivo de detecção, que funcionou para defesa de ataques, pois os 

ingleses sabiam com precisão a distância, a velocidade e a direção do ataque com 

grande precisão, e, na sequência, em 1935, foi instalado o primeiro sistema de 

radiotelemetria no navio Normandie, com o objetivo de localizar e prevenir a 

aproximação de obstáculos. 

No início da Segunda Guerra Mundial (1939), Watson Watt melhorou e 

desenvolveu novas tecnologias, utilizando o sistema de telemetria fixa e 

rotatória.Esses radares foram muito importantes na previsão, tendo tempo de dar o 

alarme para a população se proteger e, dessa forma, diminuindo as baixas civis, 

apesar do bombardeio constante efetuado pelos alemães. 

O próximo grande desenvolvimento na história dos radares foi a invenção do 

Magnetron, por John Randall e Harry Boot, da Universidade de Birmingham, no início 

de 1940, que consistia em um pequeno sistema, que gerava frequências de micro-

ondas. 

Já o termo ‘UWB’ foi utilizado pela primeira vez em 1960, por Harmuth, da 

Universidade Católica da América, por Ross e Robbins, da Corporação Sperry Rand, 
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e por Paul Van Etten, do Centro de Desenvolvimento Aéreo de Roma (BARRETT, 

2000). 

Atualmente, têm-se criado vários tipos de radares, para diversas aplicações, 

tais como: radares para a detecção de variações bruscas de vento (CHADWICK; 

MORAN; CAMPBELL, 1979), radares de penetração para a detecção de minas 

terrestres (VAID, 2009), radar UWB para a detecção e o monitoramento de pacientes 

com problemas cardíacos (RUSSIAN..., 2010) e radar UWB para a detecção de 

pessoas em movimento, sendo esse último estudado com mais detalhe neste trabalho 

de tese. 

 

 

3.2 Tecnologia UWB  

 

 

A tecnologia é baseada em transmissores e receptores capazes de emitir e 

receber pulsos eletromagnéticos curtos, com duração de centenas de pico segundos, 

em um espectro de frequência muito extenso, por exemplo, na faixa de 3,1 a 10,6 

GHz. Essas transmissões UWB alcançam vazão acima de 100 Mbits/s, usando pouca 

potência, e podem operar nas mesmas faixas de comunicação já existentes, sem 

produzir interferência significativa. 

Essa tecnologia foi inicialmente desenvolvida para aplicações militares; no 

entanto, em fevereiro de 2002, a agência reguladora norte-americana FCC expediu 

uma regulamentação para o seu uso comercial, estabelecendo os limites para a 

banda e a potência de transmissão UWB. Assim, de acordo com a definição, os sinais 

de UWB devem ter largura de banda maior que 500 MHz ou largura de banda 

fracionária maior que 20%. 

Na Figura 3.1, podemos verificar a potência efetiva isotrópica irradiada 

(Effective IsotropicRadiated Power – EIRP), na forma de densidade espectral de 

potência (Power SpectralDensity – PSD) com resolução de banda de 1 MHz, definida 

pela norma FCC Part. 15.517 (FEDERAL..., 2002). Essa máscara permite que os 

sistemas UWB coexistam com outras tecnologias, como a que ocupa o Universal 

Mobile Telecommunication System (UMTS) ou o 3rd Generation Partnership Project 
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(3GPP), sem provocar interferências consideráveis, uma vez que o PSD para UWB 

não deve ultrapassar -41,3 dBm/MHz em toda a banda, que é suficientemente baixa 

para não causar interferência em outros serviços.  

 

 

Figura 3.1 –Máscara espectral para sistemas UWB. 

Fonte:HÄMÄLÄINEN, 2010. 

 

Ainda, o Electronic Communications Committee (ECC) emitiu um relatório que 

regulariza os serviços de uso de radiocomunicação e equipamentos que utilizam a 

tecnologia UWB (ELECTRONIC…, 2006), cujos requisitos técnicos consideram as 

seguintes faixas de frequências: 

 

a) inferior a 3,1 GHz; 

b) 3,1 a 5 GHz; 

a) 5 a 6 GHz; 

b) 6 a 10,6 GHz; 

c) acima de 10,6 GHz. 

 

Para tanto, esse relatório expõe a base para a limitação das emissões de 

aplicações de banda ultralarga nas faixas citadas. Durante a sua elaboração, diversas 

técnicas de mitigação foram consideradas,para aumentar a EIRP na faixa 
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compreendida entre 3,1e4,8 GHz a um nível suficientementeviável para permitir a 

operação UWB nessa faixa.  

Além disso, recomenda a implementação de um ciclo útil limitado (Low Duty-

Cycle – LDC) em dispositivos UWB, como a possibilidade de permitir o 

compartilhamento dos serviços de radiocomunicações. 

Particular atenção recebeu a implementação de mecanismos para detectar e 

evitar (Detect and Avoid – DAA) a interferência com outros serviços (como acesso à 

banda larga fixa sem fio, GPS e serviços móveis) e, também, para reduzir a potência 

de transmissão do dispositivo de banda ultralarga a um nível em que não cause 

interferências na recepção em sistemas indoor. 

Estudos técnicos também confirmaram a suscetibilidade dos radares dos tipos 

aeronáutico, marítimo, meteorológico e militar de gerar interferência com 

equipamentos UWB e definiram que a EIRP na faixa de -65 a -70 dBm/MHz pode 

fornecer proteção adequada para os radares, embora alguns estudos teóricos sugiram 

a necessidade de estudos mais rigorosos. 

Na Tabela 3.1, são apresentados os detalhes dos requisitos técnicos que 

definem asfaixas de frequência dos serviços admitidos pelo ECC. 

 

Tabela 3.1 –Requisitos técnicos para dispositivos UWB. 

Faixa de frequência Densidade média 
máximada EIRP 

Densidade de pico da 
EIRP máxima 

Inferior a 1,6 GHz  -90 dBm/MHz  -50 dBm/50MHz  

1,6 a 2,7 GHz  -85 dBm/MHz  -45 dBm/50MHz  

2,7 a 3,1 GHz  -70 dBm/MHz  -30 dBm/50MHz  

3,1 a 4,8 GHz 1 -70 dBm/MHz  -30 dBm/50MHz  

4,8 a 6 GHz  -70 dBm/MHz  -30 dBm/50MHz  

6 a 9 GHz 2 -41,3 dBm/MHz  0dBm/50MHz  

9 a 10,6 GHz  -65 dBm/MHz  -25 dBm/50MHz  

Acima de 10,6 GHz  -85 dBm/MHz  -45 dBm/50MHz  

Fonte: ELETRONIC..., 2006. 

Obs.:1 Na faixa de frequência de 4,2 a 4,8 GHz, os dispositivos UWB serão permitidos, até 30 de junho 
de 2010, com uma densidade média máxima de -41,3 dBm/MHz e uma densidade de pico da EIRP 
máximo de 0dBm/50MHz. 
2Os dispositivos para serviços de veículos rodoviários e ferroviários podem ser instalados na faixa de 
frequência de 6 a 8,5 GHz, sendo que a potência transmitida pode funcionar em 12 dB, mas abaixo da 
densidade média máxima de -41,3 dBm/MHz. 
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Essas especificações apresentam uma variedade de oportunidades e desafios 

para os cientistas, em uma ampla variedade de segmentos, incluindo circuitos de RF e 

projetos de sistemas e antenas.  

 

 

3.2.1 Formatação do pulso UWB 

 

 

Para satisfazer os requisitos da máscara espectral UWB, têm-se desenvolvido 

algumas possibilidades de formas de pulso, adequadas à geração de sinais UWB, 

sendo que as formas mais comuns incluem os pulsos gaussianos (PHAN et al., 2010), 

cuja análise é a mais freqüente na literatura de comunicações UWB, juntamente a 

suas derivadas, como a quinta derivada do pulso gaussiano (ver Figura 3.2), pois são 

facilmente gerados (SALEHI-ABARI; PLETT, 2010). 

O formato de um pulso gaussiano (WENTZLOFF, 2007) é dado pela equação: 

 

�� =  ���
�,
��� 

√� exp �−32 ����
� �

�
   3.1 

 

Onde: 

E�= energia do pulso (Joules); 

�= largura do pulso (segundos); 

T�= deslocamento temporal do pulso (segundos); 

t = tempo (segundos). 
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Figura 3.2 –Formato e PSD da quinta derivada do pulso gaussiano. 

Fonte: SALEHI-ABARI; PLETT, 2010. 

 

A transmissão de pulsos diretamente às antenas resulta em pulsos filtrados 

devido às propriedades destas, sendo que essa operação de filtragem pode ser 

modelada como uma operação de derivações; lembrando que o mesmo efeito ocorre 

na antena receptora. 

Dessa forma, a escolha da forma de onda gaussiana a ser usada é 

normalmente dirigida pelo projeto do sistema e por sua aplicação. Uma característica 

importante é que todas as formas de onda adequadas devem resultar em um 

conteúdo espectral uniformemente distribuído sobre todo o espectro de frequência 

UWB, de maneira semelhante a um ruído de fundo.  

Por fim, os efeitos de modificar a duração e a taxa de repetição do pulso são 

(GHAVAMI; MICHAEL; KOHNO, 2004): 
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a) influência na magnitude do espectro de frequências; 

b) largura espectral determinada pela duração de pulso; 

c) separação dos componentes espectrais controlada pelo intervalo entre os 

pulsos. 

 

 

3.2.2 Relação sinal-ruído 

 

 

Uma das principais preocupações é a coexistência de sinais entre os sistemas 

de banda estreita e os UWB, o que pode ser minimizado pelo fato de ser comum 

somente uma pequena faixa de operação entre esses dois sistemas e, também, pela 

potência do sinal UWB ser muito baixa, quando comparada com as potências dos 

sinais de faixa estreita.  

Segundo Chan e Li (2010), a capacidade máxima de um canal de transmissão 

é fornecida pela equação: 

 

� =    ! "#$� �1 +  '
(�   3.2 

 

Onde: 

C =canal de transmissão (bits/s); 

B =largura de banda (Hz); 

S =sinal (Watt); 

R =ruído (Watt). 

 

Através da equação, observa-se que, para aumentar a capacidade de um 

canal, pode-se realizar qualquer uma das seguintes sugestões: 

 

a) aumentar a largura de banda (B), que é a principal característica do sistema 

UWB; 

b) aumentar logaritmicamente a potência do sinal (S); 
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c) diminuir o ruído (R). 

 

Sendo a largura de banda muito grande, o sistema UWB é fortemente 

recomendado para as comunicações sem fio de alta velocidade, pois opera em baixa 

potência por faixa de frequência. Assim, com o aumento dessa largura e a 

manutenção da capacidade de transmissão, pode-se ter certa liberdade na relação 

sinal-ruído, fornecendo robustez e permitindo bom desempenho do sistema. 

 

 

3.2.3 Vantagens da tecnologia UWB 

 

 

As principais vantagens da tecnologia UWB são (PAUSINI, 2007): 

 

a) alta taxa de transmissão de dados; 

b) localização de alta resolução, devido à duração do pulso ser curta; 

c) melhora no compartilhamento do espectro de frequências; 

d) baixa probabilidade de interceptação, devido à baixa densidade espectral de 

potência; 

e) alto desempenho em canais de múltiplos percursos; 

f) eficiência na penetração de diferentes tipos de materiais. 

 

 

3.2.4 Aplicações 

 

 

A combinação das vantagens da UWB permite algumas aplicações 

interessantes, tais como: 

 



36 

 

a) redes de sensores, para o monitoramento de grandes áreas; 

b) sistemas de visualização e serviços de vigilância: as reflexões UWB não só 

permitem obter informações a respeito do alvo pelas mudanças na 

amplitude e pelas variações no tempo, como também pelas mudanças no 

formato do pulso; 

c) área militar: a probabilidade de detectar o interceptor de pulsos UWB é 

muito baixa, motivo pelo qual as comunicações militares utilizam essa 

tecnologia; 

d) redes privadas sem fio (Wireless Personal Area Network – WPAN): a UWB 

é a tecnologia ideal para substituir os fios dos computadores e de seus 

periféricos, sem interferir com a rede local sem fio; 

e) redes corporais sem fio (Wireless Body Area Network – WBAN): consiste 

em um conjunto de sensores sem fio autônomos, com requisitos de 

consumo de energia muito baixos, distribuídos ao longo do corpo humano 

ou, mesmo, implantados dentro dele; 

f) radar de alta resolução: a UWB funciona com pulsos curtos, permitindo o 

fornecimento de alta resolução. Assim, sistemas de detecção, localização e 

rastreamento de objetos em movimento são aplicações de grande interesse 

para as operações de salvamento, vigilância e segurança.  

 

 

3.3 Antenas UWB 

 

 

Neste trabalho, é considerado o desenvolvimento de um radar UWB para a 

detecção de pessoas, sendo necessária, para a transmissão e a recepção dos pulsos 

eletromagnéticos, uma antena UWB. 

