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RESUMO 

 

 A importância de sistemas que operam em banda larga é cada vez mais evidente nos dias 

atuais. Quanto maior a faixa de frequências do sistema, mais informação pode ser transmitida, 

tornando maior sua capacidade de transmissão. 

 Antenas de microfita são empregadas em inúmeros equipamentos de comunicações, 

possuindo diversas vantagens em relação a outras antenas por serem simples, serem capazes 

de se conformar a superfícies curvas, serem mecanicamente robustas e possuírem baixo custo 

de fabricação. A principal desvantagem desse tipo de antena é sua banda que, de forma geral, 

é estreita. 

 O presente trabalho avalia a aplicação de técnicas de alargamento de banda em antenas de 

microfita através da introdução de ressonâncias adicionais à resposta da antena, tais como o 

uso de elementos parasitas e fendas, assim como o uso de substratos espessos e de baixa 

permissividade. 

 Com o auxílio de simuladores computacionais, as diversas técnicas são investigadas. 

Como prova de conceito, algumas técnicas são aplicadas em uma antena patch circular 

simples. Protótipos das antenas modificadas foram implementados e testados, cujos resultados 

serviram para comprovar os conceitos apresentados. 
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ABSTRACT 

 

 The importance of broadband systems is evident today. As higher the frequency band, 

more information can be transmitted. 

 Microstrip antennas are currently employed in numerous communications systems. They 

are simple, able to conform to curved surfaces, mechanically robust, and low cost with printed 

circuit technology. However, they are intrinsic narrow band devices. 

 This work evaluates the application of techniques for enhancing the bandwidth of 

microstrip antennas by introducing additional resonances to their responses, such as the use of 

parasitic elements and slots, and the use of thick and low permittivity substrates. 

 With the aid of computer simulation, the performance and properties of those techniques 

are investigated. As proof of concept, some of the studied techniques are applied to an 

ordinary circular patch antenna. Prototypes of the modified antennas were implemented and 

tested, whose results were used to demonstrate the presented concepts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Antenas de microfita são empregadas, atualmente, em diversos equipamentos civis e 

militares. Com a moderna tecnologia de circuitos impressos, elas se tornaram discretas, 

moldáveis a superfícies curvas, de baixo custo e mecanicamente robustas, particularmente quando 

montadas sobre superfícies rígidas. Podem ser instaladas em aeronaves, satélites, mísseis, radares, 

automóveis, telefones celulares, ou seja, possuem enorme versatilidade.  

 A principal desvantagem das antenas de microfita está relacionada à sua banda de 

frequências de operação, que normalmente é estreita nas configurações mais usuais. 

 Nos sistemas de comunicações sem fio atuais, a largura de banda operacional requerida é 

relativamente pequena. A Tabela 1 apresenta os requisitos de banda dos principais sistemas 

móveis em operação. Observa-se que as bandas relativas desses sistemas não ultrapassam os 

13%. Para alcançar tais requisitos de banda com antenas de microfita, algumas técnicas de 

alargamento de banda têm sido empregadas (WONG, 2002). De fato, pesquisas recentes 

mostram que se pode aumentar a largura de banda de antenas patch de microfita, que 

usualmente possuem limitação de banda em torno de 5%, para até 70%, utilizando técnicas de 

alargamento de banda (KUMAR e RAY, 2003). 

Tabela 1 – Requisitos de banda para alguns sistemas de comunicações sem fio. 

Sistema Móvel Banda de frequências Banda relativa 

GSM 890-960 MHz 7,6% 

DCS 1710-1880 MHz 9,5% 

PCS 1850-1990 MHz 7,5% 

UMTS 1920-2170 MHz 12,2% 

GSM – Sistema Global de Comunicação Móvel 

DCS – Sistema de Comunicação Digital 

PCS – Sistema de Comunicação Pessoal 

UMTS – Sistema de Telecomunicação Móvel Universal 

 O presente trabalho apresenta uma análise das principais técnicas de alargamento de 

banda disponíveis na literatura para antenas de microfita. Tais técnicas são aplicadas em 
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antenas de banda estreita com apoio de ferramentas de CAD de forma a se comprovar o efeito 

desejado. Novas antenas são projetadas e implementadas com uso de múltiplas técnicas de 

alargamento de banda. Os resultados são apresentados ao longo do trabalho. 

 Adicionalmente, utilizando-se técnicas de escalonamento, a possibilidade de obtenção de 

antenas de banda larga a partir de estruturas existentes na literatura é avaliada. Antenas de 

microfita tipicamente de banda larga são incluídas no estudo. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

   

 A ideia de antenas de microfita surgiu na década de 1950 com DESCHAMPS (1953) e 

GUTTON e BAISSINOT (1955). Entretanto, somente a partir da década de 1970 que ela 

recebeu uma atenção maior (POZAR, 1992). A configuração básica de uma antena de 

microfita consiste em uma plaqueta metálica (do ingl. patch) sobre um fino substrato 

dielétrico acima de um plano de terra. Originalmente, o elemento era alimentado ou por uma 

linha coaxial através da parte posterior do substrato ou por uma linha microstrip coplanar. 

 Desde que a configuração original foi proposta, diversas variações de modelos dos 

patches, técnicas de alimentação, configurações de substratos e geometrias de conjuntos têm 

sido desenvolvidas por pesquisadores em todo o mundo. Propriedades básicas, modelos 

analíticos e técnicas de projeto para antenas de microfita podem ser encontrados em 

CARVER e MINK (1981); MAILLOUX et al. (1981); BAHL e BHARTIA (1980); JAMES 

et al. (1981); JAMES e HALL (1989), entre outros. A diversidade no projeto de antenas de 

microfita supera aquela de qualquer outro tipo de antena (POZAR, 1992). 

 Como mencionado, embora as antenas de microfita apresentem várias vantagens como 

baixo perfil, serem conformes a vários tipos de superfície e terem baixo custo de fabricação, a 

principal desvantagem e o grande desafio a ser superado é a sua inerente largura de banda 

estreita. Requisitos de banda mais larga são demandados por aplicações práticas, o que vai de 

encontro à tendência de miniaturização das unidades móveis atuais. WONG (2002) apresenta, 

de forma organizada, estudos recentes para alcançar as características de banda larga e de 

redução de tamanho das antenas. 

 O objetivo principal desse trabalho consiste em aplicar técnicas de alargamento de banda 

em antenas de microfita de forma a melhorar seu desempenho.  
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 Os métodos desenvolvidos para tal propósito são baseados nos seguintes princípios (LEE 

e TONG, 2012):  

 Uso de elementos parasitas ou aberturas, com a introdução de ressonâncias, de forma 

que em conjunto com a ressonância principal uma banda mais larga seja produzida; 

 Uso de substratos espessos e de baixa permissividade; e 

 Uso de esquemas para melhorar o casamento de impedância da antena.  

 O tipo de material utilizado como substrato em uma antena influencia diretamente na 

resposta de largura de banda (BW, do ingl. bandwidth). É sabido que a BW de uma antena de 

microfita é diretamente proporcional à espessura h do substrato e inversamente proporcional à 

raiz quadrada de sua constante dielétrica 휀𝑟 (GARG et al., 2001; KUMAR e RAY, 2003). 

Como resultado, um substrato espesso com baixa constante dielétrica é geralmente utilizado 

para alcançar uma banda larga. KUMAR e RAY (2003) fizeram um estudo da influência da 

variação destes parâmetros na resposta em banda para antenas patch retangular, circular e 

triangular. Porém, somente este método, de alterar as dimensões e propriedades físicas do 

substrato, não é, na maioria das vezes, suficiente para produzir as larguras de banda 

necessárias em aplicações práticas. 

 KUMAR (1982) mostrou a possibilidade de se utilizar ressonadores parasitas próximos 

ao irradiador alimentado. Tal técnica permite o alargamento de banda utilizando o fenômeno 

de acoplamento eletromagnético entre as partes da antena, podendo este ser tanto de forma 

direta, conectando os patches através de uma fina linha microstrip, ou por um espaçamento 

(gap) entre os patches alimentado e parasita. Essa técnica pode ser encontrada em GARG et 

al. (2001) e KUMAR e RAY (2003). 

 WU e WONG (1999) utilizaram a técnica de multiressonadores planares, aplicando em 

um mesmo patch o acoplamento direto e por espaçamento, propostos por KUMAR e GUPTA 

(1985a e 1985b), alcançando uma banda de mais de 10%. O mesmo foi feito por VERMA e 

SINGHAL (2013).  

 Na busca por técnicas que deixem a antena mais compacta, principalmente para 

aplicações em conjuntos, foi proposta a configuração com multiressonadores empilhados, 

baseados também no acoplamento eletromagnético entre o patch alimentado e os parasitas 

(KUMAR e RAY, 2003; VOLAKIS, 2007; DAMIANO et al., 1990; SABBAN, 1983).  
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 KUMAR e KOTAPATI (1999), utilizando a técnica de multicamadas com acoplamento 

por abertura, alcançaram largura de banda de 24,9% em um empilhamento duplo e de 29,5% 

em um empilhamento triplo. 

 A modificação dos modelos dos patches e da forma de alimentação consiste de outra 

técnica bastante utilizada. Uma possibilidade particular, quando o substrato é o ar, é produzir 

um incremento de banda com a variação da altura do substrato, uma vez que, potencialmente, 

esta altura pode ser aumentada sem preocupação com a quantidade de material utilizado. 

WONG (2002) lista vários casos com a aplicação desta técnica. 

 A alimentação coaxial é atrativa em muitas aplicações, especialmente em antenas 

simples, por causa da simplicidade na fabricação. Entretanto, com antenas de banda larga que 

usam multiressonadores empilhados, o tamanho do condutor interno do cabo coaxial deve ser 

aumentado e, com isso, uma indutância indesejada é gerada (VOLAKIS, 2007). Para produzir 

uma capacitância de forma a compensar a indutância parasita, existe a possibilidade de dobrar 

a sonda (condutor interno do cabo), transformando-a em um L, o que também contribui para 

aumento de banda da antena (LUK, et al., 1998; MAK, et al., 2000). 

 Uma fenda em U nas antenas de microfita pode proporcionar bandas de até 30% ou mais 

(VOLAKIS, 2007; WONG, 2002). BHALLA e SHAFAI (2002) propuseram expressões 

aproximadas para a antena com tais fendas. WONG e HSU (2001) estudaram uma variação 

com a fenda em E consistindo de finas aberturas no patch. GARIMA et al., (2011) 

propuseram uma antena com uma fenda em forma de losango, chamada pelos autores como 

fenda em diamante, que também produziu efeito de alargamento de banda. A inserção de 

fendas se mostra como uma técnica bastante eficiente. De fato, a fenda pode possuir formato 

de qualquer tipo, desde letras do alfabeto, de figuras geométricas ou de objetos do cotidiano, 

como a conhecida forma bow-tie, ou gravata borboleta. Cada fenda inserida no patch gera 

uma nova ressonância característica, que se soma à principal, podendo produzir um aumento 

de banda na antena. 

 JUNG et al. (2005) apresentaram a antena chamada de monopolo de microfita na faixa de 

UWB (do ingl. Ultra Wide Band), com destaque para o plano de terra truncado até a posição 

de alimentação do patch. Esta técnica também foi aplicada por RAHIM et al. (2011). 
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 A antena bow-tie de dupla face para UWB foi discutida por KIMINAMI et al. (2004) e 

KARACOLAK et al. (2006). 

 MALEKPOOR e JAM (2013) projetaram uma antena de microfita suspensa por pinos 

para a faixa UWB, com a intenção não só de aumentar a largura de banda como também, 

miniaturizar a antena. No projeto, foram também usadas as técnicas da fenda em E e da 

modificação do patch dobrando-o em uma terceira dimensão. 

 GAO et al. (2013) propuseram uma antena de microfita para a faixa de UWB com fenda 

semi-circular no plano de terra e com um patch semi-circular no plano superior. Tal 

configuração permitiu a miniaturização da antena, deixando-a somente com 10×20 mm². 

 YANG (2013) apresentou uma antena também para a faixa de UWB que consistia em 

uma semi-elipse como patch e um plano de terra truncado. 

 HAMAD e RADWAN (2013) inovaram ao apresentar uma antena de microfita que 

trabalha na faixa de UWB consistindo de um patch no formato da letra U e o plano de terra 

com uma fenda elíptica.  

 Além de modificações que podem ser feitas na geometria e na forma de alimentação de 

uma antena de microfita, ainda existe a possibilidade de projeto de antenas de microfita que 

apresentem uma resposta inerentemente de banda larga. Como exemplos destas antenas, tem-

se a log-periódica em microfita (KUMAR e RAY, 2003) e as antenas de fendas afiladas 

(TSA, do ingl. Tapered Slot Antenna). 

 A antena log-periódica em microfita se utiliza do mesmo princípio da antena log-

periódica filamentar, a qual é tida na literatura como uma antena tipicamente de banda larga 

(KUMAR e RAY, 2003). A antena com fenda afilada é uma estrutura planar que apresenta 

uma transição gradual partindo de uma linha impressa ou guia de onda (BEGAUD, 2011). Foi 

apresentada em um mesmo momento por PRASAD e MAHAPATRA (1979) e GIBSON 

(1979). A mais conhecida delas é a antena Vivaldi, que apresenta uma fenda com afilamento 

exponencial. A antena Vivaldi tem ganho significativo e polarização linear em uma larga 

faixa de frequências, desde 2GHz a frequências acima de 40GHz (GIBSON, 1979, 

ERDOGAN, 2009). A alimentação da antena Vivaldi representa a maior dificuldade de 

projeto devido à transição de uma linha microstrip para uma slotline. Trabalhos recentes, 
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como o de BANCROFT e CHOU (2013), analisaram a dependência da largura de banda em 

relação à transição da alimentação. 

 O estudo de antenas é bastante extenso e de extrema importância nas comunicações 

atuais, com aumento do número de pesquisas na área por todo o mundo. No Brasil, atividades 

recentes podem ser obsevadas tanto no meio civil quanto no meio militar. Nas Forças 

Armadas, os principais trabalhos de pesquisa em antenas são encontrados no Instituto Militar 

de Engenharia – IME e no Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. No IME são 

encontrados trabalhos onde foram estudadas antenas planas (OLIVEIRA, 1986), antenas 

monopolo de banda larga (SAUNDERS FILHO, 2009), conjuntos de antenas (COSTA, 1974; 

MACHADO, 2010) e projetos de antenas para ambientes específicos como em florestas 

(ALEM, 2011). No ITA, pode-se citar trabalhos com antenas de microfita utilizando 

substratos anisotrópicos (COSTA JÚNIOR, 2003; BIANCHI, 2006), antenas de microfita 

para comunicações móveis (NEVES, 2002; NASCIMENTO, 2007), antenas planas em 

multicamadas (CIVIDANES, 1992), assim como antenas para comunicação e navegação via 

satélite posicionadas em aeronaves (ASSIS, 2010). 

 O Centro Tecnológico do Exército – CTEx desenvolve vários projetos de interesse da 

Força Terrestre, muitos dos quais com direto interesse na tecnologia de antenas. Atualmente, 

em especial, são pesquisadas antenas de microfita para o radar M200 (DEFESANET, 2013) e 

antenas de banda larga para o programa de rádio definido por software de defesa. 

 O presente trabalho visa proporcionar mais uma contribuição na área de antenas de 

microfita, com particular foco em aplicações militares, onde, de forma geral, largura de banda 

é um requisisto fundamental. Ênfase é dada ao uso das técnicas de alargamento de banda 

disponíveis na literatura. 

 As antenas de microfita básicas são projetadas com as equações da literatura (BALANIS, 

2009; GARG, BARTHIA, et al., 2001; JAMES e HALL, 1989). Tais equações geram as 

condições iniciais para aplicação das demais técnicas de alargamento de banda discutidas no 

trabalho. As referidas equações foram implementadas em Matlab®, software interativo de alto 

desempenho voltado para o cálculo numérico.  

 Como a maioria das técnicas de alargamento de banda encontradas na literatura não 

apresenta equações de projeto fechadas, torna-se necessário, para a comprovação dessas 
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técnicas, o uso de softwares mais sofisticados. As análises computacionais nas fases de 

modelamento, simulação, otimização e pós-processamento das antenas modificadas são 

conduzidas neste trabalho com o software CST Studio Suite®.  

 Cabe mencionar que os avanços tecnológicos desde o advento do computador há seis 

décadas juntamente com o desenvolvimento de técnicas numéricas associadas a simuladores 

eletromagnéticos possibilitaram a análise e a otimização de estruturas complexas em altas 

frequências. Em vez de demandar a construção de protótipos, num processo de tentativa e 

erro, os simuladores eletromagnéticos podem modelar estruturas reais com precisão e otimizar 

os valores dos seus parâmetros utilizando algoritmos adequados para tal fim.  Isso diminui o 

custo e o tempo total de produção dos dispositivos (CHENG et al., 2010). O presente trabalho 

se vale destes conceitos. 

 Após a etapa de simulação, comprova-se na prática, através da implementação de antenas 

com e sem a aplicação das técnicas de alargamento, os resultados obtidos com a simulação 

computacional. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 O Capítulo 2 trata de fundamentos de antenas em geral, destacando-se os mecanismos de 

irradiação, os principais tipos de antenas encontradas na literatura e os métodos de análise, 

como a Equação Integral e a Teoria Geométrica da Difração, por exemplo. São caracterizados 

também os parâmetros fundamentais das antenas, relacionados ao seu desempenho. 

 O Capítulo 3 se concentra nas antenas de microfita, objeto de estudo deste trabalho. São 

apresentadas as características básicas dessas antenas, além do seu princípio de 

funcionamento, através dos modelos da linha de transmissão e da cavidade. As antenas são, 

então, classificadas de acordo sua geometria. São apresentados, ainda, os principais métodos 

de alimentação destas antenas, uma característica muito importante para o seu desempenho, 

particularmente no que diz respeito à largura de banda. 

