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Ondas Eletromagnéticas

Introdução: 

As ondas quanto a sua natureza são classificadas em:

 - Ondas mecânicas: Necessitam de um meio para se propagar. 
  Ex.: som, corda, superfícies líquidas.

 - Ondas eletromagnéticas: Geradas por cargas elétricas oscilantes e não depende do meio 
para se propagar. 

       Ex.: rádio, raios-x, micro-ondas.
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Ondas Eletromagnéticas

Introdução: 

As ondas quanto a sua direção são classificadas em:

 - Ondas unidimensionais: Se propagam em apenas uma direção.
Ex. cordas e molas

 - Ondas bidimensionais: Se propagam por uma superfície. 
   Ex.: mar.

 - Ondas tridimensionais: Capazes de se propagar em todas as dimensões
  Ex.: luz e som
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Ondas Eletromagnéticas

Introdução: 

As ondas quanto a sua direção de vibração das partículas em relação à direção de propagação 
são classificadas em:

 - Ondas longitudinais: A direção de vibração é a mesma que a direção de propagação da onda.
     Ex. Mola presa na parede e puxada, som nos fluidos.

 - Ondas transversais: A direção de vibração das partículas é perpendicular à direção de 
propagação da onda

Ex.: ondas eletromagnéticas, mola vibrando pra cima e pra baixo.
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Ondas Eletromagnéticas

Introdução: 

Em 1865, James Clark Maxwell, baseado em trabalhos de Coulomb, Ampere e Faraday, 
estabeleceu que qualquer carga elétrica oscilando gera 2 campos: um elétrico E e outro 
magnético B

 
Estes campos são perpendiculares entre si e à direção de propagação, constituindo uma onda, 
chamada onda eletromagnética
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Ondas Eletromagnéticas

Velocidade da onda eletromagnética

Matematicamente, Maxwell previu que essa onda se propagaria no vácuo com uma velocidade c 
dada por:

                                                                                                    Permeabilidade magnética: mensura o campo magnético no        
                                                                                                     interior de um material

                                                                                                   Permissividade elétrica: constante física que descreve como um  
                                                                                                    campo elétrico afeta e é afetado por um meio

A partir desses valores, obtém-se a velocidade de propagação da onda eletromagnética. 

c = 300.000 km/s

uma perturbação eletromagnética propaga-se através do espaço com a velocidade igual à 
velocidade de luz
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Ondas Eletromagnéticas

Fundamentos das ondas Eletromagnéticas

As ondas eletromagnéticas podem ser descritas através de características fundamentais:

– Amplitude (A)
– Período (T)
– Frequência (F)
– Comprimento de onda (   )
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Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Amplitude:
É a "altura" da onda, é a distância entre o eixo da onda até a crista. Quanto maior for a amplitude, 
maior será a quantidade de energia transportada.

Crista é a parte alta da onda, o vale é a parte baixa.
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Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Comprimento de Onda:
O  comprimento de onda λ de uma onda eletromagnética é a distância entre dois pontos 
consecutivos nos quais o vetor  E  (ou B) tem mesmo módulo e mesmo sentido. 
Simplesmente, λ  é distância entre dois máximos ou mínimos consecutivos da onda. 

IFSC – Técnico Integrado em Telecomunicações – RDT – Ana Negri - 2019



Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Período:
O período T da onda eletromagnética é o intervalo de tempo necessário para a onda caminhar uma 
distância que corresponde a um comprimento de onda.

Sendo c a velocidade de propagação, o período é dado por T=λ
c
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Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Frequência:
O número de vezes em que os ciclos de oscilações de uma carga ou de uma corrente (pelos 
campos elétrico e magnético) desenvolvem durante o intervalo de um segundo.

É medido em Hertz (Hz) que significa 1/s. 1 Hertz equivale a um ciclo por segundo.
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Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Frequência:
Se dizemos que uma onda tem 60 Hz…

A frequência de uma onda só muda quando houver alterações na fonte.
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Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Frequência:

Altas 

Baixas
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Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Relação entre frequência e período:

Para frequência:

Para período: T=
1
f

f =
1
T
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Ondas Eletromagnéticas

Parâmetros clássicos da onda

Relação entre frequência e comprimento de onda:

Para frequência:

Para período: λ=
c
f

f =
c
λ

A frequência de uma estação de rádio FM é de 
88MHz, qual o seu comprimento de onda?
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Ondas Eletromagnéticas

Frente de Onda

é a região do espaço que reúne todos os pontos 
da onda que estão em fase e a um mesmo 
número de comprimentos de onda da fonte. 

As frentes de onda podem ser chamadas de 
superfícies de onda.

A forma geométrica da frente de onda depende 
diretamente do elemento irradiante utilizado, no 
caso da antena isotrópica a frente de onda é 
esférica, já um fio condutor apresenta frente de 
onda cilíndrica.
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Ondas Eletromagnéticas

Frente de Onda

Distante da fonte, a esfera é tão grande que 
uma pequena área parece ser plana em vez de 
curva.

A maioria das análises é feita considerando uma 
superfície plana de radiação com os campos 
elétricos e magnéticos perpendiculares entre si.
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Ondas Eletromagnéticas

Princípio de Huygens-Fresnel

Em 1678, Christiaan Huygens propôs que cada ponto de uma frente de onda possui a 
funcionalidade de uma nova fonte pontual

Cada ponto localizado na frente de onda se comporta como uma nova fonte pontual de emissão de 
novas ondas esféricas, que ao se somarem formarão uma nova frente de onda e assim 
consecutivamente.

Veremos a posteriori, que o princípio de Huygens explica o fenômeno da Difração.