 

 

3.3.1 Definição de antena UWB 
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A antena UWB funciona como um irradiador, no qual a impedância de entrada 

permanece constante em toda a faixa de frequência, sendo projetada especificamente 

para transmitir e receber energia eletromagnética de pulso de curta duração; por sua 

vez, as antenas convencionais são ressonantes e operam numa banda de frequência 

relativamente pequena (KRAUSS; MARHEFKA, 2007).  

 

 

3.3.2 Parâmetros 

 
 

Entre os parâmetros fundamentais de uma antena, destacam-se a impedância 

de entrada, a polarização, a diretividade, os diagramas de irradiação e o ganho, sendo 

todos necessários para caracterizar uma antena e determinar se ela é adequada para 

uma aplicação específica. Além disso, para antenas UWB, existem alguns desafios 

adicionais que devem ser considerados.  

O parâmetro S

, por exemplo, que representa a perda de retorno da antena 

UWB, tem que ser baixo e constante, na ordem de -10 dB, traduzindo uma maior 

eficiência de irradiação na transmissão e na recepção para a largura de banda em que 

a antena funciona. 

Com respeito à fase em uma antena UWB, ela deve ser linear, assim o atraso 

de grupo não variará com a frequência, obtendo-se uma distorção mínima dos pulsos 

transmitidos. Nesse sentido, se a fase é linear através da faixa de frequência, o atraso 

de grupo também deve ser constante para a mesma faixa (POWELL, 2004). 

Outro parâmetro analisado, cujo cumprimento deve ser atendido pela antena 

UWB, é o coeficiente de tensão da onda estacionária (Voltage Standing Wave Ratio – 

VSWR) ≤ 2, o que significa que 10% ou menos do sinal incidente seja refletido 

POWELL, 2004). 

Em sistemas de radar de banda estreita, somente a perda de retorno *

 tem 

sido considerada como parâmetro de interesse (WITRISAL et al., 2009). Já para 

sistemas de radar UWB desenvolvidos, além da perda de retorno, consideram-se os 
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parâmetros de ganho e padrão de irradiação, pois eles ajudam a determinar a faixa de 

frequência de operação do sistema de radar. 

As definições dos principais parâmetros relacionados às antenas e as 

considerações acerca da caracterização destas são apresentadas no Apêndice B. 

 

 

3.3.3 Determinação da largura de banda UWB 

 

 

A principal característica de uma antena UWB é a sua largura de banda 

(RUENGWAREE, 2008). Nesse sentido, a comunicação UWB é diferente de todas as 

outras técnicas de comunicação, pois emprega pulsos de radiofrequência (RF) 

extremamente curtos, cobrindo uma largura de banda muito ampla; dessa forma,  

UWB pode operar em ambientes caracterizados por multipercursos, sendo que, em 

um ambiente real de comunicação sem fio, existem sinais de multipercursos (em 

inglês multipath) compostos por sinais refletidos por obstáculos, como paredes, 

pessoas, objetos etc. 

Uma vez que a largura de banda da forma de onda UWB é da ordem de 

centenas ou milhares de MHz, a quantidade de multipercursos é muito grande, 

quando comparado a dos sistemas de banda estreita, pois tal número é diretamente 

proporcional à largura de banda do sinal. 

De acordo com a definição da FCC, os sinais de UWB devem ter larguras de 

banda maior que 500 MHz ou largura de banda fracionária maior que 20%; dessa 

forma, a largura de banda fracionária  + é um fator usado para classificar os sinais de 

bandas estreita, larga ou ultralarga, sendo fornecida pela razão entre a largura de 

banda e a frequência central do espectro do sinal: 

 

 + = ,-
+�

= 2 +.�+/
+.0+/

  3.3 
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Onde1� e 1
 são a maior e a menor frequência de corte (definidas pelos pontos 

de -10 dB em relação à frequência central) do espectro UWB, respectivamente. 

Assim, os sinais podem ser classificados em função de suas larguras de banda 

fracionárias, ou seja, banda estreita ( +< 1%), banda larga (1% < +< 20%) e banda 

ultralarga ( +> 20%). 

Um sinal UWB pode ser gerado por vários métodos, como a multiportadora 

(Multi-Career – MC), o espectro espalhado (Spread Spectrum – SS), a sequência 

direta (Direct Sequence – DS) e as Ondas Senoidais Amortecidas (OSAs) 

exponencialmente. Além disso, devido à característica impulsiva do sinal UWB em 

banda-base (pulsos estreitos com duração da ordem de unidades ou, mesmo, 

décimos de nanossegundos), a banda ocupada é da ordem de centenas de MHz ou 

GHZ. 

 

 

3.3.3.1 Dispersão e atraso de grupo 

 

 

As propriedades de uma antena UWB dependem fortemente da frequência; 

portanto, de acordo com a forma de onda dos pulsos transmitidos, eles serão filtrados 

pela estrutura da antena. 

Para a propagação nos espaços, essa filtragem depende somente da forma de 

filtragem da antena e da distância (ANDREWS, 2005); contudo, a escolha da antena 

precisa considerar tamanho, custo, eficiência e baixa dispersão, sendo essa última 

responsável pelo pouco atraso sofrido pelos componentes do pulso transmitido, e, 

portanto, pela manutenção da forma do pulso no tempo, ou seja, não há distorção. 

Alternativamente, a dispersão é a variação na forma da onda do pulso, como uma 

função do ângulo de fase do sinal. 

A origem do sinal numa antena é referenciada como a fase central (SCHANTZ, 

2005), que é o ponto a partir do qual a radiação eletromagnética é propagada de 

forma esférica. Evidentemente, essa fase é usada para descrever o limite do padrão 

de irradiação. Nesse sentido, se a fase central muda em função da frequência, o 

resultado da forma da onda de irradiação do pulso será dispersa (SCHANTZ, 2007). 
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No entanto, a dispersão do pulso produzido pela antena pode ser possivelmente 

compensada (HERTEL; SMITH, 2008).  

Em um canal ponto a ponto, a dispersão continua a mesma; assim, é possível 

construir um filtro para desfazer os efeitos dispersivos de uma antena. Infelizmente, a 

dispersão tende a mudar nos diferentes ângulos da fase do sinal, fazendo com que os 

procedimentos de compensação sejam mais complicados.  

Uma visão geral sobre a dispersão em antenas UWB é dada na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2–Dispersão em antenas UWB. 

Tipo de antena Antena Dispersão 

Antenas de impulso 

TEM Horn1 Nula 

Vivaldi2 e antipodal Vivaldi 
corrugada3 Baixa 

Planar monopolo4 Baixa 

Antena independente 
dafrequência 

Espiral e senoidal5 Alta 

Logarítmica periódica6 Alta 

Obs.:1LEE; SMITH, 2004; 2WANG; ZHANG, 2009; 3ORRILLO; TAVARES; KOFUJI, 2010; 
4AMMANN; CHEN, 2006; 5SCHANTZ, 2007; 6SOERGEL; WALDSCHMIDT; WIESBECK, 
2003. 

 

As antenas para detecção de pessoas requerem boas transmissão e recepção 

de sinal UWB, com mínima distorção, ainda mais quando são aplicados algoritmos de 

subtração de fundo do ambiente, que podem remover componentes do sinal da 

pessoa a detectar. Por outro lado, a fase linear e a baixa dispersão permitem a 

obtenção de baixos valores de atraso de grupo, que fazem com que o sinal UWB 

tenha mínima distorção. 

O atraso de grupo é um parâmetro que representa o tempo de atraso do sinal 

ao trafegar pelo sistema de transmissão, sendo que esse atraso é relacionado à 

frequência do sinal. Quando a fase do sinal não é linear, o atraso variará em função da 

frequência e a forma de onda será distorcida; portanto, através da análise desse 

parâmetro é possível verificar a existência de distorções no sistema, que resultaram 

em pulsos muito diferentes dos transmitidos.  
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Apesar de as antenas monopolos fornecerem baixa dispersão, elas apresentam 

um diagrama de irradiação unidirecional, motivo pelo qual não foram consideradas em 

nossa pesquisa, uma vez que se procurava uma antena com diagrama de irradiação 

direcional, devendo estar presente em antenas para a monitoração e a detecção de 

sinais de uma pessoa em movimento, que se movimenta numa determinada direção. 

Para a escolha da antena a ser usada em nosso radar, foi considerado o atraso 

de grupo. Nesse sentido, na seção 4.1.4, fazemos uma comparação entre os atrasos 

de grupo da antena Vivaldi (WANG; ZHANG, 2009) e os de nossa antena, verificando 

que o atraso de nossa antena não varia em função da frequência, cujo valor 

permanece quase constante, ou seja, de 2 a 4 GHz. 

Cabe ressaltar, ainda, que a antena proposta funciona perfeitamente em altas 

frequências, para as faixas de 14 a 16 GHz (ORRILLO; TAVARES;KOFUJI, 2010), 

sendo possível usá-la para aplicações Ku Band, por exemplo (STEFANIE, 2010). 

  

 

3.4 Definição de Radar  

 

 

3.4.1 Sistema básico de radar UWB 

 

 

Um radar UWB, cujo sistema básico é mostrado na Figura 3.3, gera e transmite 

impulsos curtos, através de uma antena transmissora T2. O sinal propaga-se no 

ambiente e, quando atinge o alvo, parte da energia eletromagnética é refletida pelo 

objeto e se propaga de volta, sendo recebida pela antena receptora R2. O tempo 

transcorrido entre o sinal transmitido e o recebido representa a distância espacial 

entre T2-alvo-R2. 
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Figura 3.3 –Princípios básicos do radar UWB. 

Fonte: Adaptado de Aftanas (2009). 

 

Há muitas razões pelas quais é mais vantajoso usar a tecnologia UWB em 

sistemas de radar, sendo algumas das vantagens (ULTRAWIDEBAND..., 2007): 

 

� sinal pode ser transmitido sem usar onda portadora; 

� a produção do sinal a transmitir requer menos energia; 

� a precisão em alcance para a detecção e localização; 

� a redução dos efeitos externos ao radar (interferência passiva, como, por 

exemplo, chuva, neblina, vento etc.).  

 

 

3.4.2 Métodos de detecção  

 

 

O desafio dos métodos de detecção é como diferenciar as ondas 

eletromagnéticas espalhadas pelos objetos ou pelas pessoas daquelas geradas por 

causa do acoplamento entre as antenas do radar. 

Na figura 3.4 temos um exemplo de caso de detecção. Tem-se uma antena 

transmissora T2 e uma receptora R2, que estão em um meio sem perdas (ar) e ficam 
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estáticas durante a medição. Há apenas uma pessoa a detectar, não havendo 

nenhum objeto. 

 

 

Figura 3.4 –Propagação das ondas eletromagnéticas. 

As antenas geram campos magnéticos, cuja direção de espalhamento é 

dependente do ângulo em que se encontram posicionadas; assim, a forma das ondas 

eletromagnéticas varia com o azimute e a elevação. 

A onda eletromagnética total captada pela antena R2 é uma combinação da 

onda gerada pelo acoplamento entre as antenas e das ondas eletromagnéticas 

refletidas na pessoa, que serão utilizadas para a detecção da pessoa-alvo. Para tanto, 

as antenas T2 e R2 são, geralmente, posicionadas em um arranjo (em inglês Array), de 

forma que a sua potência permita que as ondas eletromagnéticas refletidas na pessoa 

possam ser captadas.  

Um radar de alta resolução deverá ser capaz de diferenciar cada um dos sinais 

envolvidos. 

Se assumirmos que o alcance dinâmico do radar é alto e suficiente para cobrir 

as diferenças de potência entre um sinal forte do acoplamento entre as antenas e os 

sinais fracos provenientes das pessoas-alvo, a detecção ainda dependerá de várias 

condições, tais como: número de pessoas a ser detectado, localizado ou rastreado, 

atividade que realizam no ambiente, condições ambientais e outras. 

A atividade do indivíduo é caracterizada pelo movimento, por exemplo: se o 

indivíduo está imóvel, sentado ou caminhando. Isso influencia significativamente a sua 

detecção, sendo relativamente mais fácil detectar uma pessoa que está em constante 
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movimento que aquela que está em pé, sentada ou deitada. No caso de a pessoa 

estar deitada, a detecção pode ser realizada analisando os batimentos cardíacos ou a 

atividade respiratória; no entanto, uma tarefa desafiadora é aquela em que as pessoas 

situam-se atrás de obstáculos. 

As condições ambientais também adicionam um grau de complexidade na 

detecção da pessoa, porque o ambiente pode adicionar ruído ao sistema; dessa 

forma, o radar deve saber diferenciar o ruído do sinal que está se transmitindo. 

Em um caso especial, se todos os objetos num ambiente são estáticos, a 

detecção de uma pessoa em movimento é relativamente fácil. Nesse caso, a pessoa a 

ser detectada pode ser diferenciada dos outros objetos no cenário, de acordo com o 

seu movimento. Por sua vez, no caso da pessoa estar em um ambiente em que 

também existam outras pessoas ou outros objetos em movimento, a detecção é uma 

tarefa desafiadora, uma vez que deve ser feita pelo reconhecimento do alvo. 

