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ANALISADORES DE ESPECTRO OU MEDIDORES DE POTÊNCIA
(57) Resumo: O OBJECTIVO É MEDIR O ATRASO ENTRE O INSTANTE DE INÍCIO DA MEDIÇÃO (A8) ENTRE DOIS
OU MAIS ANALISADORES DE ESPECTRO (AS) COM BASE NA POTÊNCIA MEDIDA EM CADA UM USANDO UMA
RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE AS DUAS GRANDEZAS. ESTE MÉTODO DE MEDIDA DE TEMPO
IMPLICA A INJECÇÃO EM CADA AS DE DOIS SINAIS ASK (AMPLITUDE SHIFT KEYING EM INGLÊS)
SINCRONIZADOS E IDÊNTICOS, CADA UM MODULADO POR UMA ONDA QUADRADA DE FACTOR DE SERVIÇO
(DUTY CYCLE EM INGLÊS) DE 50%. ESTE MÉTODO É VÁLIDO PARA O CASO TAMBÉM DE CORRENTE
CONTÍNUA (CC), EM VEZ DE INJECTAR UM SINAL ASK (RÁDIO FREQUÊNCIA (RF) /MICROONDAS) É
INJECTADA UMA ONDA QUADRADA E A POTÊNCIA É MEDIDA POR UM MEDIDOR DE POTÊNCIA CC COM
DISPARO.

R E S U M O

Método para determinar o atraso entre as medições em
dois ou mais Analisadores de Espectro ou medidores de
potência
O objectivo é medir o atraso entre o instante de início da
medição (A8) entre dois ou mais Analisadores de Espectro
(AS) com base na potência medida em cada um usando uma relação de proporcionalidade entre as duas grandezas. Este
método de medida de tempo implica a injecção em cada AS de
dois sinais ASK (Amplitude Shift Keying em Inglês) sincronizados e idênticos, cada um modulado por uma onda quadrada
de factor de serviço (Duty Cycle em Inglês) de 50%. Este
método é válido para o caso também de corrente contínua
(CC), em vez de injectar um sinal ASK (Rádio Frequência
(RF) /Microondas) é injectada uma onda quadrada e a potência é medida por um medidor de potência CC com disparo.

D E S C R I Ç Ã O

Método para determinar o atraso entre as medições em
dois ou mais Analisadores de Espectro ou medidores de
potência
Domínio técnico da invenção
Electrónica (Instrumentação), Frequência Radio, Microondas
Sumário da invenção
A presente invenção está relacionada com a medição da diferença de tempo (A8) entre o início do ponto de medição da
potência (num varrimento) em dois ou mais analisadores de
espectro (ASs, AS – analisador de espectro) disparado por
hardware, software ou mistura. A diferença entre os tempos
de atraso desses disparos é a grandeza determinada. Essas
diferenças de atraso podem-se dever aos próprio hardware ou
software dos ASs ou devido aos sinais que fazem o disparo
já estarem não sincronizados. No caso de existir bastante
precisão temporal nos ASs (ou no medidor de potência com
disparo), pode ser usado para medir a diferença de atraso
nos disparos devido a um circuito externo. Isso pode ser
usado, por exemplo, para medir diferença de atrasos em linhas de transmissão.
Assim, permite medir o grau de sincronismo entre medições
simultâneas de ASs. Isso pode ser extrapolado para qualquer
medição simultânea com outros medidores de potência de rádio frequência, Microondas ou em Corrente Continua (CC).
Descrição geral da invenção
O objectivo é medir o atraso entre o instante de início da medição (A8) em dois ou mais ASs (pode ser usado um
medidor simples de potência RF/Microondas com disparo) com
base na potência medida em cada um. Supõe-se que o comando
para fazer as medições é feito em ambos os casos por dispa1

ro de software em ambos ou hardware em ambos ou mistura
(diferente para cada um). Este método de medida de tempo
implica a injecção em cada AS de dois sinais sincronizados
Amplitude Shift Keying (ASK) idênticos (resultado da modulação duma portadora por uma onda quadrada com 50% de factor de serviço). Se os ASs estão localizados remotamente um
do outro os sinais ASK devem ser sincronizados de alguma
forma, por exemplo, por GPS. Se co-localizados o sinal ASK
pode ser dividido através dum repartidor ou divisor de sinal (B3). O método permite a correcção do cálculo da diferença de instantes de tempo com base nas medidas, para o
caso dos sinais ASK não terem a mesma potência medida devido a erros de calibração dos ASs ou não havendo simetria no
divisor de sinal. O sinal calculado que representa a diferença de instantes de tempo revela boa precisão devido sua
planura, o que acontece no caso do período de tempo medido
(depois de calculado) ser muito maior do que as imprecisões
temporais dos instrumentos e no caso do tempo calculado ser
da ordem do período do sinal ASK dividido por 4. O método é
também aplicável em Corrente Continua (CC) com uma onda
quadrada positiva (entre um valor positivo e zero) com factor de serviço de 50% e com medidores de potência de CC com
disparo. Toda a teoria é aplicável da mesma forma.
Este método precisa que seja feita um grupo de medições vulgarmente designado nos manuais dos ASs por varrimento (Sweep em Inglês).
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Descrição das Figuras
Figura 1. Cenário de Campanha de Medidas para Rádio Cognitivo. A1 – Estação Base, A2 – Obstáculos, A3 - Sensor (AS1)
responsável por P(t,s1), A4 - Sensor (AS2) responsável por
P(t,s2), A5 – Computador. A distância entre sensores é menor que 200 metros.
Figura 2. Dispositivo de medição 1 (um), B1– Computador
Portátil, B2 – Gerador de Sinal (Gerador de ASK), B3– Divisor de Sinal, B4,B5 – Analisadores de Espectro, B6 – Ligação Ethernet (de Carta Ethernet Dupla), B7 – Cabo SMA, B8 –
Carta comandada e alimentada por USB (Universal Serial Bus,
em Inglês) de saídas digitais TTL, B9 – Cabo ligado à entrada de disparo do Analisador de Espectro, B10 – Cabo USB
Figura 3. Dispositivo de medição 2 (dois), B1 – Computador
Portátil, B2 – Gerador de Sinal (Gerador de ASK), B3 – Divisor de Sinal, B4,B5 – Analisadores de Espectro, B6 – Ligação Ethernet (de Carta Ethernet Dupla), B7 – Cabo SMA
Figura 4. Dispositivo de medição 3 (três), B1 – Computador
Portátil, B2 – Gerador de Sinal (Gerador de ASK), B3 – Divisor de Sinal, B4,B5 – Analisadores de Espectro, B6 – Ligação Ethernet (de Carta Ethernet Dupla), B7 – Cabo SMA, B8
– Carta comandada e alimentada por USB de saídas digitais
TTL, B9 – Cabo ligado à entrada de disparo do Analisador de
Espectro, B10 – Cabo USB
Figura 5.Rectangulos – Janelas temporais de Medida em dois
ASs num único ponto de medida do varrimento, Sinusóide de
Factor de Serviço de 50% – Sinal ASK.
Figura 6. Caso em que
qualquer i .

