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RESUMO 
 

 
Este projeto apresenta um estudo sobre defeitos em cabos coaxiais utilizando o 

método FDTD (Finite Difference Time Domain). Primeiramente foram criados modelos para 

os cabos em um software de modelagem computacional denominado GID (Geometry and 

Data). Esse sotware foi utilizado para a criação do cabo desde a sua estrutura até a aplicação 

de suas características eletromagnéticas. Posteriormente estes modelos foram importados para 

o software Matlab para a geração dos gráficos que pudessem comprovar as falhas ou defeitos. 

O projeto foi finalizado com as análises e comparações desses gráficos. 

 

 
Palavras Chaves – cabos blindados, cabos coaxiais, FDTD, localização de defeitos em cabos, 

método FDTD. 



 7

ABSTRACT 
 
 

This project is a study about defects in coaxial cables using the FDTD (Finite 

Difference Time Domain) method. First in a software called GID (Geometry and Data) was 

created models for computational modeling of cables, used to create a cable model since its 

structure to its electromagnetic characteristics. After all these models were imported to Matlab 

software for graphics generation who could prove the failures or defects. 

The project was finished with graphics analyses and comparisons.     

 



 8

Sumário 
 
 

ESTUDO DE DEFEITOS EM CABOS COAXIAIS ATRAVÉS DO MÉTODO FDTD – FINITE 
DIFFERENCE TIME DOMAIN ......................................................................................................................... 1 

I - INTRODUÇÃO................................................................................................................................................. 13 
I.1 - Contexto e Relevância.......................................................................................................................... 13 
I.2 - Diferenças Finitas no Domínio do Tempo ........................................................................................... 13 

I.2.1 - Histórico Parcial da Técnica FDTD ............................................................................................................15 
I.2.2 – Revisão Bibliográfica dos Trabalhos Relativos ao Estudo de Defeitos em Cabos Coaxiais...............16 

I.3 - Objetivo................................................................................................................................................ 17 
1.4 - Metodologia ........................................................................................................................................ 17 
1.5 – Organização da Dissertação .............................................................................................................. 17 

II – DIFERENÇAS FINITAS NO DOMÍNIO DO TEMPO ............................................................................................ 19 
II.1 - Introdução........................................................................................................................................... 19 
II.2 – O Médoto FDTD de Yee..................................................................................................................... 20 

III – CABOS COAXIAIS ..................................................................................................................................... 23 
III.1 – Introdução ....................................................................................................................................... 23 
III.2 – Aplicações para Cabos Coaxiais ..................................................................................................... 24 
III.3 – Tipos de Defeitos ............................................................................................................................. 24 

IV – MODELAGEM COMPUTACIONAL ............................................................................................................. 26 
IV.1 – Modelo Computacional.................................................................................................................... 26 
IV.2 – O GID (Geometry and Data) ........................................................................................................... 27 
IV.3 – A geometria do Cabo Coaxial utilizando o GID ............................................................................. 28 

IV.3.1 – Pré Processamento no GID ......................................................................................................................28 
IV.3.1.1 - Tipo de Problema.................................................................................................................................28 
IV.3.1.2 - Geometria ............................................................................................................................................29 
IV.3.1.3 – Materiais .............................................................................................................................................33 
IV.3.1.4 – Condições de Contorno.......................................................................................................................34 
IV.3.1.5 – Geração da Malha Tetraédrica ............................................................................................................36 

IV.3.2 – Pós-Processamento no GID ......................................................................................................................38 
IV.3.2.1 – Cálculos no GID .................................................................................................................................38 
IV.3.2.2 – Processamento Matemático no Matlab................................................................................................38 

IV.4 – Construção do Modelo Genérico para cabos com defeito .............................................................. 38 
V – SIMULAÇÕES E RESULTADOS .................................................................................................................... 40 

V.1 – Cabo Coaxial com Defeitos – Modelos Genéricos............................................................................ 40 
V.2 – Cabo Coaxial Ideal............................................................................................................................ 42 
V.3 – Cabo Anel 1mm Condutor Dentro Ar ............................................................................................... 43 
V.4– Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar ................................................................................................... 48 
V.5– Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar Isolante Ar................................................................................ 50 
V.6– Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar.................................................................. 52 
V.7– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar................................................................................... 54 
V.8– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar...................................... 56 
V.9– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar Invertido...................... 58 
V.10– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar .................................................................................... 59 
V.11– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Isolante Ar................................................................ 61 
V.12– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar Invertido, Isolante Ar63 



 9

V.13– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar Invertido, Metade 

Isolante Ar................................................................................................................................................... 65 
V.14– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, Isolante Ar ............... 66 
V.15– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, Metade Isolante Ar .. 68 
V.16– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar................................................... 70 
V.17– Cabo Anel 1mm Isolante Ar............................................................................................................. 72 
V.18– Cabo Anel 1mm Metade Isolante Ar................................................................................................ 74 
V.19– Cabo Anel 2mm Condutor Fora Ar ................................................................................................. 75 
V.20– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar.................................... 77 
V.21– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar Invertido.................... 79 
V.22– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar .................................................................................... 81 
V.23– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, Isolante Ar ............... 82 
V.24– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar...................................................... 84 
V.25– Cabo Anel 2mm Isolante Ar............................................................................................................. 86 
V.26– Cabo Anel 2mm Metade Isolante Ar................................................................................................ 87 

VI – CONCLUSÃO ............................................................................................................................................. 89 
VII – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................ 91 

 



 10

LISTA DE TABELAS 
 
TABELA 1 – MATERIAIS UTILIZADOS E CARACTERÍSTIVAS ELETROMAGNÉTICAS.........................33 

 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

FIGURA 1.1 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES RELACIONADAS AO FDTD ATÉ 1994 [3]................................................. 14 
FIGURA 2.1 – CUBO DE YEE – POSICIONAMENTO DAS COMPONENTES DOS CAMPOS ............................................... 21 
ELÉTRICO E MAGNÉTICO EM UMA CÉLULA (DX , DY , DZ) ...................................................................................... 21 
FIGURA 2.2 – POSICIONAMENTO DE EZ E HY NO TEMPO E ESPAÇO PARA UMA........................................................ 22 
GRADE FDTD UNIDIMENSIONAL ............................................................................................................................ 22 
FIGURA 3.1 – CABO COAXIAL EM VISÃO LATERAL ................................................................................................. 23 
FIGURA 3.2 – CORTE DE UM CABO COAXIAL – SEÇÃO TRANSVERSAL ..................................................................... 23 
FIGURA 3.3 – CABOS COAXIAIS.............................................................................................................................. 24 
FIGURA 3.4 – DEFEITOS TÍPICOS EM CABOS COAXIAIS. (A) BLINDAGEM QUEBRADA. (B) BURACO NA BLINDAGEM. 

(C)VARIAÇÃO / DEFORMAÇÃO NA SEÇÃO DO CABO....................................................................................... 25 
FIGURA 4.1 – DIMENSÕES E MATERIAIS DO MODELO DO CABO CAXIAL .................................................................. 27 
FIGURA 4.2 – MENU DE DEFINIÇÃO DO TIPO DE PROBLEMA (FDTD) ........................................................................ 29 
FIGURA 4.4 – FUNÇÃO COPY PARA ROTAÇÃO DAS LINHAS LATERAIS SOBRE O EIXO Y ........................................... 30 
FIGURA 4.5 – LINHAS DE CONTORNO DO CABO COAXIAL IDEAL............................................................................ 30 
FIGURA 4.6 – FUNÇÃO DO GID PARA A INTERSEÇÃO DAS LINHAS .......................................................................... 31 
FIGURA 4.7 – FUNÇÃO DO GID PARA A CRIAÇÃO DE SUPERFÍCIES.......................................................................... 31 
FIGURA 4.8 – SUPERFÍCIES DO CABO COAXIAL IDEAL ........................................................................................... 32 
FIGURA 4.9 – FUNÇÃO DO GID PARA A CRIAÇÃO DO VOLUME ............................................................................... 32 
FIGURA 4.10 – VOLUME DO CABO COAXIAL IDEAL ............................................................................................... 32 
FIGURA 4.11 – ATRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NO GID.............................................................................................. 33 
FIGURA 4.12 – CRIAÇÃO DO MATERIAL COBRE NO GID......................................................................................... 33 
FIGURA 4.13 – CABO COAXIAL IDEAL COM SEUS MATERIAIS ................................................................................. 34 
FIGURA 4.14 – FORMA DE ONDA E ESPECTRO DE FREQÜÊNCIAS DA CORRENTE DE EXCITAÇÃO .............................. 35 
FIGURA 4.15 – APLICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTORNO................................................................................... 35 
FIGURA 4.16 – INSERÇÃO DA FONTE DE EXCITAÇÃO .............................................................................................. 36 
FIGURA 4.17 – INSERÇÃO DAS AMOSTRAS DE TENSÃO ........................................................................................... 36 
FIGURA 4.18 – RELATÓRIO APÓS A GERAÇÃO DA MALHA TETRAÉDRICA................................................................ 37 
FIGURA 4.19 – MALHA TETRAÉDRICA DO CABO COAXIAL IDEAL.......................................................................... 37 
FIGURA 4.20 – MODELO GENÉRICO ANEL DE 1MM. A) LINHAS DE CONTORNO. B) ESTRUTURA PRONTA COM 

SUPERFÍCIES E VOLUMES............................................................................................................................... 39 
FIGURA 4.21 – MODELO GENÉRICO ANEL DE 2MM. A) LINHAS DE CONTORNO. B) ESTRUTURA PRONTA COM 

