
Mais uma opção no universo sem fio
Além de ser mais rápida do que as atuais tecnologias de redes locais sem fio, a banda ultralarga (UWB)
oferece uma conexão de altíssima capacidade que também elimina qualquer tipo de interferência

C
ertamente não há falta de
alternativas quando o as-
sunto é a comunicação

sem fio e as tecnologias de rede.
Com todas as formas disponíveis
atualmente de acesso sem fio - te-
lefones celulares, 3G, Wi-Fi, Wi-
Max, Bluetooth, power Unes, e
802.11a, b, g e n - você não acharia
que há espaço para mais alguma
coisa. Mas tecnologia marcha sem-
pre adiante e, nos próximos anos,
vamos nos deparar com mais uma
nova tecnologia wireless.

ULTRAWIDEBAND (UWB)
é uma tecnologia de comunicação sem fio que transmite

grandes quantidades de dados em distâncias curtas e com
pouco consumo de energia. A UWB envia pulsos digitais
de curta duração cronometrados através de um número

de canais de freqüência simultaneamente.

A nova atração da área do rádio
é a Ultrawideband, também co-
nhecida como UWB ou pulso digi-
tal sem fio. Essa tecnologia é o que
viabilizará a entrega de programas
de televisão, filmes, games e dados
com arquivos de multimegabytes
em nossos lares e escritórios wire-
less. Além de ser mais rápida do
que as atuais tecnologias de redes
locais sem fio, a UWB também ofe-
rece uma banda larga de alta capa-
cidade que elimina interferência.

ORIGENS DA UWB

Foi no fim dos anos 60 e começo
dos anos 70 que Gerald F. Ross de-
monstrou pela primeira vez a via-
bilidade da UWB em forma de on-
das para aplicações de comunica-
ção e radar. Originalmente desen-

volvida pela Darpa (Defense Ad-
vanced Research Projects Agen-
cy), agência de pesquisas das for-
ças armadas dos Estados Unidos,
a tecnologia era chamada de ban-
da base, comunicações de impul-
so ou sinalização de domínio de
tempo (time-domain) até o Mi-
nistério da Defesa dos EUA bati-
zá-la de Ultrawideband em 1989.

Em alguns aspectos, a UWB
volta para o começo da era do rá-
dio e as primeiras transmissões de
Gugliemo Marconi, cheias de pro-
blemas técnicos. Ela também é a
sucessora do radio spread-spec-
trum (também chamado de fre-
quency-hopping), uma tecnologia
da Segunda Guerra Mundial que
separa uma transmissão em dife-
rentes freqüências de rádio, utili-

zando uma de cada vez para evitar
congestionamento (curiosamente,
o spread spectrum foi inventado -
e patenteado - em 1942 pela atriz
Hedy Lamar e pelo compositor
George Antheil). De forma dife-
rente, a UWB utiliza cada freqüên-
cia de rádio disponível no momen-
to, todas ao mesmo tempo.

Apesar de não substituir qual-
quer outra forma de comunicação
wireless, a UWB faz algumas coisas
que nenhuma outra tecnologia faz.
O transmissor de UWB envia bi-
lhões de pulsos de curta duração
por um largo espectro de freqüên-
cias de rádio. Estes pulsos partem
tão rapidamente que cada um de-
les utiliza somente poucos ciclos da
onda de radiofreqüência.

Esta curta duração oferece às

ondas UWB algumas proprieda-
des únicas. Elas ficam praticamen-
te imunes aos efeitos de cancela-
mento de múltiplos caminhos
(multipath), como, por exemplo,
quando uma forte onda refletida
chega fora da fase com o sinal di-
reto, reduzindo a força do sinal no
receptor. Os pulsos UWB são tão
curtos que o sinal direto já terá en-
trado e saído antes que o path re-
fletido chegue, de forma que não
ocorra nenhum cancelamento.
Pelo fato de os pulsos UWB serem
tão curtos, eles também podem
utilizar espectros de freqüência
bastante amplos, permitindo que
os sinais usem pouca energia, o
que minimiza a interferência de
outras freqüências de rádio e re-
duz os riscos de saúde, geralmen-
te ficando abaixo da linha normal
de ruídos, além de torná-los mais
difíceis de detectar.

Tecnicamente, a UWB é defini-
da como qualquer tecnologia de
rádio cujo espectro ocupa mais de
20% do centro de freqüência, ou
uma banda de pelo menos 500
MHz. Os modernos sistemas UWB
utilizam técnicas variadas de mo-
dulação, incluindo Orthogonal
Frequency Division Multiplexing
(OFDM), para ocupar estas bandas
extremamente largas.

Em 2002, a FCC, agência de co-
municações dos Estados Unidos,
aprovou a utilização comercial das
transmissões UWB na faixa de 3,1
GHz até 10,6 MHz, com uma limi-
tação de transmissão de energia.

POSSÍVEIS APLICAÇÕES

No estado atual de desenvolvi-
mento, a UWB atinge altas taxas de
dados para redes pessoais (PANs),
que tenham uma operação efetiva
de 10 metros ou menos. Embora
seja similar às capacidades do
Bluetooth, a tecnologia usada é
bem diferente. As transmissões
UWB negociam a distância para a
banda, de forma que quanto maior
for a faixa, menor a taxa final de da-



dos. Essa faixa, por sua vez, pode ser
estendida a até um quilômetro com
a ajuda das antenas de alto ganho
e com redução de desempenho.

Uma das características de de-
finição da UWB é o baixo consumo
de energia elétrica, similar ao usa-
do por um telefone celular - e o fa-
to de ainda não ser detectável vir-
tualmente por rádios convencio-
nais, que enxergam o sinal de
UWB apenas como baixíssimo ruí-
do de fundo.

Além disso, um telefone UWB
pode utilizar tão pouca energia que
consegue ficar ligado por semanas
sem a necessidade de ser recarre-
gado. E por utilizar todo o espectro
disponível, a UWB pode ser mais
barata de ser desenhada e produzi-
da do que os rádios convencionais,
que requerem sintonização cuida-
dosa para freqüências específicas.

Um transmissor e um receptor
UWB devem estar coordenados e
sincronizados para enviar e receber
pulsos com uma precisão de trilio-
nésimos de segundos. O receptor
responde somente à seqüência de
pulsos familiar. Isto toma a tecno-
logia muito segura, motivo de já ter
sido considerada como opção para
comunicação clandestina pelos mi-
litares e agências de espionagem.

Os produtos UWB incluirão ra-
dar e dispositivos de posiciona-
mento e localização eletrônica
agregados aos rádios. O radar
UWB atravessa paredes, tetos e pi-
sos que poderiam bloquear ou re-
fletir outros tipos de sinais de rá-
dios. Como uma tecnologia eletrô-
nica de medidas, a UWB é mais
precisa do que os satélites GPS
(Global Positioning System) e po-
de ser utilizada internamente. A
marinha dos Estados Unidos já
anunciou planos de utilizar UWB
em quase tudo que é embarcado
para o exterior, apenas para ras-
trear os materiais e evitar que os
mesmos sejam roubados.

A expectativa é de que as redes
UWB rodem em velocidades de até
um gigabit por segundo e portan-
to, serem capazes de lidar com to-
do o tráfego de internet, televisão e
telefone de uma casa ou de um pe-
queno negócio. Agora é só esperar
para ver. (Tradução de COMPUTER-
WORLD/EUA]
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