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RELATORIO FINAL

Estudo da Gaiola de Faraday como Blindagem para Ondas Eletromagnéticas

OBJETIVO

O projeto visa o desenvolvimento de uma experiência simples que possa  fornecer
ao aluno maior conhecimento sobre a Gaiola de Faraday. O porquê de utilizar um
sistema caixa-condutora fechada, a natureza dos campos elétricos e magnéticos
que formam a onda eletromagnética e da propagação dos mesmos, comprimento de
onda de acordo com a freqüência utilizada, comprimento de onda de corte,
atenuação do sinal em função do tamanho da janela da caixa e freqüência de
operação, penetração da onda nos materiais, etc., são os conceitos envolvidos no
experimento proposto.  
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INTRODUÇÃO

Apesar de que o uso de aparelhos celulares faz parte do cotidiano da população
moderna, o uso destes as vezes é questionado for fatores éticos e sociais. De um
lado um condenado na prisão consegue através do telefone celular continuar
comandando toda sua quadrilha,  do outro um refém consegue através do telefone
celular avisar a policia que estava preso no porta-malas de um carro. Refletindo um
pouco sobre esses dois casos, várias perguntas surgem, como por exemplo o que
poderia ser feito no caso dos presídios para evitar que tais aparelhos funcionem lá
dentro e, no caso do seqüestrado, porque o telefone continuou a funcionar mesmo
quando ele estava preso num porta-malas metálico de um carro. O modelo físico
que será utilizado para tentar dar a resposta a esse tipo de perguntas é o da Gaiola
de Faraday.

Michael Faraday viveu de 1791 a 1867
e é freqüentemente considerado um
dos grandes experimentalistas no
campo da eletricidade e magnetismo.
Ele, assim como outros (Ohm, Volta,
Coulomb, etc.) descobriu as relações
entre vários fenômenos experimentais
e a fundamentação teórica. Dentre
eles o principio da Indução Magnética
em 1831, e em 15 de janeiro de 1836
descreveu a primeira Gaiola de
Faraday em seu diário:

Figura 1 – Foto de Faraday

"Tenho passado muitos dias construindo um cubo de 12 pés de lado. Este é constituído por uma estrutura de
madeira, constituída por 12 bordas lineares ,presas firmemente por laços diagonais, tudo esta sendo montado
sobre 4 pés de vidro, de 5,5 polegadas de comprimento, para isolá-lo.
Os lados, de cima e de baixo são revestidos com papel. Em cima e em baixo cada um tem uma estrutura com
uma cruz de fios de cobre, assim, cada diagonal suporta duas folhas grandes de papel que revestem; os fios de
cobre também servem para alimentar a superfície de papel com eletricidade.
Na estrutura de cima e de baixo, os fios de cobre, são conectados aos fios de cobre que passam em baixo das 4
verticais dos cantos; e uma parte do fio circunda a borda mais baixa do cubo. As folhas de papel que constituem
os 4 lados têm folhas de lata coladas em sua superfície interna, funcionando acima de ¾ da altura; e estas são
conectadas em baixo com os fios de cobre de modo que todas as peças metálicas estejam em comunicação. As
bordas das folhas laterais são presas aqui e lá por adesivos ou coladas a estrutura de madeira em ângulo, para
evitar fugas que causam uma dispersão irregular da eletricidade. Tudo esta em pé na sala de palestras ,
margem baixa a 5 polegadas do terceiro assento (no qual descanso os pés), e a borda mais baixa oposta esta
sendo sustentada em tamboretes e blocos, aproximadamente 4 pés da terra. O lustre está pendurado oposto a
metade da face do cubo, estando a 2,5 pés dele.”

Nosso experimento consistirá basicamente numa Gaiola de Faraday e um telefone
celular que será colocado no interior da mesma.
Uma Gaiola de Faraday é uma blindagem elétrica, ou seja, uma superfície condutora
que envolve uma dada região do espaço e que pode, em certas situações, impedir a
entrada de perturbações produzidas por campos eletrostáticos e/ou
eletromagnéticos externos.
Ao colocar o telefone celular no interior de uma superfície metálica fechada (Gaiola
de Faraday), este torna-se o interior de um condutor elétrico fechado e oco. Como
sabemos, o campo elétrico no interior de um condutor imerso em um campo
eletromagnético em equilíbrio de cargas é nulo. As ondas eletromagnéticas, por sua
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vez, são constituídas por campos elétricos e magnéticos variáveis com o tempo. O
que ocorre é que um campo elétrico variável gera um campo magnético também
variável e vice-versa; assim, um vai produzindo o outro e faz com que a onda se
propague pelo espaço. Em nosso experimento a onda chega á superfície metálica
(faces da Gaiola) em cujo interior o campo elétrico deve ser nulo; como a onda
perde, nessa cobertura, seu componente elétrico não há quem variar para produzir o
componente magnético logo, a partir dai a onda deixa de existir e não há sinal para
atingir a antena do telefone celular.

