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1. RESUMO 

O projeto proposto visa produzir um equipamento que seja capaz de detectar objetos             

dentro de paredes e, para tanto, faz-se necessário o uso de princípios físicos como o               

efeito Doppler, a geração de onda de banda larga (conhecida como Ultra Wide Band              

- UWB) por meio de uma antena de microondas e a modulação da frequência dessa               

onda, permitindo a detecção de objetos mesmo que não haja movimento. A partir             

das pesquisas bibliográficas em trabalhos acadêmicos, periódicos e revistas         

científicas, foi verificado o estado atual dos estudos existentes nessa área. Com            

base nessas informações, foram adquiridos componentes acessíveis como a antena          

de microondas HB100 e o microcontrolador Arduino Uno (ATmega328) para a           

realização dos teste iniciais. Inicialmente, foram obtidos e analisados os sinais           

detectados pela antena, que trata-se da frequência de defasagem, permitindo          

calcular a velocidade de deslocamento dos objetos. Na continuidade será necessário           

filtrar os materiais detectados para que se consiga diferenciar as camadas externas            

da parede e o conteúdo dentro dela. 

2. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, os trabalhos com sensoriamento têm desenvolvido uma           

interessante gama de novos produtos com o uso da tecnologia de detecção e             

imageamento, possibilitando uma grande variedade de aplicações, desde a área de           

segurança militar até áreas como perícia em construção civil e monitoramento ao            

vivo com privacidade de ambientes comerciais, residenciais e industriais. 

Uma das aplicações que vem ganhando destaque é a de detecção de objetos             

dentro ou através de paredes independente do material do mesmo, podendo,           

segundo Kumar P. K. e Kumar, T. K. (2012, p.187), ser utilizada de diversas formas,               

que vão desde a redução de custos durante uma reforma em edificações até mesmo              

usos por autoridades para localização de pessoas durante resgates. Atualmente,          

essa tecnologia se encontra não só bem desenvolvida como também permite ter            

uma noção dos objetos, obstáculos etc., existentes no ambiente através de           

princípios como, por exemplo, o efeito Doppler, que é explicado segundo Hugh D. Y.              

e Roger A. F. (2008, p.162) como a variação da frequência do som recebida pelo               
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ouvinte quando existe um movimento relativo entre o emissor do som e o receptor.              

Esse mesmo conceito ocorre de forma semelhante com as ondas eletromagnéticas.  

Como existem diversas aplicações possíveis e cada área de aplicação tem           

seus desafios e abordagens distintas do assunto, existe um fator em comum para             

todas elas que é seu alto custo, inviabilizando seu uso pela maioria das pessoas.              

Desta maneira, para expandir o uso dessa tecnologia e torná-la mais acessível,            

faz-se necessária a busca por novas maneiras de aplicar os princípios físicos, por             

meio de dispositivos mais acessíveis, reduzindo seu custo, mas sem perder a            

principal finalidade, a de detecção com a precisão necessária para a aplicação a             

qual foi desenvolvida. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é analisar um sensor de microondas usando como            

base os conceitos do efeito Doppler e UWB, a fim de desenvolver um equipamento              

que seja capaz de realizar a detecção de objetos dentro ou através de paredes com               

baixo custo e de fácil operação. 

4. METODOLOGIA 

Inicialmente, para ter conhecimento do estado atual da arte, foram realizadas           

pesquisas em artigos, patentes e trabalhos acadêmicos nacionais e internacionais          

publicados nos últimos anos. Além disso, verificou-se o sensor que mais tem sido             

usado para os fins de interesse. Destacam-se os estudos que mostram que é             

possível detectar até mesmo objetos que não estejam em movimento, por meio da             

modulação da frequência em antenas de microondas, técnica conhecida como          

Frequency Modulation of Continuous Wave - FMCW (CARR; CUTHBERT; OLVER,          

1981; MAAREF et al., 2009 ). 

Os dados obtidos serão, posteriormente, analisados após obtenção em         

software apropriado, tais como Elipse Scada, Matlab ou LabView, para serem           

interpretados e, assim, entender o princípio de funcionamento na detecção de           

objetos com a precisão mínima necessária para a aplicação desejada, e na            

sequência, a filtragem dos materiais detectados. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

A partir das pesquisas e análise das possibilidades existentes na detecção de            

objetos por meio de sensores, definiu-se o sensor de microondas como o caminho             

para a solução esperada. Para compreensão dos efeitos físicos associados e estudo            

inicial, foi adquirida a antena de microondas HB100 e a placa UNO R3, com              

microcontrolador ATmega328, da plataforma Arduino para obtenção dos sinais         

detectados pela antena, por ser um dispositivo de fácil manipulação e programação.            

Por meio do efeito Doppler e da elaboração de um algoritmo, foi possível observar o               

comportamento do sensor, apresentando-o de forma gráfica. Além disso, foi          

realizada a manipulação dos dados, com base na frequência de defasagem medida            

pela antena e na Equação 1, apresentada a seguir, permitindo determinar a            

velocidade com que o objeto se movimentou na frente do sensor.  

 
(1) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com os testes iniciais, foi possível compreender o princípio de funcionamento           

da detecção por efeito Doppler. Na Figura 1a, apresentada a seguir, são observados             

picos que possuem intensidades diferentes e estão relacionados a velocidade do           

movimento do objeto detectado. Além disso, na Figura 1b, são apresentadas as            

frequências de defasagem entre a onda emitida e a refletida, que permitiram calcular             

as velocidades, com base na equação 1, apresentada anteriormente. 

Figura 1 - (a) Sinais obtidos pelo sensor antena e (b) valores calculados na rotina da programação. 

  
(a) (b) 

Fonte: Autor, 2018. 
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