 As técnicas de alargamento de banda em antenas de microfita são descritas e classificadas 

no Capítulo 4, onde inicialmente é mostrada uma visão geral das antenas de banda larga, 

seguida das técnicas de alargamento propriamente ditas. 
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 No Capítulo 5, as técnicas de alargamento de banda são aplicadas inicialmente em 

antenas de microfita, originalmente de banda estreita, na forma de estudos de caso. Utiliza-se 

o software CST Studio Suite® 2013 para este fim. Também é incluído neste capítulo um 

estudo comparativo de antenas de microfita UWB de artigos recentes, tomando assim o estado 

da arte dessas antenas. As mesmas são simuladas novamente a fim de se avaliar não somente 

suas características de perda de retorno, mas também seus diagramas de irradiação. Com o 

objetivo de aproveitar o material existente na literatura, aplica-se a técnica do escalonamento 

ao projeto destas antenas, para que as mesmas atendam a determinadas especificações de 

frequência e banda. 

 O Capítulo 6 apresenta o projeto de uma antena com fenda diamante (em forma de 

losango) passo a passo para validação dos conceitos apresentados ao longo do trabalho. Os 

resultados teóricos obtidos via simulação e práticos são comparados e comentados. 

 Por fim, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões, destacando-se as contribuições 

científicas desse trabalho. Trabalhos futuros para continuidade das pesquisas com antenas de 

microfita são sugeridos. 

 O Apêndice 1 traz um formulário para projeto de antenas de microfita básicas, com a 

organização das equações de projeto disponíveis na literatura. 
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2 FUNDAMENTOS DE ANTENAS 

 Neste capítulo são revistos os conceitos relevantes para o presente trabalho, incluindo os 

mecanismos de irradiação das antenas, os parâmetros que caracterizam seu desempenho e os 

métodos de análise de interesse. São apresentados, ainda, os principais tipos de antenas, com 

uma descrição sucinta de suas características. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 O IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers) define o termo “antena” 

como “aquela parte de um sistema de transmissão ou de recepção que é designada para 

irradiar ou para receber ondas eletromagnéticas” (IEEE, 1993). Ou seja, uma antena é uma 

estrutura intermediária entre o espaço livre e o dispositivo eletrônico transmissor ou receptor. 

A conexão entre o dispositivo eletrônico e a antena é feita através de um dispositivo de 

guiamento, que pode ter a forma de um cabo coaxial, um guia de onda ou uma linha de 

transmissão plana (tipo microstrip, por exemplo). Quando a energia eletromagnética é 

transportada da fonte de transmissão à antena, denomina-se a antena como transmissora, 

quando e energia é transportada da antena para o receptor, tem-se uma antena receptora 

(BALANIS, 2009). 

 Em meados de 1886, os experimentos conduzidos pelo Prof. Heinrich Hertz, junto ao 

Instituto Técnico de Karlsruhe (Alemanha), consolidaram o conceito de antena. Os primeiros 

modelos desenvolvidos por Hertz incluíam um dipolo de meio comprimento de onda com 

carregamento esférico, uma antena tipo quadro e uma antena refletora cilíndrica. Hertz pôde 

comprovar a existência das ondas eletromagnéticas, justificando a teoria de Maxwell. Apesar 

do êxito, o experimento permaneceu uma mera curiosidade laboratorial até meados de 

dezembro de 1901, quando o jovem Marconi surpreendeu o mundo anunciando que havia 

recebido, no Canadá, sinais de rádio transmitidos da Inglaterra. Parte fundamental desse 

sucesso se deve ao sistema irradiante que ele desenvolveu (KRAUS, 1988). 

 

2.2 MECANISMOS DE IRRADIAÇÃO 

 

 A comunicação sem fio foi tornada possível por Hertz e Marconi sob o ponto de vista 

teórico de que as cargas elétricas exerciam forças sobre outras cargas elétricas, não 
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importando o quão distantes estivessem umas das outras. Dessa forma, constatou-se 

experimentalmente que as cargas livres no circuito elétrico receptor variavam, sob a forma de 

uma corrente, correspondentemente às variações de uma corrente elétrica impressa no circuito 

transmissor. A praticidade dos sistemas rádio se efetivou mediante o desenvolvimento e a 

fabricação de circuitos eletrônicos especiais e, essencialmente, de antenas. De fato, as antenas 

foram a solução tecnológica para efetivamente se criar forças elétricas suficientemente 

intensas em um sistema receptor a grandes distâncias do transmissor. 

 O fenômeno motriz da comunicação sem fio é a irradiação eletromagnética; sem esse, a 

propagação de ondas eletromagnéticas não se efetivaria. Todo processo clássico de irradiação 

eletromagnética parte de cargas elétricas aceleradas. Em síntese, essas cargas aceleradas 

produzem campos elétricos variáveis que, conforme regem as equações de Maxwell, dão 

origem a campos magnéticos variáveis e, assim, ao desprendimento de linhas de campo e à 

propagação de energia. A engenharia de antenas tem seu desenvolvimento fundamentado 

nesse fenômeno de irradiação eletromagnética. Tecnicamente, as antenas irradiam ondas 

eletromagnéticas de forma direcional no espaço conforme a distribuição de corrente que se 

configura sobre sua estrutura (i.e., seu corpo), dada a excitação a que é submetida por uma 

fonte de tensão. Como é de se esperar, uma antena é criada para atender aos requisitos de uma 

determinada aplicação. Contudo, apesar da diversidade de tipos e formas, todas as antenas 

operam regidas pelos mesmos princípios básicos do eletromagnetismo. 

 

2.2.1 FIO SIMPLES 

 

 Fios condutores são estruturas cuja característica preponderante é a livre movimentação 

de cargas elétricas e a criação de um fluxo de corrente direcionado. Presume-se que uma 

densidade volumétrica de carga elétrica, representada por 𝑞𝑣 (C/m³), esteja uniformemente 

distribuída em um fio cilíndrico de seção reta 𝐴 e volume 𝑉, como mostrado na FIG. 2.1. A 

carga total 𝑄 no interior do volume 𝑉 se move na direção z com velocidade uniforme 𝑣𝑧 

(m/s). Tem-se, assim, uma densidade de corrente 𝐽𝑧 (A/m²) através da seção reta do fio dada 

por 

𝐽𝑧 = 𝑞𝑣𝑣𝑧 (2.1) 
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FIG. 2.1 – Carga uniformemente distribuída em um fio cilíndrico de seção reta circular 

(BALANIS, 2009). 

 

 Se o fio é constituído de um condutor elétrico perfeito, existe uma densidade de corrente 

𝐽𝑠 (A/m) na superfície do fio dada por 

𝐽𝑠 = 𝑞𝑠𝑣𝑧 (2.2) 

onde 𝑞𝑠 (coulombs/m²) é a densidade superficial de carga. Se o fio for muito fino (idealmente, 

com raio nulo), então a corrente no fio pode ser representada por 

𝐼𝑧 = 𝑞𝑙𝑣𝑧 (2.3) 

onde 𝑞𝑙 (C/m) é a carga por unidade de comprimento. 

 Considerando-se inicialmente o caso do fio muito fino (de fato, as considerações se 

aplicarão a todos os três casos), se a corrente variar no tempo, então a derivada de corrente na 

EQ. (2.3) pode ser escrita como 

𝑑𝐼𝑧

𝑑𝑡
= 𝑞𝑙

𝑑𝑣𝑧

𝑑𝑡
= 𝑞𝑙𝑎𝑧 (2.4) 

onde 𝑑𝑣𝑧 𝑑𝑡⁄ = 𝑎𝑧 (m/s²) é a aceleração. Se o fio tiver comprimento 𝑙, então a EQ. (2.4) pode 

ser escrita como 

𝑙
𝑑𝐼𝑧

𝑑𝑡
= 𝑙𝑞𝑙

𝑑𝑣𝑧

𝑑𝑡
= 𝑙𝑞𝑙𝑎𝑧 (2.5) 
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 A EQ. (2.5) é a relação básica entre carga e corrente, e também representa a relação 

fundamental da irradiação eletromagnética (BALANIS, 2009). Essa relação simplesmente 

indica que para criar radiação deve existir uma corrente variante no tempo, ou aceleração (ou 

desaceleração) de cargas. Para criar aceleração (ou desaceleração) de carga, o fio deve ser 

curvo, vergado, terminado ou descontínuo (BALANIS, 2009). Aceleração (ou desaceleração) 

periódica de carga ou corrente com variação periódica no tempo também é criada quando a 

carga oscila em movimento harmônico no tempo. 

 Portanto: 

a) Se a carga não está em movimento, corrente não é criada e não há irradiação; 

b) Se a carga está em movimento com velocidade uniforme, não há irradiação se o fio 

for reto e infinito; há irradiação se o fio for curvo, vergado, descontínuo, terminado 

ou truncado, como mostrado na FIG. 2.2; e 

c) Se a carga oscila em movimento temporal, há irradiação, mesmo que o fio seja reto. 

 
FIG. 2.2 – Configurações de fios para irradiação (BALANIS, 2009). 



34 

 

2.2.2 IRRADIAÇÃO DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO CURVADA EXCITADA POR 

PULSOS 

 

 Considere uma linha de transmissão formada por dois condutores paralelos que 

gradativamente se afastam em direções opostas no mesmo plano, conforme a situação 

ilustrada na FIG. 2.3, excitada por um pulso elétrico injetado na entrada da linha. 

 
FIG. 2.3 – Irradiação de uma linha dobrada excitada por um pulso (KRAUS, 1988). 

 

 De início, o pulso incita o movimento de cargas para a direita ao longo da seção uniforme 

da linha, trecho onde não ocorre irradiação. Ao atingirem a região curvada, as cargas sofrem 

aceleração e, consequentemente, ocorre irradiação.  

 Neste caso particular, tem-se uma situação de onda caminhante pela estrutura que gera 

um máximo de irradiação para a direita, conforme sugerido pelo reforço das linhas de campo 

na FIG. 2.3 (KRAUS, 1988).  
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2.2.3 DIPOLO DE CARGAS OSCILANTES 

 

 Um dipolo elétrico, ou simplesmente “dipolo”, é um sistema constituído por duas cargas 

elétricas pontuais, de mesma intensidade, porém de naturezas opostas (i.e., sinais opostos), 

afastadas entre si por uma pequena distância. Considerando-se este sistema imerso em um 

meio sem perdas e livre de fontes, as linhas de campo elétrico que divergem da carga positiva 

seguem rumo à carga negativa, convergindo para a mesma. Se a distância de separação das 

cargas varia periodicamente, tem-se um dipolo oscilante no espaço-tempo (SILVA, 2011). 

 Um dipolo oscilante corresponde a se ter as cargas opostas executando um movimento 

oscilatório ao longo da reta que as separa, deslocando-se, cada uma opostamente, de uma 

extremidade à outra em um percurso retilíneo. O deslocamento de cada uma das cargas, de um 

lado para outro, nesse movimento harmônico ao longo de uma trajetória retilínea, corresponde 

a tê-las submetidas à aplicação de acelerações e desacelerações cíclicas. Como resultado, as 

linhas de campo do sistema são perturbadas de forma harmônica, culminando na ocorrência 

de uma irradiação oscilante (SILVA, 2011). 

 A irradiação harmônica se manifesta em todo o conjunto de linhas de campo que interliga 

as cargas, da mesma forma para cada uma delas. Assim sendo, a apreciação de uma única 

linha de campo mostra-se como suficiente para a compreensão do processo. De fato, a técnica 

de traçado das linhas estabelece que a densidade de linhas é diretamente proporcional à 

densidade do campo. 

 O processo de irradiação por um dipolo oscilante pode ser apreciado com o auxílio da 

FIG. 2.4, onde há foco somente sobre uma única linha de campo elétrico do dipolo, ilustrado 

em movimento harmônico com separação instantânea 𝑙 (KRAUS, 1988). 

 No instante t=0, as cargas estão relativamente posicionadas ao máximo de separação 𝑙0 

uma da outra, o que as submete a sofrer um máximo de aceleração a, logo ao virarem de 

sentido. Nesse instante a corrente I é nula. 

 Decorrido um tempo T/8, onde T equivale a um período de oscilação, verifica-se que as 

cargas estão se movendo uma em direção à outra. Para garantir a continuidade da linha de 

campo (tendo em mente que ela se une à carga sempre de forma normal à sua superfície), o 
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que se verifica é o encurvamento da mesma, associado ao afastamento da porção mais antiga 

do traço para além das cargas. 

 

 
FIG. 2.4 – Irradiação de um dipolo oscilante (KRAUS, 1988). 

  

 Passado um pouco mais, em um instante T/4, as cargas passam pelo ponto médio de 

excursão, onde a aceleração se extingue e a corrente atinge o máximo de sua intensidade. 

Nessa posição, a linha de campo elétrico se desgruda das cargas e uma nova linha, de sinal 

oposto, começa a se formar. Esse desgrudar da linha de campo, na verdade, decorre do fato de 

as cargas opostas estarem no mesmo lugar no espaço-tempo, obrigando a linha de campo a 

fechar em si mesma (a técnica do traçado de linhas de campo obriga que as linhas somente 
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“nasçam” de cargas positivas e somente “morram” em negativas, sendo impossível a situação 

de se ter uma linha aberta no espaço sem carga).  

 Conforme o tempo progride para T/2, o laço que se desgrudou continua a se afastar das 

cargas e a nova linha de campo vai se moldando conforme o posicionamento das cargas com 

o passar do tempo. O que é passível de observação é que cada laço subsequente mantém um 

afastamento igual à metade do comprimento de onda associado ao período T de oscilação das 

cargas.  

 Em suma, essa movimentação oscilatória das cargas no espaço-tempo culmina numa 

irradiação harmônica que se caracteriza como uma onda propagante oscilatória, cuja variação 

ao longo do tempo é proporcional ao movimento das cargas. 

 

2.2.4 IRRADIAÇÃO POR UMA LINHA DE TRANSMISSÃO DOBRADA E EXCITADA 

HARMONICAMENTE 

 

 Uma linha de transmissão de dois condutores paralelos tem por característica construtiva 

convencional a existência de dois corpos cilíndricos circulares, de material condutor elétrico, 

dispostos paralelamente e mantidos a uma separação constante por meio de alguma estrutura 

dielétrica que os suporte mecanicamente e os isole eletricamente. Se essa linha for excitada 

por uma fonte harmônica, então, ter-se-á a aparição proporcional de uma corrente elétrica de 

condução que, por estar associada ao movimento das cargas elétricas nos condutores, resultará 

no movimento harmônico dessas cargas. Sem adentrar aos detalhes, a linha acaba por guiar 

uma onda de corrente ao longo do comprimento de sua estrutura (SILVA, 2011). 

 Se a linha terminar em um aberto, significando dizer que não há carga acumulada na 

mesma, não ocorre transferência de potência e, por conseguinte, a onda é refletida de volta 

pela linha. A combinação espaço-temporal das duas ondas em sentidos opostos pela linha 

resulta no estabelecimento de um perfil de onda estacionária sobre a linha. As condições de 

contorno determinam que o diagrama de onda estacionária tenha um nulo de magnitude de 

corrente nos fins dos condutores e outros nulos a cada meio comprimento de onda a partir 

desses. A FIG. 2.5 ilustra uma linha de transmissão terminada em aberto, mostrando suas 

correntes, cargas e campos. O campo elétrico é indicado com as linhas verticais e os campos 

magnéticos com as setas perpendiculares ao plano da figura. A corrente de condução é 
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representada pelas setas horizontais nos condutores, sendo possível verificar a oposição de 

direção no condutor conforme a orientação das setas. As linhas e as setas sólidas são 

provenientes do condutor superior e as pontilhadas provenientes do condutor inferior.  

 Os condutores de uma linha de transmissão guiam as ondas eletromagnéticas e a potência 

reside na região ao redor dos condutores, conforme manifestado pelas componentes de 

campo. As linhas de campo elétrico divergem ou convergem das cargas nos condutores e são 

perpendiculares aos mesmos. Com relação ao campo magnético, suas linhas circundam os 

condutores por onde flui corrente. Cabe ressaltar que todos os campos se reforçam entre os 

condutores e se cancelam no exterior. Isso é verdadeiro para quando o espaçamento entre os 

condutores é muito menor que um comprimento de onda, como geralmente ocorre na prática. 

 

 
FIG. 2.5 – Linha de transmissão terminada em aberto (SILVA, 2011). 

  

 Se as terminações dos condutores da linha de transmissão forem dobradas, abrindo-se até 

formar um ângulo reto, um para cada lado, observa-se que o campo reforçado entre os 

condutores fica exposto ao espaço. Se a parcela aberta de cada condutor da linha distar um 

quarto de comprimento de onda, medido da terminação, então, ao todo se terá uma abertura de 

meio comprimento de onda. A FIG. 2.6 ilustra essa situação, da linha dobrada para formar um 

dipolo de λ/2 em sua terminação, visualizando-se, especificamente, a situação dos picos de 

corrente. 

 Uma característica interessante da configuração ilustrada na FIG. 2.6 é que as correntes 

no par de condutores verticais de λ/4 não estão em oposição como no resto da linha, mas sim, 

estão com a mesma orientação espacial. Em geral, para esse comprimento de λ/2, as correntes 
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no trecho vertical são aproximadamente senoidais (seguindo o comportamento da excitação 

harmônica à linha). 

 

 
FIG. 2.6 – Linha de transmissão dobrada formando um dipolo de λ/2 (SILVA, 2011). 

 

 Uma segunda característica interessante é que a abertura na terminação da linha promove 

uma diferença de impedâncias que leva a corrente no trecho vertical não ser uma onda 

estacionária pura. Com o passar do tempo e a oscilação da corrente, são criados distúrbios que 

se propagam para além dos condutores, quantitativamente condizendo a muitos daqueles 

verificados para uma única carga acelerada. 