T∆i

dá aproximadamente zero para

Figura 7. Resultado do cálculo da diferença entre os instantes de tempo do começo das medidas de potência (dum varrimento) entre dois ASs (Disparo por Software)
Figura 8. Resultado do cálculo da diferença entre os instantes de tempo do começo das medidas de potência (dum varrimento) entre dois ASs (Disparo por Hardware).
Figura 9. Conexões do Díodo Zener e Díodos Schottky de limitação de tensão em ambos os extremos do cabo RG58 de
transmissão do sinal de disparo. I1,I2,I5 – Diodos
Schottky, I6 – Díodo Zener, I3,I4 – Terminação do cabo
RG58. L1 – Lado da Carta comandada e alimentada por USB de
saídas digitais TTL, L2 – Lado do Analisador de Espectro,
VA – 5Volts Carta comandada e alimentada por USB de saídas
digitais TTL
3

Descrição detalhada da invenção
Figura 2 mostra um exemplo dum dispositivo para medir indirectamente a diferença (em segundos) entre instantes de
tempo do início das medidas (A8) de dois ASs (B4 e B5).
Neste dispositivo (Figura 2), o disparo é feito por hardware em um AS e por software em outro. O instante de tempo de
início da medida, no AS com disparo por hardware é determinístico e no AS com disparo por software o instante de tempo de início da medida é não determinístico. Na Figura 3 é
mostrado o dispositivo com dois ASs disparados por software
(disparados através de comandos de programação transmitidos
sobre Ethernet) e na Figura 4 é mostrado outro dispositivo
com dois ASs disparados por hardware através da entrada de
disparo (Trigger), e uma Carta comandada e alimentada por
USB (Universal Serial Bus) de saídas digitais TTL (B8).
Programada por USB pelo Computador Portátil(B1). Em cada AS
é injectado um sinal ASK de potências iguais (não são realmente iguais devido a assimetrias no divisor de sinal) e
sincronizados. A medida é feita com frequência central
igual à frequência da portadora e SPAN igual a zero (este
parâmetro do AS, com este valor implica que todas as medidas de potência dum varrimento são feitas à mesma frequência central). SPAN é uma largura de banda na qual a frequência central dos pontos de medida do varrimento estão
espalhados e igualmente espaçados. A largura de banda de
medida (Resolution Bandwidth em Inglês) deve ser tal que
deve incluir em excesso a largura de banda do sinal ASK
(que se pode aferir da visualização do sinal no AS, com
SPAN e largura de banda de medida adequadas). Na Figura 5 é
mostrada a onda ASK com duas janelas de tempo de medida de
potência cada correspondendo a um ponto do varrimento em
cada AS.
A cada ponto do varrimento o AS mede a energia e de seguida
divide pelo tempo de medida desse ponto para calcular a potência.
Vamos inicialmente atribuir ao período de medida em cada
ponto do varrimento ( Tsw _ p ,A7), metade do período do sinal
ASK ( TASK / 2 ,A9). De notar que em cada AS o tempo de varrimento terá de ser o número de pontos do varrimento vezes
este tempo (para SPAN igual a zero o tempo de varrimento
mínimo é zero [7, página 76]). Por isso não é preciso tomar
em conta efeitos transitórios no tempo de varrimento. Neste
caso, o módulo da diferença entre instantes de tempo dos
ASs (dados na Figura 5 por T∆i , A8) é directamente proporcional ao módulo da diferença de Energia entre eles (como evidencia
a
Figura
5).
Neste
cenário
perfeito,
com

Tsw _ p = TASK / 2 , em cada ponto do varrimento (possível números de pontos por varrimento nos ASs 501, 1001, 2001, I ...
4

pontos, cada secção tem I pontos) dá o mesmo resultado( T∆i
i

i

corresponde à energia Tsw _ p PAS1 − PAS2 ,

TASK
corresponde à ener2

gia TASK PASK ):

Tsw _ p PASi 1 − PASi 2 TASK
PASi 1 − PAi S2
T∆i =
=
Tsw _ p
TASK PASK
2
2 PASK
i

(1)

i

em que PAS1 e PAS2 são as potências medidas (linear, se a
medida for feita numa escala logarítmica como dBm tem que
se passar para Watt) em cada ponto de varrimento i em cada
AS (AS1 e AS2, B4 e B5). PASK é a potência do sinal ASK injectado em cada AS. As outras variáveis estão explicitadas
na Figura 5. Pode acontecer que a fase relativa das medidas
com o sinal ASK seja a da Figura 6 e nesse caso a diferença
de potência é zero. Uma maneira de resolver este problema é
fazer o tempo de medida em cada ponto do varrimento ligeiramente superior ao meio período do sinal ASK de tal maneira que a fase relativa mudará ao longo dos pontos de varrimento (o tempo entre instantes de tempo de começo da medida
nos dois ASs continua a ser dado pela Equação 1).
O valor da Equação 1 ao longo do índice i dos pontos do
varrimento muda de zero a um máximo, ao contrário do que
acontecia antes que se mantinham constantes. O máximo é o
valor da diferença entre instantes de tempo.