TEORIA E DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A gaiola de Faraday, é basicamente uma gaiola feita de um material condutor
(ferromagnético), que impede a entrada de campos eletrostáticos bem como os
campos eletromagnéticos cujos comprimentos de onda sejam superiores ao
tamanho da malha.

Figura 2- Desenho da Gaiola de Faraday 

No caso de campos eletrostáticos prevalece a “Lei de Gauss”, onde o campo elétrico
externo à superficie induz uma distribuição de cargas na superfície metálica, devido
ao fato das cargas no metal (considerando o mesmo como um condutor ideal)
estarem livres para rearanjarem-se até atingirem uma distribuição que produza um
campo elétrico com o módulo exatamente igual ao campo elétrico externo que a
gerou, mas com sentido contrário. Logo a soma vetorial dos campos elétricos devido
a cada uma das cargas em qualquer ponto dentro da superficie fechada se reduz a
zero.

Figura 3 – Rearanjo das cargas livres no metal devido a incidência do campo elétrico externo 
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Já no caso das ondas eletromagnéticas, temos os campos eletromagnéticos
dependentes do tempo propagando-se pelo espaço deparando-se com uma
superfície, neste caso não podemos mais aplicar a “Lei de Gauss” uma vez que esta
somente é válida para campos eletrostáticos eem condutores perfeitos, sendo assim
utilizamos o “Modelo de rede de Osciladores”, ou seja, o componente campo elétrico
da onda eletromagnética externa, faz com que cada elétron da superficíe comece a
oscilar sob a ação da força qE, com a mesma freqüência da onda incidente,
consequentemente gerando um campo elétrico refletido e um campo elétrico
refratado (irradiado). A onda irradiada pode realizar  interferência com a onda
incidente. Para freqüências baixas esperamos que a onda irradiada esteja quase em
fase com a onda incidente, mas conforme a freqüência aumenta, os elétrons
começam a “atrasar” nas suas oscilações em relação à onda incidente até a onda
irradiada atingir um atraso de fase de 1800. Nessa situação, as duas ondas
interferem destrutivamente e a intensidade da onda resultante dentro do material cai
para zero.

Como as ondas eletromagnéticas operam em determinada freqüência e um
respectivo comprimento de onda, quando λ>>s (distância de centro-a-centro dos
condutores da tela), do ponto de vista da onda a tela será uma superfície, caso
contrário λ <<s, do ponto de vista da onda a tela não será uma superfície, mas
simplesmente fios condutores isolados, sem nenhuma influência. 

De acordo com as instruções do fabricante, foi possível colocar o telefone celular em
modo de TESTE, e com isso pudemos verificar o canal e o nível de recepção que
ele estava operando.
No caso do Instituto de Física o canal disponível é o 658 que eqüivale 889,74Mhz.
Sendo assim o comprimento de onda é:

λ658 = c / f = 3.108 m/s / 889,74.106hz = 0,337m = 33,7 cm [2]

Assim que o comprimento de onda se aproxima do tamanho da tela a gaiola deixa
de ser eficaz, em analogia ao que acontece quando olhamos para dentro duma
simples gaiola de pássaro: a radiação luminosa, de comprimento muitíssimo inferior
ao tamanho da malha, passa perfeitamente, de modo que podemos observar o
pássaro em todo o interior da gaiola.

Com isso adotamos um comprimento de onda de corte = 10% do comprimento de
onda original. A definição considera que para espaçamentos entre os fios
condutores que conformam a gaiola maiores que o comprimento de onda corte a
gaiola não será mais eficaz. Essa é uma das previsões que pretende-se verificar
aqui.

λ658corte = 3,37 cm [3]
Desenvolvendo um pouco mais a teoria, com auxilio da Figura 4.     
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Figura 4 – Emissão de ondas eletromagnéticas pela estação Rádio-Base e demonstração
geométrica das mesmas.