SUPERFÍCIES E VOLUMES............................................................................................................................... 39 
FIGURA 5.1 – CABOS COAXIAIS COM DEFEITOS – MODELOS GENÉRICOS COM OS ANÉIS DE 1MM E 2MM................ 40 
OBSERVAÇÃO: NAS FIGURAS FOI RETIRADO O INVÓLUCRO DE AR PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO.................... 40 
FIGURA 5.2 – CABOS COAXIAL IDEAL – ESTRUTURA GEOMÉTRICA E MATERIAIS ................................................... 42 
FIGURA 5.3 – CABOS COAXIAL IDEAL – RESULTADO DA SIMULAÇÃO NO MATLAB................................................ 43 
FIGURA 5.4 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO “ANEL 1MM CONDUTOR DENTRO AR”.................................. 44 
FIGURA 5.5 – CABOS COAXIAL “CABO ANEL 1MM CONDUTOR DENTRO AR” – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB

..................................................................................................................................................................... 44 
FIGURA 5.6 – SOBREPOSIÇÃO DO GRÁFICO DO CASO IDEAL (LINHAS EM VERMELHO E AZUL PISCINA).................... 45 
FIGURA 5.7 – ATRASO PARA A CORRENTE DE EXCITAÇÃO CHEGAR AO SEU PICO.................................................... 47 
FIGURA 5.8 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 48 
FIGURA 5.9 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM CONDUTOR FORA AR”....................................... 49 
FIGURA 5.10 – CABOS COAXIAL "CABO ANEL 1MM CONDUTOR FORA AR" - GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB49 
FIGURA 5.11 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 50 
FIGURA 5.12 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM CONDUTOR FORA AR ISOLANTE AR” ............... 51 



 11

FIGURA 5.13 – CABOS COAXIAL " ANEL 1MM CONDUTOR FORA AR ISOLANTE AR " - GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO 
MATLAB ....................................................................................................................................................... 51 

FIGURA 5.14 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 
CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 52 

FIGURA 5.15 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM CONDUTOR FORA AR, METADE ISOLANTE AR”. 53 
FIGURA 5.16 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 53 
FIGURA 5.17 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 54 
FIGURA 5.18 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM METADE CONDUTOR DENTRO AR ".................. 54 
FIGURA 5.19 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 55 
FIGURA 5.20 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 55 
FIGURA 5.22 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 57 
FIGURA 5.23 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 57 
FIGURA 5.24 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO " ANEL 1MM METADE CONDUTOR DENTRO AR, METADE 

CONDUTOR FORA AR INVERTIDO"................................................................................................................ 58 
FIGURA 5.25 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 58 
FIGURA 5.26 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 59 
FIGURA 5.27 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM METADE CONDUTOR FORA AR " ...................... 60 
FIGURA 5.28 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 60 
FIGURA 5.29 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 61 
FIGURA 5.30 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM METADE CONDUTOR FORA AR, ISOLANTE AR" 61 
FIGURA 5.31 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 62 
FIGURA 5.32 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 62 
FIGURA 5.33 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM METADE CONDUTOR FORA AR, METADE 

CONDUTOR DENTRO AR INVERTIDO, ISOLANTE AR”.................................................................................... 63 
FIGURA 5.34 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 64 
FIGURA 5.35 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 64 
FIGURA 5.36 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO "ANEL 1MM METADE CONDUTOR FORA AR, METADE 

CONDUTOR DENTRO AR INVERTIDO, METADE ISOLANTE AR" ..................................................................... 65 
FIGURA 5.37 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 65 
FIGURA 5.38 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 66 
FIGURA 5.39 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 67 
FIGURA 5.40 –GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ............................................................................................ 67 
FIGURA 5.41– DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 68 
FIGURA 5.42 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 69 
FIGURA 5.43 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 69 
FIGURA 5.44 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 70 
FIGURA 5.45 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 71 
FIGURA 5.46 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 71 
FIGURA 5.47 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 72 
FIGURA 5.48 -COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO ........................................................................................... 72 
FIGURA 5.49 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 73 
FIGURA 5.50 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 73 
FIGURA 5.51 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 74 
FIGURA 5.52 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 74 
FIGURA 5.53 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 75 
FIGURA 5.54 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 76 
FIGURA 5.55 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 76 



 12

FIGURA 5.56 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 
CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 77 

FIGURA 5.57 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 78 
FIGURA 5.58 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 78 
FIGURA 5.59 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 79 
FIGURA 5.60 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 79 
FIGURA 5.61 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 80 
FIGURA 5.63 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 80 
FIGURA 5.64 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 81 
FIGURA 5.65 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 81 
FIGURA 5.66 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 82 
FIGURA 5.67 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 83 
FIGURA 5.68 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 83 
FIGURA 5.69 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 84 
FIGURA 5.70 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 84 
FIGURA 5.71 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 85 
FIGURA 5.72 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 85 
FIGURA 5.73 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 86 
FIGURA 5.74 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 86 
FIGURA 5.75 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO CASO 

IDEAL............................................................................................................................................................ 87 
FIGURA 5.76 – COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DO CABO .......................................................................................... 87 
FIGURA 5.77 – GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO MATLAB ........................................................................................... 88 
FIGURA 5.78 – DIFERENÇA ENTRE A SIMULAÇÃO DO CABO COAXIAL COM O DEFEITO APLICADO E A SIMULAÇÃO DO 

CASO IDEAL .................................................................................................................................................. 88 
 



 13

I - Introdução 
 
 

I.1 - Contexto e Relevância 
 
  

Testes em cabos normalmente são necessários a fim de se checar sua integridade em 

sistemas de comunicação. Isto ocorre freqüentemente com aeronaves e veículos em geral. 

Defeitos em cabos como um curto-circuito entre a blindagem e o núcleo do cabo ou uma 

blindagem quebrada é crítica para a integridade do sinal. Pequenos defeitos ou 

descontinuações na blindagem dos cabos também podem ser críticos já que isto pode produzir 

emissões ocasionais de algum sinal, degradando a imunidade do sistema de cabeamento. 

Muitas vezes os sinais elétricos em um sistema de comunicação apresentam falhas na 

sua transmissão. Isto pode acontecer devido a algum tipo de imperfeição presente no cabo que 

compõe a estrutura. Conhecer o defeito e sua possível localização ao longo da linha do cabo é 

interessante principalmente em casos onde este é fisicamente inacessível (cabos subterrâneos, 

em aeronaves, satélites).  

Já existem algumas maneiras de se realizar testes em cabos coaxiais. Uma delas é 

utilizar um testador através da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR – Time Domain 

Reflectometry) [14]. O TDR é como um radar. Este testador envia um pulso pelo cabo e 

recebe reflexões das mudanças de impedância devido ao defeito existente ao longo deste. O 

testador TDR, então, gera um gráfico das reflexões em escala de distância, indicando onde 

ocorreram mudanças de impedância. 

A idéia deste projeto é muito parecida com o testador TDR. De maneira similar, será 

aplicado no cabo coaxial um pulso (proveniente de uma fonte de excitação) e a reflexão do 

sinal advinda dos defeitos em sua estrutura será analisada. Para se chegar às simulações 

gráficas destes defeitos deverá ser utilizado um método matemático. Neste caso será escolhido 

o método FDTD (Finite Difference Time Domain) [1]. 

 
 
 
I.2 - Diferenças Finitas no Domínio do Tempo 
 
 

O método FDTD foi inicialmente proposto por Kane Yee em 1966 [1], sendo uma 

forma simples e elegante de discretização das equações de Maxwell temporais na forma 

diferencial. O método permite o estudo da onda em todo seu espectro de freqüências e em 
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ambientes complexos, sendo baseado em diferenças centradas, permitindo uma exatidão 

classificada de segunda ordem tanto no tempo como no espaço [2]. Apesar da simplicidade e 

elegância apresentada pelo método, este não recebeu grande interesse na época, devido 

principalmente ao elevado custo computacional. Com a evolução dos recursos 

computacionais, aliados à melhoria do algoritmo inicial para a simulação de problemas 

abertos, o FDTD passou a ser empregado para a solução de problemas em diversas áreas, 

como nos projetos de sistemas radiantes, na caracterização do comportamento de placas de 

circuitos e componentes eletrônicos e em diversas áreas da medicina e militares, entre outros 

[2]. Demonstrando o crescente e abrangente emprego da técnica, a Figura 1.1 ilustra as 

publicações expressivas desde a publicação inicial de Yee até o ano de 1994, sendo claro um 

crescimento exponencial [3]. 

 O avanço computacional permitiu ainda que a técnica fosse estendida para a solução 

de problemas mais complexos, incluindo na caracterização de canais rádio, os indesejáveis 

efeitos de multipercurso. Além disso, pelo fato do FDTD ser um método que utiliza um 

algoritmo baseado em equações diferenciais parciais (EDP), ele não requer uma abordagem 

através da função de Green (para inverter o operador diferencial) e, como resultado, meios e 

geometrias arbitrárias (inclusive dispersivos e não lineares) podem ser estudados [4]. 

 

 
Figura 1.1 - Número de publicações relacionadas ao FDTD até 1994 [3] 
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I.2.1 - Histórico Parcial da Técnica FDTD 
 
 

Taflove em seu livro [2] enumerou as principais contribuições em publicações para o 

desenvolvimento da técnica, sendo aqui transcritos os itens que apresentam alguma relevância 

com o trabalho proposto (as referências associadas a cada contribuição podem ser obtidas em 

[2]): 

 

1966  Yee descreve a base da técnica numérica FDTD para resolver equações de Maxwell na 

forma pontual diretamente no domínio do tempo em uma grade espacial [1]. 

 

1975  Taflove e Brodwin obtêm o critério de estabilidade numérica para o algoritmo de Yee 

e a primeira solução para FDTD de ondas eletromagnéticas senoidais bidimensional  e 

tridimensionais, em regime permanente, interagindo com a estrutura de materiais. 

 

1977  Holland, Kunz e Lee aplicam o algoritmo de Yee para resolver problemas envolvendo 

pulsos eletromagnéticos. 