 Tendo em mente que a corrente elétrica de deslocamento designa o fenômeno físico de 

deslocamento espaço-temporal de cargas livres em meios condutores, tecnicamente 

equivalendo à taxa de variação temporal da distribuição de carga sobre os mesmos, pode-se 

valer dos resultados obtidos na avaliação do mecanismo de irradiação por um dipolo de cargas 

oscilantes como descrito anteriormente. Dessa forma, infere-se que, em geral, o efeito é 

similar, ficando a diferença por conta da existência de um grande número de pares de cargas 

opostas no trecho aberto (SILVA, 2011).  

 Uma vez que a abertura total do trecho mede λ/2, a corrente nos condutores inverte de 

sentido exatamente no instante em que uma carga extrema troca de lado com seu par, 

validando a aplicação dos resultados. A FIG. 2.7 ilustra as linhas de campo em vários 

instantes na irradiação do dipolo de meia onda, ou de λ/2, como é conhecida esta estrutura. 
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FIG. 2.7 – Irradiação do dipolo de λ/2 da linha dobrada (BALANIS, 2009). 

 

2.3 TIPOS DE ANTENAS 

 

2.3.1 ANTENAS FILAMENTARES 

 

 Antenas filamentares são familiares a todos. São encontradas em automóveis, prédios, 

navios, aviões, naves espaciais, etc. São antenas simples, de baixa diretividade e têm como 

principal característica elétrica a banda passante estreita1. Há vários formatos de antenas 

filamentares, como, por exemplo, a de fio reto (dipolo), a de quadro e a helicoidal, mostradas 

na FIG. 2.8. As antenas de quadro (do ingl. loop antennas) podem ter o formato de retângulo, 

quadrado, elipse ou outra forma qualquer. O quadro circular é o mais comum, devido à 

simplicidade de construção (BALANIS, 2009). 

                                                 
1 Os conceitos de diretividade, banda passante, ganho, etc., são discutidos no item 2.5. 
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FIG. 2.8 – Configurações de antenas filamentares. (BALANIS, 2009).  

2.3.2 ANTENAS DE ABERTURA  

 

 Antenas de abertura são hoje igualmente familiares, devido à crescente demanda por 

formas mais sofisticadas e à utilização de frequências mais elevadas. Algumas antenas de 

abertura são mostradas na FIG. 2.9, as quais possuem a forma de guia de onda ou de corneta, 

cuja abertura pode ser quadrada, retangular, circular, elíptica ou de qualquer outro formato.  

 
FIG. 2.9 – Configurações de antenas de abertura. (BALANIS, 2009). 
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 Antenas deste tipo são muito úteis em aplicações aeronáuticas e espaciais, pois podem ser 

convenientemente montadas na fuselagem de aviões ou naves espaciais. Além disso, podem 

ser cobertas com material dielétrico para protegê-las de condições ambientais adversas. 

Utiliza-se este tipo de montagem em aeronaves de forma a não afetar o seu perfil 

aerodinâmico, fator crítico em altas velocidades (BALANIS, 2009).  

 

2.3.3 ANTENAS DE MICROFITA 

 

 As antenas de microfita tornaram-se populares na década de 70, com a difusão de sua 

aplicação em naves espaciais. Atualmente, são empregadas em diversos sistemas civis e 

militares, governamentais e comerciais. Essas antenas consistem em uma plaqueta metálica 

(do ingl. patch) colocada sobre um substrato dielétrico, depositado sobre uma base metálica 

plana aterrada. A plaqueta metálica pode ter diferentes configurações, como ilustrado na FIG. 

2.10. As plaquetas circulares e retangulares, mostradas na FIG. 2.10(b) e (d) e na forma mais 

completa da FIG. 2.11, são as mais comuns, devido à facilidade de análise e de fabricação, 

assim como pelas suas atraentes características de irradiação (especialmente a baixa irradiação 

de polarização cruzada). 

 
 

FIG. 2.10 – Formas típicas de elementos de plaquetas (patch) de microfita (BALANIS, 2009). 
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FIG. 2.11 – Antenas de microfita retangular e circular  (BALANIS, 2009). 

 As antenas de microfita são discretas, simples, moldáveis a superfícies curvas, de baixo 

custo de fabricação e mecanicamente robustas, particularmente quando montadas sobre 

superfícies rígidas. São muito versáteis em termos de frequências de ressonância, polarização, 

diagrama de radiação e impedância de entrada. São também compatíveis com circuitos em 

MMIC (do ingl. Microwave Monolitic Integrated Circuit, circuito integrado monolítico de 

micro-ondas). Essas antenas podem ser montadas, por exemplo, na superfície de aeronaves, 

naves espaciais, satélites, mísseis, radares, automóveis e em telefones celulares (BALANIS, 

2009). 

 

2.3.4 CONJUNTOS DE ANTENAS 

 

 Há aplicações de antenas que exigem características de irradiação que não podem ser 

obtidas com um único elemento. Todavia, é possível fazer com que vários elementos 

irradiantes agrupados em um arranjo geométrico ordenado (um conjunto) produzam 

características de irradiação próprias de interesse. A configuração do conjunto pode ser tal 
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que as irradiações dos elementos se somem e maximizem a irradiação total em uma ou mais 

direções, minimizem a irradiação em outras direções, ou ambos, se necessário. Exemplos 

típicos de conjuntos estão mostrados na FIG. 2.12. Em geral, o termo conjunto é reservado a 

configurações nas quais os elementos irradiantes individuais são dispostos regularmente como 

nas FIG. 2.12(a)-(c). Contudo, o mesmo termo pode ser empregado para descrever um 

agrupamento de irradiadores em uma estrutura irregular como a da FIG. 2.12(d) (BALANIS, 

2009). 

 
FIG. 2.12 – Configurações típicas de conjuntos de antenas (BALANIS, 2009). 

 

 

2.3.5 ANTENAS REFLETORAS 

 

 O sucesso na exploração do espaço resultou em avanços significativos na teoria de 

antenas. Devido à necessidade de comunicação em grandes distâncias, formas mais 

sofisticadas de antenas tiveram que ser desenvolvidas. Neste ponto, o refletor parabólico se 

destaca. Antenas parabólicas têm sido construídas com diâmetros de mais de 300m 
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(BALANIS, 2009). Dimensões desta ordem são necessárias para se alcançar alto ganho, 

exigido para a transmissão ou recepção de sinais por milhares de quilômetros. Outra forma de 

refletor, embora não tão comum como o parabólico, é o refletor de canto. 

 

2.3.6 ANTENAS-LENTE 

 

 Lentes são primordialmente usadas para colimar energia incidente divergente, evitando 

espalhamento em direções indesejadas. Com uma escolha adequada de material e 

configuração geométrica, pode-se criar lentes para transformar diversas formas de energia 

divergente em ondas planas. Antenas-lentes podem ser usadas em conjunto com refletores 

parabólicos, especialmente em frequências elevadas. Suas dimensões e pesos se tornam 

excessivamente grandes em baixas frequências. Antenas-lentes são classificadas de acordo 

com o material de que são construídas ou de acordo com sua forma geométrica (BALANIS, 

2009).  

 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISE 

 A obtenção de soluções fechadas através da análise de uma antena como um problema de 

valor de fronteira é possível apenas para casos relativamente simples. Normalmente, impõe-se 

severas restrições ao formato e ao número de sistemas de antenas que podem ser analisados 

com tal procedimento, às vezes limitando sua aplicação ou prejudicando a precisão dos 

resultados. Atualmente há uma grande variedade de antenas, muitas das quais com 

configurações bastante complexas. Para estas antenas, outros métodos de análise, exatos ou 

aproximados, são constantemente buscados. Nas últimas três décadas duas técnicas se 

destacaram na análise de antenas anteriormente intratáveis: o Método da Equação Integral 

(EI) e a Teoria Geométrica da Difração (TGD) (BALANIS, 2009). 

 O método da Equação Integral calcula a solução do problema de antena na forma de uma 

integral (daí o seu nome), em que a incógnita, usualmente a densidade de corrente induzida, é 

parte do integrando. Técnicas numéricas, como o Método dos Momentos (MoM), são 

empregadas para calcular a incógnita. Uma vez calculada a densidade de corrente, as integrais 

de irradiação, apresentadas na próxima subseção, são usadas para determinar os campos 
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irradiados e outros parâmetros do sistema. Este método é conveniente para análise de antenas 

filamentares (baseadas em fios) e mais eficiente para estruturas que sejam eletricamente 

pequenas (BALANIS, 2009). Um dos primeiros objetivos deste método é formular a equação 

integral para o problema em questão. Em geral, há dois tipos de métodos de equação integral: 

o Método da Equação Integral de Campo Elétrico (EICE), que se baseia nas condições de 

contorno do campo elétrico tangencial total; e o Método da Equação Integral de Campo 

Magnético (EICM), que tem por base a condição de contorno que expressa a densidade de 

corrente elétrica total induzida na superfície em termos do campo magnético incidente. A 

EICM somente é válida para superfícies fechadas. Estes métodos são, tipicamente, de baixa 

frequência (BALANIS, 2009). 

 Quando as dimensões do sistema irradiante correspondem a muitos comprimentos de 

onda, métodos de baixas frequências não são computacionalmente eficientes. Em 

contraposição, técnicas assintóticas podem ser usadas para analisar problemas que, de outra 

forma, seriam intratáveis. Um desses métodos, que tem despertado bastante interesse e tem 

tido muitas aplicações, é a Teoria Geométrica da Difração, que é uma extensão da óptica 

geométrica (OG). A TGD supera algumas limitações da óptica geométrica com a introdução 

de mecanismos de difração (BALANIS, 2009). 

 Para estruturas que não possam ser convenientemente analisadas por um desses dois 

métodos, geralmente é empregada uma combinação dos dois, técnica esta referida como 

híbrida. 

 Atualmente, outros métodos numéricos têm encontrado considerável aplicação em 

problemas de espalhamento e de irradiação de antenas. Dentre os principais, pode-se citar o 

Método de Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FD-TD) e o Método de Elementos 

Finitos (BALANIS, 2009). 

 

2.4.1 INTEGRAIS DE IRRADIAÇÃO E POTENCIAIS VETORES AUXILIARES 

  

 Na análise de problemas de irradiação, o procedimento usual é especificar as fontes e 

então buscar os campos irradiados por elas. Na síntese, ao contrário, os campos irradiados são 

especificados e, a partir deles, buscam-se as fontes (BALANIS, 2009). 
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 É prática comum no procedimento de análise introduzir grandezas auxiliares, conhecidas 

como potenciais vetores, que auxiliam na solução do problema. As funções potenciais vetores 

mais comuns são o potencial vetor magnético 𝐴 e o potencial vetor elétrico �⃗�. Os potenciais 

vetores Hertzianos Π𝑒 e Πℎ formam outro par, sendo análogos a 𝐴 e �⃗�, respectivamente. A 

relação funcional entre eles é uma constante de proporcionalidade que depende da frequência 

e dos parâmetros constitutivos do meio. Na solução de um problema, apenas um dos 

conjuntos é requerido. Embora as intensidades de campo elétrico (�⃗⃗�) e magnético (�⃗⃗⃗�) 

representem grandezas fisicamente mensuráveis, os engenheiros costumam se valer dos 

potenciais vetores estritamente como ferramentas matemáticas. A introdução dos potenciais 

geralmente simplifica a solução, mesmo que possam vir a requerer funções adicionais. 

 Um dos principais objetivos no exercício profissional da engenharia de antenas é a 

obtenção das configurações (modos) do campo eletromagnético de problemas de valor de 

contorno em propagação, irradiação e espalhamento. Essas configurações de campo têm que 

satisfazer às Equações de Maxwell (mais especificamente, às Equações de Onda) e às 

condições de contorno impostas. O procedimento condiz em especificar o problema de valor 

de contorno eletromagnético, o qual pode conter fontes ou não, e, então, obter as 

configurações de campo que podem existir na região do problema. Isso pode ser feito de duas 

formas, como representado na FIG. 2.13. 

 
FIG. 2.13 – Diagrama ilustrativo para cálculo dos campos irradiados por fontes elétricas e 

magnéticas (BALANIS, 2009). 
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 Na primeira forma, é necessário valer-se das equações de Maxwell, ou das equações de 

onda, para obter os campos elétrico e magnético de um desejado problema de valor de 

contorno. Isso é realizado essencialmente em um passo, mediante integração direta. 

 Na segunda forma, procede-se por dois passos, valendo-se dos potenciais vetores 

auxiliares. Primeiramente, obtém-se os potenciais vetores 𝐴 e �⃗� (ou Π𝑒 e Πℎ) por meio de 

relações integrais com as fontes. Posteriormente, determina-se �⃗⃗� e �⃗⃗⃗� diferenciando-se 𝐴 e �⃗� 

(ou Π𝑒 e Πℎ).  

 A primeira forma, apesar de direta, envolve uma integração trabalhosa. Já a segunda, 

apesar de ser realizada em dois passos, envolve processos de integração e diferenciação mais 

simples (BALANIS, 2009). 

 

2.4.1.1 O POTENCIAL VETOR 𝐴  

  

 O potencial vetor 𝐴 é útil na solução do campo eletromagnético gerado por uma dada 

densidade de corrente elétrica harmônica 𝐽. O fluxo magnético �⃗⃗� é sempre solenoidal, ou seja, 

∇ ∙ �⃗⃗� = 0, portanto, ele pode ser representado como o rotacional de outro campo, 

considerando a identidade vetorial: 

∇ ∙ ∇ × 𝐴 = 0 (2.6) 

onde 𝐴 é um vetor qualquer. Portanto, define-se 

�⃗⃗�𝐴 = 𝜇�⃗⃗⃗�𝐴 = ∇ × 𝐴 (2.7) 

ou, alternativamente, 

�⃗⃗⃗⃗�𝑨 =
𝟏

𝝁
𝛁 × �⃗⃗⃗� (2.8) 

onde o subscrito A indica o campo devido ao potencial 𝐴. 

 Para a obtenção do correspondente campo elétrico, recorre-se à equação de Maxwell: 
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∇ × �⃗⃗�𝐴 = −𝑗𝜔𝜇�⃗⃗⃗�𝐴 (2.9) 

 Substituindo a EQ. (2.8) na EQ. (2.9), tem-se 

∇ × �⃗⃗�𝐴 = −𝑗𝜔𝜇�⃗⃗⃗�𝐴 = −𝑗𝜔∇ × 𝐴 (2.10) 

que também pode ser escrita como 

∇ × [�⃗⃗�𝐴 + 𝑗𝜔𝐴] = 0 (2.11) 

 Da identidade vetorial que assegura que o gradiente de um escalar é irrotacional 

∇ × (−∇𝜙𝑒) = 0 (2.12) 

tem-se que 

�⃗⃗⃗�𝑨 = −𝛁𝝓𝒆 − 𝒋𝝎�⃗⃗⃗� (2.13) 

onde 𝜙𝑒 representa um potencial escalar elétrico arbitrário, função de posição. 

 Assim, foram definidos os campos elétricos e magnéticos em função de 𝐴, porém é 

preciso calcular ainda o próprio 𝐴 e também o escalar 𝜙𝑒. Além disso, em respeito ao 

Teorema de Helmholtz, deve-se definir as fontes de circulação e fluxo de um campo 𝐴 para 

caracterizá-lo completamente. A primeira fonte foi definida na EQ. (2.7), restando ainda, a 

fonte de fluxo.  

 Tomando o rotacional em ambos os lados da EQ. (2.8), e usando a identidade vetorial 

∇ × ∇ × 𝐴 = ∇(∇ ∙ 𝐴) − ∇²𝐴 (2.14) 

tem-se 

∇ × (𝜇�⃗⃗⃗�𝐴) = ∇(∇ ∙ 𝐴) − ∇²𝐴 (2.15) 

 Para um meio homogêneo, a EQ. (2.15) se reduz a 

𝜇∇ × �⃗⃗⃗�𝐴 = ∇(∇ ∙ 𝐴) − ∇²𝐴 (2.16) 



50 

 

 Comparando-se a equação de Maxwell 

∇ × �⃗⃗⃗�𝐴 = 𝐽 + 𝑗𝜔휀�⃗⃗�𝐴 (2.17) 

com a EQ. (2.16), tem-se 

𝜇𝐽 + 𝑗𝜔𝜇휀�⃗⃗�𝐴 = ∇(∇ ∙ 𝐴) − ∇²𝐴 (2.18) 

 Substituindo a EQ. (2.13) na EQ. (2.18), tem-se 

∇²𝐴 + 𝑘²𝐴 = −𝜇𝐽 + ∇(∇ ∙ 𝐴) + ∇(𝑗𝜔𝜇휀𝜙𝑒) = −𝜇𝐽 + ∇(∇ ∙ 𝐴 + 𝑗𝜔𝜇휀𝜙𝑒) (2.19) 

onde 𝑘² = 𝜔²𝜇휀. 

 Pode-se então definir o divergente de 𝐴 por conveniência, uma vez que esta definição é 

independente do seu rotacional. De forma a simplificar a EQ. (2.19), toma-se 

𝛁 ∙ �⃗⃗⃗� = 𝒋𝝎𝝁𝜺𝝓𝒆 ⇒ 𝝓𝒆 = −
𝟏

𝒋𝝎𝝁𝜺
𝛁 ∙ �⃗⃗⃗� (2.20) 

a qual é conhecida na literatura como condição de Lorentz. Substituindo a EQ. (2.20) na EQ. 

(2.19), tem-se 

𝛁²�⃗⃗⃗� + 𝒌²�⃗⃗⃗� = −𝝁�⃗� (2.21) 

 Para expressar o campo elétrico somente em função de 𝐴, reescreve-se a EQ. (2.13) como 

�⃗⃗⃗�𝑨 = −𝛁𝝓𝒆 − 𝒋𝝎�⃗⃗⃗� = −𝒋𝝎�⃗⃗⃗� − 𝒋
𝟏

𝝎𝝁𝜺
𝛁(𝛁 ∙ �⃗⃗⃗�) (2.22) 

 Uma vez conhecido o valor de 𝐴, pode-se achar �⃗⃗⃗�𝐴 da EQ. (2.8) e �⃗⃗�𝐴 da EQ. (2.22). A 

EQ. (2.21) condiz com uma equação de onda vetorial não homogênea. 