Neste trabalho de pesquisa, considera-se um cenário estático; além disso, na 

seção seguinte, explica-se com mais detalhe o AC e o AA. 

 

 

 

3.4.2.1 Algoritmo convencional de subtração de fundo do ambiente (AC)  

 

 

Esses algoritmos subtraem, no tempo constante, o "fundo do ambiente” do 

cenário estático, a partir dos dados coletados. 

Esse fundo do ambiente refere-se a um sinal, que contém todas as respostas 

do impulso medido, especialmente os sinais do acoplamento entre as antenas e das 

ondas refletidas a partir de objetos estáticos.  

A idéia dos algoritmos de subtração de fundo do ambiente é ilustrada na Figura 

3.5, assumindo-se que uma pessoa se movimenta ao longo de uma trajetória e que 

existe somente um objeto estático. 
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Figura 3.5 –Detecção de uma pessoa em movimento. 

Fonte: Adaptado de Zetiket al. (2007). 

 

Além disso, supõe-se que o radar UWB envia, a partir da antena transmissora, 

impulsos curtos numa taxa constante, sendo que a propagação das ondas 

eletromagnéticas é realizada da seguinte maneira: 

 

a) ondas que vão diretamente para a antena receptora (linha azul sólida); 

b) ondas que batem no objeto estático (linhas pretas semi-sólidas); 

c) ondas que batem na pessoa em movimento e, depois, são captadas pela 

antena receptora (linhas vermelhas tracejadas), aparecendo no radar, em 

um determinado instante, como um objeto estático. 

 

Os círculos verdes situados ao longo do trajeto da pessoa representam as suas 

posições subsequentes, que estão relacionadas a todos os instantes de tempo em 

que o radar transmite novos impulsos.  

As respostas ao impulso são registradas pelo radar UWB, conforme cenário 

mostrado na Figura 3.6, sendo alinhadas umas às outras e criando, assim, uma 

imagem em2 dimensões, na qual: 
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a) o eixo vertical está relacionado ao atraso da resposta ao impulso; 

b) o eixo horizontal está relacionado com o tempo de medição. 

 

Dessa forma, a linha vertical da Figura 3.5 representa uma resposta ao 

impulso.  

 

 

Figura 3.6 –Dados medidos de resposta ao impulso. 

Fonte: Adaptado deZetiket al. (2007). 

 

Nessa Figura 3.6, as ondas que se propagam da antena transmissora T2 até a 

antena R2 são ilustradas pelo pulso unipolar azul, as espalhadas a partir do objeto 

estático são representadas por um bipulso preto e as espalhadas pela pessoa em 

movimento são representadas pelo pulso bipolar vermelho. 

De acordo com a figura, fica óbvio que a onda espalhada proveniente do objeto 

estático cria linhas horizontais paralelas ao eixo do tempo. Assim, a fim de eliminar o 

espalhamento dos objetos estáticos, temos que estimar esse fundo invariável no 

tempo e subtraí-lo a partir dos dados medidos, ou seja, aplicar o algoritmo de 

subtração de fundo do ambiente, cujo resultado é mostrado na Figura 3.7. 

Em situações reais, existem alguns erros de estimação enquanto se calcula a 

estimativa do fundo. Portanto, os sinais provenientes do acoplamento entre as 
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antenas e dos sinais estáticos nunca são completamente removidos, produzindo 

alguma distorção no sinal resultante, sendo que o nível dessa distorção depende da 

abordagem particular usada para a estimativa do fundo do ambiente. 

 

 

Figura 3.7 –Resultado da aplicação do algoritmo de subtração de fundo do ambiente. 

Fonte: Adaptado de Zetiket al. (2007). 

 

Nesse sentido, existem diversas abordagens sobre a forma de calcular o fundo 

do ambiente, sendo um método calcular uma média das respostas dos impulsos 

medidos. No entanto, essa abordagem só é adequada para o processamento off-line, 

ou seja, quando as medições já foram feitas e houver um acesso a todas elas. 

Como exemplo, a estimativa do fundo do ambiente 45 é calculada a partir da 

medição anterior 45�
,que é atualizada com a nova resposta do impulso medido !5. 

Assim: 

 

45 = α y7�
 + (1- α)x7 
= y7�
 + (1- α)(x7-y7�
 ) 
= y7�
 +  (1 − α)z7    3.4 
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Onde, α é um fator de peso escalar 0< α<1 e 45 e !5 são vetores de uma 

dimensão com tamanho [Nx1], que contêm amostras da estimativa do fundo do 

ambiente e medições da resposta ao impulso, respectivamente. 

O parâmetro α controla a quantidade média da estimativa de fundo. Isso 

permite destacar os acontecimentos recentes ou suavizar as variações de alta 

frequência e revelar as tendências ao longo do tempo que se calcula a estimativa do 

fundo do ambiente. 

O vetor z7 representa o sinal com a estimativa de fundo subtraída da resposta 

ao impulso medido, sendo o resultado da subtração de fundo do ambiente contendo 

apenas os reflexos de pessoas que se movimentam (ou outros objetos em 

movimento). 

A desvantagem dos algoritmos de subtração de fundo do ambiente é o fraco 

desempenho nos casos em que a detecção é realizada pelo movimento azimutal, pela 

respiração ou pela atividade cardíaca da pessoa. Nesses casos, as ondas refletidas 

chegam, em cada medição do impulso-resposta, com algum atraso e são mal 

interpretadas pelos métodos de detecção como fundo estático. Portanto, as pessoas 

são quase invisíveis em tais circunstâncias.  

Na seção seguinte, explica-se o AA (ZETIKet al., 2007), que resolve os 

problemas mencionados. 

 

 

3.4.2.2 Algoritmo adaptativo de subtração de fundo do ambiente (AA) 

 

 

Esse algoritmo utiliza um vetor de coeficiente de ponderação α7, diferenciando-

o do algoritmo AC,que só usa um fator de peso escalar (α). Por sua vez, o vetor α=7 

tem o tamanho [N x 1] e varia no tempo; já o índice k refere-se ao instante de tempo 

atual. O vetor >?5 é utilizado para adaptar cada elemento do vetor α=7 (sendo i de 1 a 

N) e,a fim de realizar essa estimativa, considera-se o sinal coletado no tempo k (ver 

Figura 3.8). 
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Essa informação é usada para adaptar o vetor de coeficiente de ponderação 

@?5da seguinte forma: 

 

If >?5< Limiar_1 

 

 If 
ABC
DBC

 < Limiar_2 

 

@?5 = 1 

 

 else 

 

@?5 = α 

 

else 

 

 @?5 = 1   3.5 

 

 

Onde, Limiar_1 está relacionado com o nível de ruído do radar e Limiar_2 

compara os vetores >5 e E5, estando os valores entre 0 e 0,8. 

Se os dois vetores >5 e E5 contêm apenas ruído, isso significa que >?5 é menor 

que Limiar_1 e que a relação 
ABC
DBC

 está perto do valor 1 . Portanto, esse critério de difícil 

decisão é quem define todos os coeficientes de peso @?5 ao valor α e, assim, a 

estimativa de fundo do ambiente é atualizada pelo novo impulso-resposta medido !5. 

O vetor >5, que contém valores acima do Limiar_1, os coeficientes de 

ponderação @5? são definidos em 1 (na posição do tempo de  detecção ou Time of 

Flight –ToF) e o restante desses coeficientes é ajustado para o valor de α.Isso 

assegura que a estimativa de fundo do ambiente nas posições em que foi detectado 

um movimento não é atualizada por ondas refletidas de uma pessoa que não pertence 

à estimativa de fundo do ambiente. 

Assim, quando uma pessoa em movimento é detectada, as ondas refletidas 

dela não são utilizadas para a estimativa de fundo do ambiente. Por sua vez, se a 
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pessoa para ou anda na direção de azimute, a relação 
ABC
DBC

 tende a zero (menor que 

Limiar_2). Além disso, embora os reflexos cheguem à mesma posição ToF, eles não 

contam para o fundo; dessa forma, a detecção de pessoas é bem-sucedida também 

nesse caso.  

O desempenho do algoritmo convencional e do novo algoritmo adaptativo de 

subtração de fundo do ambiente baseado em filtragem exponencial será mostrado na 

seção 5.2 desta tese. 

 

 

!5= Resposta ao impulso. 

E5 = Estimativa do fundo do ambiente. 

Figura 3.8 –Algoritmo adaptativo de subtração de fundo do ambiente. 

Fonte: Adaptado de Zetik et al. (2007). 

 

 

3.5 Síntese do Capítulo 
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Neste capítulo, discorreu-se sobre a tecnologia UWB, de forma a apresentar 

suas principais características, vantagens e aplicações. Ainda, definiu-se a antena 

UWB,quais os parâmetros principais que caracterizam uma antena, como também 

foram relatados os fundamentos de radar UWB, a topologia, e os métodos de 

detecção que utilizam a subtração de fundo do ambiente. 

Além disso, explicaram-se os algoritmos utilizados para detecção de pessoas 

em movimento, quais sejam: algoritmo convencional de subtração do fundo do 

ambiente e algoritmo adaptativo de subtração de fundo do ambiente baseado em 

filtragem exponencial. 
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4  METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, listam-se os materiais utilizados, além de descrever a 

montagem e as características dos cenários para a coleta dos dados, ou seja, da: 

 

a)antena UWB (antena antipodal Vivaldi com estrutura corrugada); 

b)sistema de caracterização da antena UWB (SCAUWB). 

 

A finalidade é comparar os resultados das simulações com as medições 

experimentais e, assim, verificar a coerência de ambos os resultados, de tal forma que 

se possa provar a validade da antena proposta e do SCAUWB desenvolvido. 

 

 

4.1 Antena UWB 

 

 

4.1.1 Materiais utilizados  

 

 

Para as simulações eletromagnéticas, foi utilizado um computador com as 

seguintes especificações: processador Intel® Core™ i5 CPU 3.2 GHz, memória RAM 

de 8 GHz e sistema de 64 bits. 

Já para as medições experimentais, foram utilizados: 

 

a) VNA: analisador de rede vetorial da empresa Rohde e Schwarz (R&S® 

ZVL6), de 1 a 6 GHz. O VNA foi configurado para trabalhar na frequência de 

2 a 4 GHz, gerando uma onda stepped frequency  com uma potência de 

entrada de 10 dBm; 
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b) cabo coaxialPigtail, LMR-400 N-macho/N-macho de baixa perda: utilizado 

para fazer a conexão VNA-antena; 

c) conector JACK SMA,fêmea PCB: utilizado para conectar a antena com linha 

de transmissão microstrip; 

d) adaptador N-fêmea/SMA-macho: utilizado para fazer a conexão cabo-

antena. 

 

Ainda, para que esses dispositivos não influenciem na resposta ao impulso, de 

forma a ocasionar um descasamento de impedância, todos possuem uma impedância 

de 50 Ω. 

Na Figura 4.1, são apresentadas as conexões realizadas. 

 

 

Figura 4.1 –Conexões dos equipamentos e dos dispositivos. 
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4.1.2 Software para simulação da antena  

 

 

Uma vez que há muitas estruturas complexas de antenas UWB, para fabricá-

las existem modelos avançados, que usam materiais eletrônicos incomuns para 

aprimorar o desempenho, como, por exemplo, o Electromagnetic Band Gap (EBG) e o 

Artificial Electromagnetic Conductor (AMC). Por essas razões, o projeto de antenas 

UWB, seja de simulação eletromagnética ou experimental, torna-se caro, demorado e, 

em alguns casos, impossível. 

Vale ressaltar que a estrutura física da antena e as suas características 

(parâmetros, forma etc.) foram executadas com o software de simulação 

eletromagnética CST (CST GMBH, 2010). 

 

 

4.1.3 Fabricação da antena  

 

 

O substrato selecionado para a impressão da antena foi o Rogers RO3003 

(ROGERS CORPORATION, 2010), da Rogers Corporation. Esse material é utilizado 

na fabricação de antenas do tipo Patch para altas frequências, apresentando baixa 

perda de energia e boa estabilidade da constante dielétrica, apesar de uma possível 

mudança da temperatura; além disso, com uma constante elétrica de 3.0, obtêm-se 

alto ganho e uma maior faixa de operação (ORRILLO; TAVARES; KOFUJI , 2010). 

No Apêndice D, analisam-se os possíveis valores da constante dielétrica para 

as antenas tipo Vivaldi e antipodal Vivaldi com estrutura corrugada e, também,realiza-

se uma análise dos efeitos no desempenho de antenas antipodal Vivaldi UWB, 

ocasionados pela mudança do material utilizado no substrato. 
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4.1.4 Faixa de operação da antena  

 

 

Realizada a análise dos valores dos parâmetros de perda de retorno e ganho e 

do diagrama de irradiação (constante na seção 5.1), comprovou-se que nossa 

proposta apresenta bom desempenho na faixa de 2 a 4 GHz. Além disso, apresenta 

baixa dispersão, fase linear e, principalmente, atraso de grupo constante nessa 

mesma faixa, motivo pelo qual se escolheu essa faixa de operação da antena.  

