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   Resumo  O fenômeno de espalhamento eletromagnético ocorre quando uma onda 

eletromagnética encontra com um objeto que a intercepta. Neste momento, os campos 

elétricos e magnéticos incidentes induzem corrente no objeto atingido. As correntes induzidas 

no objeto circulam na sua superfície e/ou no seu volume, fazendo-o exercer papel de uma 

antena que irradia campos eletromagnéticos espalhados. Os campos espalhados superpõem-

se aos campos incidentes, alterando a configuração dos campos totais. Para a maioria dos 

problemas práticos envolvendo espalhamento a solução analítica torna-se extremamente 

trabalhosa, dessa forma devem-se empregar métodos numéricos para obter a solução. O 

Método dos Elementos Finitos (FEM) é utilizado neste artigo. Para limitar o domínio é 

utilizado a Condição de Contorno Absorvente (ABC) de primeira ordem. A técnica FEM-ABC 

é aplicada na solução de problemas de espalhamento para objetos de geometrias diversas em 

2D. É analisada a influência das singularidades geométricas do espalhador no valor do 

campo espalhado, bem como a sensibilidade deste em relação a posição da fronteira 

absorvente. Os resultados obtidos mostram a boa capacidade do método proposto em tratar 

problemas com geometrias diversas. 

 

Palavras chaves — Espalhamento,FEM, singularidade,absorvente. 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno de espalhamento eletromagnético ocorre quando uma onda eletromagnética 

encontra com um obstáculo que a intercepta. Neste momento, os campos elétricos e 

magnéticos incidentes induzem corrente no objeto atingido. As correntes induzidas no objeto 

circulam na sua superfície e/ou no seu volume, fazendo-o exercer papel de uma antena que 

irradia campos eletromagnéticos espalhados. Os campos espalhados superpõem-se aos 

campos incidentes, alterando a configuração dos campos totais (AFFONSO,2003). 

Estudos sobre espalhamento eletromagnético são de extrema importância cientifica devido às 

inúmeras aplicações relevantes desse fenômeno. Como exemplos de aplicações pode-se citar: 

detecção de fissuras em estruturas (AFFONSO,2003), no diagnostico precoce de 

enfermidades (JUNIOR,2000) e na identificação de depósitos minerais (CHIU,1999 et al.,). 

As inúmeras possibilidades de aplicações deste fenômeno fomentam muitas pesquisas. Para a 

maioria dos problemas práticos a solução analítica torna-se extremamente trabalhosa, dessa 

forma devem-se empregar métodos numéricos para obter a solução.  O método utilizado neste 

artigo foi o Método dos Elementos Finitos. Este método consiste em dividir o domínio em 

pequenos elementos e determinar a solução para cada elemento. Para a utilização deste 

método o domínio do problema deve ser limitado, para que não seja necessário discretizar 

todo o espaço livre que envolve o objeto, portanto se faz necessário o uso de uma condição de 

contorno absorvente. A condição de contorno utilizada é a Bayliss-Turkel. Para comprovar a 

solução, o resultado é comparado com a solução analítica. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O fenômeno do espalhamento eletromagnético pode ser observado na Figura 1, onde a antena 

emite uma onde eletromagnética, que viaja pelo espaço livre e atinge o objeto (avião), este 

objeto passa a se comportar como uma antena e passa a irradiar uma onda espalhada. A partir 

desse instante o campo total deixa de ser apenas o campo emitido pela antena e passa a ser um 

somatório do campo emitido mais o campo espalhado. Caso seja feito uma secção transversal 

no avião e desprezando suas asas, ele pode ser tratado como um cilindro. 

 

 
Figura 1:Espalhamento Eletromagnético.(PINTO,2012) 



  

 Os cilindros representam uma importante classe de superfícies geométricas. Essa importância 

é devida ao fato de que diversos espalhadores reais podem ser representados por estruturas 

cilíndricas (LI, 1998). O problema a ser tratado neste artigo é a incidência de uma onda 

eletromagnética plana que se propaga na direção +x, ortogonal ao eixo de um cilindro 

condutor imerso no espaço livre com comprimento axial infinito na direção z. Na Figura 2 é 

apresentado o condutor onde Ω0 representa o espaço livre, Ω o domínio do objeto,    

superfície do espalhador, n o vetor normal à superfície do objeto, ɑ o raio do espalhador, ρ a 

distância de observação a partir do centro da secção transversal E
i
 e  H

i
 representam os 

campos elétrico e magnético, respectivamente. É considerado uma onda TEz (Ez= 0) e as 

propriedades do material do objeto não variam ao longo de seu eixo. Assim, o problema 

tridimensional pode ser reduzido a um problema bidimensional (PINTO,2012).  