 

2.4.1.2 O POTENCIAL VETOR �⃗� 

 Embora correntes magnéticas possam não ser fisicamente possíveis, correntes magnéticas 

equivalentes surgem ao se utilizar teoremas de equivalência em volumes ou superfícies. Os 

campos gerados pela corrente magnética harmônica em uma região homogênea, com 𝐽 = 0, 
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mas com �⃗⃗⃗� ≠ 0, devem satisfazer ∇ ∙ �⃗⃗⃗� = 0. Portanto, o campo elétrico �⃗⃗�𝐹 pode ser expresso 

como o rotacional de um potencial vetor �⃗� por 

�⃗⃗⃗�𝑭 = −
𝟏

𝜺
𝛁 × �⃗⃗⃗� (2.23) 

 Substituindo a EQ. (2.23) na equação de Maxwell 

∇ × �⃗⃗⃗�𝐹 = 𝑗𝜔휀�⃗⃗�𝐹 (2.24) 

a EQ. (2.24) se reduz a 

∇ × (�⃗⃗⃗�𝐹 + 𝑗𝜔�⃗�) = 0 (2.25) 

 Da identidade vetorial da EQ. (2.12), segue que 

�⃗⃗⃗⃗�𝑭 = −𝛁𝝓𝒎 = −𝒋𝝎�⃗⃗⃗� (2.26) 

onde 𝜙𝑚 representa um potencial escalar magnético arbitrário, função de posição. Tomando o 

rotacional da EQ. (2.23), tem-se 

∇ × �⃗⃗�𝐹 = −
1

휀
∇ × ∇ × �⃗� = −

1

휀
[∇∇ ∙ �⃗� − ∇²�⃗�] (2.27) 

 Equacionando com a equação de Maxwell 

∇ × �⃗⃗�𝐹 = −�⃗⃗⃗� − 𝑗𝜔𝜇�⃗⃗⃗�𝐹 (2.28) 

tem-se 

∇²�⃗� + 𝑗𝜔𝜇휀�⃗⃗⃗�𝐹 = ∇∇ ∙ �⃗� − 휀�⃗⃗⃗� (2.29) 

 Substituindo a EQ. (2.26) na EQ. (2.29), tem-se 

∇²�⃗� + 𝑘²�⃗� = −휀�⃗⃗⃗� + ∇(∇ ∙ �⃗�) + ∇(𝑗𝜔𝜇휀𝜙𝑚) (2.30) 

 Fazendo 

𝛁 ∙ �⃗⃗⃗� = −𝒋𝝎𝝁𝜺𝝓𝒎 ⇒ 𝝓𝒎 = −
𝟏

𝒋𝝎𝝁𝜺
𝛁 ∙ �⃗⃗⃗� 

(2.31) 
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a EQ. (2.30) reduz a 

𝛁²�⃗⃗⃗� + 𝒌²�⃗⃗⃗� = −𝜺�⃗⃗⃗⃗� (2.32) 

 A EQ. (2.26) torna-se então 

�⃗⃗⃗⃗�𝑭 = −𝒋𝝎�⃗⃗⃗� −
𝒋

𝝎𝝁𝜺
𝛁(𝛁 ∙ �⃗⃗⃗�) (2.33) 

 Com �⃗� conhecido, �⃗⃗�𝐹 pode ser encontrado da EQ. (2.23) e �⃗⃗⃗�𝐹 da EQ. (2.33). 

2.4.1.3 RESUMO: CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS 

 Nas seções anteriores, foram desenvolvidas equações que podem ser usadas para 

encontrar os campos elétrico e magnético gerados por uma fonte de corrente elétrica 𝐽 e por 

uma fonte de corrente magnética �⃗⃗⃗�. O procedimento requer que as funções potenciais 

auxiliares 𝐴 e �⃗�, geradas respectivamente por 𝐽 e �⃗⃗⃗�, sejam encontradas primeiro. A partir 

desses potenciais vetores, os correspondentes campos elétrico e magnético são determinados 

(�⃗⃗�𝐴, �⃗⃗⃗�𝐴 de 𝐴 e �⃗⃗�𝐹, �⃗⃗⃗�𝐹 de �⃗�). Os campos totais são, então, obtidos pela superposição dos 

campos individuais devidos a 𝐴 e �⃗� (𝐽 e �⃗⃗⃗�) (BALANIS, 2009). 

 De forma resumida, o procedimento utilizado para encontrar os campos é o seguinte 

(BALANIS, 2009): 

1) Especificar 𝐽 e �⃗⃗⃗� (as fontes de densidade de corrente elétrica e magnética) 

2) Encontrar 𝐴 (devido a 𝐽), solução geral da equação de onda vetorial não homogênea 

da EQ. (2.21), usando 

�⃗⃗⃗� =
𝝁

𝟒𝝅
∭ �⃗�

𝑽

𝒆−𝒋𝒌𝑹

𝑹
𝒅𝒗′ (2.34) 

3)  Encontrar F⃗⃗ (devido a M⃗⃗⃗⃗), solução da equação de onda vetorial não homogênea da 

EQ. (2.32), usando 
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�⃗⃗⃗� =
𝜺

𝟒𝝅
∭ �⃗⃗⃗⃗�

𝑽

𝒆−𝒋𝒌𝑹

𝑹
𝒅𝒗′ (2.35) 

 Nas EQ. (2.34) e EQ. (2.35), 𝑘² = 𝜔²𝜇휀 e R é a distância de qualquer ponto da fonte ao 

ponto de observação. 

4) Encontrar �⃗⃗⃗�𝐴 usando a EQ. (2.8) e �⃗⃗�𝐴 usando a EQ. (2.22), sendo que �⃗⃗�𝐴 também 

pode ser encontrado usando a EQ. (2.17) com 𝐽 = 0. 

5) Encontrar E⃗⃗⃗F usando a EQ. (2.23) e H⃗⃗⃗F usando a EQ. (2.33), sendo que H⃗⃗⃗F também 

pode ser encontrado usando a EQ. (2.28) com M⃗⃗⃗⃗ = 0. 

6) Os campos totais são então determinados por 

�⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�𝑨 + �⃗⃗⃗�𝑭 = −𝒋𝝎�⃗⃗⃗� − 𝒋
𝟏

𝝎𝝁𝜺
𝛁(𝛁 ∙ �⃗⃗⃗�) −

𝟏

𝜺
𝛁 × �⃗⃗⃗� (2.36) 

 ou 

�⃗⃗⃗� =
𝟏

𝒋𝝎𝜺
𝛁 × �⃗⃗⃗⃗�𝑨 −

𝟏

𝜺
𝛁 × �⃗⃗⃗� (2.37) 

 e 

�⃗⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗⃗�𝑨 + �⃗⃗⃗⃗�𝑭 =
𝟏

𝝁
𝛁 × �⃗⃗⃗� − 𝒋𝝎�⃗⃗⃗� − 𝒋

𝟏

𝝎𝝁𝜺
𝛁(𝛁 ∙ �⃗⃗⃗�) (2.38) 

 ou 

�⃗⃗⃗⃗� =
𝟏

𝝁
𝛁 × �⃗⃗⃗� −

𝟏

𝒋𝝎𝝁
𝛁 × �⃗⃗⃗�𝑭 (2.39) 

 

2.5 PARÂMETROS FUNDAMENTAIS DE ANTENAS 

 

 Os parâmetros fundamentais que caracterizam o desempenho de uma antena são 

apresentados a seguir. Alguns dos parâmetros são inter-relacionados e nem todos precisam ser 

conhecidos para se obter uma descrição razoável do desempenho da antena.  
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2.5.1 DIAGRAMA DE IRRADIAÇÃO 

 

 O diagrama de irradiação de uma antena, ou simplesmente o diagrama da antena, é “uma 

função matemática ou representação gráfica das propriedades de irradiação da antena em 

função das coordenadas espaciais” (BALANIS, 2009). Na maioria dos casos, o diagrama de 

irradiação é determinado na região de campo distante. As quantidades tipicamente usadas para 

caracterizar a irradiação de uma antena são proporcionais, ou iguais, às grandezas de 

densidade de fluxo de potência, intensidade de irradiação, diretividade, fase, polarização e 

intensidade de campo.  

 As simulações computacionais de diagramas de irradiação deste trabalho foram feitas de 

acordo com as orientações do sistema de coordenadas x-y-z mostrado na FIG. 2.14, onde os 

ângulos θ (de elevação) e  (de azimute) obedecem ao sistema esférico de coordenadas.  

 
FIG. 2.14 – Sistema de coordenadas adotado neste trabalho. 

 

 

2.5.2 DIRETIVIDADE E GANHO 

 

 A habilidade de uma antena em concentrar a potência irradiada em uma dada direção, ou 

inversamente, absorver a potência incidente a partir daquela direção, é definida como 

“diretividade”. Em outras palavras, a diretividade indica até que ponto a antena é capaz de 

concentrar energia segundo um ângulo sólido limitado; quanto menor este ângulo, maior a 

diretividade (ESTEVES, 1981). Tecnicamente, a diretividade de uma antena, em uma dada 
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direção, é a razão da intensidade de irradiação naquela direção e a intensidade de irradiação 

média em todas as direções. 

 O parâmetro de ganho de uma antena é a diretividade reduzida pelas perdas na antena, 

correspondendo ao produto da diretividade por uma eficiência de irradiação característica da 

antena. Em termos técnicos, o ganho em uma dada direção é definido como a razão entre a 

intensidade de irradiação, nesta direção, e a intensidade de irradiação que seria obtida se a 

potência aceita pela antena fosse irradiada isotropicamente (BALANIS, 2009).  

 

2.5.3 POLARIZAÇÃO 

 

 Uma característica importante na aplicação de antenas é o conceito de polarização. Uma 

vez que as distribuições de campo estão, na realidade, sujeitas a variações ao longo do tempo, 

a definição de “polarização da antena” é estabelecida como “a orientação segundo a qual 

oscila, no tempo, o vetor campo elétrico”. Na prática, como a direção de máxima radiação 

(lóbulo principal da antena) é a mais utilizada, a polarização da antena é definida em relação a 

esta direção (ESTEVES, 1981). 

 De modo geral, dependendo das amplitudes e fases das componentes ortogonais que 

compõem o campo elétrico total da onda irradiada, considerando-se a direção principal de 

irradiação, a polarização da antena pode ser linear, circular ou elíptica. A antena pode não ter 

a mesma polarização segundo as demais direções de irradiação (ESTEVES, 1981). 

 

2.5.4 IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 

 

 A impedância de entrada de uma antena é a impedância apresentada em seus terminais. 

Em outras palavras, trata-se da razão entre os valores de tensão e de corrente em seus 

terminais. Em projetos práticos, busca-se casar a impedância de entrada de uma antena à 

impedância característica da linha de transmissão à qual está conectada, propiciando, assim, a 

máxima transferência de potência na junção. 
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 Considerando a porta de entrada de uma antena, formada, por exemplo, por um par de 

terminais, a razão entre a tensão e a corrente nesta porta, sem qualquer carga acoplada, define 

a impedância da antena, a qual é representada por 

𝑍𝐴 = 𝑅𝐴 + 𝑗𝑋𝐴 (2.40) 

 

onde RA é a resistência e XA é a reatância da antena. Em geral, a parte resistiva da EQ. (2.40) 

consiste de duas componentes, sendo dada por 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑟 + 𝑅𝐿 (2.41) 

 

onde Rr é a resistência de irradiação da antena e RL é a resistência de perdas da antena. 

Tecnicamente, a resistência de irradiação de uma antena é a razão da potência irradiada pela 

antena e o quadrado da corrente RMS nos seus terminais. A resistência de perdas condiz às 

perdas ôhmicas na estrutura da antena. Para irradiadores filamentares curtos, por exemplo, a 

resistência de perdas da antena é aproximadamente dada por 

𝑅𝐿 ≈
𝐿

2𝜋𝑎
𝑅𝑆 =

𝐿

2𝜋𝑎
√

𝜔𝜇

2𝜎
 (2.42) 

 

sendo 𝐿 o comprimento do filamento, 𝑎 seu raio e 𝑅𝑆 a resistência superficial do material 

condutor do filamento. 

 

2.5.5 LARGURA DE BANDA 

 

 A largura de banda de uma antena é definida como “a faixa de frequências na qual o 

desempenho da antena, referido a algumas características, atende um padrão especificado”. A 

largura pode ser considerada a faixa de frequências na qual as características da antena (como 

impedância de entrada, diagrama de radiação, largura de feixe, polarização, nível de lóbulo 

secundário, ganho, direção do feixe, eficiência de irradiação) têm valores dentro de limites 

aceitáveis, definidos normalmente em relação aos correspondentes valores na frequência 

central. Para antenas de banda larga, a largura de banda é usualmente expressa como a razão 

entre as frequências superior e inferior da faixa aceitável de operação. Nestes casos, uma 

largura de banda de 10:1 indica que a frequência superior é 10 vezes maior que a inferior. 
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Para antenas de banda estreita, a largura de banda é expressa como a razão entre a diferença 

de frequências superior e inferior da banda e a frequência central, representada normalmente 

em termos percentuais. Esta quantidade é também definida como a banda relativa da antena 

(BALANIS, 2009).  

 Como as características de uma antena (impedância de entrada, diagrama, ganho, 

polarização, etc.) não variam necessariamente da mesma forma com a frequência, ou nem 

mesmo são criticamente afetadas pela frequência, não há uma descrição única de largura de 

banda. As especificações são estabelecidas caso a caso, de modo a atender as necessidades da 

aplicação desejada. Contudo, uma distinção é feita entre variações do diagrama e da 

impedância de entrada. Consequentemente, largura de banda de diagrama e largura de banda 

de impedância são expressões empregadas para enfatizar esta distinção. Associados à largura 

de banda de diagrama estão o ganho, o nível de lóbulo secundário, a largura de feixe, a 

polarização e a direção de feixe, enquanto a impedância de entrada, a perda de retorno e a 

eficiência são associadas à largura de banda de impedância (BALANIS, 2009). 

 Em dado sistema de comunicações, os sinais processados ocupam uma determinada faixa 

do espectro de frequências. Por conseguinte, a antena deve ter a capacidade de receber e 

irradiar sinais de banda tão larga quanto esta faixa. Nesse contexto, a impedância de entrada 

de uma antena deve se manter sob valores dentro de uma tolerância aceitável para atender a 

banda dos sinais. Além disso, seu ganho também deve se manter relativamente constante para 

toda a banda considerada, o que implica em ter o formato do diagrama de radiação 

toleravelmente similar para o espectro processado.  

 O Capítulo 4 complementa o assunto em tela com outras definições de larguras de banda 

empregadas em técnicas de alargamento de banda de antenas de microfita. 
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3 ANTENAS DE MICROFITA 

 As antenas de microfita tiveram seus conceitos idealizados inicialmente em 1953 por 

Deschamps (DESCHAMPS, 1953). Entretanto, as antenas práticas só foram desenvolvidas 

por Munson e Howell nos idos de 1970 (KUMAR e RAY, 2003). As antenas de microfita são 

amplamente utilizadas na faixa de frequências de micro-ondas por sua simplicidade e pela 

compatibilidade com a tecnologia de circuito impresso, a qual proporciona uma facilidade de 

fabricação tanto para elementos simples como para elementos de conjuntos (VOLAKIS, 

2007). 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

 As antenas de microfita, exemplificadas na FIG. 3.1, são geralmente projetadas em uma 

simples camada e consistem de um patch metálico irradiante ou um conjunto de patches 

situados sobre um dos lados de uma camada dielétrica referida como substrato, com um plano 

de terra metálico situado sob o outro lado dessa camada. O patch metálico é normalmente 

feito de uma fina lâmina de cobre, usualmente revestida com um metal resistente à corrosão, 

tal como ouro, estanho ou níquel (BALANIS, 2008). Cada patch pode ser projetado com uma 

variedade de formas, sendo as mais populares a retangular e a circular. A camada de substrato 

geralmente tem uma espessura (ℎ) na faixa de 0,01 a 0,05𝜆0, onde 𝜆0 é o comprimento de 

onda no espaço livre na frequência central de operação da antena. O substrato é utilizado, 

principalmente, para fornecer espaçamento e apoio mecânico entre o patch e seu plano de 

terra. 

 Diferentes materiais dielétricos podem ser usados como substrato no projeto de antenas 

de microfita. Em geral, a constante dielétrica (휀𝑟) desses materiais tem valores de  

2,2 ≤ 휀𝑟 ≤ 12. Os substratos mais adequados para as antenas de microfita devem ser espessos 

e ter constante dielétrica de valor baixo, pois permitem maior eficiência, maior largura de 

banda e campos mais desprendidos (ligação fraca), facilitando a irradiação no espaço 

(BALANIS, 2009). Essas propriedades, entretanto, têm o custo de elementos de maiores 

dimensões (POZAR, 1992). Substratos delgados com altos valores de constante dielétrica são 

desejáveis para circuitos de micro-ondas que exijam elementos de pequenas dimensões e 

campos mais confinados, para minimizar acoplamentos indesejáveis. Entretanto, devido às 
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maiores perdas, esses substratos são menos eficientes e resultam em larguras de banda 

relativamente menores (POZAR, 1992). Como antenas de microfita são geralmente integradas 

com outros circuitos de micro-ondas, um equilíbrio deve ser encontrado entre o desempenho 

da antena e o projeto do circuito (BALANIS, 2009). 