Estudaremos inicialmente a incidência de uma onda eletromagnética sobre uma
interface dielétrica (a onda propaga-se no ar e depara com as faces da gaiola feita
de material dielétrico por exemplo de papel). 

De acordo com a Figura 4, temos que o meio 1 (ar) ocupa o semi-espaço z<0 , e o
meio 2, o outro semi-espaço. Seus índices de refração são n1 e n2, respectivamente.
Os diversos parâmetros das ondas estarão caracterizados pelos sub-índices 1 e 2,
correspondentes a cada meio.  Consideramos conhecidos o ângulo de incidência, o
vetor  de propagação e a freqüência angular da onda incidente. O plano de
incidência esta determinado pela normal à interface e pelo vetor de propagação da
onda incidente. Sabemos, pela experiência, que existe uma onda refletida no meio 1
e uma onda refratada no meio 2. Os parâmetros dessas ondas – ângulo de refração,
freqüência e vetor de propagação –serão determinados a seguir.
Consideremos  a  seguinte relação entre as ondas incidentes, refletida e refratada:

l exp (ik1.r)+ m exp (ik1r.r) = n exp (ik2.r) [4] 

onde l, m e n independem das coordenadas espaciais. Escrevendo os versores
unitários nas direções dos vetores de propagação, em função de seus cosenos
diretores, temos:

k1.r= k1cos α1 x ,
k1r.r= k1r(cos α1r x+cosβ1r  y) , [5]
k2.r= k2(cos α2 x+cosβ2  y)

Substituindo [5] em [4] e derivando em relação a x, temos:

l k1 cos α1 exp(ik1.r)+m k1r cos α1r  exp(ik1r.r) = n k2 cos α2 exp(ik2.r) [6]

de [4] e [6] ,segue:

l (k1 cos α1 - k2 cos α2) exp(ik1.r)=m (k2cos α2 - k1r cos α1r) exp(ik1r.r) [7] 
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A equação só pode ser satisfeita, em todos os pontos da interface , se k1.r=k1r.r .
De maneira similar, mostra-se que k1.r=k2.r, ou seja:

k1 .r = k1r .r = k2 .r [8]

Considerando o primeiro e o segundo membros de [8], o resultado [5] e ainda que
k=ωn/c, temos:

xω1n1 cos α1 = x ω1r n1 cos α1r, [9]

donde
 

cos α1 = cos α1r [10]

Da figura, α1+ν1=π/2 e α1r+ν1r=π/2, então:

ν1 = ν1r [11]

que estabelece a igualdade dos ângulos de incidência e reflexão. 

Partindo novamente das equações [8] e [5], temos:

x ω1n1 cos α1 = x ω2n2 cos α2 [12]

ou

n1 sen ν1 = n2 sen ν2. [13]

A equação [13] é a Lei de Refração ou de Snell e pode ainda ser escrita como:

k1 sen v1 = k2 sen v2. [14]

Agora estudaremos os fenômenos relacionados com a reflexão e refração de ondas
eletromagnéticas incidindo sobre uma interface entre um dielétrico (ar) cujo índice de
refração é real e um material condutor (tela metálica da nossa gaiola) de índice de
refração complexo. Usaremos a mesma geometria da Figura 4, sendo o meio 1 o
dielétrico e o meio 2 o condutor.
A lei de Refração, sendo N2=n2+ik2 o índice de refração complexo do condutor,
conduz-nos a um valor complexo ν2, perdendo esse parâmetro, portanto, o
significado geométrico simples que tem no caso da interface entre dois dielétricos.
Da mesma Lei de Snell, obtemos:

sen v2 =(n1/N2) sen v1 [15]

e

cos2 v2 = 1–[n1
2(n22-k22)/(n22-k22)

2+4n22k22]sen2ν1+i[2n12n2k2/(n22-k22)
2+4n22k22]sen2ν1  [16]

Visando simplificar os cálculos, escrevemos:
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cos ν2 = ξ + iη. [17]
 
O vetor propagação da onda transmitida pode ser escrito em termos de seus
componentes x e z,

k2=k2sen ν2 x +k2 cos ν2 z [18]

que, em virtude da Lei de Snell, a equação [14], transforma-se em:

k2 = k1 sen v1  x + k2 cos v2  z. [19]