 

1980  Taflove publica a primeira validação de modelos em FDTD de ondas eletromagnéticas 

senoidais em regime permanente penetrando dentro de uma cavidade metálica 

tridimensional. 

 

1981  Mur publica o primeiro trabalho para condições de contorno absorventes (segunda 

ordem de exatidão) para a grade de Yee. 

 
1982  Taflove e Umashankar desenvolvem o primeiro modelo computacional em FDTD para 

o espalhamento de ondas eletromagnéticas senoidais em regime permanente para 

campos próximos. 

 
1987  Kriegsmann et al. e Moore et al. publicam os primeiros artigos aplicando a teoria da 

condição de contorno absorvente proposta por Mur. 

 

1988  Sullivan et al. publicaram o primeiro modelo tridimensional em FDTD de absorção 

completa de uma onda senoidal em regime permanente pelo corpo humano. 
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1990  Kashiwa e Fukai, Luebbers et al. e Joseph et al. introduziram a modelagem em FDTD 

de permissividade eletromagnética dependente da freqüência. 

 

1994  Berenger [5] elaborou a condição de contorno absorvente PML (Perfectly Matched 

Layer) para a grade FDTD em duas dimensões, sendo essa estendida para três 

dimensões por Katz et al. 

 

 

I.2.2 – Revisão Bibliográfica dos Trabalhos Relativos ao Estudo de Defeitos em Cabos 
Coaxiais 
 
 

Como revisão bibliográfica, procurou-se apresentar alguns exemplos que demonstram 

as tendências apresentadas na evolução do estudo de defeitos em cabos coaxiais. Um dos 

primeiros trabalhos envolvendo este tipo de estudo foi apresentado por L. Jung e J. L. ter 

Haseborg em 1999 [6]. Neste trabalho os autores dissertam sobre a presença de pequenos 

defeitos ou não homogeneidades em parte da estrutura de cabos coaxiais que podem produzir 

emissões não intencionais de sinais que por fim degradam a imunidade do sistema de 

cabeamento em questão. Outro trabalho interessante é aquele de C.Weber, L. Jung, e J. L. ter 

Haseborg em 2001 [7]. Nele os autores utilizam métodos de reflexão de sinais para detectar e 

localizar defeitos em cabos coaxiais. Estes métodos são baseados em medidas realizadas no 

domínio da freqüência (FD – Frequency Domain) ou no domínio do tempo (TD – Time 

Domain) [8-10].  

Para finalizar esta seção vale citar o trabalho de C. Buccella, M. Feliziani, and G. 

Manzi em 2004 [11]. Neste trabalho os autores realizam um estudo sobre um procedimento 

experimental para a detecção e a localização de defeitos em cabos blindados. Primeiramente, 

medidas no domínio do tempo são realizadas através da injeção de um pulso de baixo tempo 

de subida aplicado na seção inicial do cabo blindado. Então, um algorítimo (Clean Algorithm) 

é utilizado para a medição dos resultados e identificação dos possíveis defeitos na linha do 

cabo. A localização da seção do cabo que apresenta o defeito é finalmente obtida através de 

uma maneira muito simples realizada a partir de um método adaptado de medida no domínio 

do tempo utilizando um pulsador de banda ultralarga (UWB - ultrawide-band) com um tempo 

de subida muito rápido. 

 

 



 17

I.3 - Objetivo 
 
 
 Este projeto tem como objetivo estudar possíveis defeitos em cabos coaxiais utilizando 

o método FDTD e verificar se toda a metodologia adotada é eficiente na identificação destes 

problemas. 

 
 
1.4 - Metodologia 
 
 
 Primeiramente será utilizado um software denominado GID (Geometry and Data – 

versão 7.2 [16]) para a modelagem computacional do cabo coaxial. É nesta etapa que se 

escolhe o método FDTD (adaptado [12], neste caso, para o software GID). Em seguida será 

elaborada toda a estruturação do cabo. O cabo coaxial escolhido como modelo será o RG-59. 

Isto se deve pelo fato de ser um cabo de grande utilização e aceitação em sistemas de 

transmissão de sinais.  

 A fase de estruturação da geometria do cabo terá duas etapas: a construção do cabo 

denominado de “ideal”, e a construção dos cabos com os defeitos. O cabo ideal será utilizado 

em todo transcorrer do projeto como referência e comparação com os cabos defeituosos. 

 Em seguida serão inseridas as condições de contorno, isto é, a aplicação da fonte de 

excitação e as amostras de tensão, para todos os cabos estudados. Este é um marco muito 

importante no desenvolvimento do projeto, pois é com o auxílio desta técnica que se chega ao 

diagnóstico do defeito. Isto feito, estes cabos passarão por uma pré-simulação (cálculos 

realizados pelo GID).  

Esta pré-simulação criará uma interface com o software Matlab (geração de arquivos 

com a extensão .mat), que realizará o processamento matemático final, possibilitando, desta 

forma, a apresentação gráfica dos resultados. 

Finalmente, estes resultados serão analisados para cada um dos cabos simulados.  

  

 

1.5 – Organização da Dissertação 
 
 
 Este trabalho é organizado de forma a introduzir as características do método FDTD e 

suas aplicações no estudo de defeitos em cabos coaxiais. De certa forma, esta organização 

reflete os passos que os presentes autores seguiram para a aplicação da metodologia abordada 
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no item acima (1.3 – Metodologia). Dessa forma o projeto será dividido em capítulos, 

direcionando o leitor até as conclusões finais sobre o presente estudo. 

 No segundo capítulo será apresentado o método FDTD com a configuração original 

proposta por Yee [1]. Já no terceiro capítulo será introduzida uma breve pesquisa sobre cabo 

coaxial, citando sua composição básica (que posteriormente será utilizada para a estruturação 

da geometria do cabo no software GID), os tipos de cabos coaxiais existentes e 

posteriormente algumas de suas aplicações na engenharia. 

 O quarto capítulo será reservado para a modelagem computacional de toda a estrutura 

do cabo coaxial. Estarão sendo apresentadas as fases de pré-processamento e pós-

processamento. A fase de pré-processamento inclui a aplicação do método FDTD; a 

esquematização da geometria da estrutura; a atribuição dos materiais e condições de contorno 

às entidades geométricas; e finalmente a geração da estrutura discretizada (aqui chamada de 

malha tetraédrica), deixando desta forma a estrutura pronta para ser simulada no Matlab (pós-

processamento). 

 No quinto capítulo serão apresentados os resultados das simulações. Estes resultados 

serão analisados e comparados a fim de verificar a eficiência da metodologia adotada durante 

o transcorrer do projeto. No sexto capítulo serão apresentadas as conclusões pertinentes a esta 

dissertação e as sugestões para trabalhos futuros. 
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II – Diferenças Finitas no Domínio do Tempo 
 

 
 

O conteúdo deste capítulo foi retirado da dissertação de mestrado de Antônio Nunes 

Belém de 2001 [15]. 
 
 
II.1 - Introdução 

 
 

 O método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD) é um dos métodos 

numéricos mais populares para a solução de problemas envolvendo transitórios 

eletromagnéticos [2-4]. Desde sua formulação por Yee em 1966, ele continua a expandir-se 

em áreas de atuação à medida que o custo numérico inerente decresce pelo avanço dos 

recursos computacionais. 

O método FDTD consiste-se em uma técnica de solução direta para as equações de 

Maxwell no formato diferencial e no domínio do tempo. O método é baseado na amostragem 

volumétrica de um campo elétrico E e magnético H desconhecidos, rodeados pelo domínio 

(ambiente) de interesse em um determinado período de tempo. A amostragem espacial é 

realizada de tal forma que a periodicidade destas amostras seja suficientemente menor do que 

o comprimento de onda associado à freqüência mais alta do espectro (significativo) do sinal 

sendo transmitido. Obviamente que esta amostragem também tem que estar relacionada ao 

refinamento necessário à caracterização dos aspectos geométricos do problema. Porém, para 

variações geométricas muito menores do que o comprimento de onda (onde o refinamento da 

grade espacial realmente se faria necessário), os efeitos associados são desprezíveis e, 

conseqüentemente, o fator determinante é o próprio comprimento de onda da maior 

freqüência significativa do sinal. Tipicamente, 10 a 20 amostragens por comprimento de onda 

são necessárias para garantir estabilidade numérica ao algoritmo [2].  

Para simulações onde a região modelada estende-se ao infinito, utilizam-se condições 

de contorno especiais para a limitação do domínio computacional. Atualmente, as mais 

utilizadas são planos condutores (elétricos ou magnéticos) perfeitos, dependendo do grau de 

simetria do problema [1] ou, em situações mais gerais, o PML proposto por Berenger [5]. 

Desta maneira pode-se limitar o domínio (espacial) computacional de interesse e minimizar a 

introdução de reflexões espúrias. Fenômenos tais como indução de corrente em superfícies, 

espalhamento, acoplamento mútuo, penetração em aberturas e excitação em cavidades são 
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modelados com a utilização das equações de Maxwell, discretizadas e dispostas 

adequadamente conforme a técnica FDTD. A consistência da modelagem desses fenômenos é 

geralmente assegurada se suas variações temporal e espacial são bem resolvidas pelo processo 

de amostragem no tempo e espaço [2]. 

 
 
II.2 – O Médoto FDTD de Yee 

 

 

O método proposto por Yee em 1966 [1] para implementar numericamente as 

equações de Maxwell na forma diferencial e no domínio do tempo possibilitou a resolução de 

diversos problemas, possibilitando uma fácil compreensão física do que ocorre na propagação 

de ondas eletromagnéticas (através da possibilidade de uma visualização gráfica dos 

resultados).  