 
FIG. 3.1 – Configurações de antenas patch de microfita (BALANIS, 2008) 

  

 Embora uma antena de microfita possa ser excitada por vários métodos (vide seção 3.4), 

um patch simples usualmente é excitado por uma sonda coaxial (do ingl. coaxial probe) ou 

por uma linha de transmissão de microfita (linha microstrip), como mostrado na FIG. 3.1. Em 

um conjunto de patches, a alimentação pode ser realizada tanto com linhas de microfita 

localizadas no mesmo lado dos patches quanto com linhas microstrip/stripline projetadas em 

camadas separadas, colocadas atrás do plano de terra. Para uma configuração em camadas 

separadas, cada patch é eletricamente conectado à sua linha de alimentação ou por um pino 

(do ingl. post) metálico de pequeno diâmetro ou por uma fenda que fará o acoplamento por 

abertura (BALANIS, 2008).  

 LEE e TONG (2012) resumiram as características que são comuns à maioria das antenas 

de microfita, em especial às antenas patch: 
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a) Existe um infinito número de modos ressonantes. A frequência de cada modo é 

governada pelo tamanho e forma do patch, pela permissividade relativa (휀𝑟) e pela 

espessura do substrato. Como exemplo, se o patch é retangular com dimensões a e b, 

as frequências de ressonância são dadas por 

𝑓𝑚𝑛 =
𝑘𝑚𝑛𝑐

2𝜋√휀𝑟

 (3.1) 

onde 𝑘𝑚𝑛 = [(𝑚𝜋 𝑎⁄ )2 + (𝑛𝜋 𝑏⁄ )2]1 2⁄ . 

b) Por causa dos campos franjados na borda do patch, ele se comporta como se tivesse 

uma dimensão um pouco maior que a real. Dados empíricos são normalmente 

introduzidos para compensar o franjamento, gerando equações semi-empíricas para 

cálculo das dimensões efetivas dos patches. Estes fatores de correção variam de patch 

para patch. 

c) Cada modo ressonante tem seu próprio diagrama de irradiação característico. Os 

modos normalmente usados são os modos (1,0) ou (0,1). Ambos irradiam 

predominantemente na direção broadside (frontal à antena). Os diagramas são largos, 

com feixes de meia potência da ordem de 100°. Os ganhos são tipicamente de 5 dB. A 

polarização é linear. Com o projeto apropriado, polarizações circulares podem ser 

alcançadas, através do uso de dois modos ressonantes. 

d) Para antenas com alimentação coaxial, a impedância de entrada é dependente da 

posição de alimentação. A variação da resistência de entrada na ressonância com a 

posição de alimentação essencialmente segue aquela do campo de uma cavidade. Para 

o modo mais baixo, normalmente, é alta próximo à borda do patch e diminui à medida 

que a alimentação se move para dentro (ou centro) do patch. Sua amplitude pode 

variar de dezenas a centenas de ohms. 

e) Para o caso da alimentação coaxial, escolhendo adequadamente a posição de 

alimentação, a frequência de ressonância pode estar casada à resistência da linha de 

alimentação. O uso de substratos finos (h ≤ 0,03𝜆0) minimiza a indutância da 

alimentação na ressonância, resultando em uma taxa de onda estacionária de tensão – 

VSWR (do ingl. Voltage Standing Wave Ratio) – muito próxima da unidade. À 

medida que a frequência se desvia da frequência de ressonância, o valor de VSWR 

aumenta. Para polarização linear, uma definição comum de largura de banda de 

impedância é a de faixa de frequências em que a VSWR é menor ou igual a 2, 
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correspondendo a uma perda de retorno em torno de 10dB. Esta, usualmente, é 

também a largura de banda da antena, já que os diagramas são muito menos sensíveis 

à frequência. Para a polarização circular, a largura de banda é definida para uma 

VSWR menor ou igual a 2 e uma razão axial menor ou igual a 3 dB.  

f) As perdas são devidas à irradiação, ao material condutor, ao dielétrico e às ondas 

superficiais. Para substratos finos, a onda superficial pode ser desprezada.  

g) Em geral, a largura de banda aumenta com a espessura do substrato ℎ e diminui 

proporcionalmente com √휀𝑟. Entretanto, o uso de substratos com baixa permissividade 

pode levar a altos níveis de radiação das linhas de alimentação, enquanto que as altas 

permissividades e o aumento da espessura do substrato podem diminuir a eficiência 

devido à geração de ondas superficiais. Adicionalmente, quando a espessura do 

substrato excede 0,05𝜆0, a antena não pode ser casada à linha de alimentação. Como 

resultado, para antenas patch simples, a largura de banda é limitada a, no máximo, 

5%. 

 

3.2 PRÍNCIPIOS DE OPERAÇÃO 

 

 Sabe-se que a irradiação de uma linha de microfita, uma estrutura similar a uma antena 

patch, pode ser reduzida consideravelmente se o substrato empregado for fino e tiver uma 

constante dielétrica relativamente alta (GUPTA et al., 1979). Como a irradiação é desejável 

para se obter uma melhor eficiência, substratos espessos com baixa permissividade são usados 

em antenas de microfita. A irradiação de uma antena de microfita pode ser caracterizada a 

partir da distribuição de campo entre o patch e o plano de terra. Alternativamente, a irradiação 

pode ser descrita em termos da distribuição de corrente superficial sobre o patch (GARG et 

al., 2001).   

 Há inúmeros métodos para análise de antenas de microfita. Os modelos mais populares 

são os de linhas de transmissão, de cavidade e de onda completa (que inclui, principalmente, 

Equações Integrais e o Método dos Momentos). O modelo de linha de transmissão é o mais 

simples de todos e provê uma boa percepção física da antena, mas é menos preciso e seu uso 

para modelar o acoplamento é mais difícil. Comparado com o modelo de linha de 

transmissão, o modelo de cavidade é mais preciso, mas, ao mesmo tempo, mais complexo. No 

entanto, este modelo também provê boa percepção física das propriedades da antena, e seu 
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uso para modelar o acoplamento é bastante difícil. Usualmente, quando aplicado de modo 

apropriado, os modelos de onda completa são precisos, versáteis e podem tratar elementos 

isolados, conjuntos finitos e infinitos, elementos empilhados, elementos de formas arbitrárias 

e acoplamento. Contudo, estes são os modelos mais complexos e, frequentemente, proveem 

pouca percepção física (BALANIS, 2009).  

 

3.2.1 MODELO DE LINHA DE TRANSMISSÃO 

 

 Uma das mais simples e utilizadas configurações de antenas de microfita é a antena patch 

retangular. A FIG. 3.2 mostra as vistas superior e lateral de uma antena patch retangular 

alimentada por cabo coaxial. 

 
FIG. 3.2 – Vistas superior e lateral de uma antena patch retangular (KUMAR e RAY, 2003). 

 Um patch retangular é definido pelo seu comprimento 𝐿 e sua largura 𝑊. Para uma 

simples linha de microfita, a largura é muito menor que o comprimento de onda. Entretanto, 

para uma antena patch retangular, a largura é comparável ao comprimento de onda para 

aumentar a irradiação nas bordas. Visto que a espessura do substrato é muito menor que o 

comprimento de onda, considera-se a antena patch retangular como uma configuração planar 

bidimensional para análise (KUMAR e RAY, 2003). 
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 Para o modo fundamental TM10, o comprimento 𝐿 deveria ser um pouco menor que 𝜆 2⁄ , 

onde 𝜆 é o comprimento de onda no meio dielétrico. Aqui, 𝜆 é igual a 𝜆0 √휀𝑒𝑓⁄ , onde 𝜆0 é o 

comprimento de onda no espaço livre e 휀𝑒𝑓 é a constante dielétrica efetiva. O valor de 휀𝑒𝑓 é 

levemente menor que 휀𝑟, por causa dos campos franjados na periferia do patch. A FIG. 3.3(a) 

mostra que os campos franjados não estão confinados somente no substrato dielétrico, mas 

também estão espalhados no ar (KUMAR e RAY, 2003). A expressão para cálculo do valor 

de 휀𝑒𝑓 é dada pela EQ. (9.2) no Apêndice deste trabalho. 

 
FIG. 3.3 – Modo fundamental da antena patch retangular: (a) Distribuição de campo E, (b) 

variação de (—) tensão e (···) corrente, (c) duas fendas irradiantes, e (d) modelo de linha de 

transmissão equivalente. (KUMAR e RAY, 2003). 
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 O franjamento se deve ao fato de as dimensões do patch metálico serem finitas em 

largura e comprimento. A “quantidade de franjamento” é uma função das dimensões do patch 

e da espessura do substrato (BALANIS, 2009).  

 O modo fundamental TM10 implica que o campo varia um ciclo de 𝜆 2⁄  ao longo do 

comprimento, não havendo variação ao longo da largura do patch. A variação de tensão 𝑉 na 

periferia e a corrente 𝐼 ao longo do comprimento são mostradas na FIG. 3.3(b). Ao longo da 

largura do patch, a tensão é máxima e a corrente é mínima devido à terminação em aberto. 

Pode ser observado pela FIG. 3.3(a) que as componentes verticais do campo elétrico (campo 

E) nas duas bordas, ao longo da largura, estão em direções opostas e, consequentemente, se 

cancelam uma com a outra na direção broadside, ao passo que as componentes horizontais 

estão na mesma direção e se combinam na direção broadside. Portanto, as bordas ao longo da 

largura são denominadas como bordas irradiantes. Os campos devidos à distribuição senoidal 

ao longo do comprimento se cancelam na direção broadside, e consequentemente as bordas 

ao longo do comprimento são ditas não irradiantes. Os campos franjados ao longo da largura 

podem ser modelados como fendas irradiantes, como mostrado na FIG. 3.3(c) (KUMAR e 

RAY, 2003). 

 Uma antena operando no modo TM10 pode ser visualizada como uma linha de 

transmissão, porque o campo é uniforme ao longo da largura e varia de forma senoidal ao 

longo do comprimento. Os campos franjados ao longo das bordas e a irradiação das fendas 

são modelados pela capacitância e resistência de irradiação, respectivamente, como mostrado 

na FIG. 3.3(d) (KUMAR e RAY, 2003). 

3.2.2 MODELO DA CAVIDADE  

 Qualquer irradiador de microfita pode ser pensado como uma cavidade aberta limitada 

pelo patch e pelo seu plano de terra. As bordas em aberto podem também ser representadas 

por paredes magnéticas irradiantes. Tal cavidade suporta múltiplos modos discretos similares 

àqueles de uma cavidade metálica completamente fechada. Como um exemplo, para um patch 

retangular com constante dielétrica relativa 휀𝑟, espessura do substrato ℎ, e dimensões do 

patch 𝐿 × 𝑊, como o ilustrado na FIG. 3.3, o campo elétrico total na cavidade pode ser 

expresso por 
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𝐸𝑧(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝐶𝑚𝑛 ∙ cos (
𝑚𝜋

𝐿
) 𝑥 ∙

𝑛𝑚

cos (
𝑛𝜋

𝑊
) 𝑦 (3.2) 

 

onde 𝐶𝑚𝑛 é uma constante que depende da posição da alimentação, de 𝐿 e 𝑊, e da constante 

dielétrica. Para um substrato fino, os campos podem ser considerados somente na direção 𝑧, 

sem variação nesta direção. O modo dominante mais interessante é o modo TM10, que deve 

ser obtido quando a dimensão 𝐿 é, aproximadamente, 𝜆𝑔 2⁄ . A variação do campo na face 

inferior do patch metálico, para este modo fundamental, é ilustrada na FIG. 3.4. Os campos 

franjados irradiantes são mostrados na FIG. 3.5. 

 

 
FIG. 3.4 – Configuração do campo elétrico no modo fundamental na face inferior de um 

patch retangular (BALANIS, 2008). 

 

 
FIG. 3.5 – Campos franjados para os modos fundamental TM10 e superior TM02 (BALANIS, 

2008). 

 Essas figuras indicam que, ao longo da linha central ortogonal à direção de ressonância 

(direção x), existe uma região de campo nulo na face inferior do patch. Esta é a razão de 
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poder colocar pinos ou sondas de alimentação adicionais ao longo dessa linha central sem 

perturbar o desempenho do patch com a alimentação original. Isso, também, porque duas 

sondas (do ing. probes) de alimentação postas ortogonalmente podem alcançar dupla 

polarização linear sem muita interferência entre elas. Na FIG. 3.5(a), os campos franjados das 

bordas da direita e da esquerda do patch não contribuem para a irradiação em campo distante. 

Portanto, o mecanismo de irradiação básico de um patch retangular consiste de duas fendas 

irradiantes espaçadas por 𝜆𝑔 2⁄ . Um segundo modo, de ordem superior, que pode contribuir 

significantemente para a irradiação de polarização cruzada é o modo TM02. Este modo, 

mostrado na FIG. 3.5(b), tem as bordas da direita e da esquerda contribuindo para a irradiação 

em campo distante, mas com amplitude menor que a do modo dominante TM10. Deve-se 

saber que os campos franjados das bordas superior e inferior contribuem para a irradiação 

com co-polarização em ambos os planos E e H, enquanto que os campos franjados nas bordas 

da esquerda e da direita produzem uma irradiação com polarização cruzada somente no plano 

H, como ilustrado na FIG. 3.6. No plano E, os campos franjados nas bordas da esquerda e da 

direita sempre se cancelarão (o que pode ser evidenciado pela direção das setas dos campos 

franjados). Para um patch circular, embora modos radiais e modos angulares estejam 

envolvidos, o mecanismo de irradiação é similar ao do patch retangular (BALANIS, 2008). 

 
 

FIG. 3.6 – Diagramas básicos dos planos E e H de um patch retangular (BALANIS, 2008) 
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 Conhecendo os campos totais nas bordas do patch de todos os modos, as correntes 

magnéticas equivalentes nas bordas podem ser determinadas e integradas para encontrar os 

diagramas de irradiação totais em campo distante (BALANIS, 2008). Conhecendo as 

potências de entrada e irradiada totais, pode-se determinar a impedância de entrada. A técnica 

do modelo da cavidade permite determinar a estrutura dos modos na face inferior do patch, e, 

portanto, seu mecanismo físico é mais facilmente entendido, assim como seu comportamento 

de ressonância e de polarização cruzada. Entretanto, por assumir que o campo não varia em z, 

sua solução não é muito precisa, especialmente quando o substrato se torna espesso. Além 

disso, o cálculo do acoplamento mútuo entre os patches de um conjunto é complexo e 

impreciso. 

 

3.3 TIPOS 

 

 As antenas de microfita são caracterizadas por um número maior de parâmetros do que as 

antenas convencionais de micro-ondas, podendo ser projetadas a partir de diferentes modelos 

geométricos (JAMES e HALL, 1989).  

 Elas podem ser classificadas, basicamente, em três categorias: antenas patch, dipolos de 

microfita e antenas com fendas impressas. 

 

3.3.1 ANTENAS PATCH 

 

 Uma antena patch de microfita (do ingl. microstrip patch antenna – MPA) é a categoria 

mais simples de uma antena de microfita. Sua configuração foi discutida no item 2.3.3 desse 

trabalho. A plaqueta condutora possui como formas mais comuns a retangular e a circular, 

podendo, contudo assumir qualquer formato geométrico (vide FIG. 2.10) (GARG et al., 

2001). 

 Os patches retangular e circular são os mais simples em termos de análise, por sua 

geometria ser regular e bastante conhecida. Esta simplicidade leva a inúmeros resultados em 

pesquisas que contribuem para formarem a base de novas técnicas analíticas ou numéricas e, 

também, para a geração de antenas mais complexas. Equações de projetos de antenas 

retangulares e circulares são apresentadas no Apêndice. 
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3.3.2 ANTENAS DIPOLO 

 

 Dipolos impressos ou de microfita diferem, geometricamente, de uma antena patch pela 

razão comprimento-largura. A largura de um dipolo é, tipicamente, menor que 0,05𝜆0. 

Entretanto, os diagramas de irradiação de um dipolo e de um patch são semelhantes, devido à 

similaridade das distribuições de corrente longitudinal. Por outro lado, a resistência de 

irradiação, a largura de banda e a irradiação de polarização cruzada diferem bastante. Os 

dipolos de microfita são elementos atrativos devido a propriedades desejáveis tais como o 

tamanho reduzido e polarização linear. Eles são adequados para frequências mais elevadas 

para as quais o substrato pode se tornar eletricamente espesso e, portanto, pode atingir 

significante largura de banda (GARG et al., 2001). 

 

3.3.3 ANTENAS COM FENDAS IMPRESSAS 

 

 As antenas com fendas impressas (do ingl. printed slot antennas) consistem de uma fenda 

em uma camada de metal sobre um substrato aterrado. A fenda pode ter virtualmente qualquer 

modelo. Antenas com fenda são, geralmente, irradiadores bidirecionais; ou seja, elas irradiam 

em ambas as direções da fenda. Uma irradiação unidirecional pode ser obtida pelo uso de uma 

placa refletora sobre um dos lados da fenda (GARG et al., 2001). Os tipos mais comuns de 

antenas com fendas são a retangular, a anular e a TSA (do ingl. tapered slot antenna), estas 

últimas podendo ser divididas em três categorias: linear; de largura constante; e Vivaldi, a 

qual possui uma variação de geometria exponencial. Mais detalhes sobre as antenas TSA são 

apresentados na seção 4.1. 

 

3.4 ALIMENTAÇÃO 

 

 Em um projeto de uma antena de microfita, a forma como a antena é alimentada ou 

excitada é de fundamental importância. A princípio, uma antena de microfita que tem 

elementos irradiantes sobre um lado de um substrato dielétrico pode ser alimentada tanto por 

uma linha microstrip quanto por uma sonda coaxial através do plano de terra. Diversas 

técnicas de alimentação têm sido desenvolvidas para adequar as respostas das antenas às 

necessidades especificadas em um projeto. Dentre elas, pode-se citar as alimentações coaxial, 
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com microstrip coplanar, com microstrip acoplada por proximidade, com microstrip acoplada 

por abertura e com linha coplanar (CPW, do ingl. coplanar waveguide). 