Na Figura 4.2, é realizada a comparação entre o atraso de grupo da antena 

Vivaldi proposta em Wang (WANG; ZHANG, 2009) e o da antena antipodal Vivaldi 

com estrutura corrugada proposta nesta tese. 

Na seção 5.2.2 desta tese, é feita a análise através do SCAUWB, no caso em 

que se utiliza a antena proposta nesta tese. 

 

 

Figura 4.2 –Atraso de grupo. 
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A partir dela, verifica-se que os valores do atraso de nossa antena não mudam 

com a frequência na faixa de operação (2 a 4 GHz), característica importante para que 

os pulsos não sejam distorcidos na transmissão. 

 

 

4.1.5 Estrutura da antena  

 

 

A estrutura proposta, nesta tese, é uma estrutura planar tipo antipodal Vivaldi 

UWB corrugada, que cumpre as características para a detecção de pessoas (HAN; 

NGUYEN, 2008). 

As antenas planares têm sido muito utilizadas em sistemas de comunicação 

sem fio, bem como para aplicação em sistema de radar UWB; dessa forma, para a 

obtenção de antenas UWB com características de radiação satisfatória, pode-se 

utilizar vários projetos de antenas, como as antenas planares antipodal Vivaldi, com 

planos de irradiação exponenciais e alimentadas por uma linha de transmissão 

microstrip,que são antenas baseadas em estruturas compactas e simples, além de 

apresentar baixo custo de fabricação (TOH et al., 2009). 

Quanto aos planos de irradiação exponenciais, eles permitem (OSTADRAHIMI 

et al., 2010): 

 

a) simetria e estabilidade nos diagramas de irradiação; 

b) alcance, indispensável para a transmissão dos pulsos; 

c) controle da direção do lóbulo principal; 

d) aumento da eficácia da antena,mesmo reduzindo o tamanho do substrato 

utilizado em sua fabricação. 

 

Nesta tese, é realizada a análise da estrutura da antena proposta, ou seja, um 

estudo analítico em que são experimentadas as modificações na geometria da antena, 

a fim de melhorar a estabilidade dos diagramas de irradiação e obter baixos valores 



57 

 

de perda de retorno e aumento no ganho. Estas modificações são feitas através da 

técnica de corrugação. 

Para ilustração, a Figura 4.3mostra as regiões geométricas da antena antipodal 

Vivaldi UWB em que se faz a corrugação nos planos de irradiação, que consiste em 

dividir o referido plano em grupos(A
, A�, AG). 

 

 

Figura 4.3 –Geometria proposta da antena antipodal Vivaldi UWB. 

Obs.:A
 = grupo 1; A� = grupo 2; AG = grupo 3; B = largura da 
abertura; L = largura do plano de irradiação; W = largura da linha de 
transmissão microstrip; M = comprimento de transmissão microstrip; T 
= eixo maior da elipse.A estrutura tem as seguintes dimensões: 
comprimento = 250 mm, largura= 134 mm e espessura = 0,75 mm. 

 

Como explicado na seção 4.1.3, o substrato escolhido para a fabricação da 

antena foi o R03003; além disso, utilizou-se um conector SMA para a conexão com a 

linha de transmissão microstrip da antena de impedância 50 Ω. 

Como mostrado na Figura 4.4, a frente e o verso da antena antipodal Vivaldi 

UWB apresentam curvas exponenciais, sendo que esse tipo de estrutura permite 

obter uma boa impedância,em uma ampla largura de banda UWB (YANG; WANG; 

FATHY, 2009). Essas curvas são definidas pelo eixo L e pelos pontos �
(!
, 4
) e 

��(!�, 4�), que representam o início e o fim da curva exponencial elíptica. Todos os 

pontos das curvas são definidos pela seguinte função: 



 

   4 =  M
N(O +

 

Onde: 

 

   M
 =  P.�
QRO. �

 

   M� =  P/SRO.

QRO.

 

Além disso, essa figura mostra o

original sem estrutura corrugada. 

 

   (a) Frente   

Figura 4.4 –Antena 

 

 

Na seção seguinte

aplicada nos planos de irradiação da antena 

+  M�   3.7   

� P/
� QRO/    3.8 

. � P.SRO/

. � QRO/   3.9 

Além disso, essa figura mostra o modelo CST da antena antipod

original sem estrutura corrugada.  

        (b) Verso 

Antena antipodal Vivaldi UWB simulada sem estrutura corrugada

seguinte, descreve-se, com mais detalhe, a técnica de corrugação

nos planos de irradiação da antena antipodal Vivaldi UWB.

58 

ntipodal Vivaldi UWB 

 

ntipodal Vivaldi UWB simulada sem estrutura corrugada. 

a técnica de corrugação 

ntipodal Vivaldi UWB. 
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4.1.6 Técnica de corrugação 

 

 

A Figura 4.3 mostra graficamente a técnica de corrugação, que consiste em 

dividir o plano de irradiação em grupos, nesse caso,A
, A� e AG,separados 

periodicamente em um valor B.Essa técnica foi aplicada, pela primeira vez,em uma 

antena Tapered Slot, melhorando os diagramas de irradiação. 

Nessa técnica, as referidas corrugações cumprem a seguinte relação 

(SUGAWARA; MIZUNO, 1997): 

 

TU = V
�  

 =  WX
�   

Período = 2 * B 

 

Considerando essa relação, aplicou-se essa técnica na antena antipodal Vivaldi 

UWB. Ainda, através de sucessivas simulações, foram cuidadosamente escolhidos a 

quantidade de grupos e o valor de B, até encontrar o melhor desempenho, 

demonstrando, assim, que, além de melhorar a estabilidade dos diagramas de 

irradiação, também se conseguiu obter baixos valores de perda de retorno e aumento 

no ganho.  

Os valores das simulações e das medições são apresentados na seção 5. 

 

 

4.1.6 Montagem do sistema de medição da antena 

 

 

A área (Open Area Test Site – OATS) considerada para fazer a coleta de dados 

da antena foi um espaço aberto, localizado nas instalações da Escola Politécnica da 
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Universidade de São Paulo. A temperatura ambiente aproximada foi de 20 °C e, para 

evitar o acoplamento entre as antenas, elas foram afastadas de 1,5 m (outros detalhes 

para a realização da medida das antenas nos testes experimentais são explicados no 

Apêndice C). 

O objetivo da montagem do cenário mostrado na Figura 4.5 foi verificar, 

mediante testes experimentais, como reage a antena em um ambiente real, em certas 

condições fundamentais, ou seja, livre de interferências eletromagnéticas e de 

reflexões causadas por paredes ou objetos.  

Nesse ambiente, realizou-se a coleta dos valores experimentais dos 

parâmetros (perda de retorno, ganho e diagrama de irradiação) da antena fabricada, 

seguindo as indicações realizadas no Apêndice D. 

Para tanto, utilizando o VNA, gerou-se uma sequência de pulsos de formato 

senoidal, de mesma amplitude, na faixa de 2 a 4 GHz, e, com essa sequência de 

pulsos, alimentou-se a antena com uma potência de entrada 10 dBm. 

 

 
Figura 4.5 –Montagem do sistema de medições. 

 

Na seção seguinte, são listados os equipamentos utilizados e se descreve a 

característica da montagem dos cenários para a coleta de dados do sistema de radar 

desenvolvido. 
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4.2 Sistema de caracterização da antena UWB (SCAUWB) 

 

 

O SCAUWB foi montado no Departamento de Engenharia de Sistemas 

Eletrônicos, da Universidade de São Paulo (USP).  

Uma vez que se faz necessário que a transmissão e a recepção dos sinais 

sejam simultâneas, o SCAUWB possui um esquema de radar biestático, ou seja, uma 

antena transmissora e outra receptora, apontadas na mesma direção. Apesar de esse 

tipo de radar ser mais difícil de construir e operar, sua grande vantagem é o 

isolamento completo da emissão da recepção (RUENGWAREE, 2008). 

 

 

4.2.1 Equipamentos utilizados 

 

 

O SCAUWB é constituído pelos seguintes equipamentos (ver Figura 4.6): 

 

a) VNA: analisador de rede vetorial da empresa Rohde e Schwarz (R&S® 

ZVL6), de 1 a 6 GHz. O radar foi configurado para trabalhar na de 

frequência de 2 a 4 GHz, sendo que o VNA gera uma onda stepped 

frequency com uma potência de entrada de 10 dBm; 

b) Gerador de pulsos UWB, desenvolvido no PAD/LSI/EPUSP; 

c) Kit de desenvolvimento UWB (transmissão e recepção) Novelda; 

d) antenas: uma transmissora e uma receptora do tipo antipodal Vivaldi de 

estrutura corrugada, com características próprias para a detecção de 

pessoas. Toda a metodologia de desenvolvimento da referida antena está 

descrita na seção 5.1 desta tese; 
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e) suportes: para minimizar qualquer erro na medição de corrente da posição 

instável das antenas ou na medição de distâncias, o sistema foi montado 

em uma plataforma móvel, sendo possível o seu deslocamento exato; 

f) computador: utilizado para realizar o pós-processamento dos dados 

coletados, tendo as seguintes especificações: processador Intel® Core™ i5 

CPU 3.2 GHz, memória RAM de 8 GHz e sistema de 64 bits. 

 

Figura 4.6 –SCAUWB 

 

O cenário dos experimentos onde se realizou a coleta de dados se mostra na 

figura 4.7, em esse cenário foi inserido nosso SCAUWB. 

 

 

4.2.3 Coleta de dados 

 

 

Os dados coletados pelo VNA foram os coeficientes de transmissão (*�
), 

obtidos na porta 2 do equipamento e transferidos do VNA ao computador para o pós-

processamento, através de script MATLAB, nos quais foram implementados os 

algoritmos de detecção para a análise de resultados (os programas implementados 

encontram-se no Apêndice E). 
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4.2.4 Cenário de experimentos 

 

 

O cenário utilizado para realizar as experiências reais foi montado nas 

instalações da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sendo que as 

dimensões do ambiente foram de 7 x 8 m. Nesse cenário, a pessoa movimenta-se por 

uma trajetória vertical, ficando em pé em 4 posições (�
, ��, �G, ��),a cada 100 cm. 

Esse esquema permitirá comparar as posições reais conhecidas com os 

valores obtidos pelo processamento dos dados, nos quais foram implementados os 

algoritmos de detecção. 

Além disso, esse cenário foi montado para verificar o desempenho dos 

algoritmos de detecção no sistema de radar composto pelas antenas propostas 

(transmissora e receptora), de forma que os algoritmos possam diferenciar os sinais 

provenientes da pessoa que está se movimentando dos produzidos por outras fontes, 

como, por exemplo, ruído e acoplamento entre as antenas; 

 

O esquema da Figura 4.7 mostra o cenário montado. 
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Figura 4.7 –Cenário de experimentos. 

 

 

4.3 Síntese do Capítulo 

 

 

Neste capítulo, foram apresentados os passos para definir a estrutura da 

antena proposta e,também, do SCAUWB. 

Quanto à antena, são descritos: 

 

a) os equipamentos e os materiais utilizados para as simulações e  a 

fabricação da antena proposta; 

b) o método para definir a estrutura e a faixa de operação; 

c) com maior detalhe, a técnica de corrugação e sua adaptação para a nossa 

antena; 
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d) a montagem do cenário para obter os dados experimentais dos parâmetros 

de perda de retorno, ganho e diagrama de irradiação da antena proposta. 

 

Já para o SCAUWB, são descritos: 

 

a) os equipamentos e os materiais utilizados para a montagem da estrutura de 

testes; 

b) a faixa do ambiente de teste para coleta dos dados. 

 

Por sua vez, no próximo capítulo, são apresentados os resultados das 

simulações e das experiências realizadas com a antena e o SCAUWB proposto, com 

o objetivo de referendar ambos os resultados, de tal forma que se possa comprovar o 

desempenho da antena UWB para detecção de pessoas através da parede. 
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5  RESULTADOS 

 

 

A primeira parte deste capítulo (seção 5.1) relata os procedimentos e os 

resultados obtidos, para comprovar o desempenho da antena UWB proposta; já na 

segunda parte (seção 5.2),apresentam-se os mecanismos de detecção utilizados no 

SCAUWB.  

 

 

5.1 Antena 

 

 

Nesta seção, analisa-se o uso da técnica de corrugação apresentada por 

Sugawara (SUGAWARA; MIZUNO, 1997),a fim de adaptá-la à antena proposta, de 

maneira que,com a ajuda das simulações, consiga-se encontrar uma versão com bom 

desempenho. 

Compara-se, ainda, o resultado da melhor simulação com as medições 

experimentais da antena fabricada, com o objetivo de verificar a coerência de ambos 

os resultados, para validar nossa hipótese.  

Finalmente, realizam-se a síntese e as discussões dos resultados obtidos. 