PASK pode ser medida directamente de cada secção (varrimenTASK
to) (porque Tsw _ p >
). Existe uma relação de igualdade
2

Tsw _ p MAX( PASi 1 )

da energia medida

i∈{1,..., I }

e a energia da onda ASK

dando

PASK =
em que

MAX( PASi 1 )
i∈{1,..., I }

Tsw _ p MAX( PASi 1 )
i∈{1,..., I }

TASK

(2)

representa o máximo da potência medida

em cada secção no AS1 (O AS escolhido é irrelevante). De
aqui para a frente

i ∈ {1,..., I }

será omitido das equações.

A diferença entre os erros da calibração nos ASs e a diferença de atenuações no divisor de sinal (não balanceado)
podem ser compensados (Interessa compensar um AS em relação
5

ao outro já que não temos o valor real da grandeza) introduzindo o seguinte ganho em potência no AS2

G∆ =

MAX( PASi 1 )
MAX( PASi2 )

(3)

Substituindo a Equação 2 na Equação 1, introduzindo a Equação 3 na Equação 1 obtêm-se

PAi S1 − PASi 2 G∆ TASK
T∆i =
MAX( PAi S1 ) 2

(4)

PAi S1 − PAi S2 G∆ / MAX( PAi S1 ) cancela os erros de calibração da AS1
se o erro for modelado por um ganho.
Precisão do Método
Atendendo que o erro relativo da função
dos erros das suas variáveis por
n

F

é dado em função

dF

∑ dx ∆x

j

∆F
j =1
j
=
F ( x1 , x2 ,....xn ) F ( x1 , x2 ,....xn )

(5)

Então, considerando uma grande precisão nas variáveis envolvendo tempo e

PASi 1 − PAi S2 G∆ > 0

PASi 1
TASK
∆T∆i =
2 MAX PASi
1

(

sendo

ε11

)

( ε11 − ε12 )

(

Erro Relativo da medida de PAS1 ,

(

ε 22

PASi 2
TASK
+
2 MAX PAi S
2
i

-

i

) ε 21 - Erro

da medida de MAX PAS1 ,
,

temos

- Erro

Relativo da medida de

)

( ε 22 − ε 21 )

ε12 - Erro

Relativo

Relativo da medida de

(

MAX PASi2

)

(6)

PASi 2

.

De notar que no caso do mesmo AS, o erro relativo pode ser
do mesmo sinal e nesse caso existe um efeito de cancelamento do erro. Considerando o desvio padrão do erro relativo
da potência medida no ASs ser ε r (melhor caso [5], [6], tipicamente 1.5%/100, mas encontrou-se sítios na internet reportando
erros
de
0.4%)
e
para
o
pior
caso
e

ε12 = −ε11 = −ε r
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e

ε 21 = −ε 22 = −ε r

então

∆T∆i

)

(
(

T∆i
erro

(

(

)






(7)

 P i MAX P i + P i MAX P i
AS
AS 2
AS 2
AS1
= 2ε r  1
 P i MAX P i − P i MAX P i
AS2
AS2
AS1
 AS1

∆T∆i
O


PASi 1
PASi 2
= ε rTASK 
+
i
 MAX PAi S
P
MAX
AS
1
2


relativo

TASK
≅ 2T∆
2

com

T∆

teórico

( ) 
( ) 

)
)

dado

pela

Equação

8,

(8)

para

a diferença de instantes de início da me-

dida (A8), é aproximadamente 5% (para 1.5% de erro relativo
nas medidas). Mas o erro relativo real pode ser menor se
existir um efeito de cancelamento do erro ou se a precisão
for maior. Com o aumento de

TASK
(A9) em relação a
2

2T∆

a

precisão decresce. TASK / 2 (A9) deve ser escolhido suficientemente grande de forma a medir a diferença de instantes
de tempo esperados mas não muito de forma a garantir a precisão. Para um

TASK

e

Tsw _ p (A7) determinado

este método pode

medir atrasos até T∆ = TASK − Tsw _ p
(Só se existir uma determinada fase entre o sinal ASK e intervalo de medida dum
pontos de varrimento). No entanto é recomendado que

T∆ <

1
2

(T

Tsw _ p =

ASK

− Tsw _ p )

TASK
2

δ 

1
+


 100 

(9)

δ >5
δ < 15 .
Este conjunto de Equações 9 determina o tempo do período da
onda ASK em função do tempo que pretendemos medir. Pelas
Equações 9 o tempo a medir deve ser menor a aproximadamente
um quarto do período da onda ASK.

δ

é um parâmetro que vai definir a percentagem em que o
tempo de varrimento num ponto é superior a metade do período da onda ASK. Como definido nas Equações 9 é recomendado
que esteja entre 5 e 15.
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Estas condições simultâneas, expressas nas Equações 9, garantem que as ondas apresentadas na secção Resultados têm
topos suficientemente largos.

