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Bloqueador: Princ ípio da Fun ção

A potência alta do sinal leva à saturação 
(ou destruição) do estágio de entrada
O estágio de entrada não transmite mais 
sinais, por isto tambem bloqueio de CDMA 
/espectro alargado
Estágio de entrada precisa algum tempo 
de recuperação até funcionará novamente
Posívelmente existe tambem uma intrusão 
na frequência médiana (FM) ou na banda 
base(BB)
(Sobrecarregamento na FM ou geração de 
sinais FM/BB „sem sentido“, exemplo no 
DMTF, sendo assim a decodificação é
impossível)



Bloqueador: Princ ípio da Fun ção, Alcance

Dependência da potência de 1/R²

Bloqueador: < 200 W,
„distribui“ sua potência sobre 
largura da banda B = 10..500 MHz

Rádiotransmissor: < 5W,
Largura da banda ~10 kHz

Densidade de potência espectral  
Bloqueador << Rádiotransmissor
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P ≈ 5 W
B ≈10 kHz

P ≈ 200 W
B ≈ 40 MHz

mesmas distâncias:
S_Rádiotransmissor ≈ 500 µW/Hz /4πR²
S_Bloqueador ≈ 5 µW/Hz /4πR²

Mesmas densidades de potência 
no receptor:
R_Rádiotransmissor ≈ 10 R_Bloqueador

S: Densidade de 
potência no 
receptor

⇒Necessita mecanismos de 
interferência mais „inteligentes“

(Varredura, Modulação)



Bloqueador: Princ ípio da Fun ção

(Pseudo-)Ruído
Sinal de ruído de banda larga bloqueia todas as gamas de 
frequência permanentemente 
Densidade espectral baixa, com muita probabilidade 
insuficiente para saturação da escala de entrada



Bloqueador: Princ ípio da Fun ção

Pulso, HPEM
Pulso muito curtos bloqueiam pelo seu espectro largo, 
banda muito larga
Tipicamente projetado para destruição
Desvantagem: alta energia de pulso dificimente ser 
alcancada, quilovolts!
Janelas espectrais em razão do princípio na prática quasi 
impossíveis



Bloqueador: Princ ípio da Fun ção

Barragem
Linhas de frequência curtas e seguidas de forma aleatória 
Nas sinais digitais, janelas na gama de frequência são 
possíveis, porem a largura dos flancos das janelas são 
muito largos (dependente da duração de tempo de uma 
linha)
Sistemas híbridos de barragem/varredura: em nossos 
testes nenhuma vantagem se apresentou

f1 f5 f3 f2 f4 •••



Bloqueador: Princ ípio da Fun ção

Varredura
Uma ou mais linhas de frequência de banda estreita são 
rapidamente varridas pela gama à ser bloqueiada (Rampas 
de frequência)
a potência do sinal é concentrada nas linhas e com isto 
pode ser bloqueado tambem (com alta potência por curto 
tempo) o estágio de entrada com banda muito estreita 
Programação de janelas de comunicação possível
Alta flexibilidade no número de linhas, ciclo de alteração de 
frequência, modulação: tambem bloqueio no nível ZF/BB



Varredura de Frequência

Pela repetição temporal do espectro é gerado um pente de 
frequência: Receptores com banda muito estreita 
provávelmente não sofrem bloqueio nenhum, 
⇒ Solução: Jitter  (Trémulo)

~1/T0



Varredura de Frequência

No canto (numa lacuna) nasce uma transição suave 
dependente da taxa de repetição da rampa



Bloqueador: Requisitos

Varredura com várias fontes (aqui 6) 
sobre uma larga gama de frequência (20- 500 MHz)
Passo de frequência linear
Alta linearidade („lacunas profundas“, poucos pontos de 
bloqueio)
Ciclos de varredura de sub-µs bis ms, 
pulos de frequência muito rápidos
Modulação de amplitudes e frequência
Jitter muito rápido



DDS: Síntese Digital Direta

Filter



Diagrama de bloco DDS x2
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Fonte do Bloqueador

6 osciladores independentes
Banda ultra-larga (20-700 MHz, até 6 Ghz)
cada oscilador cobre a gama de frequência completa de (20-700 
MHz, até 6GHz)
cada oscilador é livremente program ável (subir/baixar varredura ou 
1024 passos a livre escolha) 
Ciclo de varredura muito rápido até 4 ns/passo
Passo de frequência de linearidade alta
Baixo nível de bloqueio (ca. -25..-30 dB)



Fonte do Bloqueador

6 osciladores 
independentes pela 
gama de frequência 
inteira



Fonte do Bloqueador

Característica 
alta linearidade
„lacunas 
profundas“



Fonte do Bloqueadordata sheet

Placa RF 

GUI screenshotsFonte de bloqueador Multi-Oscilador 
Programação flexível de gamas de frequência , AM+FM, modulação digital 
e análogo, ruído, varredura, (Barragem)

Passo de frequência de alta linearidade , baixos níveis de bloqueio, banda 
ultra-larga (20-700 MHz, até 6 GHz)

Autocontrole de alimentação e potência de saída, 
verificação de comunicação e programação via SHA1-Hash

Interfaces gráficos do usuário de uso e compreensão  fácil (GUI)



Interfaces do usu ário
Inicialização para primeiro uso/Calibração

apenas HP Marketing

GUI-especialista
Acesso à todas as configurações
gera configurações (gamas de frequência, ciclos de varredura, 
ciclo do jitter, modulação, …) como base para o GUI do usuário
Configurações baseadas em experiência/testes
Além disto pode tudo que o GUI do usuário está
autorizado a fazer

GUI do usuário
programar janelas de comunicação nas                            
configurações já existentes 
não pode alterar as outras configurações
Exibição gráfica do espectro
transmite programas via cabo USB ou USB-Stick



Obrigado 

Muito obrigado por sua atenção!