 

 
Figura 2:Secção transversal do cilindro condutor.(PINTO,2012) 

 

Também é tratado o espalhamento sobre um condutor triangular, avaliando assim o aspecto da 

singularidade do objeto.  

 A formulação do problema é obtida a partir das equações de Maxwell apresentadas 

abaixo. 

 

 

Lei de Gauss                                                                                     (1) 

 

                     Lei de Gauss para                                                                              (2) 

                           campos magnéticos 

 

                          Lei de Faraday                                                                               (3) 

                        

 Ampère-Maxwell                                                                         (4) 

 

Onde D é a densidade de fluxo elétrico em V/m
2
, E é a intensidade de campo elétrico em 

V/m, B é a densidade de fluxo magnético em Wb/m
2
, H é a intensidade de campo magnético 

em A/m, J é a densidade de corrente em A/m
2
 e ρ é a densidade de carga livres em C/m. 

As equações (3) e (4) estão acopladas, para desacoplá-las deve-se aplicar o rotacional em 

ambos os lados das equações. Após realizar as manipulações matemáticas necessárias, obtêm-

se as equações de onda: 



 

                
                                                                                                              (5) 

 

               
                                                                                                              (6) 

 

onde     √    . 

A equação (5)  é conhecida como a equação de onda vetorial do campo elétrico e, a (6), é 

designada como equação de onda do campo magnético. Estas equações podem ser feitas por 

meio da analise bidimensional quando o objeto for infinito e sem alterações constitutivas em 

determinada direção. Como não há variações espaciais na propagação neste sentido, as 

derivadas das componentes eletromagnéticas nesta direção são nulas. Considerando que isso 

ocorra na direção z, então, tem-se caracterizados os modos Transverso Magnético (TM
z
, ou 

seja, Hz= 0) e Transverso Elétrico (TE
z
, ou seja, Ez= 0) (PINTO,2012).  

Dessa forma as equações (5) e (6) podem ser representadas genericamente da seguinte forma: 

 

                     
                                                                                                    (7) 

 

Onde    
 

  
,        e u=Eẑ para uma onda TMz e    

 

  
,        e u=Hẑ para uma 

onda TEz. 

Para solucionar o problema do Espalhamento Eletromagnético através do Método dos 

Elementos Finitos é necessário determinar a forma forte e a fraca do problema. A forma forte 

pode ser representada da seguinte forma (PINTO,2012): 

 

 

                     
               ρ   Ω ,                                                                         (8) 

 

            
  

  
                               ρ     ,                                                                           (9) 

 

onde u representa o campo eletrico ou magnético total,    
 

  
   

         é o número de 

onda,      , ρ é o ponto de observação do campo, Ω e o domínio do espalhador, 
  

  
 é a 

derivada normal do campo sobre a superfície do espalhador e     é a fronteira do espalhador. 

Para obter a forma fraca é utilizado o Método dos Resíduos Ponderados, após é realizada as 

manipulações matemáticas necessárias e aplica-se o Teorema da Divergência, obtendo assim 

a seguinte equação fraca: 

 
           

∫             
    

 
 

     ∫    
  

    
                                                                         (10) 

                                                  
 

onde Ω representa o domínio do espalhador,    é a fronteira do espalhador e 
  

  
 é derivada 

normal sobre a superfície do espalhador. 

Para se obter o resultado através do FEM é necessário se fechar o domínio do problema, este 

procedimento é feito inserindo uma condição de contorno absorvente. A inserção desta é feita 

através da colocação de uma nova fronteira como demonstra a Figura 3. 

 



 
Figura 3:Secção transversal do condutor cilíndrico com fronteira artificial.(PINTO,2012) 

 

A fronteira absorvente    é representada pela linha pontilhada e esta localizada no espaço 

livre, sendo         o que torna     . 