Resultados
A Figura 7 é um exemplo de tal medida no cenário de dois
ASs (B4,B5) disparados por software (cenário Figura 3). Representa quatro secções de 501 pontos de varrimento cada.
Os

parâmetros

são Tsw _ p = 21ms ,

TASK = 40ms e

PASK = 0.44µW (

−33.56dBm ) (A potência não é muito relevante. Deve no entanto ser pelo menos maior que 1000 vezes (30dB) acima do
nível de ruído. E ter em conta as não linearidades dos instrumentos). Os dois ASs (B4,B5) usados na medida foram da
mesma marca mas de diferentes gerações (Rhode & Schwarz,
modelos FSP40 e FSQ8). O gerador de sinal (B2) foi o Rhode
& Schwarz, SMU200A. Como se pode ver, a diferença de instantes de tempo (A8) é dado pelo máximo que não muda durante uma secção. O erro relativo real pode-se considerar pequeno devido ao topo plano das ondas da Figura 7.
A Figura 8 mostra as medidas com o cenário de dois ASs
(B4,B5) disparados por hardware (cenário Figura 4). A Carta
comandada e alimentada por USB de saídas digitais TTL (B8)
foi configurada para disparar através de duas linhas Entrada/Saída TTL numa mesma porta (byte) em Push-Pull (Nível
Alto – 5V, Nível Baixo – 0V). A Carta comandada e alimentada por USB de saídas digitais TTL (B8) está ligada por dois
cabos de 90 metros RG58 (B9) às entradas de disparo dos
ASs. Ambas terminações dos cabos estão protegidos com Díodos Schottky (I1,I2,I5) e um Díodo Zener (I6) para limitar
o sinal acima e abaixo. Na Carta comandada e alimentada por
USB de saídas digitais TTL está protegida com dois Díodos
Schottky (I1, I2, modelo BAT85S) porque há acesso aos pinos
de alimentação. Do lado dos ASs está protegida com um Díodo
Schottky (I5) e um Díodo Zener (I6, modelo BZX79–C5V6)
porque não há acesso à tensão mais alta de alimentação dos
ASs (ver Figura 9). O nível de tensão de disparo nos dois
ASs foi de 1.4V. Este valor terá de se tomar em conta no
caso de aplicações em que a diferença de instantes de tempo
do começo das medidas terá de ser calculada com precisão.
Foi usado

TASK
= 100 µ s para uma medida de diferença de instan2

tes de tempo de aproximadamente 8 µ s . Apesar da falta de topos planos das ondas verificou-se que o valor medido tem
mais repetibilidade do que o caso do disparo por software
(veja-se os topos entre secções). A falta de topos planos é
devido ao facto que a diferença de instantes de tempo é
8

muito menor e a assunção da precisão de tempo dos ASs não é
mais válido e para o tempo medido ( 8µ s ) e período do sinal
ASK, o erro relativo da Equação 8 dá um valor muito maior
(por volta de 45%).
Este método dá o atraso relativo entre ASs mas não o que
dispara primeiro. Tal pode ser encontrado no caso do disparo por software introduzindo um atraso (por software, uma
fracção do atraso total) no comando de disparo dum dos ASs.
Se o atraso médio aumenta então esse é o AS mais atrasado.
De outro modo é o AS adiantado.
Conclusões
Foi apresentado um método novo para determinar o tempo entre instantes de começo das medidas de dois ou mais ASs. O
método pode ter aplicações além do objectivo necessário pelos autores que era encontrar os melhores métodos de disparo para conseguir o sincronismo entre medidas de ocupação
de espectro para rádio cognitivo. As medidas revelam resultados muito melhores do que o erro teórico em caso do período de tempo medido é muito maior do que as imprecisões do
tempo dos instrumentos e no caso do tempo medido ser aproximadamente o período do sinal ASK dividido por 4. Isso pode ser explicado pelo fato que na determinação do atraso
poder existir efeito de cancelamento do erro e a precisão
das medidas ser melhor do que as especificações dos ASs.
Exemplos de aplicação
No estudo de fusão em Rádio Cognitivo é necessário fazer
medidas de potência síncronas a um par de centenas de metros entre aparelhos de medidas de forma a medir condições
de sombra (Shadowing em Inglês).
Isto é o seguimento de medidas numa estação única [1] em
bandas GSM. Figura 1 mostra o cenário da campanha de medidas para Rádio Cognitivo. P ( t , s1 ) (A5) é a potência medida no

AS1 . Os rectângulos mostram as janelas temporais de medida.
Para que as medidas sejam uteis (para mais tarde fazer a
fusão) é preciso que as mesmas sejam síncronas nos dois ou
mais ASs. Com o método proposto é encontrado a diferença
entre instantes de tempo

T∆ (A8). Para

obter bom sincronismo

é preciso que T∆ ≪ Tsw _ fusion ( Tsw _ fusion - período de tempo de
medida em cada ponto de varrimento para depois fazer a fusão. Não confundir com o tempo de medida em cada ponto no
método para determinar T∆ (A8).). Em [1] o período de varrimento por ponto foi de 4.62ms ou seja igual ao tempo duma
9