 

3.4.1 ALIMENTAÇÃO COAXIAL  

 

 O acoplamento de potência por uma sonda coaxial é um dos mecanismos básicos de 

transferência de potência de micro-ondas (GARG et al., 2001). Uma antena de microfita pode 

ser alimentada por uma sonda de 50Ω (normalmente) por detrás do plano de terra, onde a 

malha metálica (condutor externo) é soldada ao plano de terra. O pino condutor central depois 

de passar pelo substrato, é, então, soldado ao patch. A localização do ponto de alimentação é 

determinada para um dado modo para que o melhor casamento de impedância possa ser 

alcançado. Existem vários tipos de conectores coaxiais para diferentes faixas de frequências. 

Os tipos N, TNC, ou BNC são usados para baixas frequências, VHF e UHF. Os tipos OSM ou 

OSSM podem ser usados nas frequências de micro-ondas. Os conectores OSSM, OS-50, ou 

conector K podem ser usados na faixa de ondas milimétricas (BALANIS, 2008). A FIG. 3.7 

representa uma antena de microfita típica com alimentação coaxial. 

 
 

FIG. 3.7 – Típica antena de microfita com alimentação coaxial (GARG et al., 2001). 

 

 A excitação do patch ocorre, principalmente, devido ao acoplamento entre a corrente de 

alimentação 𝐽𝑧 e o campo 𝐸𝑧 do modo dominante do patch (POZAR, 1992). A constante de 

acoplamento pode ser obtida por 

𝐴𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ≅ ∭ 𝐸𝑧𝐽𝑧 𝑑𝑣

𝑉

≅ cos(𝜋𝑥0 𝐿⁄ ) 
(3.3) 
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onde 𝐿 é o comprimento do patch e 𝑥0 é a posição de deslocamento do ponto de alimentação 

em relação à borda do patch. A EQ. (3.3) mostra que o acoplamento é máximo se o ponto de 

alimentação estiver localizado na borda irradiante do patch (𝑥0 = 0 ou 𝐿). As equações de 

cálculo para posicionamento desse ponto de alimentação são encontradas no Apêndice. 

 A alimentação coaxial tem a vantagem da simplicidade de projeto, através do 

posicionamento do ponto de alimentação, para ajustar o nível de impedância de entrada. 

Entretanto, ela possui várias limitações (GARG et al., 2001). Primeiramente, a alimentação 

coaxial de um conjunto requer um alto número de junções soldadas, o que dificulta a 

fabricação e compromete a confiabilidade. Em segundo, para aumentar a banda de uma antena 

patch, um substrato espesso é usado e, portanto, uma sonda mais comprida é requerida. Isso 

proporciona um aumento de irradiação espúria da sonda, aumentando a potência das ondas 

superficiais e aumentando a indutância de alimentação. Esta indutância pode ser compensada 

pela introdução de uma reatância capacitiva (BALANIS, 2008). Um dos métodos para tal é 

usar um disco capacitivo como mostrado na FIG. 3.8 onde o patch não está fisicamente 

conectado à sonda coaxial (HALL, 1987). Nesta figura são mostrados duas variações deste 

caso. Outras variações do método podem ser encontradas em BALANIS (2008) e GARG et 

al. (2001). 

 
 

FIG. 3.8 – Diferentes métodos de alimentação com disco capacitivo para substratos 

relativamente espessos (BALANIS, 2008). 
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3.4.2 ALIMENTAÇÃO COM LINHA MICROSTRIP COPLANAR 

 A excitação de uma antena de microfita por uma linha microstrip sobre o mesmo 

substrato parece ser uma solução natural pelo fato do patch poder ser considerado uma 

extensão da linha microstrip e ambos poderem ser construídos simultaneamente. O 

acoplamento entre a linha e o patch pode ser de forma direta, como mostrado na FIG. 3.9(a), 

ou através de acoplamento, como na FIG. 3.9(b).  

 Na borda do patch, a impedância é, geralmente, muito maior que 50Ω (impedância 

característica da linha 𝑍0 da maioria dos sistemas de RF), sendo normalmente da ordem de 

200Ω. Para evitar descasamento, seções de transformadores de impedância de quarto de onda 

podem ser usadas (COLLIN, 1992). O Apêndice 1 apresenta este transformador (vide a FIG. 

9.2). Existe, também, a alternativa de se utilizar uma alimentação “indentada” (do ingl. 

microstrip inset feed), como mostrado na FIG. 3.10(a), onde a linha microstrip é “inserida” 

dentro do patch. A posição da alimentação é selecionada de forma que a impedância de 

entrada da antena seja 50Ω (para um sistema de igual impedância). Este ponto é determinado 

de forma semelhante ao cálculo usado na alimentação coaxial (vide o Apêndice 1). Outra 

configuração possível para o acoplamento direto consiste na seleção do ponto de alimentação 

na borda não irradiante do patch, como mostrado na FIG. 3.10(b). 

 

FIG. 3.9 – Tipos de alimentação por linha microstrip: (a) linha microstrip acoplada 

diretamente à borda irradiante e (b) linha microstrip acoplada por um espaçamento (GARG et 

al., 2001). 
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 As alimentações por linhas microstrip coplanares são fáceis de serem projetadas e 

fabricadas. Entretanto, elas contribuem para irradiação espúria (GARG et al., 2001). Portanto, 

elas têm sido utilizadas em aplicações onde a necessidade de desempenho não é tão rigorosa e 

a alimentação possa ser coplanar ao patch. A largura de banda alcançada nestes casos varia de 

3 a 5%. 

 Um conjunto de patches e suas linhas de divisão de potência podem ser projetados e 

quimicamente gravados sobre o mesmo substrato com um custo de fabricação relativamente 

baixo (BALANIS, 2008). Entretanto, a irradiação produzida pelas linhas de transmissão, em 

alguns casos, pode ser alta o suficiente para aumentar os níveis dos lóbulos laterais ou os 

níveis de polarização cruzada da irradiação do conjunto. 

 
FIG. 3.10 – Tipos de linhas microstrip para ajustar o casamento de impedância: (a) linha 

indentada na borda irradiante e (b) linha microstrip na borda não irradiante (GARG et al., 

2001). 

 

3.4.3 ALIMENTAÇÃO COM LINHA MICROSTRIP ACOPLADA POR PROXIMIDADE 

 

 Uma linha microstrip terminada em aberto pode ser usada para alimentar um patch 

irradiador através de um acoplamento por proximidade. Utiliza-se um substrato com duas 

camadas com a linha microstrip sobre a camada inferior e a antena patch sobre a camada 

superior. A FIG. 3.11 ilustra este caso. Esta alimentação é também conhecida como uma 

alimentação microstrip acoplada eletromagneticamente (GARG et al., 2001). O acoplamento 

entre o patch e a linha microstrip tem natureza capacitiva.  

 Os parâmetros do substrato das duas camadas podem ser selecionados de forma que, 

simultaneamente, aumentem a largura de banda da antena e reduzam a irradiação espúria da 
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terminação em aberto da linha microstrip (GARG et al., 2001). Por isso, a camada inferior 

deve ser fina.  O patch colocado sobre uma camada dupla proporciona uma largura de banda 

maior. A fabricação deste tipo de alimentação, no entanto, é um pouco mais difícil pela 

necessidade de um alinhamento preciso entre o patch e a linha microstrip. Por outro lado, a 

soldagem é eliminada.  

 
FIG. 3.11 – Alimentação com linha microstrip acoplada por proximidade (BALANIS, 2008). 

 

3.4.4 ALIMENTAÇÃO COM LINHA MICROSTRIP ACOPLADA POR ABERTURA 

 

 A alimentação com linha microstrip acoplada por abertura é representada na FIG. 3.12. 

As principais características desta configuração são a banda mais larga e a blindagem do 

patch irradiante da irradiação proveniente da estrutura de alimentação (GARG et al., 2001). 

Como mostrado na figura, a antena consiste de dois substratos separados por um plano de 

terra comum. Uma linha microstrip de alimentação sobre a camada inferior é 

eletromagneticamente acoplada ao patch através de uma abertura no plano de terra.  A fenda 

pode ter forma e tamanho variados, podendo ter dimensões calculadas para melhorar a largura 

de banda da antena. A largura de banda extra alcançada por este método, em comparação com 

a alimentação coaxial, é gerada pelo acoplamento com a fenda, que é também um ressoador e 

um irradiador (BALANIS, 2008). Quando dois ressoadores (fenda e patch) têm tamanhos 

levemente diferentes, uma largura de banda maior é alcançada. Os parâmetros do substrato 

para as duas camadas são escolhidos de maneira a otimizar a alimentação e as funções de  

irradiação independentemente (GARG et al., 2001). Por exemplo, o substrato para a linha de 
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alimentação deve ser fino e de alta constante dielétrica, ao passo que o substrato para o patch 

pode ser espesso e de baixa constante dielétrica. Além disso, a irradiação do aberto da linha 

de alimentação não interfere na irradiação do patch por causa do efeito de blindagem do plano 

de terra. Esta característica também melhora a pureza de polarização. Naturalmente, a grande 

dificuldade de tal configuração reside no alinhamento dos elementos da antena em seu 

processo de fabricação. 

 
FIG. 3.12 – Alimentação por um acoplamento por abertura. (BALANIS, 2008). 

 

3.4.5 ALIMENTAÇÃO COM LINHA COPLANAR (CPW) 

 

 Neste método, uma linha coplanar (CPW, do ingl. coplanar waveguide) é gravada sobre o 

plano de terra da antena. A linha é excitada por uma alimentação coaxial e é terminada por 

uma fenda, cujo comprimento varia entre 0,25 e 0,29 do comprimento de onda (KUMAR e 

RAY, 2003). A FIG. 3.13 mostra este caso.  
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FIG. 3.13 – Alimentação com linha coplanar (CPW) (KUMAR e RAY, 2003). 

 Uma vantagem desse método é que a irradiação da estrutura de alimentação é 

desprezível, pois a CPW é excitada no modo ímpar da slotline acoplada, sendo esta 

característica útil para projetos de conjuntos de antenas (GARG et al., 2001). A principal 

desvantagem deste método é a alta irradiação ocasionada da abertura mais longa, levando a 

uma baixa razão frente-costas (do ingl. front-to-back ratio). Esta relação é melhorada 

reduzindo a dimensão da fenda e modificando sua forma para um quadro (loop) (KUMAR e 

RAY, 2003).  
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4 TÉCNICAS DE ALARGAMENTO DE BANDA E ANTENAS DE BANDA LARGA 

 Neste capítulo são apresentadas as principais técnicas de alargamento de banda para 

antenas de microfita, além das antenas inerentemente de banda larga, como as antenas log-

periódica, Vivaldi e bow-tie. 

4.1 DEFINIÇÕES DE LARGURA DE BANDA 

 

 Antes de descrever os métodos de alargamento de banda, as várias definições de largura 

de banda (BW) são apresentadas. 

 A largura de banda de uma antena pode ser definida em termos da taxa de onda 

estacionária (VSWR), da variação da impedância de entrada com a frequência, ou dos 

parâmetros de irradiação (KUMAR e RAY, 2003). Para uma antena polarizada circularmente, 

a BW pode ser definida em termos da razão axial (AR - do ingl. axial ratio). A BW de uma 

antena de microfita é definida como a faixa de frequências sobre a qual a antena está casada 

com a linha de alimentação. A BW de uma antena de microfita é inversamente proporcional 

ao seu fator de qualidade Q e é dada por (KUMAR e RAY, 2003) 

𝐵𝑊 =
𝑉𝑆𝑊𝑅 − 1

𝑄√𝑉𝑆𝑊𝑅
 (4.1) 

 

onde a VSWR é definida em termos do coeficiente de reflexão Γ da antena como 

𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1 + |Γ|

1 − |Γ|
 (4.2) 

 

 Essa definição em função de Q corresponde a uma BW de meia potência. O fator Q de 

um ressonador é definido como (GARG et al., 2001) 

𝑄 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎
 (4.3) 

 

 O coeficiente de reflexão Γ é uma medida do sinal refletido no ponto de alimentação da 
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antena. É calculado em termos da impedância de entrada 𝑍𝑖𝑛 da antena e da impedância 

característica 𝑍0 da linha de alimentação segundo 

Γ =
𝑍𝑖𝑛 − 𝑍0

𝑍𝑖𝑛 + 𝑍0
 (4.4) 

 

 A BW, normalmente, é especificada como a faixa de frequências em que VSWR é menor 

que 2 (que corresponde a uma perda de retorno de 9,5 dB ou 11% de potência refletida). Em 

alguns casos específicos, a VSWR é especificada como menor que 1,5 (que corresponde a 

uma perda de retorno de 14dB ou 4% de potência refletida). 

 As expressões para calcular, de forma aproximada, a BW percentual de uma antena de 

microfita retangular em termos das dimensões do patch e dos parâmetros do substrato são 

dadas por (KUMAR e RAY, 2003): 

𝐵𝑊(%) =
𝐴ℎ

𝜆0√휀𝑟

√
𝑊

𝐿
 (4.5) 

 

onde 

𝐴 = 180  para  ℎ 𝜆0√휀𝑟⁄ ≤ 0,045  

 

𝐴 = 200  para  0,045 ≤ ℎ 𝜆0√휀𝑟⁄ ≤ 0,075  

 

𝐴 = 220  para  ℎ 𝜆0√휀𝑟⁄ ≥ 0,075  

 

sendo 𝑊 e 𝐿 a largura e o comprimento da antena de microfita retangular. Com o aumento de 

𝑊, a BW aumenta. Entretanto, 𝑊 deve ser menor que 𝜆 para evitar excitação de modos de 

ordem superior. Para outros patches de formas regulares, valores equivalentes de W podem 

ser obtidos (KUMAR e RAY, 2003). 

 Outra relação simplificada para cálculo rápido de BW (em MHz) para VSWR = 2 da 

antena operando em uma frequência 𝑓 (em GHz), com ℎ expresso em centímetros, é dada por 

(KUMAR e RAY, 2003) 
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𝐵𝑊 = 50ℎ𝑓² (4.6) 

 

 A BW também pode ser definida em termos dos parâmetros de irradiação da antena. 

Neste caso, é definida como a faixa de frequências em que os parâmetros de irradiação tais 

como ganho, largura de feixe de meia potência (do ingl. half-power beamwidth), e níveis de 

lóbulo lateral estão dentro de limites especificados. Essa definição é mais completa, pois 

também leva em conta o descasamento da impedância de entrada, que também contribui para 

alterar o ganho. 

 Estas definições de BW são as principais para antenas de microfita polarizadas 

linearmente. Para uma antena de microfita polarizada circularmente, a BW é a faixa de 

frequências em que a razão axial é menor que um limite máximo (e.g., 3 ou 6 dB) (KUMAR e 

RAY, 2003). 

 Considera-se neste texto como referência de largura de banda o parâmetro da matriz de 

espalhamento |S11|(dB) ≤ -10 dB, o que corresponde a uma perda de retorno melhor que 10 dB. 

4.2 VISÃO GERAL DAS ANTENAS DE BANDA LARGA 

 

 Antena de banda larga se refere a uma categoria de antenas com desempenho 

relativamente constante sobre uma larga faixa de frequências. As antenas de banda larga 

podem ser divididas em diferentes classes, tais como (BEGAUD, 2011; BALANIS, 2008): 

antenas independentes da frequência, antenas fractais, antenas bicônicas, antenas com 

transição progressiva, antenas cornetas, dentre outras.  

 As antenas independentes da frequência foram introduzidas na década de 50, com grande 

passo inovador na evolução das antenas, quando foi possível estender as larguras de banda 

das antenas para valores tão elevados quanto 40:1. Tais antenas têm suas geometrias 

especificadas por ângulos. Essas antenas são usadas principalmente na faixa de 10MHz a 

10GHz, em uma variedade de aplicações práticas como TV, comunicação ponto a ponto, 

alimentadores para refletores e lentes (BALANIS, 2009). As antenas mais conhecidas desta 

classe são as antenas espirais equiangulares e as antenas log-periódicas. A primeira é uma das 
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configurações cuja superfície pode ser descrita por ângulos. A FIG. 4.1 mostra exemplos de 

antenas espirais.  

 
FIG. 4.1 – Antenas espirais planas: (a) antena espiral anular e (b) antena espiral retangular 

(SIAKAVARA, 2011). 

  

 Já as antenas log-periódicas, introduzidas por DuHamel e Isbell (BALANIS, 2009),  

podem apresentar estruturas planas, de fios ou, a mais conhecida, com conjunto de dipolos. O 

conceito da antena log-periódica pode ser aplicado a antenas de microfita para se obter 

larguras de banda elevadas. Nesta configuração, as dimensões do patch são aumentadas 

logaritmicamente e os patches subsequentes são alimentados com defasagem de 180° em 

relação ao patch anterior. A principal desvantagem dessa configuração é que o diagrama de 

irradiação varia significantemente sobre a largura de banda de impedância. A FIG. 4.2 mostra 

uma configuração de uma antena log-periódica em microfita. 

 
FIG. 4.2 – Configuração de uma antena de microfita log-periódica. (KUMAR e RAY, 2003). 
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 As antenas fractais são baseadas no conceito de fractal, que é uma forma geométrica 

gerada recursivamente e que tem dimensões fracionárias de acordo com o trabalho pioneiro de 

Benoit B. Mandelbrot (BALANIS, 2009). Essas antenas têm propriedades de preenchimento 

de espaço, que podem ser usadas para miniaturizar elementos clássicos de antenas, como 

dipolos e quadros, e superar algumas das limitações de antenas de pequenas dimensões. A 

linha usada para representar o fractal pode serpentear, de modo a efetivamente preencher o 

espaço disponível, resultando em curvas que são eletricamente longas, mas compactadas em 

um pequeno espaço físico. Essa técnica leva a menores valores de fator de qualidade e 

maiores larguras de banda (BALANIS, 2009). A FIG. 4.3 representa uma antena fractal. 