Cada ponto da frente de onda que atravessa a fenda comporta-se como uma fonte de ondas 
secundárias
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Ondas Eletromagnéticas

Polarização da onda eletromagnética

Polarização linear vertical: mostrando apenas o vetor 
do
campo elétrico(o magnético está sempre presente e 
a 90 graus físicos)

Polarização linear horizontal: mostrando apenas o 
vetor do
campo elétrico (o magnético está sempre presente e 
a 90 graus físicos):

Polarização Circular: o campo elétrico (e magnético) 
permanecem constantes em magnitude, mas giram 
ao redor da direção de propagação. 
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas:

Inicialmente é construído um circuito eletrônico para gerar um sinal repetitivo, uma função senoidal.

Para esse fim são utilizados osciladores.

Existe vários tipos de osciladores, dependendo da 
aplicação, sendo os principais:

 Oscilador RC - frequências baixas (fixas e variáveis) 
Tipos: Colpitts/Hartley/Clapp

 Oscilador LC - frequências elevadas (fixas e variáveis) 
Tipos: Colpitts/Hartley/Clapp

 Dispositivo piezoeletrico / cristal – frequência elevada (fixas e estáveis)
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Oscilador LC

Os osciladores RC são limitados a frequências inferiores a 1 MHz

Frequências  mais  altas  requerem  a  utilização  de  abordagens  distintas  para  a  
construção  do oscilador.
 
Circuitos indutivos e capacitivos (LC) podem ser empregados para projetar osciladores 
capazes de operar em frequências da ordem de centenas de MHz
 
Redes LC são chamadas circuito tanque 
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Oscilador LC

-Ao carregar o capacitor com uma bateria e inserir o indutor, o capacitor começará a descarregar 
através do indutor, que produzirá o campo magnético

-Quando o capacitor se descarregar, o indutor tentará manter o fluxo da corrente no circuito 
carregando a outra placa do capacitor

-Quando o campo do indutor for nulo, o capacitor foi recarregado, mas com polaridade oposta

-Se descarregando novamente através do indutor.
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Oscilador LC

Ele oscilará em uma frequência que depende dos valores do indutor e do capacitor:

Deve se variar um dos elementos reativos da rede de realimentação (L ou C)

Essa variação pode ser manual ou utilizando um VCO (Oscilador Controlado por Tensão)
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Oscilador LC

Circuitos tanque práticos possuem uma resistência além da capacitância e da indutância
 
Essa resistência provocará a redução das oscilações no circuito tanque com o passar do tempo 

Oscilação a partir de um LC
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Oscilador LC

Para implementar um oscilador LC pratico, deve-se empregar um amplificador 

O ganho do amplificador compensará as perdas resistivas, de modo que uma onda senoidal com 
amplitude constante pode ser gerada

 

-Oscilador LC Colpitts
-com amplificador
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Radiotransmissor

Em um Radiotransmissor, há indutores e capacitores para determinadas frequências:

 

IFSC – Técnico Integrado em Telecomunicações – RDT – Ana Negri - 2019



Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Linha de Transmissão

A corrente gerada pelo Oscilador é guiada por uma linha de transmissão (guia de onda) até um 
sistema para converter essa energia eletromagnética em energia eletromagnética irradiada.
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por processo eletrônico: Linha de Transmissão

Em uma linha de transmissão (coaxial) – os campos elétrico e magnético estão contidos

A proximidade dos condutores mantem o campo elétrico concentrado principalmente no dielétrico 
da linha de transmissão

Os campos magnéticos em geral cancelam um ao outro

No coaxial, as linhas do campo elétrico são totalmente contidas pela blindagem, de modo que não 
há irradiação

O campo magnético entre o condutor interno e a blindagem, se cancelam 
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por 
processo eletrônico: Transmissão

Quando a corrente entra na antena, ela cria 
um campo magnético ao seu redor. 

O campo magnético cria um campo elétrico 
em outro fio colocado próximo ao transmissor. 

A  amplitude   e   o  sentido  dos   campos   
magnético  e   elétrico  variam  de   forma  
senoidal 
dependendo da frequência do sinal gerado 
pelo processo eletrônico
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Ondas Eletromagnéticas

Geração de ondas eletromagnéticas por 
processo eletrônico: Transmissão

O campo magnético criado pela antena induz 
um campo elétrico no espaço. 

Este campo elétrico, por sua vez, induz um 
outro campo magnético no espaço, que induz 
um outro campo elétrico, que induz um outro 
campo magnético, e assim por diante, na 
velocidade da luz..

A indução no meio é o responsável pela 
propagação das ondas eletromagnéticas.
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Ondas Eletromagnéticas

Sentidos de transmissão via rádio:

SIMPLEX:

As transmissões podem ser feitas apenas em um sentido, de um dispositivo emissor a um ou mais 
dispositivos receptores.

Ex.: Broadcasting televisivo, controles de portão e emissoras de rádio AM e FM.
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Ondas Eletromagnéticas

Sentidos de transmissão via rádio:

HALF-DUPLEX:

As transmissões podem ser feitas nos dois sentidos, mas de forma alternada. Nunca nos dois 
sentidos ao mesmo tempo.

Ex.: Radiocomunicadores como walk-talk e rádio amador.
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Ondas Eletromagnéticas

Sentidos de transmissão via rádio:

FULL-DUPLEX:

As transmissões podem ser feitas nos dois sentidos e de forma silmultânea.

Ex.: Telefonia.
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Ondas Eletromagnéticas

Recepção de ondas eletromagnéticas:

Um diodo faz a detecção do sinal RF.

O sinal é retificado e filtrado, retirando frequências indesejadas.

Capacitor variável ou diodos varicap fazem a sintonia.

A saída é um sinal demodulado.
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