Yee posicionou o campo elétrico e magnético de forma que sempre houvesse, em um 

dado plano, quatro componentes de um dos campos (elétrico ou magnético) circulando ao 

redor de uma componente perpendicular do outro campo. Isto de certa forma impõe a natureza 

solenoidal do campo eletromagnético imposta pelas equações de Gauss, em regiões onde não 

há acúmulo de carga [2]. Para que isso fosse possível em um espaço tridimensional, Yee 

utilizou-se de um cubo (grade retangular). Posicionando as componentes do campo elétrico na 

metade das arestas do cubo e as do campo magnético no centro das faces do mesmo cubo, 

Yee estabeleceu o que mais tarde receberia o nome de cubo de Yee, que é aqui apresentado 

pela Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Cubo de Yee – posicionamento das componentes dos campos 

elétrico e magnético em uma célula (Dx , Dy , Dz) 

 

 

Uma grade formada por cubos de Yee permite posicionar o campo elétrico (E) 

defasado no espaço e no tempo em relação ao campo magnético (H), obtendo-se assim 

equações que, a partir de campos previamente conhecidos (temporalmente), permitem o 

cálculo dos campos “atuais”. Para discretizar as equações diferenciais de Maxwell utilizadas 

em seu algoritmo, Yee utilizou diferenças centradas, tanto para as derivadas temporais como 

para as espaciais, obtendo-se assim equações de segunda ordem de exatidão [1-2]. 

Todas as componentes de E são calculadas e armazenadas para um determinado 

instante de tempo em toda região de interesse utilizando valores de H previamente 

armazenados, e vice-versa. Para tentar exemplificar graficamente este procedimento, a Figura 

2.2 ilustra o procedimento para um caso unidimensional. 
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Figura 2.2 – Posicionamento de Ez e Hy no tempo e espaço para uma 

grade FDTD unidimensional 
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III – Cabos Coaxiais 

 
 

III.1 – Introdução 
 
 

Os cabos coaxiais são formados por quatro partes principais: um condutor interno – 

geralmente um fio de cobre rígido e central, uma camada isolante flexível envolvendo o 

cobre, uma blindagem para o condutor interno com uma malha ou trança metálica e uma capa 

plástica protetora, que protege o condutor externo contra o fenômeno da indução (causada por 

interferências elétricas ou magnéticas externas). 

A composição do cabo coaxial pode ser visualizada nas figuras 3.1 e 3.2 abaixo: 

 

 
Figura 3.1 – Cabo coaxial em visão lateral 

 
 
 

 
Figura 3.2 – Corte de um cabo coaxial – seção transversal 
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O termo "coaxial" surgiu porque o condutor central e a malha de blindagem têm o 

mesmo eixo como mostrado na figura 3.3. 

 
Figura 3.3 – Cabos Coaxiais 

 
 
 
 

III.2 – Aplicações para Cabos Coaxiais 

 

Em termos de impedâncias existem dois tipos de cabos coaxiais que é interessante 

considerar: 75 e 50 Ohms. 

O cabo de 75 Ohms é usado em sistemas de distribuição de TV (CATV). É utilizado 

em sinais digitais e analógicos com redes locais de banda larga e para sinais digitais e 

analógicos com freqüências elevadas, mas sem multiplexação. 

Já o cabo de 50 Ohms é normalmente usado para sinais digitais (sistemas de 

transmissão em banda de base). 

O cabo coaxial além de ser usado na rede telefônica para ligações de longa distância e 

para CATV, é o suporte natural dos sistemas de transmissão, exceto para frequências muito 

elevadas, em que se utilizam fibras ópticas. 

 

 
III.3 – Tipos de Defeitos 

 

Defeitos em cabos coaxiais geralmente são críticos para a integridade do sinal por ele 

transportado. Na figura 3.4 é possível verificar alguns defeitos típicos na estrutura de um cabo 

coaxial [11]. 
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Figura 3.4 – Defeitos típicos em cabos coaxiais. (a) blindagem quebrada. (b) buraco na blindagem. 

(c)Variação / deformação na seção do cabo 

 

Neste projeto serão estudados alguns defeitos em cabos coaxiais envolvendo a falta de 

algum material de sua composição. Na estrutura do cabo coaxial, os materiais serão: o cobre 

(Copper) para o condutor, o Polietileno (PE) para o isolante e o ar que envolve toda a 

estrutura. 

Será definida uma fatia do cabo denominada de anel, e é nesta porção que será 

introduzido o defeito. Este anel representará primeiramente 4% da estrutura total do cabo, ou 

seja, o anel possuirá um comprimento de 1mm para um cabo de 25mm. Posteriormente 

duplicar-se-á o tamanho do anel (2mm) e desta forma o defeito poderá envolver até 8% da 

estrutura. 
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IV – Modelagem Computacional 
 
 

 

IV.1 – Modelo Computacional 

 
O modelo computacional foi criado utilizando-se as medidas e os materiais de um 

cabo coaxial RG-59 real conforme suas especificações técnicas.  Este cabo é basicamente 

formado por cobre e polietileno. Os condutores interno e externo do cabo são feitos de cobre, 

e o isolante de polietileno. A figura 4.1a representa uma seção transversal do cabo onde suas 

medidas podem ser visualizadas: 

- Raio do condutor interno de 1,85 mm 

- Raio do condutor externo de 3,05 mm 

Todo o volume entre os condutores interno e externo é preenchido com o isolante 

polietileno (figura 4.1a, em azul). Também foi criada uma camada com espessura de 0,95mm 

de volume preenchida com ar (figura 4.1a, em verde), com o objetivo de tornar as simulações 

mais próximas da realidade.  

Na figura 4.1b, observa-se as superfícies dos condutores do cabo. Sabe-se que o cabo 

em questão não é oco como no modelo, entretanto, como a propagação da corrente elétrica 

ocorre somente pela superfície do condutor (sinais de alta freqüência), simplificou-se a 

estrutura com o intuito de diminuir o tempo de simulação, não afetando o seu resultado. 

Optou-se por um modelo de cabo com 25mm de comprimento (figura 4.1c) por dois 

motivos. Primeiro, pela dificuldade na criação computacional da estrutura do cabo. E 

segundo, pelo longo tempo que se esperaria para obter um resultado da simulação utilizando o 

software Matlab. 

Na figura 4.1d pode-se visualizar a estrutura do modelo por completo. 
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Figura 4.1 – Dimensões e materiais do modelo do cabo caxial 

 

 

IV.2 – O GID (Geometry and Data) 

 

O software GiD [16] é uma ferramenta computacional gráfica, similar ao sistema CAD 

(Computer Aided Design), usada para definição, preparação e visualização de dados relativos 

a uma simulação numérica. Estes dados incluem definições de geometria, materiais, 

condições e outros parâmetros. Ao se definir a geometria da estrutura (cabo coaxial), o 

programa funcionará similarmente a sistemas CAD (Computer Aided Design). O programa 

também possibilita a discretização da estrutura criada (malha tetraédrica – ver item IV.3.1.5), 

permitindo análises de elementos, volumes e diferenças finitas. Além disso, o programa 

armazena a informação no formato desejado, para utilização em outros programas de 

simulação numérica como, por exemplo, no software Matlab.  

O GiD é um recurso computacional muito útil e versátil, pois possibilita que se 

esquematize com exatidão a geometria da estrutura a ser simulada. Através dele podem ainda 

ser atribuídos os materiais da estrutura e suas condições de contorno (função de excitação e 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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amostras de tensão). Com o GiD, é possível atingir um excelente grau de precisão das 

coordenadas de pontos, linhas, superfícies e volumes da geometria. Além disto, através deste 

software, os materiais atribuídos às partes da estrutura podem ter suas características 

eletromagnéticas completamente definidas, assim como as condições de contorno da situação 

simulada. 

A elaboração dos modelos de cabos é composta por duas fases: pré-processamento e 

pós-processamento. Estas fases serão explicadas no item IV.3. 

 

 

IV.3 – A geometria do Cabo Coaxial utilizando o GID 

 

IV.3.1 – Pré Processamento no GID 

 

A fase de pré-processamento consiste em cinco etapas: 1-Definição do tipo de 

problema; 2-Esquematização da geometria da estrutura; 3-Atribuição dos materiais de cada 

parte da estrutura e do espaço computacional; 4-Atribuição das condições de contorno às 

entidades geométricas e 5-Geração da malha tetraédrica. 

 

IV.3.1.1 - Tipo de Problema 

 

Quando o GiD é utilizado para um determinado tipo de análise, é necessário pré-

definir toda a informação requerida pelo usuário, assim como, o modo como a informação 

final será entregue para a etapa de simulação do problema. Para isso, existem arquivos que 

descrevem condições, materiais, dados gerais, sistemas de unidade, símbolos e inclusive o 

formato de outros arquivos que deverão ser gerados para a simulação. Esta coleção de 

arquivos é chamada de Tipo de Problema (Problem Type), utilizada para configurar o GiD 

para um tipo de análise particular.   

No caso do projeto em questão, o tipo de problema será o FDTD – Finite Difference 

Time Domain. No Gid Para escolher o tipo de problema, deve-se selecionar fdtd no menu 

‘Data-> Problem type’, como mostra a Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Menu de definição do tipo de problema (fdtd) 

 

 

IV.3.1.2 - Geometria 

 

Na construção da geometria da estrutura a ser simulada, é muito importante que a 

hierarquia das identidades geométricas (pontos, linhas, superfícies, volumes – nesta ordem) 

seja sempre respeitada. Ou seja, primeiramente devem ser construídos os pontos, em seguida 

as linhas, depois as superfícies e então os volumes. 