Sabendo que k2=ωN2/c e usando a definição [17], a parte espacial da fase da onda
no meio 2 pode ser escrita como

k2.r = ω/c[n1 sen ν1  x+ (n2+ik2)(ξ+iη) z], [20]

sendo r um ponto arbitrário do semi-espaço z>0. Separando as partes real e
imaginária do coeficiente de z, temos:

k2.r =ω/c[n1 sen ν1  x + (n2 ξ - k2 η) z] + i ω/c(k2 ξ + n2 η) z [21]

Podemos, assim, escrever a expressão completa da onda no meio 2,

E2(r,t)=E2 exp[-ω/c((k2 ξ+n 2η) z]exp i{w/c[n1 sen ν1 x + (n2 ξ - k2 η) z] –ωt},
[22]

onde E2 é um vetor constante. O exponencial de expoente imaginário indica que o
campo E2(r,t) pertence a uma onda de freqüência ω, cujo vetor propagação tem
componentes nas direções x e z. O exponencial de expoente real indica , por outro
lado, que o módulo do vetor é atenuado na direção de z, o que implica a diminuição
das amplitudes dos campos elétrico e magnético, e, portanto a diminuição da
densidade de energia eletromagnética da onda. Sendo o coeficiente de z nesse
exponencial linearmente dependente de k2, a penetração da onda (SKIN DEPHT) no
meio 2 pode ser muito pequena nos bons condutores.

O vetor propagação da onda refletida em função do índice de refração n1 e do
ângulo de incidência fica

k1r=k1r sen ν1 x – k1r cos ν1 z = ω/c[n1 sen ν1 x –n1 cos ν1 z], [23]

De maneira que a parte espacial da fase da onda refletida é real:

k1r. r= ω n1/c[sen ν1  x – cos ν1  z]. [24]

Assim, o campo elétrico da onda refletida se escreve

E1r(r,t)=E1r exp{i[ωn1 /c(sen ν1  x – cos ν1  z) - ωt]}, [25]
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onde E1r é um vetor constante. Como na onda refletida não é usado o ângulo
complexo ν2, esta não é atenuada como a onda refratada.

Desenvolvendo a teoria um pouco mais perceberá que os metais (principalmente os
bem polidos) refletem a luz de uma forma coerente porque a estrutura atômica
condutora da superfície metálica funciona como uma Gaiola de Faraday de malha
muito apertada, de dimensões atômicas.
Se você usar radiação X, de comprimento de onda da ordem de grandeza da
distância inter-atômica, ou mesmo inferior a ela, a radiação vai passar através da
superfície, entrando no metal, e sendo depois absorvida por átomos interiores se o
metal for grosso, ou simplesmente passando se ele for fino. 
Este efeito de penetração da onda no material é denominado SKIN DEPHT, o qual
se refere à distância de penetração característica da radiação no material, que é
dada por:

σ = condutividade do material
µ = permeabilidade
f = freqüência

Para uma profundidade de penetração igual a δ, a intensidade do campo elétrico cai
para um valor de 1/e do seu valor na superfície do material.

MATERIAL E MONTAGEM

A Gaiola de Faraday que utilizamos foi basicamente igual a da Figura 2, ou seja um
cubo com 70 cm2 de face e utilizando cinco espaçamentos diferentes de centro-a-
centro entre os fios condutores (35cm, 17,5cm, 10,0cm, 5,0cm e 3,5cm), que foram
calculados baseados na dependência exponencial da atenuação de forma a
obtermos um gráfico com pontos regularmente espaçados numa escala logarítmica.
Os fios condutores são de material ferromagnético (ferro) com diâmetro de 2 mm e
com condutividade σ = 10,33x106 Ω-1 e permeabilidade µ = 1,26x10-6 H/m.
Com esses fios montamos as malhas, as quais podiam ser acopladas  com o auxílio
de parafusos a uma estrutura cúbica de cantoneiras de alumínio. Essas malhas
foram trocadas por outras com espaçamento entre fios diferente, para verificação da
intensidade em função da largura da janela.
Fechamos também o cubo com material isolante (papel) e estudamos os seus
efeitos na intensidade do sinal.
O aparelho celular utilizado foi um P8190 -Timeport da Motorola, em seu display foi
possível verificar os níveis de sinal dentro da Gaiola.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Utilizamos um rádio AM/FM e analisamos qualitativamente seu audio dentro da
Gaiola. Testamos a previsão de termos uma maior atenuação, para uma largura de

f

1

πσµ
=δ
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janela determinada, no caso do AM, por causa desta faixa envolver ondas com
comprimentos de onda em duas ordens de grandeza maiores do que no caso do
FM. O “skin depth” calculado nos dois casos é significativamente menor que a
espessura dos fios.
Verificamos também os níveis de recepção do aparelho celular dentro do porta-
malas de um carro e em uma montangem com tela de galinheiro (de acordo com o
projeto do Professor Vitor Baranauskas)

