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Resumo: Este artigo apresenta o estudo e 

desenvolvimento de um Radar Bi-estático utilizando 

rádios definidos por software (SDR –Software Defined 

Radio), com modulação ASK, bem como a viabilidade 

do uso de rádios definidos por software para a sua 

implementação. 

 

1. Introdução 
Radares se baseiam no uso de transmissões de rádio 

frequência para detecção de objetos distantes. Sua 

função muitas vezes direta ou indiretamente, está 

relacionada à segurança.  

 

1.1. Sobre os Radares 
A palavra Radar é uma sigla que vem do inglês, 

Radio Detection And Ranging, que significa detecção e 

telemetria por rádio. São dispositivos que permitem 

detectar e obter características como distância e 

velocidade relativas a uma antena de rádio transceptora. 

 O principio de funcionamento de um radar é 

relativamente simples: uma antena direcional transmite 

uma onda eletromagnética, qualquer obstáculo na 

trajetória desta onda gera uma reflexão da onda dando 

origem a um eco. Este eco ao ser detectado pode 

fornecer informações como velocidade, e localização do 

obstáculo em questão[1]. 

A obtenção da localização se dá através do tempo 

entre a transmissão do sinal e a detecção de seu eco. 

Como a velocidade de propagação da onda é conhecida  

(velocidade da luz), a distância do alvo é obtida através 

de uma fórmula simples: 

 

d =
c. ∆t

2
=

3. 108 

2
∆t                                                       (1) 

 

A qual, “d” é a distância em metros, “c” a 

velocidade da luz em m/s "∆𝑡” o intercalo de tempo em 

segundos. 

 

1.2. Sobre os Radares Bi-estáticos 
Os sistemas de radares bi-estáticos, utilizam duas 

antenas distintas, uma para transmissão e outra para 

recepção do sinal, desta forma a antena transmissora 

envia o sinal e a antena, distante geograficamente da 

antena receptora capta este sinal e seu respectivo eco, 

podendo assim obter as informações do obstáculo 

citadas anteriormente. Este sistema apresenta uma 

vantagem em relação aos sistemas convencionais de 

radares, nos quais o eco do sinal é captado pela própria 

antena que o transmitiu (mono-estático), pois nesses 

sistemas convencionais só e possível captar a reflexão 

do objeto se esta for em direção à antena transmissora, 

já com radares com sistemas bi-estáticos mesmo que o 

sinal não vá em direção a antena transmissora é possível 

capta-lo da mesma forma, desde que a antena receptora 

fique localizada na direção da recepção do sinal[2]. 

 

 
Figura 1 –  Sistema de Radar biestático. 

 

1.3. Sobre Rádios Definidos por Software 
Rádios definidos por software são equipamentos ou 

tecnologias com os quais são realizadas todas ou grande 

parte das funções de um rádio através de software 

executável em tecnologias programáveis. A 

programação foi realizada através do software GNU 

Radio, o GNU Radio é um conjunto de ferramentas de 

desenvolvimento de software livre que fornece o tempo 

de execução do processamento de sinal e os blocos de 

processamento para implementar rádios definidos por 

software[3]. 

O hardware escolhido para fazer a programação foi a 

USRP 2920 da National Instruments. A USRP 2920 é 

um framework (uma abstração que une códigos comuns 

entre vários projetos de software provendo uma 

funcionalidade genérica) para desenvolvimento de 

rádios definidos por software, possui uma FPGA, 

conversores analógicos-digitais e conversores digitais-

analógicos[4]. 

 

Figura 2 –  USRP 2920. 

 

2. Metodologia 
Para o desenvolvimento do radar foi pesquisada um 

faixa de frequência não utilizada na Anatel, após isso a 

frequência central escolhida foi de 921,5 MHz. 

Uma USRP foi programada para a realização de 

transmissão do sinal através de sequências de bits 
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enviados com uma taxa de amostragem definida, dessa 

forma é possível controlar o duty-cycle do sinal, bem 

com sua banda de primeiro nulo. 

A outra USRP foi programada apenas para receber 

este sinal.   

Desta forma foi criada uma sequência de trens de 

pulsos a uma frequência de 1 MHz conforme mostra a 

figura, com um duty-cycle de 20%, tal sinal foi 

modulado e transmitido pela USRP com uma frequência 

921,5 MHz. Com uma potência inferior a 20 dBm. 

 

 
Figura 3 –  Sinal gerado antes da modulação ASK. 

 

Os testes foram realizados com a configuração ASK 

e a antena transmissora a uma distância de 

aproximadamente 33 metros de duas placas de metal 

uma ao lado da outra apoiadas em uma divisória de 

vidro, as quais foram utilizadas como anteparo para 

refletir o sinal irradiado. A antena transmissora foi 

colocada bem próxima à antena receptora, que no caso é 

a própria antena da USRP. Cada placa tem 42,5 cm de 

largura e 190 centímetros de altura. 

 

 
 

Figura 4 – Aparelhagem do radar já montada durante os 

testes. 

 

O sinal recebido pela antena receptora já 

demodulado encontra-se a seguir. 

 

 

  
 

Figura 5 - Diagrama da recepção do sinal transmitido 

junto ao seu respectivo eco já demodulados. 

 

É possível verificar que o pico maior representa o 

sinal transmitido, já o pico logo a direita representa o da 

reflexão do sinal, pois ao multiplicar a diferença de 

tempo entre os dois por metade da velocidade da luz 

obtém-se aproximadamente 35 metros.  

A diferença de 2 metros em relação à distância real 

se deve a imprecisão do cursor, pois um mínimo erro na 

terceira e na quarta casa decimal gera uma diferença 

grande na distância por essa ser originária da diferença 

de tempo entre os picos multiplicada pela metade 

velocidade da luz. 

 

 

4. Conclusões 
O sistema de radar foi implementado com êxito de 

forma que foi possível identificar com nitidez, durante a 

recepção, o sinal transmitido e seu respectivo eco. 
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