trama de GSM. O tempo entre o começo das medidas nos ASs (T∆ ,
A8) de 8µ s é um bom grau de sincronismo para um tempo de
varrimento por ponto igual à trama de GSM. A diferença entre o começo das medidas pode ser devido a diferenças de
tempo de processamento entre ASs e falta de sincronismo no
envio de comandos pelo computador através dos Cabos Ethernet (B6), isto no caso de dois disparos por software. No
caso de disparos por hardware o atraso pode ser devido a
diferentes atrasos na resposta aos disparos por parte dos
ASs e a diferentes atrasos nos disparos introduzidos pelos
circuitos externos aos ASs. O método proposto permite avaliar várias abordagens para obter o sincronismo. Trabalho
anterior neste contexto foi feito com sincronismo obtido
por GPS [2] o que não permite flexibilidade na escolha no
tempo de varrimento e não permite por isso medidas continuas sem lapsos de tempo.
A medida de tempos é feito, usualmente, de início e volta
(em Inglês, back to back) no camada MAC em redes de computadores e envolve recursos tecnológicos consideráveis [3],
[4]. Neste caso o método simplifica-se devido ao facto que
o sistema original incluir ASs e assim pode ser calculado o
atraso através de medidas de potência com precisão.
Esta invenção pode dar origem a Notas de Aplicação por marcas de AS como Rohde-Schwarz, Agilent, Tektronix, etc. Um
grupo de companhias que poderão estar interessadas na industrialização são fabricantes de medidas de atraso e diferenças de atraso em linhas de transmissão. Também se poderá
medir atrasos absolutos em linhas de transmissão se uma linha de Entrada/Saída TTL fôr ligada directamente à entrada
de disparo dum AS (ou medidor de potência) e outra linha de
Entrada/Saída TTL for ligada através da linha a medir o
atraso. Este atraso pode ser usado para medir o comprimento
de linhas de transmissão. A generalização da ideia para uma
onda quadrada e para Medidores de Potência em Corrente Continua (em vez de sinais ASK e ASs) alarga a aplicabilidade
da ideia e muito mais companhias poderão estar interessadas. Um Medidor de Potência em Corrente Continua tem uma
tecnologia mais simples que alarga a aplicabilidade.
Descrição do Experimento com disparo por hardware nos ASs
1. Montar o dispositivo da Figura 4.
2. Nas extremidades dos Cabos RG58 (B9 da Figura 4), cada
um com 90 metros, fazer as ligações da Figura 9. A malha do cabo modelo RG58 é ligada aos 0V na parte da
Carta comandada e alimentada por USB de saídas digitais TTL (I3). Do lado do ASs a malha é ligada à parte
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externa do conector da entrada (I4) de disparo (massa).
3. Programar manualmente o gerador de sinal (B2, opções
R&S, SMU200A, R&S®SMU-B9/-B10/-B1) para gerar uma onda
ASK com o período pretendido variando a taxa de Símbolos/Bits no bloco de banda base. Períodos maiores da
onda quadrada que modula a portadora em ASK podem ser
obtidos com Data Patterns (seleccionando Patterns na
janela de banda base) de 1s consecutivos, seguidos de
0s consecutivos. O período da onda ASK pode ser determinado pelas Equações 9. Não se sabendo à partida o
tempo a medir

T∆

poderá ter de se tentar vários perí-

odos do sinal ASK até se conseguir medir. Deve-se tentar escolher TASK de forma a poder medir em excesso o
tempo esperado. Depois se variar TASK uma pequena percentagem e der um tempo medido diferente é porque ainda não se encontrou o valor certo. Programar em modulação ASK, ASK Profundidade de Modulação=100%, filtro
rectangular de banda base com relógio interno e dados
internos. Na secção de rádio frequência definir a frequência da portadora, e o nível da portadora de tal
forma que o nível de sinal (potência total, englobando
toda a largura de banda do sinal ASK) nos ASs estejam
mais de 30dB acima do nível de ruído mas que, no entanto, não entrem na saturação das entradas dos ASs.
4. Correr programa em Labview no computador portátil (B1)
para programar os ASs (B4, B5. Rhode & Schwarz, modelos FSP40 e FSQ8) com o tempo de varrimento adequado (

Tsw _ p vezes o número de pontos de varrimento), número de
pontos de varrimento (este parâmetro só pode tomar
certos valores determinado pelo fabricante), medidas
RMS, SPAN=0, frequência da portadora do sinal ASK,
11

largura de banda de medida (medir antes manualmente
com um AS, com SPAN diferente de zero a largura de
banda do sinal ASK para determinar largura de banda de
medida) e de vídeo (3-10 vezes a largura de banda de
medida) e pôr os ASs em modo de espera de disparo de
hardware.

Estas

programações

são

feitas

através

de

dois cabos Ethernet (B6, STP – Shielded Twisted Pair
em Inglês, ligação directa sem repetidores), um a cada
ASs, com mais de 90 metros (< 100 metros) cada um. Do
lado do computador tem uma carta Ethernet dupla (com
duas portas, 100BaseT).
5. Em sequência do programa Labview comutar as (duas) linhas de Saída TTL (mesmo byte) da Carta comandada e
alimentada por USB de saídas digitais TTL (B8) de
aproximadamente 0V para aproximadamente 5V. Os dois
ASs deverão fazer as medidas devido ao disparo (sinal
através dos cabos RG58, D9). O nível de tensão em que
os ASs fazem o disparo deve ser igual em ambos e ser
feito na subida (Positive Edge) ou descida (Negative
Edge) em ambos.
6. Ler as medidas (grupo de pontos do varrimento em virgula flutuante) dos dois ASs através das ligações Ethernet, para o computador e gravar em disco.
7. Calcular (4) para cada ponto do varrimento para obter
uma secção da Figura 8 (utilizando todos os pontos).
Pode-se usar o mesmo computador que lê as medidas dos
ASs para fazer os cálculos e gerar os gráficos com um
programa como o Matlab.
8. As medidas podem ser feitas com mais de 2 ASs (n ASs)
mas os cálculos são feitas com as medidas de 2 ASs.
Assim gera-se os disparos em n > 2 saídas TTL (o divisor de sinal terá n saídas também), lê-se os conjuntos
de medidas com n cabos Ethernet ligados aos n ASs. Mas
os cálculos são feitos com 2 conjuntos de medidas (2 a
12