 

 

5.1.1 Descrição 

 

 

5.1.1.1 Simulações  
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Para definir o padrão de corrugação que apresentou os melhores resultados, 

realizaram-se dois tipos de corrugações no plano de irradiação da antena, quais 

sejam:  

a) corrugação com 2 grupos (YZ, Y[); 

b) corrugação com 3 grupos (YZ, Y[, Y\). 

 

De acordo com a Figura 4.3, para a realização das simulações, consideraram-

se os seguintes valores fixos: ] = 10__, ` =  7,5__ , c = 15__, d = 2__ N =
1__.  

 

 

5.1.1.2 Antena corrugada com 2 grupos no plano de irradiação  

 

 

O plano de irradiação da antena mostrada na Figura 4.3foi dividido em dois 

grupos, com os seguintes valores: A
 = 7 mm e A� = 6 mm. 

 

 

5.1.1.3 Antena corrugada com 3 grupos no plano de irradiação  

 

 

O plano de irradiação da antena mostrada na Figura 4.3foi dividido em três 

grupos, tendo como resultado a Figura 5.1, cujos valores para as corrugações são:A
 

= 7 mm, A� = 6 mm e TG= 5 mm. 
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(a) Frente   (b) Verso 

Figura 5.1 –Antena simulada com estrutura corrugada. 

 

Considerando essas duas configurações (seções 5.1.12 e 5.1.13), foram 

realizadas simulações da perda de retorno e do ganho da antena, para fins de 

comparação. Nesse sentido, na Figura 5.2, são mostrados os resultados da simulação 

da perda de retorno da antena antipodal Vivaldi UWB para 2 e 3 grupos de corrugação 

do plano de irradiação 
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Figura 5.2 –Perda de retorno para 2 e 3 grupos de corrugação do plano de irradiação. 

 

Já na Figura 5.3, são mostrados os resultados da simulação do ganho da 

antena antipodal Vivaldi UWB para 2 e 3 grupos de corrugação do plano de irradiação. 

 

 
Figura 5.3 – Ganho da antena para 2 e 3 grupos de corrugação do plano de irradiação. 
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Por fim, na Tabela 5.1, têm-se os valores de ganho obtidos nas simulações 

feitas para a antena.  

 

Tabela 5.1–Ganho da antena antipodal Vivaldi UWB simulada. 

Frequência (efg) 
Ganho da antena (dBi) 

2 grupos 3 grupos 

2 6,0 7,5 

4 10,9 11,3 

 

Analisando os gráficos das Figuras 5.2 e 5.3, observou-se que a simulação que 

apresentou melhor desempenho dos parâmetros analisados (perda de retorno e 

ganho) foi a realizada para 3 grupos de corrugação no plano de irradiação da antena 

antipodal Vivaldi UWB. Assim, considerando esses resultados, prosseguiu-se com a 

fabricação da antena, mostrada na Figura 5.4. 

 

 

(a) Frente   (b) Verso 

Figura 5.4 –Antena antipodal Vivaldi UWB fabricada com estrutura corrugada. 
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Na seção seguinte, analisam-se os resultados das simulações e das medições 

feitas.  

 

 

5.1.2 Resultados e análise 

 

 

Nesta seção, mostra-se a análise dos resultados dos parâmetros de perda de 

retorno, ganho e diagrama de irradiação da antena, na faixa de 2 a 4 GHz. 

Para tanto, consideram-se:  

 

a) caso 1: antena antipodal Vivaldi UWB sem corrugação; 

b) caso 2: antena antipodal Vivaldi UWB com 3 grupos de corrugação 

(simulada); 

c) caso 3: antena antipodal Vivaldi UWB com 3 grupos de corrugação 

(fabricada). 

 

 

5.1.2.1 Caracterização da perda de retorno  

 

 

O valor permitido de perda de retorno para que uma antena seja considerada 

UWB é de ≤-10 h , sendo que, quanto menor o valor, melhor o desempenho da 

antena (POWELL, 2004).  

A Figura 5.5 mostra a comparação dos valores obtidos do parâmetroS

 no 

domínio da frequência, verificando-se que o caso 3 mostra melhores valores desse 

parâmetro, o que é compatível com os requisitos de antena UWB. Portanto, os valores 

medidos indicam que a antena fabricada pode ser utilizada para as aplicações de 

radar UWB, que, para o nosso caso, é a detecção de pessoas. 
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Figura 5.5 –Comparação da perda de retorno da antena. 

 
 

5.2.1.2 Caracterização do ganho  

 

 

Primeiramente, é importante lembrar que a técnica de corrugação mostra uma 

melhora do ganho na faixa de 1 a 5 GHz. Nesse sentido, através da Figura 5.6, que 

mostra a comparação dos resultados dos casos 1, 2 e 3, verifica-se que a antena 

apresenta um aumento no ganho nos casos 2 e 3, sendo que, no caso 3,observa-se 

um maior ganho na faixa entre 2e 4 GHz,de 7,2 e 11,0 dBi, respectivamente. 

Dessa forma, demonstra-se que a técnica de corrugação aumentou 

significativamente o ganho, quando comparada à antena sem corrugação; além disso, 

mostra-se a excelente concordância entre os valores medidos e os simulados. 

Vale ressaltar que, para aplicações de detecção, é necessário que o ganho da 

antena seja alto (HAN; NGUYEN, 2008). 
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Figura 5.6 –Comparação do ganho da antena. 

 

Os resultados do ganho mostram boa sintonia em toda a faixa de operação da 

antena, sendo os resultados simulados melhores que os experimentais, devido ao fato 

de que, na obtenção dos resultados experimentais, existem perdas de potência nas 

transmissões. 

Os valores de ganho podem ser visualizados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2–Ganho da antena antipodal Vivaldi UWB. 

Frequência (efg) 
Ganhoda antena (dBi) 

Simulada Fabricada 

2 7,5 7,2 

4 11,3 11,0 
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5.2.1.3 Caracterização do diagrama de irradiação  

 

 

Os resultados dos diagramas de irradiação no domínio da freqüência são 

mostrados nas Figuras 5.7 e 5.8, para as frequências de 2e 4 GHz, respectivamente, 

observando-se uma excelente concordância entre os diagramas de irradiação 

simulados e os experimentais na polarização vertical. 

Ainda, mostra-se que existe simetria nos diagramas de irradiação, ou seja, as 

direções dos lóbulos principais das frequências analisadas sempre estão direcionadas 

no eixo x, característica muito importante, pois as aplicações de detecção e 

localização precisam de estabilidade nos seus diagramas de irradiação e na 

diretividade sobre toda a banda de funcionamento da antena. 

 

 

Figura 5.7 –Diagrama de irradiação – 2 GHz. 
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Figura 5.8 –Diagrama de irradiação – 4 GHz. 

 

De acordo coma análise realizada, verifica-se que a antena proposta apresenta 

boas características de perda de retorno, ganho e diagrama de irradiação. Nesse 

sentido, na Tabela 5.3, fazemos uma comparação da antena proposta e da antena 

Vivaldi (WANG; ZHANG, 2009).  

 

Tabela 5.3–Comparação entre antenas UWB. 

Antena 
Tamanho 

(mm) 
Perda de 
retorno 

Ganho 

Diagrama 
de 

irradiação(2 
a 4 GHz) 

Atraso de grupo 

(2 a 4 GHz) 

Antipodal Vivaldi 
estrutura corrugada 
proposta 

250x134x0,75 ≤ -14dB 7,5-11,3 dBi Diretiva Constante 

Vivaldi1 360x266x0,75 ≤ -10 dB 7,0-11,0 dBi Diretiva Variavél 

Obs.:1 WANG; ZHANG, 2009. 

 

Observam-se, assim, algumas vantagens da antena proposta, apesar de ser 

menor em tamanho, representando uma redução aproximada de quase 70% em 

relação à outra antena. 
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5.1.3 Conclusões e discussões 

 

 

Quanto às simulações, conclui-se que, quando na antena aumenta-se a 

quantidade de grupos de corrugação nos planos de irradiação, a tendência é obter 

melhores valores dos parâmetros analisados. 

Logo, ao realizar a análise das comparações dos resultados simulados edos 

valores dos dados obtidos pelas experiências, comprova-se que,através da técnica de 

corrugação, além da melhora na estabilidade dos diagramas de irradiação, foram 

conseguidos baixos valores de perda de retorno e aumento no ganho da antena 

proposta. 

Além disso, a técnica de corrugação aperfeiçoa a distribuição da energia 

eletromagnética no substrato, alternando a fase das correntes que fluem ao longo das 

bordas externas dos planos de irradiação, de forma a ajudar na propagação e na 

direção do campo elétrico. 

Na seção seguinte, descreve-se e se avalia o SCAUWB em que está inserida a 

antena proposta. 

 

 

5.2 SCAUWB 

 

 

Obtidos os dados coletados no cenário de experimentos(ver Figura 4.7), foi 

realizado o pós-processamento deles, sendo que,para tal objetivo,foram implementa 

dos programas de scripts MATLAB, que contêm os algoritmos de detecção.  

Nesta seção, com o objetivo de comprovar o desempenho do SCAUWB,será 

realizada a avaliação dos mecanismos de detecção (AC e AA) mediante o 

processamento dos dados obtidos experimentalmente com a antena proposta. 
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5.2.1 Resultados e análise dos mecanismos de detecção 

 

 

Em aplicações desenvolvidas para a detecção de pessoas, as condições 

ambientais adicionam um grau de complexidade na detecção, sendo que,dependendo 

do ambiente (indoor ou outdoor),o nível de ruído é capaz de influenciar a qualidade 

dos dados coletados; dessa forma, um sistema de radar eficiente deve ser capaz de 

diferenciar o ruído/clutter e o sinal produzido pela pessoa.  

No caso em que todos os objetos em um ambiente são estáticos, a pessoa a 

ser detectada pode ser diferenciada dos outros objetos de acordo com o seu 

movimento; entretanto, quando essa pessoa (que está descrevendo uma trajetória) 

deixa de se movimentar,ficando parada e apoiada sobre seus dois pés,por um 

pequeno período de tempo,os algoritmos de detecção devem ser eficientes e capazes 

de captar a sua presença. Nesse caso, a detecção vê-se restringida ar espiração ou à 

atividade cardíaca da pessoa, pois as ondas refletidas chegam,a cada medição do 

impulso-resposta, com algum atraso, sendo mal interpretadas pelos algoritmos de 

detecção como fundos estáticos. Portanto, as pessoas ficam quase invisíveis em tais 

circunstâncias. 

Em situações reais, existem vários desafios a serem resolvidos para realizar a 

detecção com sucesso, quais sejam: 

 

a) erros de estimação enquanto se calcula a estimativa do fundo do ambiente. 

Assim, os sinais provenientes do acoplamento entre as antenas e os 

estáticos nunca são completamente removidos e produzem alguma 

distorção no sinal proveniente da pessoa; 

b) capacidade de diferenciar as ondas refletidas daquela pessoa que se 

movimenta no ambiente; 

c) remover eficientemente os sinais gerados por outras fontes,tais como: ruído 

do ambiente e clutter, reflexões ocasionadas pelas paredes internas do 

ambiente e pelo acoplamento entre as antenas transmissora e receptora; 

d) remoção excessiva dos sinais provenientes da pessoa a ser detectada, 

quando se realiza o cálculo da estimativa do fundo do ambiente. 
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Dessa forma, observa-se que existem vários fatores que influenciam no 

processo de detecção; por esse motivo, deve-se definir com exatidão as condições de 

contorno em que SCAUWB vai funcionar. 

Para o nosso caso, as condições de contorno consideradas são: 

 

a) cenário estático, sem a presença de outros objetos; 

b) cenário indoor; 

c) atividade: uma pessoa movimentando-se, transcrevendo uma trajetória em 

uma faixa exclusiva dentro do ambiente; 

d) ambiente livre de fontes que causem interferência eletromagnética; 

e) características físicas da pessoa: 1,60 cm de altura e 80 kg. 

 

Nesse sentido, a Figura 4.7detalha as dimensões do cenário experimental e o 

posicionamento do SCAUWB, visando obter dados originados pela antena proposta 

de tal maneira que possa avaliar-se o desempenho dos métodos de detecção. 

 

5.2.1.1 Algoritmo convencional de subtração do fundo do ambiente (AC) 

 

 

Esse algoritmo permite calcular a estimativa do fundo do ambiente (i5), que se 

vê modificado a cada instante de tempo k, por causa do deslocamento da pessoa pela 

trajetória.  

Dessa forma, aos dados medidos (j5), obtidos nas experiências reais, 

subtraem-se os valores (i5), com o objetivo de remover o espalhamento produzido por 

mudanças no ambiente, como, por exemplo, a mudança da atividade da pessoa 

(parada ou sentada), obtendo, assim, um sinal(k5), que contém as ondas refletidas 

pela pessoa, sendo interpretada como a detecção da pessoa no ambiente. 