 A antena bicônica é uma simples modificação de uma antena dipolo, onde a espessura do 

condutor aumenta linearmente com a distância da origem ou do centro da antena. 

Matematicamente, cada braço da antena é um cone condutor infinito, e a geometria é uma 

estrutura rotacionalmente simétrica. Na prática, ela deve ser truncada em comprimento, o que 

interrompe a relação de frequência através do comprimento do braço e a largura de banda se 

torna finita. A FIG. 4.4 mostra a geometria de uma antena bicônica. 

 As antenas bow-tie são, fundamentalmente, a seção reta cruzada das antenas bicônicas. 

Estas antenas podem consistir de duas folhas metálicas triangulares ou podem ser feitas em 

uma configuração planar sobre um substrato dielétrico. A impedância de entrada é fortemente 

afetada pela técnica de alimentação. Normalmente, usa-se um balun e alimenta-se a antena 

bow-tie metálica como um dipolo (BALANIS, 2008). 

 
FIG. 4.3 – Exemplo de antena fractal: antena monopolo tipo Sierpinski (BALANIS, 2008). 
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FIG. 4.4 – Geometria da antena bicônica (BALANIS, 2008). 

 

 A alimentação da bow-tie planar também pode ser por um guia de onda coplanar, uma 

linha microstrip e striplines paralelas, quando as duas partes da antena bow-tie são colocadas 

sobre os dois lados do dielétrico. As antenas de microfita bow-tie se tornaram atrativas para os 

sistemas de comunicação atuais devido a seu tamanho, menor que o tamanho de um patch 

retangular convencional, e ainda por apresentarem características similares aos patches na 

mesma frequência (SIAKAVARA, 2011). A FIG. 4.5 mostra a geometria de uma antena bow-

tie de microfita. 

 
 

FIG. 4.5 – Antena bow-tie de microfita (BALANIS, 2008). 
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 Equações de projeto de antenas bow-tie podem ser encontradas em RAHIM et al. (2005) 

e SIAKAVARA (2011). Modificações das antenas bow-tie produziram resultados que se 

adequam à faixa UWB (do ingl. Ultra Wide Band), faixa de 3,1 a 10,6 GHz (KIMINAMI et 

al., 2004; KARACOLAK e TOPSAKAL, 2006). A FIG. 4.6 mostra a geometria da antena 

proposta por KIMINAMI et al. (2004), que consiste de dois patches simétricos impressos em 

cada lado da antena.  

 
FIG. 4.6 – Antena bow-tie impressa nos dois lados da estrutura (KIMINAMI et al., 2004). 

 A antena monopolo de microfita é outra antena muito estudada com o objetivo de 

trabalhar na faixa UWB (JUNG et al., 2005; RAHIM et al., 2011; YANG et al., 2013). JUNG 

et al. (2005) propuseram a antena da FIG. 4.7, que consiste de um patch retangular e um 

plano de terra truncado.  

 As antenas com transição progressiva são baseadas na ideia de que uma antena pode ser 

vista como um transdutor entre um guia de onda ou qualquer outro sistema de alimentação e o 

espaço livre. Portanto, estas antenas são inspiradas pelas linhas de transmissão cuja 

impedância característica é constante sobre uma banda muito larga.  

 A antena com fenda afilada (do ingl. Tapered Slot Antenna – TSA) é uma estrutura planar 

que apresenta uma transição partindo de uma linha impressa ou guia de onda (BEGAUD, 

2011). Foi inventada por PRASAD, MAHAPATRA (1979) e Gibson (GIBSON, 1979) em 

um mesmo momento da história. Ao contrário da maioria das antenas de microfita discutidas 
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até então, esta antena é um irradiador end-fire (onde o máximo de irradiação se encontra na 

direção longitudinal ao eixo do conjunto), e é usada em frequências de ondas milimétricas. 

 

 
FIG. 4.7 – Antena monopolo de microfita proposta por JUNG et al. (2005). 

 

 Uma típica TSA consiste de uma fenda afilada retirada de uma camada de metal sobre um 

substrato dielétrico. A FIG. 4.8 mostra três tipos de TSA com diferentes formas afiladas: a 

Vivaldi (forma exponencial), a LTSA (forma linear) e a CWSA (largura constante, sem 

afilamento).  

 
 

FIG. 4.8 – Várias formas de antenas com fendas afiladas: (a) Vivaldi, (b) LTSA e (c) CWSA 

(ERDOGAN, 2009). 

 

 A antena Vivaldi tem sido utilizada em inúmeras aplicações devido a sua ampla largura 

de banda, baixa polarização cruzada e alta diretividade. É um tipo de antena planar de “onda 
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viajante” (do ingl. traveling wave), guiando a onda de uma linha de fenda (do ingl. slotline) 

mais estreita para uma mais larga, que varia segundo uma exponencial. A onda é irradiada 

pela parte mais aberta. Devido ao modelo não uniforme da área impressa, diferentes partes da 

antena tornam-se ativas em diferentes frequências. Em virtude desta característica, o esquema 

inteiro pode operar em uma larga banda de frequências. O modelo padrão de uma antena 

Vivaldi está representado na FIG. 4.9. Nele, existem mais de dez parâmetros a serem 

considerados para o projeto da antena. De forma geral, a determinação dos parâmetros que 

levem ao melhor desempenho de radiação da antena é uma tarefa difícil (SIAKAVARA, 

2011). 

 

FIG. 4.9 – Modelo básico de uma antena Vivaldi com transição stripline-slotline 

(ERDOGAN, 2009). 
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 Outra importante parte da antena Vivaldi é sua estrutura de transição da alimentação. A 

antena Vivaldi é mais eficiente com uma alimentação slotline (ERDOGAN, 2009). Portanto, 

uma transição deve ser projetada para acoplamento de sinais com a slotline. A transição deve 

ter baixas perdas sobre uma larga faixa de frequências de forma a não limitar a operação da 

antena. Ela também deve ser compacta e fácil de projetar. As principais formas de transição 

com a slotline são por acoplamento direto e por acoplamento eletromagnético. Nas transições 

acopladas diretamente, um fio ou uma conexão com solda pode agir como um caminho de 

corrente direta provendo o contato elétrico para este tipo de transição. O tipo de transição 

acoplada diretamente mais conhecida é a de linha coaxial para slotline. Já as transições 

acopladas eletromagneticamente podem ser as transições: microstrip para slotline, stripline 

para slotline, slotline antipodal e slotline antipodal balanceada (ERDOGAN, 2009). A FIG. 

4.10 ilustra algumas dessas configurações. O tipo mais comum é a transição microstrip-

slotline (SIAKAVARA, 2011). As linhas microstrip e slotline são depositadas em diferentes 

lados do substrato. A energia da onda incidente pode ser acoplada da microstrip para a 

slotline e então a energia é transmitida para o ar através das partes da abertura com forma 

exponencial. O casamento de impedância no ponto de acoplamento é normalmente difícil. O 

projeto da estrutura em slotline e o cálculo das partes exponenciais da antena são os passos 

iniciais para o projeto. Equações de projeto podem ser encontradas em YANG et al. (2008), 

SIAKAVARA (2011), HAMZAH e OTHMAN (2011) e RAJARAMAN (2004). 

 
FIG. 4.10 – Configurações de transições de alimentação acopladas eletromagneticamente. (a) 

Transição microstrip-slotline, similar à transição stripline-slotline. (b) Transição slotline 

antipodal balanceada (ERDOGAN, 2009). 

 A configuração da parte afilada exponencial da antena Vivaldi é governada por três 

parâmetros (vide a FIG. 4.9): 

a) a abertura da slotline (H); 
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b) o comprimento do afilamento da antena (L); e 

c) a constante exponencial (α). 

 Segundo ERDOGAN (2009), as frequências de corte superior (𝑓𝐻) e inferior (𝑓𝐿) 

determinam o valor de H. Geralmente a abertura H varia de 0,2𝜆𝐻 a 1,3𝜆𝐿, onde 𝜆𝐻 

corresponde ao comprimento de onda da frequência superior e 𝜆𝐿 ao comprimento de onda da 

frequência de corte inferior. O comprimento do afilamento da antena (L) varia de 3 a 5 vezes 

o comprimento de onda na frequência central de operação. A taxa gradual exponencial pode 

ser determinada pela curva exponencial: 

𝑦 = 𝑐1𝑒𝛼𝑥 + 𝑐2 (4.7) 

 

onde 𝑐1 e 𝑐2 podem ser calculadas por 𝑐1 =
𝑦2−𝑦1

𝑒𝛼𝑥2−𝑒𝛼𝑥1
 e 𝑐2 =

𝑦1𝑒𝛼𝑥2−𝑦2𝑒𝛼𝑥1

𝑒𝛼𝑥2−𝑒𝛼𝑥1
, sendo (𝑥1, 𝑦1) e 

(𝑥2, 𝑦2) os pontos iniciais e finais da curva exponencial.  

 

 

4.3 TÉCNICAS DE ALARGAMENTO DE BANDA EM ANTENAS DE MICROFITA 

 

 As antenas de microfita têm muitas propriedades vantajosas, porém uma das sérias 

limitações dessas antenas tem sido sua característica de largura de banda estreita. A largura de 

banda de impedância de uma antena patch de microfita varia de 1% a 5% tipicamente. Isso 

contrasta com os 15% a 50% de largura de banda de outras antenas usadas normalmente, 

como dipolos, fendas e guias de onda do tipo corneta (GARG et al., 2001). 

 Pesquisadores se engajaram em remover esta limitação nas últimas décadas, e, com 

sucesso, alcançaram larguras de banda de impedância superiores a 90% em antenas simples. 

A maioria destas inovações utiliza mais de uma técnica, que normalmente faz com que a 

antena aumente de tamanho, altura e volume, degradando outras características da antena. O 

aumento da largura de banda também pode ser alcançado por uma escolha adequada da 

técnica de alimentação e da rede de casamento de impedância. 

 KUMAR e RAY (2003), WONG (2002), GARG et al. (2001) e VOLAKIS (2007) 

apresentam antenas modificadas, com bandas aumentadas. Nas próximas seções estes 

exemplos serão discutidos. 
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 As principais técnicas de alargamento de banda para um projeto eficiente de uma antena 

de microfita são baseadas em um ou mais dos seguintes princípios (LEE e TONG, 2012): 

a) Uso de elementos parasitas ou fendas, onde ressonâncias são introduzidas de forma 

que em conjunto com a ressonância principal produzam um aumento de banda; 

b) Uso de substratos espessos de baixa permissividade; e 

c) Desenvolvimento de estrutura para corrigir o descasamento de impedância da 

alimentação com a antena (fato associado, principalmente, com substratos espessos). 

 

4.3.1 EFEITOS DOS PARÂMETROS DO SUBSTRATO NA LARGURA DE BANDA 

 

 A largura de banda de uma antena de microfita varia inversamente com o fator Q da 

antena como observado na EQ. (4.1). Dessa forma, os parâmetros do substrato, tais como a 

constante dielétrica 휀𝑟 e a espessura ℎ, podem ser variados para obter diferentes valores de Q, 

e, consequentemente, um aumento na largura de banda.  

A FIG. 4.11 mostra o efeito da espessura do substrato sobre a largura de banda de 

impedância e a eficiência para dois valores de constantes dielétricas (POZAR, 1992). Nota-se 

que a largura de banda aumenta monotonamente com a espessura. O decréscimo no valor de 

휀𝑟 também faz aumentar a largura de banda. Esse comportamento é explicado pela alteração 

do valor de Q na EQ. (4.1) (GARG et al., 2001).   

 

FIG. 4.11 – Efeito da espessura e da constante dielétrica do substrato sobre a largura de 

banda de impedância (VSWR < 2) e a eficiência de irradiação de uma antena de microfita 

retangular (POZAR, 1992). 
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 O fator Q de uma antena patch retangular como função de 휀𝑟 e de ℎ está plotado nas FIG. 

4.12 e FIG. 4.13, respectivamente, para um caso particular de aplicação. A FIG. 4.12 mostra 

que Q aumenta quase que linearmente com o aumento de 휀𝑟. Modelando o patch retangular 

como um capacitor com perdas, o aumento em Q é explicado pelo fato de a energia 

armazenada aumentar e a potência irradiada diminuir com o aumento de 휀𝑟. Similarmente, 

quando a espessura do substrato é aumentada, o decréscimo na energia armazenada diminui o 

fator Q como mostrado na FIG. 4.13. Fisicamente, este comportamento ocorre porque os 

campos franjados aumentam com o aumento de ℎ e a diminuição de 휀𝑟 (GARG et al., 2001). 

 

FIG. 4.12 – Variação do fator Q para uma antena patch retangular em função da constante 

dielétrica do substrato; com h = 1,59 mm, W = 0,9L, f = 3 GHz (GARG et al., 2001). 

 

FIG. 4.13 – Variação do fator Q para uma antena patch retangular em função da espessura do 

substrato, com 휀𝑟 = 2,2, W = 0,9L, f = 3 GHz (GARG et al., 2001). 
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 Assim, com base na na EQ. (4.1), pode-se afirmar que o aumento de ℎ e a diminuição de 

휀𝑟 podem ser usados para aumentar a largura de banda de impedância da antena. 

 As desvantagens de se utilizar substratos espessos e com alta constante dielétrica são 

muitas, incluindo o aumento da potência das ondas superficiais, que resulta em uma pobre 

eficiência de irradiação (GARG et al., 2001). A irradiação de ondas superficiais pode levar a 

uma degradação do diagrama próximo ao end-fire. Adicionalmente, substratos espessos com 

alimentação microstrip aumentam a irradiação espúria na transição da linha para o patch, 

onde é alterada a largura da linha. A irradiação de uma alimentação coaxial também aumenta. 

Ainda com substratos espessos, uma alimentação com linha coaxial aumenta a reatância 

indutiva, resultando em problemas de descasamento de impedância. Modos de ordem superior 

ao longo da espessura do substrato também são gerados, produzindo distorções nos diagramas 

de irradiação e nas características da impedância. 

 A maioria desses problemas não ocorre se um dielétrico espesso for utilizado e se a 

alimentação utilizada for por acoplamento de abertura. Os efeitos de ondas superficiais podem 

ser controlados com o uso de estruturas fotônicas (GARG et al., 2001). 

 

4.3.2 MODELOS DOS PATCHES MODIFICADOS 

 

 Alguns modelos de patches têm um fator de qualidade inerentemente baixo comparado a 

outros, o que corresponde a uma largura de banda maior. Isso ocorre devido à pouca energia 

que é armazenada próximo ao patch e à alta irradiação. Alguns destes modelos incluem o anel 

anular, o anel retangular/quadrado, o patch de quarto de onda, a fenda em U, dentre outros 

(KUMAR e RAY, 2003; GARG et al., 2001). 

 As possibilidades de modelos de patch para alargamento de banda são infinitas, contudo, 

outras características elétricas da antena, como polarização e ganho, são afetadas (VOLAKIS, 

2007). Portanto, é difícil definir uma regra geral ou um guia para a seleção do modelo de 

patch inteiramente baseados na largura de banda. Além disso, algumas configurações 

envolvem a adição de fendas ressonantes que se acoplam ao patch, aumentando a largura de 

banda. 

 Para formatos básicos como um quadrado ou círculo, as larguras de banda são bem 

parecidas e proporcionais ao tamanho desses elementos. Os desvios se pronunciam quando as 
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formas se modificam significativamente. Num patch retangular, se a borda irradiante se torna 

estreita, as perdas de irradiação diminuem e o Q da antena aumenta, reduzindo a largura de 

banda. O oposto também é verdade para um patch com a borda irradiante larga. Efeitos mais 

perceptíveis são encontrados quando a parte central do patch é removida, transformando-o em 

um anel. Historicamente, antenas como um anel anular (ou retangular) foram consideradas de 

banda larga (VOLAKIS, 2007). Entretanto, isto é verdade somente para o segundo modo do 

patch, ou seja, quando ele opera no modo TM12. Para o primeiro modo, TM11, o patch opera 

de forma similar ao disco circular. Para este modo, a largura de banda da antena diminui 

rapidamente à medida que o condutor central é removido, tornando o anel mais fino. 

 Se as frequências de ressonância de uma fenda e do patch são próximas, então uma BW 

mais larga pode ser obtida. Entretanto, deve-se atentar para que a polarização dos campos 

irradiados da fenda e do patch sejam similares, de forma que o diagrama se mantenha estável 

sobre toda a banda de trabalho.  

 O principal modelo que utiliza fendas ressonantes é o da antena com fenda em U, como 

mostrado na FIG. 4.14. Uma fenda ressonante, com o formato da letra U, é cortada 

simetricamente ao redor do centro do patch. Neste caso, a frequência de ressonância do patch 

muda levemente em comparação com a frequência de ressonância da fenda. A fenda em U 

pode ser inserida em patches retangulares, circulares e triangulares (WONG, 2002). 

Substratos espessos e de baixa permissividade são normalmente utilizados nestas antenas, 

sendo o ar um excelente meio para esse tipo de técnica.  

 

FIG. 4.14 – Antena de microfita retangular com fenda em U (LEE e TONG, 2012). 
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 A fenda provê uma capacitância que compensa a indutância introduzida pela sonda da 

linha coaxial (LEE e TONG, 2012). Ela também introduz uma ressonância adicional que, 

como discutido anteriormente, em conjunto com a ressonância principal, altera a resposta de 

banda larga. Uma desvantagem é que, nas frequências limite da banda, a polarização cruzada 

é alta no plano H (LEE e TONG, 2012). WEIGAND et al. (2003) apresentam um 

desenvolvimento de um roteiro de projeto aproximado para antenas com fendas em U. O 

Apêndice 1 apresenta as correspondentes fórmulas.  