2) de 2 ASs. Podem-se repetir esses cálculos com o
conjuntos de medidas de 2 ASs dos n até abranger várias combinações de grupos de 2 ASs.
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R E I V I N D I C A Ç Õ E S
1. Método para determinar o tempo entre inícios de medições entre dois ou mais Analisadores de Espectro - B4
e B5 - ou Medidores de Potência caracterizado por:
a. injecção do Sinal ASK - Amplitude Shift Keying, em
Inglês - com período determinado pelo conjunto de
Equações E4 a partir dum tempo a medir, e com factor de serviço de 50% e profundidade de modulação
de Rádio Frequência – RF - ou Micro-ondas de 100%,
como sinal de teste nos dois ou mais Analisadores
de Espectro – AS - ou Medidores de Potência de RF e
Microondas mais simples com entrada por disparo; ou
alternativamente

pela

Injecção

de

Sinal

de

Onda

Quadrada com período determinado pelo conjunto de
Equações E4 a partir dum tempo a medir, com factor
de serviço de 50% como sinal de teste em dois ou
mais medidores de potência de corrente contínua com
entrada por disparo;
b. geração dos Sinais de Disparo por uma Carta comandada e alimentada por USB - Universal Serial Bus,
em Inglês - de saídas digitais TTL - B8 - que se
propagarão por circuitos, como cabos RG58, que introduzem atrasos de propagação até à entrada de
disparo dos ASs;
c. execução, através dum dispositivo de cálculo, da
Equação E1 que permite determinar as diferenças dos
atrasos só das subidas ou só das descidas nas entradas de disparo dos ASs ou medidores de potência,
através duma conversão duma diferença de Potência
em diferença de instantes de tempos, a partir das
medidas, tendo em conta erros de calibração entre
os aparelhos de medidas e assimetrias de potência
devido ao divisor de sinal - B3 -;

1

d. execução, através dum dispositivo de cálculo, das

Equações E2 e E3 que permitem determinar uma estimativa dos erros absolutos e relativos respectivamente (dessas diferenças de tempos).

PAi S1 − PASi 2 G∆ TASK
T∆i =
MAX( PAi S1 ) 2

(E1)



PASi 1
PASi 2


∆T∆i = ε rTASK
+
i
i
 MAX PAS
MAX PAS2 
1


 P i MAX P i + Pi MAX P i
∆T∆i
AS
AS 2
AS 2
AS1
= 2ε r  1
 P i MAX P i − P i MAX P i
T∆i
AS 2
AS 2
AS1
 AS1

( )
( )
( )

T∆ <

1
2

Tsw _ p =

(T

ASK

TASK
2

(

)

( ) 
( ) 

(E2)

(E3)

− Tsw _ p )

δ 

1
+


 100 

(E4)

δ >5
δ < 15
T∆i , T∆ - Diferença

de tempos a calcular no ponto de medida i
e o tempo real que será aproximado ao máximo ao longo de i,
respectivamente.

TASK - período da onda ASK

PASi 1 - Potência do ponto do varrimento i no Analisador de Espectro 1

PASi 2 - Potência do ponto do varrimento i no Analisador de Espectro 2

Tsw _ p - Tempo de varrimento num ponto de medida

(

MAX PASi 1

)

-

Representa o máximo da potência medida em cada

secção no AS1

(

MAX PASi 2

)

-

secção no AS2

2

Representa o máximo da potência medida em cada

δ

- É um parâmetro que vai definir a percentagem em que o
tempo de varrimento num ponto é superior a metade do período da onda ASK. Como definido nas Equações E4 é recomendado
que esteja entre 5 e 15. Pelas Equações E4 o tempo a medir
deve ser menor a aproximadamente um quarto do período da
onda ASK.

G∆

- Toma

i

i

o valor MAX( PAS1 ) / MAX( PAS 2 )

∆T∆i - Estimativa

do erro absoluto no cálculo da diferença de
tempo no ponto i.

εr -

desvio padrão do erro relativo da potência medida no
ASs.
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Citações e explicações:
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Os documentos incluídos no relatório de pesquisa (artigo 65.º-A do Código da Propriedade
Industrial - CPI), tidos como os mais relevantes, passarão doravante a ser referidos como:
D1: Zhe Chen; Nan Guo; Zhen Hu; Qiu, R.C., "Experimental Validation of Channel State
Prediction Considering Delays in Practical Cognitive Radio", Vehicular Technology, IEEE
Transactions on , vol.60, no.4, pp.1314,1325, Maio 2011.
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IEEE , vol., no., pp.45,49, 17-20 Março 2011.
D3: US 6060878 A, publicado a 2000.05.09.
D4: GB2426597 A, publicado a 2006.11.29.

Clareza das Reivindicações e seu Suporte na Descrição (artigo 62º do CPI, número 3)
A reivindicação apresentada carece da clareza, imposta pelo n.º62 do CPI, pelas razões que
imediatamente abaixo se dá conta:

A redação empregue nas alíneas que compõe a parte caracterizante do método da
invenção, não favorece a interpretação do conteúdo presente nas mesmas. Aconselha-se a
reescrita das alíneas “a.” a “e.”, de maneira a fazerem a correta ligação com a expressão
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“caracterizado por” da parte preambular da referida reivindicação. Uma sugestão para essa
redação vem na seguinte forma:
“(…) caracterizado por:
a.