Torna-se muito importante ter um bom método que faça a estimativa precisa do 

fundo do ambiente, a fim de resolver os problemas e os desafios mencionados na 

seção 5.2.1.  
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Conceitualmente, de acordo com a equação 3.4 (45= α 45�
 + (1- α)!5), ovalor 

do fator de ponderação α encontra-se entre 0 e 1, sendo que esse valor influencia o 

cálculo de i5. 

Assim, na Figura 5.9, podemos verificar o formato do sinal que retorna da 

pessoa que se movimenta no ambiente, sendo que, para atingir tal objetivo, foram 

realizados vários testes, até encontrar um padrão repetitivo. 

 

 

Figura 5.9 – Formato do sinal que retorna da pessoa. 

 

Na sequência, faz-se uma análise do AC, com o objetivo de fazer possível a 

remoção do ruído/clutter. Nesse caso, a pessoa que está no ambiente encontra-se 

parada (apoiada sobre os dois pés) na posição 4 (��), ou seja, a 4 metros de distancia 

do SCAUWB. 

Através da análise, pode-se conferir que, para valores do fator de ponderação 

(próximos a 0), a remoção do ruído é rápida e realizada com sucesso; porém o sinal 

da pessoa detectada é atenuado. Por sua vez, para valores próximos a 1, o algoritmo 

não consegue remover o ruído/clutter, além de ficar distorcido o sinal da pessoa 

detectada. 
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Com base nesta analise, na figura 5.10, mostra-se o caso em que a remoção 

do ruído/clutter realiza-se com sucesso, conseguindo remover o sinal forte do 

acoplamento das antenas e o sinal que não pertence à pessoa.  

 

 

Figura 5.10 –Remoção do ruído/clutter com AC. 

 

Na figura 5.11, mostra-se o sinal que retorna da pessoa, verificando que é 

atenuado ao aplicar o AC. 
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Figura 5.11 –Sinal que retorna da pessoa com AC. 

 

A pesar que o algoritmo realiza a remoção, se observou que existe 

atenuação. Com o intuito de comparar o nível de atenuação dos dados coletados da 

antena proposta, na seguinte seção se avaliara a remoção do ruido/clutter ao aplicar 

o algoritmo AA. 

 

 

5.2.1.2 Algoritmo adaptativo de subtração de fundo do ambiente (AA) 

 

 

Nesse algoritmo, o fator de ponderação α é substituído por um vetor de 

ponderação α?5, de tamanho [Nx1], sendo cada elemento do vetor α?5 controlado 

adaptativamente, como mostrado na Figura 3.8. 

Através dela, observa-se que o vetor q?5 adapta os coeficientes de ponderação 

α?5, que contêm a informação sobre as variações do fundo do ambiente. Se houver 

uma variação no ambiente, como, por exemplo, uma pessoa ficar perto da antena 

receptora, aparecerá um sinal forte, representando a presença de uma pessoa, sendo 

que essa informação será usada para adaptar o vetor α?5.Isso garante que a 
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estimativa de fundo só será atualizada pelas ondas refletidas da pessoa que pertence 

ao fundo de ambiente analisado. 

Como mostrado na parte esquerda da Figura 3.8, cada componente do vetor 

q?5 entrará como um novo dado a cada instante de tempo m, sendo utilizado para 

calcular novamente o sinal k5, ou seja, é realizado um novo cálculo de estimativa de 

fundo de ambiente, que removerá o ruído/clutter não eliminado pelo AC. Na 

sequência, faz-se uma análise dos valores q?5 de AA, como o objetivo de identificar o 

melhor valor q?5para a remoção eficiente do ruído/clutter. 

A eficiência do AA é demonstrada nos casos em que a pessoa que realiza uma 

trajetória encontra-se parada (apoiada sobre os dois pés), causando um sinal k5 muito 

atenuado. Nesse caso, o AC confunde o ruído/clutter com o sinal k5da pessoa, 

removendo parte do sinal que pertence á pessoa causando forte atenuação ; já o AA 

consegue realçar e conservar o sinal que pertence à pessoa. 

Para realizar a análise do desempenho do AA, a pessoa que realiza a trajetória 

deve ficar em pé, na posição 4 (��), que é considerada crítica, conforme exposto 

anteriormente. 

Sendo que o valor do coeficiente de ponderação é um elemento decisivo para a 

remoção do ruido/clutter, analizou-se os valores e verifica-se que, para os valores 

próximos de 0,1, o AA apresenta a mesma eficiência na remoção do ruído/clutter que 

os valores próximos a 0,8; dessa forma, conclui-se que o sinal k5 na região onde a 

pessoa foi detectada não é fortemente atenuado, como acontece com o AC. 

Nesse sentido, as Figura 5.12, mostra o resultado de k5, ou seja , o sinal que 

retorna da pessoa, depois que foi aplicado o AA, observou-se que não sofre forte 

atenuação. 
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Figura 5.12 –Remoção do ruído/clutter com AA. 

 

 

Na figura 5.13, mostra-se o sinal que retorna da pessoa, a pesar da remoção 

do ruído/clutter o sinal de retorno da pessoa não é fortemente atenuado quando 

comparado com a atenuação observada quando se aplica o AC. 
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Figura 5.13 –Sinal que retorna da pessoa com AA. 

5.2.1.3 Análise comparativa entre AC e AA 

 

Com o intuito de avaliar o desempenho da antena proposta, os dados coletados 

pelo SCAUWB foram processados pelos dois algoritmos avaliados (AC e AA), sendo 

que, para uma melhor análise,foram feitas comparações entre os processamentos dos 

dois algoritmos,utilizando as seguintes métricas:remoção do ruído/clutter e atenuação 

do sinal de retorno da pessoa(k5). 

Da Figura 5.11 e 5.13, observa-se que, após a remoção do ruído/clutter com o 

AC, o sinal que retorna da pessoa atenua-se; por sua vez, com o AA, o trecho do sinal 

de interesse é realçado. 

Analisadas essas métricas, pode-se concluir que o AA conseguiu processar 

com sucesso os dados coletados de nossa antena em avaliação, além de detectar 

com eficiência o sinal que retorna da pessoa. 

No processo de remoção do ruído/clutter no AA o vetor q?5 adapta os 

coeficientes de ponderação α?5, que contêm a informação sobre as variações do 

fundo do ambiente. Se houver uma variação no ambiente, como, por exemplo, uma 

pessoa ficar perto da antena receptora, aparecerá um sinal forte, representando a 

presença de uma pessoa, sendo que essa informação será usada para adaptar o 

vetor α?5. Isso garante que a estimativa de fundo só será atualizada pelas ondas 

refletidas da pessoa que pertence ao fundo de ambiente analisado. O AA foi 

especialmente desenvolvido nos casos a detecção pode ser tornar difícil quando a 

pessoa no ambiente fica  parada (apoiada sobre os dois pés) , já o AC não tem esse 

cuidado ao remover o ruido/clutter.  

 

Tabela 5.4–Analise da Atenuação dos algoritmos de detecção 

Algoritmo 
Remoção do 
ruído/clutter 

Magnitude da 
atenuação (dBm) 

AC sucesso 3.4 – 1.7 

AA sucesso 3.8 – 3.1 
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5.2.2 SCAUWB através de parede 

 

 

Adicionalmente, se realizaram testes para avaliar o desempenho da nossa 

antena que compõe o SCAUWB. Para tal finalidade montou-se um cenário com as 

seguintes características: 

- 1 antena transmissora e uma antena receptora, separadas por 2 mt; 

- VNA que gera uma onda passo-frequência com uma potência de entrada de 

10 dBm; 

Na figura 5.14, mostra-se a montagem do cenário.  

 

 
Figura 5.14 – Cenário para avaliar o desempenho da antena.  

 

Analisa-se, a intensidade da potencia quando viaja pelo meio, no caso pelo ar e 

quando existe uma parede entre elas. 

A figura 5.15, mostra como a potência varia com a freqüência no espaço livre, 

sendo que o ar não oferece resistência a potencia atinge 200 mV na faixa de 2 a 4 

GHz. 
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Figura 5.15 – Potencia vs Frequência (espaço livre).  

 

A figura 5.16, mostra como a potência varia com a freqüência, considerando 

uma parede (madeira e concreto) entre as antenas. 

 
Figura 5.16 – Potencia vs Frequência.  
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O sinal que se propaga pelo ar ao atingir a parede gera reflexões devido às 

características de permeabilidade e condutividade do material, sendo que o campo 

elétrico do sinal é afetado pelo médio dielétrico. Desta forma, uma energia muito 

pequena consegue atravessar a parede.  

 

 

5.2.3 Conclusões e discussões 

 

 

Visando comprovar o desempenho de nosso SCAUWB, foram avaliados os 

mecanismos de detecção (AC e AA).  

Com respeito aos mecanismos, os dados coletados em nossos experimentos 

foram processados pelos algoritmos, concluindo-se que o AC só pode detectar a 

pessoa quando ela está se movimentando no ambiente; dessa forma, quando ela está 

parada (apoiada sobre os dois pés),o AA é o mais indicado para a sua detecção, pois 

consegue remover o ruído/clutter, sem a retirada do sinal que retorna da pessoa, o 

qual é realçado. 

Além disso, de acordo com a análise feita na seção 5.1, comprovou-se que o 

AA é eficiente para qualquer valor de vetor de ponderação q=7, sempre que estiver na 

faixa entre 0 e 0,8. Nesses casos, o algoritmo remove o ruído/clutter, deixando 

somente o sinal que retorna da pessoa nas diferentes posições, ou seja, 1, 2, 3 e 4 m. 

Quanto ao sinal de interesse, que é aquele que retorna da pessoa interpretada 

como detecção, comprovou-se que o AA, além de remover o ruído/clutter, pode ser 

utilizado para realçar a intensidade desse um sinal. 

Em relação à remoção do ruído/clutter, com a análise da Figura 5.18, na qual 

se pode visualizar a comparação do resultado da remoção do ruído/clutter quando são 

aplicados AC e AA, verifica-se que o AC, ao fazer a remoção, também retira parte do 

sinal que pertence à pessoa, devido a esse algoritmo só poder detectar a pessoa em 

movimento no ambiente, pois, quando parada (apoiada sobre os dois pés), ele não 

consegue diferenciar o sinal da pessoa do ruído/clutter do ambiente. Já o AA 

consegue remover o ruído/clutter, sem influenciar na remoção do sinal que retorna da 

pessoa. 
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5.3 Síntese do Capítulo 

 

 

Na seção 5.1 deste capítulo, foi mostrado o procedimento utilizado, mediante 

simulação, para a escolha da estrutura corrugada de antena que apresentou melhor 

desempenho e, na sequência, foi realizada a confecção do protótipo dessa antena. 

Confeccionado o protótipo, foram verificados os seus parâmetros, sendo essas 

medições feitas no cenário montado nas instalações da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 

Os resultados dos parâmetros analisados, apesar de não conclusivos, 

indicaram uma tendência de bom comportamento na faixa UWB de 2 a 4 GHz, 

constituindo valores esperados pelos objetivos desta tese e induzindo à necessidade 

de uma investigação em uma faixa ainda mais ampla. 

Por fim, foi realizado um estudo comparativo, com superposição em um mesmo 

gráfico, dos valores simulados e dos obtidos por medição, com base no protótipo 

construído. 

Na seção 5.2, realiza-se a análise dos algoritmos de detecção utilizados no 

processamento dos dados coletados no cenário montado (ver Figura 4.7) e 

demonstra-se a capacidade de detecção do AA de remover o ruído inserido em nosso 

SCAUWB. Através dessa análise, também se comprovou que esse algoritmo, apesar 

de remover o ruído, conserva o formato do sinal que caracteriza a pessoa detectada. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho, foi apresentado o projeto, fabricação e caracterização de uma 

nova antena UWB para aplicações de radar para visualização de pessoas através da 

parede. O desempenho da antena para este tipo de aplicação foi avaliado 

experimentalmente através de algoritmos de detecção. 

Foram atingidos os seguintes objetivos específicos: 

 

a) comprovar o desempenho dos algoritmos de detecção: através da análise 

do AC, com o objetivo de identificar o melhor valor de coeficiente de 

ponderação α para uma remoção eficiente do ruído/clutter, concluiu-se que, 

para valores próximos a 0, a remoção do ruído é rápida e realizada com 

sucesso, mas o sinal da pessoa detectada é distorcido e atenuado; já para 

valores próximos a 1, o algoritmo não consegue remover o ruído/clutter na 

região onde a pessoa foi detectada, ocasionando uma distorção do formato 

do sinal que caracteriza a pessoa. Dessa forma, o AC é mais apropriado 

para detectar pessoas em movimento. 

Consequentemente, faz-se imprescindível o uso de um novo algoritmo, que, 

além de remover o ruído/clutter com eficiência, consiga preservar o formato 

do sinal que contém as ondas refletidas pela pessoa, sendo interpretado 

como a detecção efetiva do indivíduo no ambiente. 