 Para a construção das linhas de contorno do cabo coaxial ideal, o procedimento será o 

descrito abaixo: 

Clicar no menu ‘Geometry-> Create-> Line’ e, em seguida, entrar na linha de 

comando. As linhas são formadas unindo dois pontos utilizando as coordenadas x,y e z. 
A construção do modelo do cabo ideal baseou-se nas medidas do cabo coaxial RG-59. A 

estrutura inicial com suas medidas pode ser verificada na figura 4.3 abaixo: 

Figura 4.3 – Estrutura inicial, criação das linhas do Cabo Ideal 

(1.85,0,0) 

(3.05,25,0)

(4,25,0) 

(3.05,0,0) 

(4,0,0) (1.85,0,0) 
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O próximo passo será a rotação da estrutura acima em torno do eixo y. Para isso 

utiliza-se a função copy do GID com a seguinte configuração conforme a figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 – Função Copy para rotação das linhas laterais sobre o eixo y 

 

Para finalizar as linhas de contorno utiliza-se novamente a função ‘Geometry-> 

Create-> Line’, criando-se os pontos e linhas restantes para que a figura esteja simétrica em 

relação ao seu eixo central. Observar a estrutura  da figura 4.5 abaixo. 

 

 
 

Figura 4.5 – Linhas de contorno do Cabo Coaxial Ideal 
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Antes de criar as superfícies para estrutura deve-se ter certeza que as linhas estejam 

interligadas através dos pontos. Para isso basta selecionar todas as linhas da estrutura e utilizar 

a seguinte função: ‘Geometry-> Create->Intersection-> Multiple lines’ como na figura 4.6. 
 

 
Figura 4.6 – Função do GID para a interseção das linhas 

 

O próximo passo será a criação das superfícies da estrutura do cabo. Isto será feito a 

partir das linhas de contorno. Para criá-las, deverá ser utilizado a função: ‘Geometry-> 

Create->NURBS surface-> By contour’ (figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7 – Função do GID para a criação de superfícies 

 

No GID as superfícies são identificadas pelas cores: magenta (para o contorno da 

superfície) e amarelo (para a profundidade da superfície). A estrutura com suas superfícies é 

mostrada na figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Superfícies do Cabo Coaxial Ideal 

 

Para finalizar a estrutura faltarão ser criados  os volumes. Para isso, a função no GID a 

ser selecionada é ‘Geometry-> Create->Volume-> By contour’, conforme mostrado na 

figura 4.9 abaixo. 

 

 
Figura 4.9 – Função do GID para a criação do volume 

 

No GID o volume é identificado pela cor azul claro. A estrutura já com o volume é 

mostrada na figura 4.10 abaixo. 

 
Figura 4.10 – Volume do Cabo Coaxial Ideal 
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IV.3.1.3 – Materiais 

 

Para se atribuir os materiais às partes da estrutura a ser simulada, deve-se clicar no 

menu ‘Data-> Materials’ (figura 4.11).  

 

 
Figura 4.11 – Atribuição de Materiais no GID 

 

Para o tipo de problema fdtd, existirá inicialmente apenas o AR como material. Outros 

materiais devem ser adicionados da seguinte maneira: 

Para o cabo coaxial, além do ar, deverão ser criados dois materiais, o isolante e o 

condutor. Como isolante foi escolhido o Polietileno (aqui representado pela sigla PE), já para 

o condutor a escolha se deu pelo cobre (Copper). 

Abaixo (figura 4.12) é mostrado o processo para se criar o material Cobre (Copper). 
 

 
Figura 4.12 – Criação do material Cobre no GID 

 

Cria-se o nome do material e em seguida insere-se suas características. 

Os materiais utilizados e suas características eletromagnéticas podem ser visualizados 

na tabela 1 abaixo: 

 

 materiais 
Característivas Ar Condutor - Cobre (Copper) Isolante - Polietileno (PE) 

Permissividade Elétrica (x,y,z) 1 1 2,3 
Condutividade Superficial (S) 1/377 191,4 sqrt(2,3)/377 

Tabela 1 – Materiais utilizados e características eletromagnéticas 
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Na figura 4.13 abaixo é possível visualizar a estrutura em quatro momentos distintos: 

 

• a) Visualização do cabo após a aplicação do material Ar (volume envolvendo a 

estrutura); 

• b) Visualização do cabo após a aplicação do material Cobre (superfície condutora); 

• c) Visualização do cabo após a aplicação do material Polietileno (volume isolante); 

• d) Visualização do cabo após todos os materiais serem aplicados (diferenciado por 

cores). 

 

 
Figura 4.13 – Cabo Coaxial Ideal com seus materiais 

 

 

IV.3.1.4 – Condições de Contorno 

 

As condições de contorno englobam a FONTE de excitação a ser aplicada e as 

amostras de TENSÃO necessárias para processamento e cálculo no GiD, bem como na 

simulação no software Matlab. 

A excitação aplicada na estrutura é uma fonte de corrente com forma de onda 

pulsosenoidal, cujas amplitudes em seu espectro decaem com o aumento da freqüência, a 

partir de 3/2.T, sendo T o período do pulso ( 25 nanossegundos ). O valor de pico da fonte é 

de 1 A. Esta fonte está descrita no programa pulse.m, do Matlab. A forma de onda desta 

corrente e seu espectro de freqüências são apresentados na figura 4.14. 

a) Material: Ar  b) Material: Cobre  c) Material: Polietileno 

d) Todos os materiais 
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Figura 4.14 – Forma de onda e espectro de freqüências da corrente de excitação 

 

 

O cálculo do tempo de duração da fonte de excitação é dado em função da freqüência 

de interesse da análise. Um tempo T adequado para uma análise confiável dentro de uma faixa 

de interesse, para uma freqüência máxima fm, conforme a equação (4.1) abaixo é: 

 

                                       (4.1) 
 

 

Para se aplicar estas condições a função utilizada no GID é: ‘Data->Conditions’ 

(figura 4.15). 

 

 

 
Figura 4.15 – Aplicação das condições de contorno 
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Em seguida insere-se a fonte de excitação na linha que conecta os dois condutores, 

interno e externo, em uma das extremidades do cabo (figura 4.16). 

 

 

 
Figura 4.16 – Inserção da fonte de excitação 

 

 
Também insere-se as amostras de tensão nas linhas que conectam os condutores 

interno e externo, em cada extremidade do cabo (figura 4.17). 

 

 
Figura 4.17 – Inserção das amostras de tensão 

 

 

IV.3.1.5 – Geração da Malha Tetraédrica 

 

A malha tetraédrica refere-se a discretização da estrutura e é gerada após as 

atribuições dos materiais e das condições de contorno, explicadas anteriormente.  
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Inicialmente, deve-se estabelecer as entidades (linhas, superfícies e volumes) para as 

quais o software deve gerar elementos (linhas e tetraedros) de malha de discretização da 

estrutura. Para seleção das linhas a serem discretizadas, clica-se no menu ‘Meshing-> Mesh 

criteria-> Mesh-> Lines’ e, em seguida, selecionam-se as linhas onde foram atribuídas 

condições de contorno, isto é, as linhas onde foram atribuídas a FONTE e as amostras de 

TENSÃO. 

Depois disto, clica-se no menu ‘Meshing-> Mesh criteria-> Mesh-> Surfaces’ e 

selecionam-se as superfícies da estrutura esquematizada onde foi atribuído algum material ou 

alguma condição 

 A geração da malha é concluída clicando-se no menu ‘Meshing-> Generate’. O 

software GID esquematiza a malha tetraédrica e apresenta um relatório (figura 4.18) com o 

número de elementos (linhas, triângulos, tetraedros e nós) gerados. 

 
Figura 4.18 – Relatório após a geração da malha tetraédrica 

 

Finalizando o processo, a malha pode ser visualizada como na figura 4.19. 

 

 
Figura 4.19 – Malha Tetraédrica do Cabo Coaxial Ideal 
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IV.3.2 – Pós-Processamento no GID 

 

Constitui-se dos cálculos realizados pelo GiD e do processamento matemático 

realizado pelo Matlab. 

 
 

IV.3.2.1 – Cálculos no GID 
 

Após a geração da malha de discretização da estrutura, deve-se clicar no GID no menu 

‘Calculate-> Calculate’. E em seguida aguardar que o programa processe os cálculos.  

Como conseqüência desta fase de cálculos do GiD, o programa criará três arquivos 

relacionados à fonte de excitação, o tipo de problema (fdtd) e à estrutura do cabo. Estes 

arquivos são fundamentais para simulação dos resultados no Matlab.  
 

IV.3.2.2 – Processamento Matemático no Matlab 

 

No software Matlab acontecerá o processamento matemático. Digita-se o comando 

fdtd, no programa Matlab, aberto no diretório com o nome do projeto (arquivo que tem a 

extensão .gid). O Matlab, na medida em que realiza os cálculos, mostra o tempo de 

enumeração dos índices dos elementos das matrizes de aresta (numbering, matrices), e o 

tempo total para realizar os cálculos dos campos (loop). 

 

 

IV.4 – Construção do Modelo Genérico para cabos com defeito 

 

Para criar o modelo genérico para cabos com defeito, foi necessário criar uma 

adaptação no modelo do cabo ideal. Para isso, foram criados dois modelos com anéis de 1mm 

e 2mm de espessura, localizados na metade do cabo com relação ao seu comprimento. São 

nestes anéis que serão aplicados os defeitos, como por exemplo, a retirada de materiais como 

o cobre e o polietileno e a substituição destes pelo ar.  

 

As figuras 4.20 e 4.21 demonstram como foram criadas essas estruturas.  
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Figura 4.20 – Modelo Genérico anel de 1mm. a) Linhas de contorno. b) Estrutura pronta com superfícies e 

volumes 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.21 – Modelo Genérico anel de 2mm. a) Linhas de contorno. b) Estrutura pronta com superfícies e 

volumes 

 

a) b) 

a) b) 
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V – Simulações e Resultados 

 
 

As simulações do projeto envolveram dois softwares: o GID para a modelagem 

computacional e o Matlab para cálculo das tensões ao longo da malha tetraédrica e geração 

dos gráficos de tensão e corrente. 