Injeção de sinal ASK …
(…)”

Nas alíneas “a.” e “b.” é usada a expressão “factor de serviço”, para fazer alusão,
aparentemente, ao ciclo de trabalho do sinal ASK. Contudo a expressão aqui empregue não
foi adotada na descrição, tendo-se ai optado pela expressão “ciclo de trabalho”, ao longo
das páginas 2 e 3 por exemplo. Sugere-se que se adote uma designação única, transversal
a todas as peças. Ainda no que toca a estas duas alíneas, o seu teor indica que são passos
alternativos do método, sendo de realizar apenas um dos dois, dependendo do facto de se
tratar de medidores de potência RF ou medidores de potência de corrente contínua. Sendo
assim, sugere-se a inclusão da alínea “b.” na alínea “a.”, expressando-se assim o carácter
alternativo de ambas.

Nas alíneas “a.”, “c.” e “e.” são empregues expressões colocadas entre parêntesis, que não
são sinais de referência a figuras. Por essa razão, as referidas alíneas deverão ser
reescritas no sentido de incluir as ditas expressões no texto corrido, reservando
exclusivamente a utilização de parêntesis para os sinais de referência.

Na alínea “c.” recorre-se ao termo “carta de entrada/saída” que não apresenta um
significado técnico reconhecido, pelo que se aconselha a substituição deste termo. Uma vez
que, aparentemente, faz referência ao sinal “(B8)”, é possível verificar que se trata de uma
interface USB que permite provocar o “disparo por hardware” dos ASs.

Na alínea “d.” é feita referência a um sinal numérico, “(9)” que não consta do caderno de
desenhos.

Na alínea “e.” reivindica-se o “procedimento matemático” que dá origem à determinação dos
“atrasos”. Ora, o caderno das reivindicações tem de ser claro por ele próprio, quer isto dizer
que, não terá que recorrer a outras peças, designadamente a descrição, para se dai
perceber o âmbito da proteção que se pretende obter. Neste contexto, o que a alínea “e.”
reivindica é um mero e necessário “procedimento matemático”, genérico, que está na origem
da determinação dos atrasos, e não o que implica as considerações matemáticas
plasmadas nas páginas 4 a 12 da descrição. Sendo assim, sugere-se a introdução de todas
as particularidades técnicas inerentes ao método da invenção, no sentido de descrever os
passos matemáticos que o compõe e lhe servem de base. Para além disso, não é indicado
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onde é executado o dito “procedimento matemático”, isto é, não chega a ser feita uma
vinculação específica de tal abstração matemática à sua execução no “computador portátil
(B1)”, como se depreende da descrição ou do caderno de desenhos. Para análise dos
requisitos de patenteabilidade, considerou-se, ainda assim, o “procedimento matemático” da
descrição, executado no computador portátil B1. Contudo, numa futura versão das peças do
pedido, os detalhes que compõe o procedimento matemático terão que fazer parte da
descrição.

Adicionalmente, o conjunto de reivindicações carece ainda de suporte na descrição pela
razão apresentada imediatamente abaixo:

A alínea “a.” carece de suporte na descrição, pois na referida peça não se encontram
indicações que levem ao emprego de um sinal de teste do tipo ASK “com factor de serviço
de 50% a 100% de profundidade de modulação”. O que é descrito, na página 2 da
descrição, é que “o método de medida de tempo implica a injecção em cada AS de dois
sinais sincronizados (…) resultado da modulação duma portadora por uma onda quadrada
com 50% de ciclo de trabalho”. Portanto não é feita referência a uma possível gama de
valores para o índice de modulação do sinal.
Clareza da Descrição (artigo 62º do CPI, número 4)
Segundo o número 4 do artigo 62º do CPI, a descrição deve indicar, de maneira breve e
clara, sem reservas nem omissões, tudo o que constitui o objeto da invenção, contendo uma
explicação pormenorizada de, pelo menos, um modo de realização da invenção, de maneira
a que qualquer pessoa competente na matéria a possa executar. Posto isto, o caderno da
descrição não verifica o requisito da clareza, como imediatamente abaixo se revela.

Na descrição das figuras presentes no caderno de desenhos, feita na página 3 da descrição,
é usado o termo “Carta USB Entrada/Saída” para designar o sinal de referência B8. O termo
em questão carece de clareza por não ser de todo percetível ao que se está a fazer
referência. Contudo na página seguinte, página 4, o mesmo sinal de referência já é
associado à expressão “placa de Entradas/Saídas digitais programada por USB” o que
aparenta ser uma designação mais clara do que a anterior. Em todo o caso sugere-se o
emprego da expressão “interface digital USB” para designar o sinal de referência “B8”.

Na página 4 da descrição, é feita alusão a um instante de tempo, relacionado com o disparo
por hardware, “quase determinístico”. Ora, o termo “quase” suscita falta de clareza por dai
não ser possível depreender o porque ou o quão determinístico esse instante de tempo
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pode ser, instante esse, que no fundo é o ponto de partida e aparente motivação da
invenção.

Ainda na mesma página, o mesmo termo, “quase”, volta a ser empregue para qualificar as
potências dos sinais injetados em cada Analisador de Espectro (AS). O emprego deste tipo
de termos é desaconselhável na medida em que encerram em si próprios um conjunto de
incertezas que em nada contribuem para a clara descrição dos aspetos técnicos da
invenção.

Na página 4, com a utilização do termo “SPAN”. Sendo o termo em questão perfeitamente
conhecido no estado da técnica onde se insere a invenção, aceita-se o seu emprego ao
longo das atuais peças do pedido, contudo este deverá ser definido aquando da sua
primeira utilização no texto.

Na página 5, é referido que “a diferença entre instantes de tempo para os pontos de
varrimento muda de zero a um máximo contra”, não se reconhecendo à expressão “máximo
contra” um conteúdo técnico que consiga dissipar a falta de clareza que lhe está associada.

A expressão “(2)” carece de clareza por, aparentemente, não ser derivável a partir do
conteúdo presente na descrição e da expressão que a antecede, “(1)”.