Com a inserção da fronteira absorvente a derivada parcial em relação a normal presente na 

equação (10) passa ser calculada sobre a superfície artificial inserida. Para tornar possível a 

inserção desta fronteira curva se faz necessário as seguintes manipulações (PINTO,2012) 

 

          
 

  
 

 

  
                                                                                                                         (11) 

 

 

          
 

  
 = k(s)                                                                                                                       (12) 

 

                                         

          
 

  

  

    
  

                                                                                                                     (13) 

 

Onde ρ é o raio da fronteira absorvente, 
 

  
   a derivada parcial radial, 

 

  
 é a derivada parcial 

normal na fronteira absorvente, s é o comprimento do arco medido ao longo da fronteira, k(s) 

é a curvatura da fronteira em s e 
  

    é a derivada parcial de segunda ordem na direção 

angular. 

Algumas condições de contorno são expressas através do campo total, a condição utilizada 

neste artigo é expressa em função do campo espalhado, portanto a seguinte relação deve ser 

utilizada: 

 

                                                                                                                                   (14) 

 

onde    é o campo espalhado,   é o campo total e    é o campo incidente. 

Neste artigo é utilizada a condição de contorno absorvente de Bayliss-Turkel, está condição 

foi desenvolvida para fronteiras absorventes curvas e, em sua formulação, utiliza-se a 

aproximação assintótica do campo espalhado ou irradiado representada pela expansão de 

Wilcox para a função de onda (PINTO,2012). 



 

              
     

√ 
∑

     

  
 
                                                                                                     (15) 

 

Onde       é uma função independente de ρ,   e ρ representam, respectivamente, o ângulo e 

o módulo do    em coordenadas polares. Colocando a fronteira artificial distante do 

espalhador, esta expansão satisfaz a condição de radiação de Sommerfeld (PINTO,2012 el 

at.,) e (FRISSON,2002). Derivando a equação (15) em relação à ρ: 
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                                                                       (16) 

 

Realizado a expansão em serie da equação (16) e desconsiderando termos de ordem O (ρ
-5/2

) e 

superior tem-se: 

 

          
   

  
 (    

 

  
)                                                                                                       (17) 

 

onde 
 

  
 é a derivada parcial na direção normal a superfície absorvente, k é o numero de onda, 

ρ o raio sobre a fronteira absorvente e    é o campo espalhado. 

Para obter a formulação geral da condição de contorno são utilizadas as relações (11) a (13) 

aplicadas à equação (17), obtendo: 
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)                                                                (18) 

 

onde 
 

  
 é a derivada parcial normal a superfície absorvente,    

 

  
,    é o campo incidente, 

   é o número de onda, k é a curvatura da fronteira em s e u e o campo total. Substituindo a 

equação (18) no ultimo termo da equação (10), obtém-se à equação (19) (BARBOSA,2010). 
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                                                                                                (19) 

 

É aplicado o Método de Garlekin em (10) para discretização das variáveis físicas e 

geométricas. Utilizam-se funções admissíveis que satisfaçam as condições de contorno em 

cada elemento separadamente (BARBOSA,2010). Este procedimento permite obter um 

sistema matricial que pode ser escrito da seguinte forma:  

 

           Kx=F                                                                                                                    (20) 

 

Onde K é obtido através das duas primeiras integrais da equação (19), F é obtido através da 

ultima integral da equação (19) e x é representa as incógnitas do sistema, ou seja, o campo 

magnético em cada nó. 

 

 



3. RESULTADOS 

 

Nesta secção são apresentados os resultados e feitas as analises. Inicialmente é realizada a 

validação do método e posteriormente o resultado obtido com o condutor triangular. 

Finalmente a variação da malha e da posição da fronteira artificial são avaliadas. 

 

3.1 Condutor Cilíndrico 

 

Inicialmente são apresentados os resultados obtidos com o condutor cilíndrico. Para 

realização dos testes foi calculado o campo magnético na metade superior da superfície de um 

cilindro de 1  metros de raio imerso no espaço livre. Os parâmetros utilizados foram: 

frequência 0,3 GHz (resultando um comprimento de onda  = 1 m e um número de onda k0 = 

2 rad/m). O ângulo de incidência da onda é 180º, na direção de +x. 

A figura 4-a apresenta o campo magnético obtido de forma analítica e pelo FEM e a 4-b 

apresenta o erro relativo obtido através da equação 21, onde é possível notar que o erro 

relativo fica na maioria dos ângulos abaixo dos 5%, tendo um pico de erro próximo a 20º 

graus.  A fronteira artificial usada possui 2,1  de raio, com uma malha de 1824 nós e 3456 

elementos. 

 

             |
       

  
|                                                                                                     (21) 

 

Onde Er é o erro relativo, Hz o campo magnético analítico e HFEM é o campo magnético 

aproximado obtido com a solução da equação (20).   