Também foi realizada uma análise dos valores do vetor de ponderação q?5 

do AA, com o objetivo de identificar o melhor valor para uma remoção 

eficiente do ruído/clutter. Concluiu-se que, para valores de q=7entre 0 e 0,8, 

o AA apresenta a mesma eficiência na remoção, uma vez que, com esses 

valores, pode-se conferir que o sinal k5 na região onde se detectou a 

pessoa não foi distorcido, como aconteceu com o AC. 

Além disso, ao realizar a análise comparativa entre o AC e o AA, observou-

se que,após a aplicação da remoção do ruído/clutter com o AC, o sinal que 

retorna da pessoa atenua-se.  
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Assim, analisadas as métricas de remoção do ruído/clutter e intensidade do 

sinal de interesse, concluiu-se que o AA conseguiu processar com sucesso 

os dados coletados em nossos experimentos, além de detectar com 

eficiência o sinal que retorna da pessoa que se movimenta pela trajetória, 

inclusive quando ela fica parada (apoiada sobre os dois pés),de modo a 

realçar o sinal que retorna; 

b) definir a proposta de antena UWB para detecção de pessoas, que foi 

inserida nosso SCAUWB: depois de fazer um estudo minucioso dos 

requisitos da antena a ser utilizada no mecanismo de detecção, conseguiu-

se definir e cumprir os aspectos relacionados à eficiência e à viabilidade, 

fabricando o protótipo da antena antipodal Vivaldi de estrutura corrugada; 

c) fabricar a antena proposta. 

 

Demonstrou-se, ainda, que, através do uso da técnica de corrugação, além da 

melhora na estabilidade dos diagramas de irradiação, conseguem-se obter baixos 

valores de perda de retorno e aumento no ganho, indispensáveis para as antenas 

utilizadas nesse tipo de aplicação. Isso é possível, pois o efeito das corrugações nos 

planos de irradiação da antena aperfeiçoa a distribuição da energia eletromagnética 

no substrato, alterando a fase das correntes que fluem ao longo das bordas externas 

dos planos de irradiação e beneficiando a intensidade e a direção do campo elétrico. 

Da mesma forma, mostrou-se que a antena cumpriu o compromisso de 

trabalhar na faixa de operação do sistema de radar UWB para o qual foi desenvolvida, 

no caso, na frequência de 2 a 4 GHz, com um atraso de grupo constante nessa faixa.  

A análise do parâmetroS

 no domínio da frequência mostrou que esse 

parâmetro apresenta valores inferiores a -12 dB sobre a ampla faixa de 1a 20 GHz, o 

que é compatível com os requisitos da antena UWB. Além disso, com a técnica de 

corrugação, o ganho da antena aumenta para baixas (na faixa de 2 a 4 GHz) e altas 

(na faixa de 9 a 16 GHz) frequências. 

Quanto aos lóbulos principais de irradiação da antena, eles ficam sempre 

direcionados no eixo x, o que indica que a antena é altamente diretiva, condição 

necessária para ela ser usada na detecção de pessoas. 
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Esta tese comprovou, ainda, o bom desempenho dos parâmetros analisados 

(*

, ganho e diagrama de irradiação),demonstrando a boa eficiência da antena 

proposta.  

Já o tipo de antena analisado apresenta a vantagem de ser capaz de funcionar 

em baixas freqüências (2 a 4 GHz), sendo que, nas simulações realizadas em Orrillo, 

Tavares e Kofuji (2010), confirmou-se que também apresenta bom desempenho para 

altas frequências (até 20 GHz), sendo possível usá-la em Ku Radar,que trabalha na 

faixa de 12 a 18 GHz e é utilizado, na Europa, para as comunicações por satélite, 

tanto na indústria aeroespacial quanto na de rádio; além de, nos EUA,ter sido 

recentemente utilizado para a detecção da velocidade de veículos. Entretanto, devido 

a não disponibilidade de equipamento de medida para altas frequências, não se 

realizaram testes experimentais. 

Por fim, vale ressaltar que a tendência atual na fabricação de antenas utilizadas 

em radares UWB é a miniaturização, sem que isso signifique uma diminuição radical 

do ganho.  

 

 

6.1 Trabalhos Futuros 

 

 

A presente tese possibilita a realização dos seguintes trabalhos futuros: 

 

a) avaliação do desempenho do radar UWB em cenários mais complexos, que 

contenham múltiplas pessoas assim como objetos. Nesse sentido, os 

métodos apresentados na tese criam a base para desenvolver outros 

modelos de radar, processamento de sinais dos dados coletados, etc; 

contudo, eles devem ser, provavelmente, adaptados para detectar a 

presença de mais pessoas; 

b) avaliação do desempenho das antenas desenvolvidas operando em 

esquema de radar de abertura sintética (SAR) para detecção e, também, 
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para outros tipos de aplicações, como, por exemplo, para visualização de 

objetos, avaliando, ainda, o gasto computacional que ocasiona; 

c) fabricação e avaliação de um arranjo de antenas composto pela antena 

desenvolvida para ser utilizado em aplicações de alta resolução, como, por 

exemplo,o radar de penetração no solo (Ground Penetrating Radar – GPR). 
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APÊNDICE B –Parâmetros básicos de antenas 

 

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 

 

A Impedância é a relação entre o valor eficaz (RMS) da diferença de potencial 

entre dois terminais e o valor eficaz da corrente resultante em um circuito. 

No caso de antena, é aquela impedância que se apresenta entre a antena e a 

estrutura de acoplamento através da qual ela é excitada.  

Em uma antena precisa-se ter um casamento de impedância entre a saída do 

circuito (50 Ω) com a impedância do espaço livre que é de aproximadamente 377 Ω. 

A impedância é considerada como a eficiência com que se realiza a 

transferência de energia entre o transmissor para a antena ou então da antena para o 

receptor. Em um bom o casamento de impedância a transferência de energia deve ser 

a mesma, mas quando a impedância de entrada da antena for diferente da 

impedância na linha de transmissão conectada a ela, devem-se utilizar técnicas de 

casamento de impedância. Para sistemas de transmissão de rádios, é designada a 

impedância de 50 Ω, onde as linhas de transmissão (cabo coaxial,adaptadores, etc.) 

também apresentam 50 Ω de impedância. 

 

COEFICIENTE DE REFLEXÂO 

É a razão entre tensão medida e a tensão de referência correspondente à 

reflexão total. Da Figura 1, se pode observar como se determina o coeficiente de 

reflexão, em ela se representa uma linha de transmissão com impedância 

característica op, constante de propagação q = rs e uma antena com impedância oY.  

A impedância de entrada da antena é definida como a impedância apresentada 

nos seus terminais, a qual pode ser determinada pela razão da tensão pela corrente 

neste ponto.  
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Figura 1 – Linha de transmissão conectada a uma antena. 

 

Na equação: 

  kW =  LW   + tjW     1.1 

Onde: 

  LW =  Lu +  Rv     1.2 

 

Lu  é a resistência de radiação, Lw a resistência ôhmica e jW é a reatância da 
antena. 

Quando x0N�yzD  com uma corrente associada {0N�yzDincide na antena, a onda 

refletida x�N�yzD com uma corrente {�N�yzD é produzida. A razão da amplitude da 

onda refletida pela amplitude da onda incidente é determinada apenas pela 

impedância da antena. Por definição: 

 

  x0 +  x� =  xW       1.3 

  x0 − x� =  |}
|~

xW      1.4 

  � =  ��

��       1.5 

  x0(1 + �) =  xW       1.6 

  x0(1 − �) = |}
|�

xW      1.7 

  

0� 

�� = ��

��
       1.8 
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 Das equações, o coeficiente de reflexão de tensão da antena pode ser 

escrito como: 

 

  r =  ��� ��
��0 ��

       1.9 

 

PERDA DE RETORNO OU RL  

Perda de retorno é outra medida da qualidade do casamento de impedância, é 

a medida da taxa de potência refletida no sistema (expressa em h ) ou definida como 

a quantidade do sinal que retorna devido ao descasamento de impedância da carga 

acoplada no final da linha de transmissão da antena. Existem várias motivos pelos 

quais existe perda de retorno, por exemplo, falta de casamento de impedância, 

práticas de instalação incorretas, cabos e conectores usados indevidamente, entre 

outros. 

A perda de retorno da antena é calculada pela seguinte equação: 

 

  �� = Z� ��� |�|[ = [� ���|�|    1.10 

 

DIRETIVIDADE  

Segundo o documento do IEEE, que padroniza os termos no tema específico 

de antenas titulado Standard DefinitionsofTerms for Antennas, define diretividade 

como a razão da intensidade de radiação em uma dada direção pela intensidade de 

radiação média da antena (IEEE, 1969, 1974, 2008). Em outras palavras é a 

propriedade de uma antena de captar melhor os sinais provenientes de uma direção 

do que de outra 

  �(�, �)=�(�,�)
��

      1.11 

 

Analiticamente a potência radiada por uma fonte isotrópica se expressará:  

 

 �� =  ∬ ��h℧ =  �� ∬ *N��h�h� = 4���  1.12 
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Substituindo o valor de ��da equação 1.12 na equação 1.11 se obtém a 

equação utilizada para o cálculo da diretividade de uma antena: 

  �(�, �) = 4� �(�,�)
 �

      1.13 

 �é a potência média radiada pela antena. 

 

A diretividade indica a capacidade de concentração de energia de uma antena 

em uma determinada região do espaço.  

 

GANHO  

O ganho de uma antena em uma dada direção é definido como a razão da 

intensidade de radiação nessa direção pela intensidade de radiação que seria obtida 

se a potência entregue à antena pelo transmissor fosse radiada isotropicamente 

(IEEE, 1969, 1974, 2008). 

Matematicamente o ganho da antena é definido pela seguinte equação: 

  e(�, �) = 4� �(�,�)
 ¡

      1.14 

 

Analisando-se a equação 3.14 percebe-se que quando  ¡ =   �o ganho e a 

diretividade possuem o mesmo valor. Portanto, a diretividade é igual ao ganho quando 

a potência de entrada na antena é igual à potência radiada. 

A parcela da potência de entrada não irradiada é absorvida na antena e em 

estruturas próximas. Com isso, pode-se definir a eficiência de irradiação da antena 

como: 

 N =   �
 ¡

       1.15 

 

Das equações 3.13,3.14 e 3.15, tem-se: 
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 G(θ, φ) = e ¥4π §(¨,©)
ª«

¬ = e D(θ, φ)    1.16 

 

Além disso, se a direção da medição de ganho não é indicada, a direção do 

máximo ganho é assumida. A medição de ganho é a medida da potência nos 

terminais de entrada em vez de considerar a energia radiada, assim esta é uma 

medida mais completa, que significa as possíveis perdas na estrutura da antena. 

A medição do ganho às vezes pode ser erradamente interpretada enquanto à 

determinação da qualidade da antena. Um equívoco comum é que, quanto maior o 

ganho é melhor a antena. Isso só é verdade, se a aplicação requer uma antena 

altamente diretiva. 

Uma vez que o ganho é diretamente proporcional à diretividade, a medição de 

ganho é uma indicação direta de como a antena é diretiva (desde que a antena tenha 

uma adequada eficiência de irradiação). 

 

DIAGRAMA DE IRRADIAÇÃO 

Uns dos mais comuns parâmetros para caracterizar uma antena é o diagrama 

de irradiação. O diagrama de irradiação descreve a eficácia do campo irradiado pela 

antena a uma distância fixa o constante. Em projetos de antenas, ajuda a determinar o 

tipo de antena a utilizar para uma determinada aplicação. Por exemplo, para telefonia 

celular se tornaria necessária uma antena com diagrama de irradiação onidirecional, 

como a localização do usuário não é conhecida, a irradiação deve ser distribuída de 

maneira uniforme para ter uma ótima recepção para o usuário.  

No entanto, para aplicações via satélite e aplicações de detecção a antena 

deve apresentar um diagrama de irradiação direcional, de forma que a maioria de 

potência irradiada seja direcionada para um ponto específico do ambiente analisado. 

Os diagramas de irradiação estão compostos por lóbulos principais e lóbulos 

secundários. 

O lóbulo principal é o lóbulo de irradiação que contém a direção da máxima 

irradiação da antena. A partir do lóbulo principal se pode calcular a largura de feixe de 

meia potencia HPBW, que é calculado a partir do centro do lóbulo principal até o ponto 



110 

 

onde a potência é reduzida em 3 dB, é dizer onde a potência do sinal é reduzida a 

metade. 

Os lóbulos secundários são os lóbulos de irradiação existentes em direções 

diferentes do lóbulo principal. 

 

Figura2 – Diagrama de irradiação (Lóbulo principal) de uma antena tipo Corneta. 
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APÊNDICE C –Considerações para a realização de testes 

 

A- CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA CARACTERIZACAO DE ANTENAS 

 

Nesta seção são apresentadas considerações acerca das medidas realizadas 

no trabalho.  

Em princípio, são definidas as condições ambientais de referência, 

temperatura, pressão barométrica, densidade relativa do ar e umidade. 

Posteriormente, são feitas considerações sobre o enlace das antenas e o ambiente de 

testes. 