Quanto às estruturas, foram criadas vários modelos de cabos coaxiais, sendo que para 

cada geometria desenvolvida, alguma imperfeição foi introduzida. 

Inicialmente foi definido o cabo coaxial ideal. Toda a sua estrutura foi descrita passo a 

passo utilizando o software GID no item IV (Modelagem Computacional), desde a sua 

geometria, materiais aplicados, condições de contorno e a construção da malha tetraédrica. 

O cabo ideal foi escolhido como parâmetro de comparação para o estudo do 

comportamento dos cabos imperfeitos submetidos a um pulso de excitação. 

 

 

V.1 – Cabo Coaxial com Defeitos – Modelos Genéricos 
 

 

Os modelos genéricos foram construídos de duas maneiras diferentes: Defeitos 

abrangendo 1mm e 2mm do total dos 25mm da estrutura. 

Para isso teve-se que reestruturar o modelo do cabo ideal conforme a figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1 – Cabos coaxiais com defeitos – Modelos Genéricos com os anéis de 1mm e 2mm 

Observação: Nas figuras foi retirado o invólucro de ar para facilitar a visualização 
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Os nomes para os cabos foram escolhidos de acordo o tipo de imperfeição aplicado no 

anel para os modelos genéricos. Para facilitar a nomenclatura e praticidade de identificação 

dos cabos defeituosos seus nomes foram simplificados e serão devidamente explicados 

(estrutura e simulação) para cada um dos sub-itens deste capítulo.  

Segue abaixo a lista de nomes de todos os cabos coaxiais utilizados durante as 

simulações: 

 Cabo Coaxial Ideal; 

 Cabo Anel 1mm Condutor Dentro Ar; 

 Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar; 

 Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar 

Invertido; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar 

Invertido, Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar 

Invertido, Metade Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, 

Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, 

Metade Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Metade Isolante Ar; 

 Cabo Anel 1mm Todo Ar; 

 Cabo Anel 2mm Condutor Fora Ar; 

 Cabo Anel 2mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar; 

 Cabo Anel 2mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar 

Invertido; 

 Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar; 
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 Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, 

Isolante Ar; 

 Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar; 

 Cabo Anel 2mm Todo Ar; 

 Cabo Anel 2mm Isolante Ar; 

 Cabo Anel 2mm Metade Isolante Ar. 

   

 
V.2 – Cabo Coaxial Ideal 

 

 A construção do cabo coaxial ideal foi descrita passo a passo no item IV (Modelagem 

Computacional). 

 A sua estrutura geométrica incluindo as linhas de contorno, superfícies (magenta e 

amarelo) e volumes (azul claro), assim como a disposição dos materiais está evidenciada na 

figura 5.2 abaixo: 

 

 
Figura 5.2 – Cabos Coaxial Ideal – estrutura geométrica e materiais 

 

Após a aplicação das condições contorno (fonte de excitação e amostras de tensão) e a 

geração da malha tetraédrica (explicadas no capítulo IV) tem-se o resultado da simulação no 

Matlab, mostrado na figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Cabos Coaxial Ideal – Resultado da simulação no Matlab 

 

 Nesta simulação (figura 5.3) é possível verificar as ondas das amostras de tensão 

aplicadas nas extremidades do cabo. Em azul, pode-se observar a onda da amostra de tensão 

aplicada na extremidade inicial do cabo, ou seja, onde está situada a fonte de corrente de 

excitação. Já em verde, observa-se a onda da amostra de tensão na outra extremidade do cabo 

(ver figura 4.17).  

 Este resultado (caso ideal), conforme mencionado anteriormente será utilizado a título 

de comparação com os resultados obtidos com as simulações envolvendo os cabos com 

defeitos. 

 

V.3 – Cabo Anel 1mm Condutor Dentro Ar 

 

 O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado na superfície 

do condutor (cobre) interno. No lugar do cobre foi introduzido o material ar. Esta condição 

simula o caso em que há um rompimento do condutor interno, no caso a retirada do anel de 

cobre interno. É possível observar este defeito na figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Composição da estrutura do cabo “Anel 1mm Condutor Dentro Ar” 

 

 Na figura 5.5 verifica-se o resultado da simulação fornecida pelo Matlab.  

Em comparação com a simulação com o caso ideal (figura 5.3) é possível visualizar 

uma região problemática já que o sinal de tensão sofrerá uma deformação em virtude do 

defeito aplicado. Esta região será chamada de Região de Perturbação. 

 

 
Figura 5.5 – Cabos Coaxial “Cabo Anel 1mm Condutor Dentro Ar” – Gráfico da simulação do Matlab 

 

 

Substituição do Cobre pelo Ar 
na superfície interna do anel 

Região de Perturbação
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Já na figura 5.6, o gráfico da simulação do caso Ideal (figura 28) foi sobreposto a esta 

última simulação. A intenção aqui é uma comparação visual a fim de perceber o 

comprometimento da performance do sinal quando da introdução do defeito.  Pode-se 

observar, tanto neste gráfico (figura 5.6) como nos outros, que após a região de perturbação, 

há pequenas ondulações. Elas ocorrem devido a pequenos descasamentos de impedâncias que 

ocorrem nas extremidades dos cabos causando, assim, essas ressonâncias. 

 

 
Figura 5.6 – Sobreposição do gráfico do caso ideal (linhas em vermelho e azul piscina) 

 

  

A figura 5.8 foi obtida da diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito e 

a do caso ideal. Aplicou-se essa diferença somente entre os seus sinais refletidos. A razão para 

isso é que, ao se introduzir um defeito no cabo, a reflexão do sinal como resposta a uma fonte 

de excitação terá um comportamento diferente do medido para o caso ideal. 

 Neste caso, a intenção será analisar essa diferença. Para isso, criou-se uma variável 

diferença “Vd” (apenas sinal refletido) no Matlab representado pela equação (5.1) abaixo, 
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                               Vd  = V1 – V2                                                     (5.1) 

 

Onde, V1 é o sinal de tensão refletida no cabo com defeito e V2 o sinal de tensão 

refletida no ideal. 

Este gráfico (figura 5.8) pode ser considerado o mais importante já que define o tipo 

de defeito introduzido. Além disso, é através dele que se pode calcular a localização do 

defeito. 

Observando o gráfico da figura 5.8, é possível realizar algumas conclusões sobre o 

defeito. No caso da figura 5.4 (retirada do cobre interno no anel), sabe-se que o defeito 

encontra-se exatamente na metade do cabo de 25 mm, ou seja aos 12,5 mm de comprimento 

do cabo. 

Para o cabo coaxial temos:  - Er = 2,3 (permissividade elétrica) 

    - c = 3 x 108 m/s     (velocidade da luz no vácuo) 

A velocidade (v) de propagação da onda no cabo: 

                                              v = c / √Er                                                     (5.2) 

     

Assim,    v ≈  2 x 108 m/s      

 

Pelo esquema abaixo tem-se:  

    
 

  - Ld (posição do defeito) = 12,5mm  

- ∆t = tempo que a onda percorre para chegar ao defeito e voltar (ns) 

- L = 2 x Ld = 25mm 

 

∆t  =  L / v                                           (5.4) 

∆t  = 25 mm / 2 x 108   

∆t = 0,125 ns 

(5.3)
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Deve-se considerar também o tempo de atraso (transitório) para o pico da fonte de 

excitação (∆ti) que também é de 0,125ns, como representado em vermelho na figura 5.7. 

 
Figura 5.7 – Atraso para a corrente de excitação chegar ao seu pico 

 

Assim, o tempo para a onda de tensão percorrer o cabo e refletir depois de encontrar o 

defeito somado ao tempo para a fonte de excitação chegar ao seu valor máximo (pico) será 

denominado de tr (tempo mostrado no gráfico da figura 5.8). 

tr = ∆t + ∆ti                                                 (5.5) 

tr = 0,25 ns 
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Figura 5.8 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

 O eixo de tensão no gráfico da figura 5.8 acima foi normalizado para que o leitor 

possa ter uma idéia da porcentagem refletida do sinal de tensão devido ao defeito aplicado. 

Neste caso nota-se (observando o pico de tensão) que a reflexão foi de aproximadamente 45% 

do sinal incidente.  

 O procedimento descrito acima para o caso do cabo “Cabo Anel 1mm Condutor 

Dentro Ar” será o mesmo utilizado para todos os outros modelos / simulações.  Além disso, 

os itens V.4, V.5, V.6 e V.19, terão a mesma forma de onda quando da simulação da 

diferença, porém suas amplitudes de tensão serão diferentes o que tornará cada caso único.  

 

V.4– Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar 

 

 O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado na superfície 

do condutor (cobre) de fora ou externo. No lugar do cobre foi introduzido o material ar. 

Novamente, esta condição simula o caso em que há um rompimento do condutor, entretanto, 

neste caso para a parte externa.  

É possível observar este defeito na figura 5.9 do cabo. 

 

tr 

45% de reflexão
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Figura 5.9 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Condutor Fora Ar” 

  

 

Na figura 5.10 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

Novamente verifica-se facilmente a região de Perturbação. 

 

 

 
Figura 5.10 – Cabos Coaxial "Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar" - Gráfico da simulação do Matlab  

Região de Perturbação

Substituição do Cobre pelo Ar 
na superfície externa do anel 
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A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.11). 
 

 
Figura 5.11 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal  

 

Para este cabo “Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar”, as simulações foram semelhantes 

as do cabo “Cabo Anel 1mm Condutor Dentro Ar” (item V.3). Isto pode ser explicado pelo 

fato do defeito introduzido ser o mesmo, ou seja, retirada do condutor de cobre, sendo a única 

diferença que no caso deste a retirada se deu na porção interna e daquele na externa. Porém 

dessa vez, a reflexão foi de aproximadamente 32,5% do sinal incidente. 