 
  Figura 4-a: Campo Magnético: FEM x Analítico.                     Figura 4-b: Erro Relativo 

 

3.2 Condutor Triangular 

 

Após a validação do método, é apresentado o resultado para o condutor triangular apresentado 

na figura 5 com b=1,40  e a=1,85 . O ângulo de incidência da onda é 180º, na direção de 

+x. É avaliado o campo magnético na superfície superior do condutor. Foi analisado o 

resultado alterando o número de elementos na malha e a posição da fronteira em relação ao 

espalhador. O campo é avaliado nos vértices superiores do triangulo, portanto o refinamento é 

direcionado para aquela região.  

 

 



 
Figura 5: Secção transversal do condutor triangular. 

 

A figura 6 apresenta a malha e identifica as regiões do vértice onde é a feita a analise. A 

primeira discretização (Malha 1) possui 5416 elementos e é refinada com direcionamento aos 

vértices indicados na figura 6. Já a segunda (Malha 2), possui  3454 nós e 6661 elementos  e é 

refinada através da inserção de um circulo entorno do triangulo, para dessa forma obter-se 

uma malha com refinamento em todo o objeto. A figura 7 apresenta a malha 2. 

 

 
Figura 6: Malha 1 condutor triangular. 

 



 
Figura 7: Malha 2 condutor triangular. 

 

A figura 8 apresenta os resultados do campo magnético na parte superior do condutor 

triangular, é definida apenas a parte superior devido à simetria do objeto. Para facilitar a 

visualização é calculado o ângulo de cada ponto sobre a superfície deste condutor. A análise e 

o refinamento são feitos nos vértices indicados na figura 6. A fronteira artificial é mantida 

com 1,5 λ de raio. Observa-se a forte concordância dos resultados para as duas malhas 

utilizadas. 

 

 
Figura 8: Campo Magnético. 



A figura 9 apresenta os campos magnéticos obtidos com a variação do tamanho da fronteira 

artificial, sendo a malha 1 com uma fronteira de raio 1,3 λ, 4031 nós e 7785 elementos, a 

malha 2 com raio de 2 λ, 3710 nós e 7167 elementos e a malha 3 com raio de 3λ, 3795 nós e  

7342 elementos. O valor usado como referencia é obtido usando a malha 2 apresentado na 

figura 8, com fronteira de 1,5 λ. Avaliando o vértice superior do triangulo indicados na figura 

6 nota-se que a proximidade da fronteira com o espalhador ocasiona em uma maior reflexão, 

portanto uma menor precisão no resultado.  

 
Figura 9: Campo magnético com variação da fronteira 

 

A tabela 1 apresenta o erro médio calculado utilizando a equação (22) para cada uma das 

malhas em relação ao valor de referência. 

 

              |∑      ∑   |                                                                                   (22) 

 

Onde Erm é o erro médio, HFem o campo magnético aproximado e Hr é o campo magnético 

referencial.   

 

Tabela 1: Erro médio 

 

Raio da Fronteira Erro Médio em % 

1,3 λ 9,8602 

2 λ 9,1524 

3 λ 10,7601 

 

Com os resultados obtidos é observado que o refinamento da malha influencia mais no 

resultado do campo do que a posição da fronteira ABC. 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSÃO 

 

O método dos elementos finitos com condição de contorno absorvente de primeira ordem é 

apresentado neste trabalho. A validação da formulação é realizada por meio da avalição do 

espalhamento de um objeto condutor. A formulação proposta mostra-se eficaz no cálculo de 

espalhamento eletromagnético. Esta formulação é posteriormente aplicada a um espalhador 

triangular. Os vértices deste espalhador são fontes de singularidades geométricas onde os 

campos variam rapidamente. A fronteira do espalhador foi variada com objetivo de avaliar o 

comportamento dos campos. Observou-se que os campos obtidos com a malha 3 oscilam em 

torno do resultado. Já a malha 1 apresenta o menor erro médio mesmo com a fronteira 

absorvente mais próxima. O aumento do erro associado a malha 3 pode estar associado a 

maior reflexão dos campos no interior do domínio. O método se mostrou eficaz para o cálculo 

do campo em um objeto com singularidade, onde ficou demonstrada a necessidade de se tratar 

com cuidado o vértice do objeto para se obter um resultado mais preciso, porem isto se 

mostrou facilmente resolvido com um refinamento equilibrado sobre o condutor triangular. 
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