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Falando de desvanecimento de sinal.
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Na captação de uma transmissão radiofônica, temos dois agentes principais e
alguns coadjuvantes. Os dois agentes principais, um é a antena emissora da
estão que está transmitindo o sinal de RF e o outro é a antena receptora que
está canalizando o sinal recebido até o receptor operado pelo radio escuta ou
dexista.
Entre estes dois pontos considerados os principais, temos o meio, por onde se
propaga as Ondas de RF do emissor até o receptor.
As emissões de uma emissora de broadcasting, são efetuadas com potência
bem alta de sinal, porém esta potência vai se desvanecendo no meio que a
retransmite até o receptor, que é o éter.
As perdas de transmissão são fatores que levam o sinal a se desvanecer
durante a transmissão, e são causadas pela absorção ionosférica, reflexão no
solo e perdas no espaço livre.
A atenuação por precipitação, que pode ser causada por chuva, neblina, neve
ou granizo, também podem afetar consideravelmente as comunicações
radiofônicas.
O meio por onde as ondas se propagam, desde a antena transmissora até a
antena receptora, não se trata de um meio uniforme, perfeitamente condutor
das ondas de RF e por não ser assim afetam as transmissões causando o
desvanecimento do sinal.
E é exatamente neste meio, o éter, que ocorre um dos fenômenos
radioelétricos que mais dores de cabeça dão a quem gosta de ouvir rádio, e
este fenômeno é chamado fadding, ou desvanecimento do sinal de RF.
Fadding, lê-se feiding, e é um termo em inglês que significa Fadiga.
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O tipo de fadding que mais ocorre em nossas recepções de rádio, é o Fadding
por múltiplos caminhos, que é quando um sinal transmitido se divide e toma
mais que um caminho até um receptor e uma parte dos sinais chega for a de
fase, resultando num sinal fraco ou diminuindo gradualmente (fadding).
Na figura seguinte, podemos analisar como ocorre este tipo de desvanecimento
de sinal , onde o ponto emissor está em “X “ onde se localiza a antena
transmissora da estação de rádio.
Deste ponto o sinal é emitido para o ar, onde trilha caminhos diferentes até
atingir as antenas receptoras que se encontram nos pontos “Y” e “Z”.
O desenho poderá parecer complicado, á uma primeira análise, mas se formos
analisando por partes veremos que ele é simples e serve muito bem para o
entendimento do que ocorre na difusão das ondas de rádio de maneira a
causarem o fadding do sinal emitido.
Para fazermos uma análise simplificada, consideremos, por princípio, apenas a
antena transmissora, ou seja a estação de broadcasting, que está emitindo o
sinal do ponto “X”, na superfície terrestre.
Se considerarmos esta estação emissora “X”, em relação a estação receptora
“Y”, que é onde está um receptor de rádio, veremos que existem dois tipos de
sinal entra elas: Um sinal direto, entre a estação emissora “X” e a estação
receptora “Y”, que é o sinal “A” e existe também um outros sinal que sai da
estação emissora “X” e vai até a estação receptora “Y”, que é o sinal “B”, que
reflete na camada “F” da ionosfera e retorna até a estação “Y” como sinal “B1”.
Como o sinal “A” é enviado diretamente do transmissor “X” até o receptor “Y”
ele chega no receptor com a mesma fase, porém o sinal “B” reflete na camada
“F” da ionosfera e chega até o receptor “Y” com 180 graus de inversão de fase,
como sinal “B1”.
Esta inversão de fase faz com que este sinal se sobreponha ao sinal “A” e caso
os dois cheguem com a mesma intensidade, irão se anular, e em caso
contrário o sinal, entre estes dois que chegar com maior potência irá se
sobrepor, mesmo com a potência diminuída pela subtração da contrafase do
outro sinal.
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Se analisarmos o sinal recebido pela estação receptora no ponto “Z”, veremos
que ela receberá os sinais “C1” e “B3”, ambos através de reflexão na ionosfera.
Ocorre que o sinal “C1” deu somente um salto de retransmissão, refletindo na
camada “E” e o sinal “ B3” deu dois saltos de retransmissão e assim também
chegará em contrafase com o sinal “C1”, gerando o mesmo efeito de fadding
que ocorreu com a recepção da estação receptora “Y”, somente que por
caminhos diferentes.
Na verdade o fadding da transmissão ocorre, em maior proporção pela
sobreposição dos sinais emitidos por uma rádio, os quais chegam ao receptor,
por mais de um caminho diferente os quais, por sofrerem um trajeto maior ou
menor, mudam a fase do sinal original e assim causam a sua atenuação
quando são sobrepostos.

MATÉRIA SELECIONADA POR
ULYSSES GALLETTI - PY2 UAJ
COORDENADOR SWL LABRE – SP

17/02/2012