 

 
V.5– Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar Isolante Ar 

 

 O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado na superfície 

do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.12). No lugar do cobre foi introduzido o 

material ar. O mesmo acontece para o isolante (polietileno), sendo este totalmente retirado e 

substituído pelo ar na porção do anel.  
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Figura 5.12 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Condutor Fora Ar Isolante Ar” 

 

 

Na figura 5.13 abaixo é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.13 – Cabos Coaxial " Anel 1mm Condutor Fora Ar Isolante Ar " - Gráfico da simulação do 

Matlab 

Retirada do PE 

Substituição do Cobre pelo Ar 
na superfície externa do anel 

Região de Perturbação
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A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.14): 

 

 
Figura 5.14 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Conforme o gráfico da figura 5.14, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 32,5% 

do sinal incidente. Comparando com o item V.4 pode-se verificar que a substituição do 

isolante pelo ar na porção do anel de 1mm não apresenta diferenças visuais para ambos os 

gráficos. 

Conclui-se, portanto, que a retirada do isolante na porção do anel de 1mm não 

apresenta resultados visíveis e desta forma o método aplicado não é eficaz para estes casos.  

 

 

V.6– Cabo Anel 1mm Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar 

 

 O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado na superfície 

do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.15). No lugar do cobre foi introduzido o 

material ar. O mesmo acontece para metade do isolante (polietileno) na porção especificada 

do anel.  
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Figura 5.15 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar” 

 

 

Na figura 5.16 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.16 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.17). 

Substituição do Cobre pelo Ar na 
superfície externa do anel 

Substituição do PE pelo Ar 
na metade do volume do 

isolante na porção do anel 

Região de Perturbação
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Figura 5.17 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

 Novamente chega-se a mesma conclusão do item anterior (V.5). 

 

V.7– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado apenas na 

metade da superfície do condutor (cobre) de dentro ou interno (figura 5.18). No lugar do 

cobre foi introduzido o material ar. Esta condição simula o caso em que há um rompimento na 

metade do condutor interno na porção do anel. É possível observar este defeito na figura do 

cabo abaixo: 

 
Figura 5.18 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar" 

Substituição do Cobre pelo ar 
na metade da superfície interna 
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Na figura 5.19 abaixo é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este 

cabo. 

 

 
Figura 5.19 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.20). 

 

 
Figura 5.20 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

Região de Perturbação
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Neste caso, pode-se observar no gráfico da figura 5.20 que a reflexão foi de 

aproximadamente 12,5% do sinal incidente. Além disso, sua forma de onda é diferente das 

ocorridas anteriormente. Se compararmos este gráfico com a duração e forma do pulso de 

corrente de excitação, percebe-se que quando a corrente está crescendo para alcançar seu pico, 

a onda de tensão da diferença é positiva, quando a corrente alcança seu pico, a tensão da 

diferença é zero e quando a corrente diminui, a onda tensão da diferença é negativa. Essa 

característica é típica de uma derivação. Portanto, o cabo em questão, provavelmente sofreu 

mudanças de caráter indutivo no seu comportamento. 

 

 V.8– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar 

 

 O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.21). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Observa-se que todo o defeito ocorre em apenas em um 

lado do anel. 

 

 

    
Figura 5.21 – Composição da estrutura do cabo “Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade 

Condutor Fora Ar” 

 

Na figura 5.22 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

Substituição do Cobre pelo 
Ar tanto na metade da 

superfície externa quanto na 
interna do anel. Mesmo lado 
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Figura 5.22 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.23). 

 

 
Figura 5.23 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Neste caso reflexão foi de aproximadamente 17% do sinal incidente. Em comparação 

com o item anterior (V.7) a reflexão foi maior pois a retirada do condutor envolveu tanto a 

parte interna quanto a externa. 

Região de Perturbação
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V.9– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar 

Invertido 

 

 Este caso é idêntico ao anterior (Cabo Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade 

Condutor Fora Ar), sendo a única diferença o fato de o defeito ocorre em lados opostos do 

anel (figura 5.24).  

 

 
Figura 5.24 – Composição da estrutura do cabo " Anel 1mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade 

Condutor Fora Ar Invertido" 

 

Na figura 5.25 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.25 – Gráfico da simulação do Matlab 

Substituição do Cobre pelo Ar 
tanto na metade da superfície 
externa quanto na interna do 

anel. Lados opostos 

Região de Perturbação
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A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.26). 

 

 
Figura 5.26 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

 Neste caso, a reflexão foi de aproximadamente 22% do sinal incidente. É interessante 

notar que a única diferença em relação ao item anterior (V.8) é que a retirada do material 

cobre (metade da porção de fora e metade da porção de dentro) não se deu do mesmo lado do 

cabo. E isto resultou em um aumento de 5% na reflexão do sinal. 

 

V.10– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado apenas na 

metade da superfície do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.27). No lugar do cobre 

foi introduzido o material ar. Esta condição simula o caso em que há um rompimento na 

metade do condutor externo na porção do anel. 
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Figura 5.27 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar " 

 

Na figura 5.28 abaixo é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este 

cabo. 

 

 
Figura 5.28 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.29). 

Substituição do Cobre pelo ar 
na metade da superfície externa

Região de Perturbação
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Figura 5.29 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Neste caso, a reflexão foi de aproximadamente 8,5%. Em comparação com o item V.7 

(reflexão de 12,5%) conclui-se que o defeito presente no condutor de dentro apresenta uma 

influência maior na performance do cabo. 

 

V.11– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Isolante Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado na metade da 

superfície do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.30). No lugar do cobre foi 

introduzido o material ar. O ar também foi introduzido no lugar do isolante (polietileno) na 

porção especificada do anel. 

 

 

 
Figura 5.30 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Isolante Ar" 

Substituição do Cobre pelo Ar na 
metade da superfície externa do anel Substituição do PE pelo Ar 

na metade do volume do 
isolante na porção do anel 
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Na figura 5.31 abaixo é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.31 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.32). 

 

 
Figura 5.32 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Neste caso, a reflexão foi de aproximadamente 12,5%. 
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V.12– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar 

Invertido, Isolante Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.33). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Observa-se que o defeito ocorre em lados opostos do 

anel. O ar também foi introduzido no lugar do isolante (polietileno) na porção especificada do 

anel. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.33 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor 

Dentro Ar Invertido, Isolante Ar” 

 

 

Na figura 5.34 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

Substituição do Cobre pelo Ar tanto na 
metade da superfície externa quanto na 

interna do anel. Lados opostos 

Substituição do PE pelo Ar 
no volume do isolante na 

porção do anel 
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Figura 5.34 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.35). 

 

 
Figura 5.35 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

 Neste caso, a reflexão foi de aproximadamente 23%, Caso muito semelhante ao item 

V.9. Este caso comprova que a retirada do isolante na porção do anel de 1mm não é 

identificado de maneira adequada através do método adotado neste projeto. 
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V.13– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar 

Invertido, Metade Isolante Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.36). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Observa-se que o defeito ocorre em lados opostos do 

anel. O ar também foi introduzido para metade do isolante (polietileno) na porção 

especificada do anel. 

 

 

 

 
Figura 5.36 – Composição da estrutura do cabo "Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor 

Dentro Ar Invertido, Metade Isolante Ar" 

 

Na figura 5.37 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.37 – Gráfico da simulação do Matlab 

Substituição do PE pelo Ar na 
metade do volume do isolante 

na porção do anel 

Substituição do Cobre pelo Ar tanto na 
metade da superfície externa quanto na 

interna do anel. Lados opostos 
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A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.38). 

 

 
Figura 5.38 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Neste caso, a reflexão foi de aproximadamente 23% como no caso do item V.12 anterior. 

 

V.14– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, 

Isolante Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.39). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Observa-se que todo o defeito ocorre em apenas em um 

lado do anel. O ar também foi introduzido no lugar do isolante (polietileno) na porção 

especificada do anel. 
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Figura 5.39 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.40 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.40 –Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.41). 

 

 

Substituição do Cobre pelo Ar tanto na 
metade da superfície externa quanto na 

interna do anel. Mesmo lado 

Substituição do PE pelo 
Ar no volume do isolante 

na porção do anel 
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Figura 5.41– Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Assim, a reflexão foi de aproximadamente 19%. Percebe-se agora que os materiais 

condutores foram retirados do mesmo lado do cabo, em comparação com o item V.12. que 

obteve 23% de reflexão. 

 

 

V.15– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, Metade 

Isolante Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.42). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Observa-se que todo o defeito ocorre em apenas em um 

lado do anel. O ar também foi introduzido para metade do isolante (polietileno) na porção 

especificada do anel. 
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Figura 5.42 – Composição da estrutura do cabo 

 

 

Na figura 5.43 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.43 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.44). 

 

Substituição do Cobre pelo Ar tanto na 
metade da superfície externa quanto na 

interna do anel. Mesmo lado 

Substituição do PE pelo 
Ar na metade do volume 
do isolante na porção do 

anel 
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Figura 5.44 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

A reflexão foi de aproximadamente 17,5%. Percebe-se, novamente, que os materiais 

condutores foram retirados do mesmo lado do cabo, em comparação com o item V.13. que 

obteve 23% de reflexão. 

 

V.16– Cabo Anel 1mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 1mm deste cabo coaxial é encontrado apenas na 

metade da superfície do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.45). No lugar do cobre 

foi introduzido o material ar. O ar também foi introduzido para metade do isolante 

(polietileno) na porção especificada do anel. 
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Figura 5.45 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.46 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.46 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.47). 

 

Substituição do Cobre pelo 
Ar na metade da superfície 

externa do anel 

Região de Perturbação 

Substituição do PE 
pelo Ar na metade do 
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Figura 5.47 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

A reflexão, para este caso, foi de aproximadamente 10,5%.  Comparando este 

resultado com o do item V.6, pode-se concluir que a retirada de material no condutor de fora 

do anel influencia muito na performance do cabo. 