 

TEMPERATURA  

São definidos dois padrões: a temperatura de referência padrão e a variação da 

temperatura ambiente para teste.  

A temperatura de 20 °C é muito utilizada como referência em testes elétricos e 

mecânicos, tendo sido recomendada como temperatura de referência padrão. Apesar 

disso, nos Estados Unidos é muito utilizada a temperatura de 23 °C, também aceita como 

padrão.  

A variação da temperatura ambiente é aquela em que os fatores de correção são 

conhecidos com uma precisão aceitável e que permite o ajuste do valor medido aos 

valores que seriam obtidos na temperatura de referência padrão. Em ambientes 

controlados, é aceitável uma variação de 20 a 30 °C. Em medidas externas a variação 

aceitável é de 0 a 40 °C. 

 

PRESSÃO BAROMÉTRICA 

Assim como a temperatura a para a pressão barométrica, são definidos dois 

padrões:  
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� Pressão de referência padrão; 

� Variação da pressão para teste. 

A pressão de referência padrão estabelecida é de 101,3 kPa ou 760 mmHg, que 

corresponde à média da pressão barométrica no nível do mar, sendo reconhecida 

internacionalmente. 

Sendo altitude o principal fator na variação da pressão barométrica, é comum 

estimar avariação da pressão para teste a partir da variação da altitude.  

A variação de altitude maisutilizada é do nível do mar até 1.800 m, que 

corresponde a uma variação de pressão de101.3 a 81.5 kPa (760 a 611 mmHg). 

 

DENSIDADE RELATIVA DO AR  

A densidade relativa do ar (®u), é um fator que indica os efeitos da temperatura e 

pressão, esse fator possui valor unitário para as condições padrão, as quais são: 

� Temperatura(c): 20 °C 

� Pressão (�): 101,3 m�̄  

 

Para ambientes com outra configuração ambiental, esse fator pode ser calculado 

por: 

®u = �
�°

∗ (273 + c°)
(273 + c)  

 

UMIDADE 

É necessário estabelecer condições práticas para estabelecer referências e 

valores limítrofes para a umidade absoluta e relativa do ambiente de testes, pois os 

efeitos da umidade nos equipamentos e na isolação de materiais são complexos. 

A umidade absoluta é o valor da massa de vapor de água em uma unidade de 

volume de ar, normalmente expresso em g/_G. 

O valor utilizado como padrão é de g/_G ou 101,3 m�̄  de pressão de vapor. A 

variação da umidade absoluta utilizada é de 0 a 3,3 m�̄ .  
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A umidade relativa não é muito utilizada. Porém, valores padrão para fator são 

de 50 e 65%. 

 

B- CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENLACE ENTRE AS ANTENAS 

 

O ambiente onde as medidas são feitas possui uma enorme influência sobre o 

resultado da medida da antena. Existem duas modelagens para os referidos 

ambientes:  

Espaço livre. Onde todos os efeitos ao redor do sistema de medidas são 

suprimidos ou reduzidos a valores aceitáveis.  

Percursos reflexivos. Onde as reflexões da onda eletromagnética são 

consideradas na realização das medidas. 

Outro aspecto a ser considerado em medidas de antenas é o acoplamento 

entre as antenas de teste e de transmissão.Para evitar efeito é necessário que as 

antenas estejam afastadas de no mínimo 10 comprimentos de onda. 

 

C- CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMBIENTE DE TESTES 

 

A caracterização de antenas deve ser realizada em ambientes onde não 

existam sinais oriundos de outras fontes que não aquelas previstas no método de 

ensaio. 

As principais fontes de erro para ensaios desta natureza estão relacionadas a 

fontes de sinais que possam induzir a falsas respostas e a objetos que provoquem a 

reflexão dos sinais pertinentes ao ensaio. Além das interferências radiadas, existem 

interferências conduzidas, que podem ser eliminadas ou atenuadas com técnicas 

como aterramento e colocação de filtros nas linhas de transmissão (cabos) que 

entram no ambiente de ensaio.  

Os principais ambientes de testes utilizados para medidas em antenas onde os 

sinais interferentes são inexistentes ou suficientemente atenuados são:  
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� OATS - Área Aberta de teste  

� CA - Câmaras anecoicas 

� CSA –Câmaras Semianecoicas 

� Células GTEM - Gigahertz Electro transversal magnética 

 

EmWang, Lin e Huang (2002), se realizaram um estudo sobre os ambientes de 

testes cujo resultado encontra-se resumido na Tabela 1. 

 

Tabela 1 –Características de diversos ambientes de testes de antenas. 

CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTE DE TESTE 

OATS CA CSA GTEM 

Ambiente de teste Aberto Fechado Fechado Fechado 

Mecanismo de 

propagação 

Sobre terra 

plana e lisa 

Por espaço 

livre 

Sobre terra plana 

e lisa 

Por espaço 

livre 

Cobertura Limitada Limitada Limitada Total 

Influências externas Alta Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

 

Em ambientes fechados, como ocorre nas CA, CSA e GTEM, a influência de 

fontes de radiação eletromagnética externas ao teste é eliminada.  

O mesmo não ocorre com a OATS, pois é localizada em um ambiente externo, 

ao ar livre. Com relação à cobertura, as medidas na GTEM podem ser realizadas em 

qualquer ponto da célula. Por outro lado, nas CA, CSA e OATS, há uma restrição da 

região do ambiente de testes onde as medidas devem ser realizadas.  

São observados dois tipos de mecanismos de propagação existentes para os 

ambientes de testes: a propagação por espaço livre, onde apenas a contribuição da 

onda direta é considerada, como ocorre na CA e na GTEM, e a propagação sobre 

terra plana e lisa, que considera também a contribuição da onda refletida na terra, 

como na CSA e na OATS. 
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APÊNDICE D –Considerações para a medida das antenas 

 

Os procedimentos para obter as medidas das antenas seguem um padrão 

internacional, estas atividades estão publicadas no texto titulado "IEEE Standard Test 

Procedures for Antennas"(ANTENNA…, 2008).  

Neste trabalho de tese, este documento foi utilizado como referência para 

realizar as medições. 

No documento se expõem diversos procedimentos para as mais variadas 

medidas em antenas: de diagramas de radiação, polarização, ganho, diretividade, 

eficiência de radiação, impedância, entre outras.  

Para todas as medidas feitas, considera-se a antena a ser medida pode ser 

tratada como um dispositivo passivo, linear e recíproco. Portanto, as propriedades de 

radiação podem ser medidas tanto na transmissão quanto na recepção. 

 

MEDIDAS DE PERDA DE RETORNO E DE FASE DO COEFICIENTE DE 
REFLEXÃO  

Estas medidas são obtidas pela porta de entrada da antena, no caso da antena 

Antipodal Vivaldi de estrutura corrugada. 

Os analisadores de rede vetorial ou então os analisadores de espectro podem 

ser utilizados para obter tal medida. Um aspecto importante é que o valor do 

parâmetro é dependente do meio em torno da antena. Portanto, é importante que a 

antena seja inserida em um ambiente controlado, com o objetivo de obter a medida 

correta.   

 

MEDIDA DE DIAGRAMAS DE IRRADIAÇÃO  

O sistema de coordenadas utilizado em uma medida de antena é o sistema de 

coordenadas esférico, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 –Sistema de coordenadas esféricas de uma antena. 

 

Para a obtenção dos diagramas de irradiação da antena, estes podem receber 

cortes angulares imaginários em θ e φ. 

A primeira configuração consiste em fixar a antena em teste para logo girar seu 

sistema de coordenadas entorno do eixo x ou y. Os sinais que são captados pela 

antena receptora são então observados.  

A segunda configuração consiste em fixar e mover incrementalmente a antena 

de transmissão ao longo de uma circunferência aproximadamente centrada no centro 

de fase da antena em teste.  

A caracterização do diagrama de irradiação de uma antena é realizada 

analisando-se separadamente as coordenadas do campo elétrico E¨ e campo 

magnético E² do sinal transmitido. 

Isso pode ser efetuado quando a antena de transmissão possui uma 

polarização bem definida como a antena tipo corneta da Figura 2.  
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Figura 2 –Antena tipo corneta. 

 

Os diagramas de irradiação são de dois tipos: copolar e crosspolar (ou de 

polarização cruzada).  

Por exemplo, se a antena em teste é um monopolo vertical e deseja-se 

caracterizá-la no plano θ=90°, o diagrama de radiação copolar vertical é aquele em 

que apenas a influência de E¨ será medida para análise. 
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APÊNDICE E – Scripts MATLAB 

 

 

� ALGORITMO DE SUBTRAÇÃO DE FUNDO DO AMBIENTE (AC) 

 

%% Algoritmo de Subtração do fundo do ambiente (AC) 

 

%%Leitura dos arquivos de entrada - Dados Coletados 

X1=dlmread('arquivo1.csv','\t',3,0); 

X2=dlmread('arquivo2.csv','\t',3,0); 

X3=dlmread('arquivo3.csv','\t',3,0); 

X4=dlmread('arquivo4.csv','\t',3,0); 

 

%%Matriz de Entrada 

%%Cada coluna representa uma medida 

 

X=[X1(:,2) X2(:,2) X3(:,2) X4(:,2)]; 

N=length(X); 

 

%% Matriz de Fundo do Ambiente 

%% N filas por 4 colunas 

%% Inicialmente todo com 0 

Y=zeros(N,4); 

 

%% Matriz que contêm o sinal de interesse 

Z=zeros(N,4); 

alpha=valor_numérico; 

 

%% Iterações para estimar Yk 

for k=1:4 

if k==1 Yant=zeros(N,1);         

elseYant=Y(:,k-1); 

end; 

Yact=alpha*Yant+(1-alpha)*X(:,k); 

Y(:,k)=Yact;                     

Z(:,k)=X(:,k)-Yant; 

End 
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figure (1) 

%subplot(2,2,1) 

plot([X(:,1) Z(:,1)]) 

xlabel('Tempo') 

ylabel('Magnitude') 

title ('P1') 

legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000 -0.005 0.01]) 

 

figure(2) 

%subplot(2,2,2) 

plot([X(:,2) Z(:,2)]) 

xlabel('Tempo') 

ylabel('Magnitude') 

title ('P2') 

%legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000 -0.005 0.01]) 

 

figure(3) 

%subplot(2,2,3) 

plot([X(:,3) Z(:,3)]) 

xlabel('Tempo') 

ylabel('Magnitude') 

title ('P3') 

legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000  -0.005 0.01]) 

 

figure(4) 

%subplot(2,2,4) 

plot([X(:,4) Z(:,4)]) 

xlabel('tempo') 

ylabel('Magnitude') 

title ('P4') 

legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000 -0.005 0.01]) 
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� ALGORITMO ADAPTATIVO DE SUBTRAÇÃO DE FUNDO DO AMBIENTE (AA) 

 

alpha= valor_numérico; 

 

th1=zeros(1,4);; 

th2= valor_numérico; 

 

A1=dlmread('arquivo1.csv','\t',3,0); 

A2=dlmread('arquivo2.csv','\t',3,0); 

A3=dlmread('arquivo3.csv','\t',3,0); 

A4=dlmread('arquivo4.csv','\t',3,0); 

 

 

%% Iterações para estimar Yk 

 

s=size(X); 

l=s(1); 

w=s(2); 

 

M=zeros(l,w+1); 

N=zeros(l,w+1); 

Q=zeros(s); 

Z=zeros(s); 

beta=zeros(s); 

 

for k=1:w 

Q(:,k)=X(:,k)-M(:,k); 

    M(:,k+1)=M(:,k)+(1-alpha)*Q(:,k); 

    Z(:,k)=X(:,k)-N(:,k); 

for i=1:l 

if Q(i,k)<th1(k) % se tem ruido 

if Q(i,k)/Z(i,k) < th2 

beta(i,k)=1; 

else 

beta(i,k)=alpha; 

end 

else 

beta(i,k)=1;  

end 
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end 

N(:,k+1)=N(:,k)+(1-beta(:,k)).*Z(:,k); 

end 

 

 

figure (1) 

%subplot(2,2,1) 

plot([X(:,1) Z(:,1)]) 

xlabel('Tempo') 

ylabel('Magnitude') 

title ('P1') 

legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000 -0.005 0.01]) 

 

 

figure(2) 

%subplot(2,2,2) 

plot([X(:,2) Z(:,2)]) 

xlabel('Tempo') 

ylabel('Magnitude') 

title ('P2') 

legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000 -0.005 0.01]) 

 

figure (3) 

%subplot(2,2,3) 

plot([X(:,3) Z(:,3)]) 

xlabel('Tempo') 

ylabel('Magnitude') 

title ('P3') 

legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000  -0.005 0.01]) 

 

figure(4) 

%subplot(2,2,4) 

plot([X(:,4) Z(:,4)]) 

xlabel('Tempo') 
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ylabel('Magnitude') 

title ('P4') 

legend('Xk','Zk') 

grid 

axis([0 4000 -0.005 0.01])  

 