Ainda na página 5 refere-se que os “erros de calibração” e “atenuação não balanceada no
divisor de sinal” registados nos ASs podem ser compensados através da introdução de um
ganho em potência, dado pela expressão “(3)”, no “AS2”. Fica por esclarecer os contornos
técnicos que definem a expressão em causa, e o porque de se introduzir o referido ganho
somente num dos ASs, uma vez que os efeitos negativos apontados em cima atingem
ambos.

Pelas razões enumeradas dos dois parágrafos imediatamente anteriores, a expressão “(4)”
e todas das que dela dependem carecem igualmente de clareza.
Novidade (artigo 55º do CPI, número 1)
Reivindicação independente 1
Dadas as objeções de clareza e falta de suporte na descrição apontadas relativamente à
redação da reivindicação em causa, identificam-se, de seguida, as características técnicas
associadas ao método reivindicado, sendo sobre elas que a análise à patenteabilidade é
feita:
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1. Injeção de um sinal ASK, com ciclo de trabalho de 50%, em cada um dos
analisadores de espectro ou medidores de potência; ou injeção de um sinal de onda
quadrada, com ciclo de trabalho de 50%, em cada um dos medidores de potência de
corrente contínua;
2. ASs disparados por hardware (circuito de trigger);
3. Medição do atraso a partir das transições positivas verificadas na entrada dos AS ou
medidores de potência;
4. Tempo de varrimento por ponto de potência determinado;
5. Atrasos medidos através da conversão de uma diferença de potência numa diferença
de tempo.

Considere-se D1 como o documento do estado da técnica mais próximo da matéria
reivindicada na reivindicação 1.

D1 revela um sistema para medição de atrasos em tecnologia de rádio cognitivo. Contudo, o
mesmo não revela as seguintes especificidades afetas ao método da invenção:
 A medição do atraso ser feita entre dois ou mais analisadores de espectro ou
medidores de potência. De facto, o circuito apresentado por D1 para o efeito,
ilustrado nas figuras 4 e 5, não regista essas presenças;
 O sinal que alimenta cada um dos analisadores de espectro ou medidores de
potência, ser do tipo ASK. Em D1 é usado um gerador de ondas aleatórias (“AWG”,
página 3, coluna 2) sem serem especificadas as características do sinal;
 Medição dos atrasos a partir das transições positivas do sinal. O documento D1
apenas revela que os dados são enviados para um computador externo para
processamento dos mesmos (descrição, página 3, coluna 2);
 Procedimento matemático que resulte na aferição do atraso temporal em relação a
uma diferença de potências.

Assim, o método para determinar atrasos entre inícios de medições, reivindicado na
reivindicação 1 goza da novidade imposta pelo n.º1 do artigo 51º e definida pelo n.º1 do
artigo 55º do CPI.
Atividade Inventiva (artigo 55º do CPI, número 2)
Reivindicação independente 1
As características técnicas distintivas presentes na reivindicação independente 1 originam o
seguinte efeito técnico:
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 Determinação do atraso entre início de medição em dois ou mais analisadores de
espectro ou medidores de potência.

O documento D1 evidencia esse efeito técnico contudo não apresenta um método que
revele as mesmas características que o método da invenção. Características tais como (i)
injeção de um sinal ASK de teste, com ciclo de trabalho de 50%, em cada um dos
analisadores espectro; (ii) medição dos atrasos ser efetuada tendo como ponto de
referências as transições positivas do sinal de teste; e (iii) procedimento matemático que a
partir da diferença entre potências verificadas nos dois analisadores, calcula o atraso
temporal entre o início das medições.

O problema técnico objetivo que se coloca é pois, como adaptar D1 de modo a este
evidenciar o referido efeito técnico de um modo alternativo.

Nenhum dos documentos do estado da técnica, D2 a D4 assim citados nesta opinião escrita,
parece sugerir ao perito na especialidade como alterar D1, integrando todas as
particularidades técnicas acima citadas e reivindicadas na revindicação 1, de maneira a
atingir o âmbito da solução como aqui apresentada.

Por essa razão, o método para determinar atrasos entre inícios de medições, reivindicado
na reivindicação 1, implica a atividade inventiva imposta pelo n.º1 do artigo 51º e definida
pelo n.º2 do artigo 55º do CPI.

Aplicação Industrial (artigo 55º do CPI, número 3)
O método reivindicado na reivindicação 1 é suscetível de aplicação industrial imposta pelo
n.º1 do artigo 51º e definida pelo n.º3 do artigo 55º do CPI, por o seu objeto poder ser
utilizado para a determinação de atrasos no início das medições em analisadores de
espectros ou medidores de potência.
Considerações Finais
Segunda a análise efetuada nesta Opinião Escrita, tendo por base matéria técnica presente
no pedido, o método da invenção aparente ser novo e inventivo. Contudo, conforme
indicado na secção relativa à clareza das peças reivindicações e descrição, existem pontos
em torno do método da invenção que levantam objeções de clareza, que terão de ser
ultrapassadas tendo em vista a eventual concessão do pedido. Importa, no então, realçar
que qualquer alteração às atuais peças do pedido, no sentido de, precisamente, ultrapassar
as objeções de clareza apontadas, terá que ter por base o atual conteúdo técnico do pedido
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ou derivar dele de modo implícito. Quer isto dizer que, fazê-lo à custa da introdução de nova
matéria técnica, que não conste ou não esteja implícita a partir das atuais peças do pedido,
terá como resultado a adição de uma nova data de prioridade ao pedido.

Nota: Esta pesquisa refere-se aos elementos apresentados até à data da elaboração desta opinião escrita. Quaisquer
elementos que possam ter sido entregues posteriormente a esta data, não foram objeto de apreciação técnica.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2015.04.08

Tiago Andrade
Técnico Superior
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