RESULTADOS E CONCLUSÃO

Os comprimentos de onda que trabalhamos durante a experiência foram calculados
baseados nas freqüências dos equipamentos:

Para o telefone celular: λ658 = 0,337m = 33,7 cm ∴ λ658corte = 3,37 cm

Para o rádio na faixa de FM: λ 88FM = 3,41m  ∴ λ88FMcorte = 34,1 cm 
λ108FM = 2,77m  ∴ λ108FMcorte = 27,7

cm
Rádio Educadora FM (91,7Mhz):λ91,7FM = 3,27m ∴ λ91,7FMcorte = 32,7 cm

Para o rádio na faixa de AM: λ 540AM = 555m  ∴ λ540AMcorte = 55,5m
λ1600AM = 187,5m  ∴ λ1600AMcorte = 18,75m

Rádio Bandeirantes AM (1170Khz):λ1170AM = 256,4m ∴ λ1170AMcorte = 25,64m

Baseado nestes comprimentos de onda calculamos a profundidade de penetração
da onda (SKIN DEPHT) no material da gaiola:

Tela de material Ferromagnético (σFERRO = 10,33.106 1/Ω):
- λ658 =>  δ658= 5,24.10-6m
- λ91,7FM => δ91,7FM=1,63.10-5m
- λ1170AM => δ1170AM=1,44.10-4m

Estrutura de Alumínio (σALUMINIO = 36,36.106 1/Ω):
-    λ658 =>  δ658= 2,79.10-6m
-   λ91,7FM => δ91,7FM=8,7.10-5m
-   λ1170AM =>            δ1170AM=7,7.10-5m

No caso do papel (isolante)  que σPAPEL<< σALUMINIO ou σFERRO, a ondas penetraram
totalmente no material e conseqüentemente no interior da gaiola, como pudemos
comprovar experimentalmente com o celular e com o rádio AM/FM.

Baseado nestes resultados, pudemos verificar que a profundidade de penetração da
onda nos materiais depende da condutividade elétrica do mesmos e da freqüências
das ondas eletromagnéticas, ou seja, quanto maior a condutividade e maior a
freqüência menor será a penetração.
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Neste caso podemos prever que a comunicação com submarinos é feita por ondas
eletromagnéticas de baixa freqüência. 

Em seguida colocamos o telefone celular no interior da gaiola, e verificamos o sinal
que estava chegando na antena do mesmo em função das aberturas das telas:

Figura 5 – Tabela dos valores observados para o Celular dentro da nossa
Gaiola

Aberturas das janelas da Gaiola [cm2] Níveis de recepção do Celular [dBm]
70 -83
35 -85
17,5 -86
10 -88
7 -90
3,5 -92

Com isso traçamos o gráfico da FIGURA 6 que representa a atenuação do sinal em
função das aberturas das telas:

Figura 6- Gráfico da Recepção do Celular pelo Tamanho das Janelas
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Baseado nestes resultados, pude verificar que a atenuação do sinal dentro na gaiola
é inversamente proporcional (dependência logarítmica) ao tamanho das aberturas
da tela, ou seja, quanto menor a abertura maior a atenuação.

Verificamos também que a gaiola não funcionou de forma perfeita mesmo para o
caso da janela de largura menor que o comprimento de onda de corte calculado,
uma vez que mesmo nesse caso ainda há uma recepção significativa.
Pensamos que o motivo disso seja o contato elétrico não satisfatório entre os fios
condutores que conformam as malhas.
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Realizamos também as atividades complementares:

- Analisamos a qualidade do áudio das estações de rádio FM/AM em função das
aberturas da tela da gaiola (de 70cm2 para 3,5cm2), onde pudemos comprovar
que:

Figura7-Tabela dos níveis de áudio observados para Rádio FM dentro da
Gaiola
Aberturas das janelas da Gaiola [cm2] Níveis observados
70 Nenhuma alteração
35 Nenhuma alteração
17,5 Diminuiu suavemente o volume e

começou o ruído
10 Diminuiu ainda mais o volume e

aumentou o ruído
7 Somente ruído
3,5 Somente ruído

Figura8-Tabela dos níveis de áudio observados para Rádio AM dentro da
Gaiola

Aberturas das janelas da Gaiola [cm2] Níveis observados
70 Nenhuma alteração
35 Nenhuma alteração
17,5 Nenhuma alteração
10 Nenhuma alteração
7 Diminuiu ainda mais o volume e

aumentou o ruído
3,5 Diminuiu ainda mais o volume e

aumentou o ruído
 

Como conclusão dessa parte do experimento, vemos que no caso do FM a gaiola se
comportou com previsto, ou seja, houve uma atenuação crescente com a diminuição
da largura da janela. Pensamos, no entanto, que também nesse caso o contato
elétrico não satisfatório entre os fios da malha tenha prejudicado o efeito de
blindagem da gaiola como um todo.
No caso do AM, por outro lado, vemos que não houve o comportamento previsto, ou
seja, não se verificou uma queda da intensidade em função da diminuição do
tamanho da janela. Além disso, vemos que a nossa previsão do AM ser mais
atenuado que o FM não se verificou na prática. Explicamos isso através da diferença
de skin-depth entre estas duas freqüências, a qual tínhamos inicialmente ignorado
em virtude de ambos valores de skin-depth serem bem menores que o diâmetro do
fio. Tendo em vista o resultado na prática, concluímos então que o fato do skin-depth
para o AM ser uma ordem de grandeza maior que o do FM não pode ser desprezado
e ele explica o resultado do AM ser muito menos atenuado que o FM.
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- Entrei dentro de um porta-malas (que não é uma gaiola de Faraday perfeita, pois
contem espaços que não são preenchidos por metal condutor) de um automóvel
Corsa com o telefone celular e pude verificar que o nível de recepção que a
princípio fora do carro estava em –65dBm caiu para –69dBm e quando fechei o
mesmo caiu para –79dbm, desta forma verificamos que ocorreu uma queda de
14dBs no sinal do telefone, porém ele continuou funcionando perfeitamente.

- Realizei o mesmo para o rádio sintonizado na Educadora FM e pude verificar
apenas um pequeno ruído de fundo no áudio, já para a estação Bandeirantes AM
ocorreu uma queda no nível do sinal (volume) e um ruído de fundo no áudio, por
isso que as antenas dos rádios dos automóveis são colocadas do lado de fora
dos mesmos.

- Realizei os mesmos testes do porta-malas dentro de uma gaiola feita com tela de
galinheiro, tela de material ferromagnético e com aberturas de
aproximadamente1,5cm2,(de acordo com o projeto do Professor Vitor
Baranauskas), com isso pude comprovar que o nível do sinal de recepção do
aparelho celular ficou variando entre (-95 a –105 dBms), sendo que fora da
gaiola estava em –83dBms.

- Verifiquei no caso do celular o resultado de embrulhá-lo em papel alumínio (o
qual deve simular uma gaiola de Faraday perfeita). Constatei que nessa situação
o celular perdeu o sinal e não conseguiu receber ligações, confirmando o fato do
fechamento das janelas ser um fator crítico no desenho de gaiolas de Faraday.

 
Conclui-se que diante da quantidade de conceitos envolvidos o projeto me forneceu
melhor entendimento sobre a Gaiola de Faraday desde sua primeira concepção
retratada no diário de Faraday e de toda teoria envolvida na mesma, do caso
eletrostático onde explicamos através da Lei de Gauss ao caso de ondas
eletromagnéticas onde foi necessária uma explicação melhor elaborada (Modelo de
Osciladores) e de modo geral sobre toda experiência, o porquê de utilizar um
sistema fechado e a relação deste com os comprimentos de ondas das freqüências
que utilizamos e com o comprimento de onda de corte, sobre os campos elétricos e
magnéticos envolvidos, a propagação dos mesmos e a interação com superfícies
condutoras e isolantes, bem como os fenômenos de reflexão e refração que ocorrem
de maneira similar à luz, o que nos permite algumas analogias interessantes,
atenuação do sinal em função do tamanho da janela e freqüência de utilizada,
penetração da onda nos materiais, etc. Desta forma o projeto exige do aluno certo
conhecimento sobre eletromagnetismo, e com certeza servirá como uma excelente
de base didática e para fixação de conceitos nesta área. 
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