 

V.17– Cabo Anel 1mm Isolante Ar 

 

O ar foi introduzido no lugar do isolante (polietileno) na porção especificada do anel 

(figura 5.48). 

 

 

 
Figura 5.48 -Composição da estrutura do cabo 

Substituição do PE pelo Ar 
no volume do isolante na 

porção do anel 
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Na figura 5.49 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.49 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.50). 

 

 
Figura 5.50 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

  

Neste caso, a reflexão foi de apenas 5%, confirmando a afirmação de que para casos 

que afetam o isolante, no anel de 1mm, o método não é muito eficaz para detecção deste tipo 

de defeito. 
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V.18– Cabo Anel 1mm Metade Isolante Ar 

 

O ar foi introduzido para metade do isolante (polietileno) na porção especificada do 

anel (figura 5.51). 

 

 

 

 
Figura 5.51 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.52 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.52 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

 

Substituição do PE pelo Ar 
na metade do volume do 

isolante na porção do anel 

Região de Perturbação 
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A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.53). 

 

 
Figura 5.53 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

A reflexão foi de aproximadamente 2,4%. Comparando com o item V.17 anterior 

observa-se que a porcentagem refletida é proporcional à quantidade de material isolante 

retirado. Além disso, tanto na figura 5.53 quanto 5.50, podem-se verificar oscilações 

relativamente consideráveis entre 0,3 e 0,5ns que poderão dificultar ainda mais a 

caracterização deste tipo de defeito. 

 

V.19– Cabo Anel 2mm Condutor Fora Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 2mm deste cabo coaxial é encontrado na superfície 

do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.54). No lugar do cobre foi introduzido o 

material ar. Novamente, esta condição simula o caso em que há um rompimento do condutor, 

entretanto, neste caso para a parte externa.  
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Figura 5.54 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.55 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.55 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.56). 
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Figura 5.56 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Conforme o gráfico da figura 5.56, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 48% 

do sinal incidente. Comparando com o item V.4 pode-se verificar que, agora utilizando o cabo 

com o anel de 2mm, a reflexão é muito mais significativa. Isto acontecerá analogamente para 

os casos seguintes em que foi utilizado o cabo com o anel de 2mm. 

 

 

 

V.20– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 2mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.57). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Observa-se que todo o defeito ocorre em apenas em um 

lado do anel. 
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Figura 5.57 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.58 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.58 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.59). 

 

Região de Perturbação 
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Figura 5.59 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Neste caso, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 22% do sinal incidente.  

 

V.21– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Dentro Ar, Metade Condutor Fora Ar 

Invertido 

 

O defeito introduzido no anel de 2mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.60). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Neste caso o defeito ocorre em lados opostos do anel. 

 

 

 
Figura 5.60 – Composição da estrutura do cabo 

Substituição do Cobre pelo Ar tanto na 
metade da superfície externa quanto na 

interna do anel. Lados opostos 
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Na figura 5.61 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.61 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.62). 

 

 
Figura 5.63 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

A reflexão do sinal foi de aproximadamente 31% do sinal, sendo 9% mais incidente do 

que no caso do anel de 1mm (ver item V.9). 
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V.22– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 2mm deste cabo coaxial é encontrado apenas na 

metade da superfície do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.64). No lugar do cobre 

foi introduzido o material ar. Esta condição simula o caso em que há um rompimento na 

metade do condutor externo na porção do anel. É possível observar este defeito na figura do 

cabo abaixo: 

 

 
Figura 5.64 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.65 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.65 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

 

Substituição do Cobre pelo ar na 
metade da superfície externa 

Região de Perturbação 
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A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.66). 

 
 

 
Figura 5.66 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Neste caso, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 14% do sinal incidente.  

 

V.23– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Condutor Dentro Ar, 

Isolante Ar 

 

O defeito introduzido no anel de 2mm deste cabo coaxial é encontrado tanto na 

metade de dentro quanto na de fora da superfície do condutor de cobre (figura 5.67). No lugar 

do cobre foi introduzido o material ar. Observa-se que todo o defeito ocorre em apenas em um 

lado do anel. O ar também foi introduzido no lugar do isolante (polietileno) na porção 

especificada do anel. 
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Figura 5.67 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.68 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.68 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.69). 
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Figura 5.69 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

Neste caso, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 24% do sinal incidente.  

 

V.24– Cabo Anel 2mm Metade Condutor Fora Ar, Metade Isolante Ar 
 

O defeito introduzido no anel de 2mm deste cabo coaxial é encontrado apenas na 

metade da superfície do condutor (cobre) de fora ou externo (figura 5.70). No lugar do cobre 

foi introduzido o material ar. O ar também foi introduzido para metade do isolante 

(polietileno) na porção especificada do anel. 

 

 

 

 
Figura 5.70 – Composição da estrutura do cabo 

Substituição do Cobre pelo 
Ar na metade da superfície 

externa do anel 

Substituição do PE 
pelo Ar na metade do 
volume do isolante na 

porção do anel 
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Na figura 5.71 é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.71 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.72). 

 

 
Figura 5.72 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

Neste caso, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 17% do sinal incidente.  

Região de Perturbação 



 86

V.25– Cabo Anel 2mm Isolante Ar 

 

O ar foi introduzido no lugar do isolante (polietileno) na porção especificada do anel 

(figura 5.73). 

 

 

 
Figura 5.73 – Composição da estrutura do cabo 

 

Na figura 5.74 abaixo é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.74 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

Substituição do PE pelo Ar 
no volume do isolante na 

porção do anel 
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A diferença entre as tensões V1 e V2(figura 5.75). 

 

 
Figura 5.75 – Diferença entre a simulação do cabo com o defeito aplicado e a simulação do caso ideal 

 

Neste caso, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 10% do sinal incidente. 

 

V.26– Cabo Anel 2mm Metade Isolante Ar 

 

O ar foi introduzido para metade do isolante (polietileno) na porção especificada do 

anel (figura 5.76). 

 

 

 
Figura 5.76 – Composição da estrutura do cabo 

 

Substituição do PE pelo Ar 
na metade do volume do 

isolante na porção do anel 
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Na figura 5.77 abaixo é visualizado o resultado da simulação do Matlab para este cabo. 

 

 
Figura 5.77 – Gráfico da simulação do Matlab 

 

A diferença entre as tensões V1 e V2 (figura 5.78). 

 

 
Figura 5.78 – Diferença entre a simulação do cabo coaxial com o defeito aplicado e a simulação do caso 

ideal 

 

 
Neste caso, a reflexão do sinal foi de aproximadamente 4,5% do sinal incidente 
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VI – Conclusão 
 
 
 

A integridade de um cabo coaxial é fundamental para seu uso em sistemas de 

telecomunicações. Este projeto teve como objetivo o estudo de vários defeitos possíveis em 

cabos coaxiais. 

Primeiramente a estrutura do cabo coaxial foi modelada através de um software de 

modelagem computacional denominado GID (Geometry and Data) [16]. Utilizando o método 

FDTD ( Finite Difference Time Domain ), adaptado para a aplicação neste software [12], 

pôde-se inserir todas as características eletromagnéticas de um cabo coaxial real. O cabo 

coaxial RG-59 foi o escolhido como modelo tanto para a estrutura quanto para os materiais 

aplicados. 

Depois de uma série de modelos de cabos coaxiais com seus defeitos, foi utilizado o 

software Matlab para simular o sinal percorrido e refletido no cabo. Feita as simulações pode-

se diferenciar e comparar cada gráfico gerado com o caso do cabo ideal (cabo sem nenhum 

tipo de defeito aplicado). 

Uma das dificuldades encontradas durante a condução deste projeto foi o tempo de 

simulação no Matlab das condições de contorno para a estrutura (fonte de excitação e 

amostras de tensão). Para cada estrutura (total de vinte e cinco) o tempo de simulação foi de 

aproximadamente uma hora. Foi por este motivo que as estruturas dos cabos apresentaram um 

comprimento limitado (25mm de comprimento). 

Após todas as simulações e análises dos gráficos fornecidos pelo Matlab pôde-se 

chegar a algumas conclusões sobre os defeitos: 

- Defeitos localizados na porção do anel de 2mm são mais significativos do que aqueles 

localizados na porção do anel de 1mm e apresentam uma maior porcentagem de 

reflexão do sinal incidente. 

- Os defeitos envolvendo a porção inteira do condutor (tanto interno quanto externo) no 

anel são mais críticos do que aqueles envolvendo apenas parte do condutor na porção 

estudada. 

- Defeitos envolvendo simultaneamente os condutores externo e interno na porção do 

anel apresentam uma maior porcentagem de reflexão do sinal incidente (sendo, 

portanto, mais críticos) do que aqueles situados apenas na parte externa ou interna do 

condutor. 
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- Os defeitos aplicados no condutor interno na porção do anel são mais críticos que 

aqueles aplicados no condutor externo na porção anel. 

- A retirada do isolante na porção do anel (inteira ou parcialmente) produz pouca 

representatividade como um defeito. Em alguns casos é possível verificar alguma 

influência deste defeito, já em outros não. Isto significa que para estes casos o método 

aplicado não foi eficiente. 

- As reflexões para os casos que apresentam vários defeitos simultâneos tendem a se 

somar e desta forma tornam o defeito total mais crítico. 

Como proposta para um próximo trabalho envolvendo o tema “defeitos em cabos 

coaxiais utilizando o método FDTD” a sugestão aqui é a modelagem de cabos coaxiais 

baseados em outros modelos reais (o projeto apresentado utilizou somente o cabo RG-59).  

Seria interessante também a simulação envolvendo cabos com dimensões mais 

próximas da realidade, ou seja, realizar as simulações para comprimentos na ordem de metros 

e não milímetros como os cabos aqui retratados. 
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