 A título de exemplo, a FIG. 4.15 mostra a perda de retorno para uma antena com fenda 

em U em que o patch tem as dimensões de 60 x 110 mm² e o substrato é o ar com 12 mm de 

espessura (WONG, 2002). Nesse caso, alcançou-se uma banda de 27,5% em torno de 

1815MHz para perda de retorno melhor que 10 dB. 

 

FIG. 4.15 – Perda de retorno de uma antena com fenda em U, com o patch dimensionado em 

60 x 110 mm² tendo o ar como substrato com 12 mm de espessura (WONG, 2002). 

 Variações utilizando duas fendas em U em uma antena retangular, como mostrado na 

FIG. 4.16, podem produzir larguras de banda de até 44% (KUMAR e RAY, 2003). Os 

diagramas de irradiação costumam manter-se na direção broadside por toda a banda de 

frequências. 

 As configurações com fendas em U mais comuns utilizam alimentação coaxial, que 

também pode ser substituída por uma sonda em L para aumentar mais ainda a banda, como 

discutido mais a frente. 
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FIG. 4.16 – Antena de microfita retangular com duas fendas em U (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 Utilizando um modelo no formato da letra E em vez de U resulta em uma operação de 

banda larga similar à apresentada para a fenda em U (WONG, 2002). A FIG. 4.17 apresenta 

uma antena de microfita retangular com este tipo de fenda. O patch com fenda em E é 

formado pela inserção de um par de fendas largas na borda do patch. Esta configuração pode 

ser aplicada em antenas com patches retangulares, circulares ou triangulares. 

 
FIG. 4.17 – Antena de microfita retangular com fenda em E (WONG, 2002). 

 Na FIG. 4.17, o patch retangular tem dimensões 𝐿 × 𝑊 e é apoiado ao plano de terra por 

postes não condutores (não mostrados na figura). As duas fendas largas têm o mesmo 

comprimento 𝑙 e a mesma largura 𝑤1, sendo inseridas na borda inferior do patch. A separação 

das duas fendas é 𝑤2 e elas são posicionadas simetricamente em relação à linha central do 
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patch (eixo y). Existem, portanto, somente três parâmetros (𝑙, 𝑤1, 𝑤2) para as fendas. Ao 

longo da linha central do patch, uma alimentação com uma sonda a uma distância 𝑑𝑝 da borda 

inferior do patch pode ser ajustada para uma boa excitação da antena em E a fim de gerar uma 

larga BW.  

 WONG e HSU (2001) estudaram esta antena e alcançaram larguras de banda de 24,8% 

em torno de 1644 MHz. Também foi concluído que o comprimento 𝑙 da fenda deve ficar entre 

0,7 e 0,85𝐿, e o espaçamento entre as bordas externas das fendas (2𝑤1 + 𝑤2) em 

aproximadamente 0,27𝑊. Foi observado que dois modos ressonantes adjacentes são 

excitados, o que leva a uma ampla largura de banda. Esta característica é similar à observada 

na antena com fenda em U. A FIG. 4.18 mostra a distribuição de corrente na antena com 

fenda em E para três diferentes frequências, evidenciando a similaridade das distribuições, o 

que corrobora a estabilidade dos diagramas de irradiação em termos de frequência (WONG e 

HSU, 2001). Para estes resultados de distribuição de corrente, a antena deve ter as seguintes 

dimensões: 𝐿 = 65 mm; 𝑊 = 105 mm; tamanho do plano de terra = 150 × 150 mm²; ℎ = 14,3 

mm; 𝑙 = 47 mm; 𝑤1 = 6,3 mm; 𝑤2 = 15,3 mm e 𝑑𝑝 = 10 mm. 

 
    (c) 

FIG. 4.18 – Distribuição de corrente para antena de microfita retangular com fenda em E 

(WONG e HSU, 2001): (a) 𝑓 = 1485 𝑀𝐻𝑧, (b) 𝑓 = 1644 𝑀𝐻𝑧, (c) 𝑓 = 1740 𝑀𝐻. 
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 HSU, LEE e WONG (2000) também fizeram avaliações com a antena circular com fenda 

em E, como mostrado na FIG. 4.19, alcançando uma banda de 35,6% em torno de 1,8 GHz. 

Consiste de uma alimentação acoplada de forma capacitiva. Para esta antena, um grupo de 

três modos ressonantes adjacentes é excitado com um bom casamento de impedância, 

proporcionando uma larga BW. O pico de ganho para esta antena é em torno de 7,9 dBi, com 

uma variação dentro da banda de menos de 1,4 dB. 

 
FIG. 4.19 – Antena de microfita circular com fenda em E e alimentação acoplada de forma 

capacitiva (WONG, 2002). 

 A FIG. 4.20 mostra o modelo de fenda em E com um patch triangular. Bandas de 20% e 

diagramas de irradiação semelhantes com aqueles da fenda em U são obtidos (WONG, 2002). 

 

FIG. 4.20 – Antena de microfita triangular com fenda em E (WONG, 2002). 
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 Outra forma de alargar a banda de uma antena de microfita consiste em modificar o 

modelo do patch através de uma estrutura tridimensional em forma da letra V como mostrado 

na FIG. 4.21 (WONG, 2002). Nessa configuração, um longo pino de linha coaxial não é 

requerido e, consequentemente, a alta reatância da sonda associada com uma espessa camada 

do substrato é evitada, produzindo um bom casamento de impedância sobre uma larga faixa 

de frequência. Estudos desta antena, reproduzidos por WONG (2002), indicam que a distância 

do plano de terra ao patch gira em torno de 0,015𝜆0, o que indica um efeito pequeno da 

reatância indutiva do pino sobre o casamento de impedância. Larguras de banda de 18% 

podem ser obtidas com essa antena. 

 
FIG. 4.21 – Antena de microfita em forma de V com alimentação coaxial (WONG, 2002). 

 

 Além das formas básicas com fendas em U e E, outros tipos de fendas e combinações 

mais complexas podem ser inseridos em uma antena básica (tal como o patch retangular ou o 

patch circular), e gerar bom resultado de largura de banda. Pode-se citar alguns modelos 

como as antenas toothbrush-shaped slots, antenas com fendas duplamente dobradas, dentre 

outras (WONG, 2002). Entretanto o aumento de banda com fendas não é suficiente para 

operação em UWB. Com a antena toothbrush-shaped slots, por exemplo, pode-se alcançar 

uma BW de 5%, o que significa um aumento de 2,6 vezes em comparação com uma antena 

retangular simples com banda de 1,9% obtida utilizando os mesmos parâmetros de substrato 

(WONG, 2002). 
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 Além dos modelos dos patches poderem ser modificados, também se pode modificar o 

modelo das sondas coaxiais que alimentam a antena. Na FIG. 4.22, o centro da sonda é 

dobrado, formando um L. O braço horizontal da sonda em L introduz uma capacitância que 

compensa a indutância introduzida pela sonda. Essa estrutura também introduz uma 

ressonância adicional. Mais de 30% de banda facilmente pode ser alcançada com o ar como 

substrato ou com um material espumoso com espessura de 0,1𝜆0 (LEE e TONG, 2012). 

Similarmente ao caso da fenda em U, a polarização cruzada desta configuração é alta no plano 

H nos limites da banda. O esquema não é muito adequado para substratos sólidos. 

 
FIG. 4.22 – Alimentação com sonda em L. (LEE e TONG, 2012). 

 

4.3.3 CONFIGURAÇÕES COM MULTIRRESSONADORES PLANARES 

 

 Na técnica de multirressonadores planares somente um patch é alimentado e os outros 

patches são acoplados como parasitas. O acoplamento entre os múltiplos ressonadores pode 

ser feito usando um pequeno espaçamento entre os patches ou conectando-os diretamente 

através de uma fina linha microstrip. Em alguns casos, um acoplamento híbrido é utilizado, 

em que os múltiplos ressonadores são colocados próximos uns aos outros com um 

espaçamento menor que 2ℎ e microfitas são conectadas entre alguns dos patches. Patches 

com formas retangular, circular, semicircular e triangular (equilateral ou isósceles) têm sido 

usados no acoplamento, produzindo uma BW de 5 a 20% para uma VSWR ≤ 2 (KUMAR e 

RAY, 2003). 
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 O mecanismo do acoplamento parasita para alargamento de BW pode ser explicado 

considerando que um patch colocado próximo ao patch alimentado fica excitado através do 

acoplamento entre os dois. Tal patch é denominado de patch parasita. Se as frequências de 

ressonâncias 𝑓1 e 𝑓2 desses patches são próximas, então uma BW larga é produzida, como 

ilustrado na FIG. 4.23. A VSWR de entrada total será a superposição das respostas 

individuais dos dois ressonadores resultando em uma larga BW. Se a BW de um patch 

individual é estreita, então a diferença entre 𝑓1 e 𝑓2 deve ser pequena como mostrado na FIG. 

4.23(a). Se a BW de um patch individual é larga, então a diferença entre as duas frequências 

pode ser maior para produzir uma BW total mais larga, como mostrado na FIG. 4.23(b).  

 
FIG. 4.23 – Gráficos de VSWR de dois ressonadores acoplados tendo uma BW (a) estreita e 

(b) larga. (···) ressonadores individuais e (—) resposta total. (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 Como mencionado anteriormente, uma antena de microfita retangular excitada no modo 

fundamental TM10 tem uma variação de 𝜆 2⁄  no campo ao longo de seu comprimento e tem 

um campo uniforme ao longo de sua largura (e.g., vide FIG. 3.3). As bordas ao longo da 

largura e do comprimento da antena retangular são as bordas irradiantes e não irradiantes, 

respectivamente. Dois patches acoplados por espaçamento ao patch principal ao longo das 

bordas irradiantes podem produzir uma largura de banda 5,1 vezes aquela de um simples 

patch retangular, enquanto que se o acoplamento for ao longo das bordas não irradiantes, 

podem produzir largura de banda de 4 vezes a obtida com um patch simples (GARG et al., 

2001). Um ou dois parasitas podem ser colocados ao longo das bordas do patch alimentado.  

A FIG. 4.24 mostra o acoplamento por espaçamento de uma configuração com 

multiressonadores. Na figura, 𝑥 é a distância do ponto de alimentação com relação a centro do 

patch, e 𝑠 é o espaçamento do patch parasita ao patch alimentado. 
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FIG. 4.24 – Configuração com multiressonadores acoplados por espaçamento com dois 

parasitas: (a) ao longo das bordas irradiantes e (b) ao longo das bordas não irradiantes 

(KUMAR e RAY, 2003). 

 

 Para o caso do acoplamento nas bordas irradiantes, o patch parasita fica excitado devido 

ao acoplamento com os campos franjados ao longo da largura do patch alimentado. As 

impedâncias de entrada de uma antena retangular simples e de uma com um patch parasita são 

mostradas na carta de Smith na FIG. 4.25. Um loop ou laço é observado no resultado com o 

parasita, que é devido ao aumento de irradiação dos dois patches, o que faz diminuir a 

resistência de irradiação total da antena e, consequentemente, a impedância de entrada. Pode-

se observar a marcação do círculo central que corresponde a uma VSWR igual a dois. Assim, 

para ocorrer o casamento de impedância com perda de retorno melhor que 10dB e ainda uma 

BW larga, é necessário que o loop esteja completamente dentro do círculo de VSWR 

indicado. Particularmente, como isto não ocorre no exemplo da FIG. 4.25, é preciso ajustar os 

parâmetros da antena, otimizando-os para um melhor resultado. 

 Os resultados da análise de KUMAR e RAY (2003) são reproduzidos a seguir para que se 

tenha um bom entendimento das alterações de desempenho da antena com a variação dos 
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parâmetros constitutivos da antena. São considerados os parâmetros: distância 𝑥 do ponto de 

alimentação, comprimento 𝐿1 do patch parasita, e espaçamento 𝑠 entre os patches. 

 
FIG. 4.25 – Impedância de entrada de uma antena de microfita retangular acoplada com um 

patch parasita. (- - - -) Antena de microfita retangular simples. (——) Antena de microfita 

retangular acoplada com um patch parasita. (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 No caso de um acoplamento com somente um patch parasita, um aumento da distância 𝑥 

faz com que o gráfico da impedância de entrada se desloque para a direita na carta de Smith, 

ou seja, em direção a valores de maiores impedâncias, levando o loop para dentro do círculo 

de VSWR = 2, como mostrado na FIG. 4.26. 

 
FIG. 4.26 – Impedância de entrada para uma antena de microfita retangular acoplada com um 

patch parasita em que ocorreu um aumento da distância do ponto de alimentação (𝑥) em 

direção à borda do patch (KUMAR e RAY, 2003). 
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 Outro parâmetro que altera a resposta de perda de retorno da antena é o comprimento 𝐿1 

do patch parasita. À medida que 𝐿1 aumenta, a frequência de ressonância do patch parasita 

diminui, e um loop é formado na frequência mais baixa do patch alimentado sobre a carta de 

Smith. Portanto, à medida que 𝐿1 aumenta, a posição do loop se move no sentido anti-horário 

na carta. A FIG. 4.27 mostra esta variação de posição do loop com as alterações nos valores 

de 𝐿1. 

 
FIG. 4.27 – Impedâncias de entrada para uma antena de microfita retangular acoplada com 

um patch parasita em que ocorreu um aumento do comprimento do patch parasita (KUMAR 

e RAY, 2003). 

 

 O tamanho do loop depende do espaçamento 𝑠 entre os dois patches (alimentado e 

parasita). Um aumento do loop significa uma maior banda se este loop estiver completamente 

dentro do círculo de VSWR. À medida que o espaçamento aumenta, o acoplamento entre os 

dois patches diminui e, consequentemente, o tamanho do loop diminui. A FIG. 4.28 mostra a 

relação do espaçamento com a impedância de entrada. 

 Quando somente um patch parasita é colocado ao longo de uma das bordas irradiantes de 

uma antena de microfita retangular, a BW da antena pode ser aumentada conforme as 

condições apresentadas anteriormente. Entretanto, à medida que a frequência aumenta dentro 

da banda, o feixe de máximo do diagrama de irradiação se desloca da direção broadside e o 

diagrama torna-se assimétrico em relação a essa direção, o que não é aceitável para algumas 

aplicações. A FIG. 4.29 apresenta os diagramas de irradiação de uma antena de microfita 

retangular acoplada por espaçamento com apenas um patch parasita que atende os requisitos 
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de VSWR, mas possui grande variação no diagrama de irradiação na frequência mais alta 

(KUMAR e RAY, 2003). 

 
FIG. 4.28 – Impedâncias de entrada para uma antena de microfita retangular acoplada com 

um patch parasita em que ocorreu um aumento do espaçamento entre o patch alimentado e o 

parasita (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 
FIG. 4.29 – Diagramas de irradiação de uma antena de microfita retangular com um 

acoplamento parasita por espaçamento que atende a especificação de VSWR, mas com 

diagramas de irradiação irregulares em frequências em (a) 2,9 GHz, (b) 3,0 GHz e  

(c) 3,1 GHz: (—). Plano E (---) e plano H. (KUMAR e RAY, 2003). 
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 Para obter um diagrama simétrico na direção broadside, patches parasitas idênticos 

devem ser acoplados por espaçamento em ambas as bordas irradiantes do patch alimentado 

(KUMAR e RAY, 2003), como na FIG. 4.24. Nesse arranjo, ambos os parasitas 

experimentam o mesmo retardo de fase. Contudo, visto que os dois parasitas estão em lados 

opostos do patch excitado, um patch deslocará o máximo do feixe na direção +θ, enquanto 

que o outro deslocará o feixe para a direção de – θ. O diagrama geral dos três patches será a 

superposição dos diagramas individuais, e consequentemente ele permanecerá simétrico na 

direção broadside. 

 A avaliação da resposta de impedância para a estrutura com dois parasitas apresenta 

resultados idênticos ao de somente um parasita (KUMAR e RAY, 2003). A título de exemplo, 

o aumento do espaçamento entre os patches provoca uma diminuição do loop na carta de 

impedância. Embora aumente o tamanho da antena ao inserir mais um parasita, ocorre uma 

melhoria nos resultados de ganho e largura de banda (KUMAR e RAY, 2003). 

 Além das configurações com parasitas nas bordas irradiantes ou nas bordas não-

irradiantes do patch excitado, também há a possibilidade de inserir patches parasitas nas 

quatro bordas dos patch excitado, como mostrado na FIG. 4.30 (KUMAR e RAY, 2003). Os 

patches ao longo das bordas irradiantes e não irradiantes têm larguras 𝑊 iguais. Entretanto os 

comprimentos são diferentes, o que significa que suas frequências de ressonância são 

diferentes, porém próximas, para produzir uma ampla BW. O espaçamento ao longo das 

bordas não irradiantes é menor que o das bordas irradiantes, porque o campo varia 

senoidalmente ao longo das bordas não irradiantes, fazendo com que o acoplamento seja 

menor quando comparado ao acoplamento ao longo bordas irradiantes, onde o campo é 

uniforme. 

 O espaçamento ao longo das bordas não irradiantes para algumas configurações com 

acoplamento por espaçamento torna-se crítico e, algumas vezes, não realizável para controlar 

o acoplamento de forma a obter a resposta desejada. Nesses casos, os múltiplos ressonadores 

podem ser conectados com linhas microstrip finas para aumentar o acoplamento (processo 

conhecido como de acoplamento direto). A FIG. 4.31 apresenta antenas de microfita 

retangulares com acoplamento direto ao longo das bordas irradiantes, não irradiantes e das 

quatro bordas do patch alimentado. 
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FIG. 4.30 – Antena de microfita retangular acoplada por espaçamento nos quatro lados 

(KUMAR e RAY, 2003). 

 

 
FIG. 4.31 – Antenas patch acopladas diretamente ao longo (a) da borda irradiante, (b) da 

borda não irradiante, e (c) das quatro bordas (KUMAR e RAY, 2003). 

 Na configuração da FIG. 4.31(a), as fitas de conexão estão localizadas no ponto médio 

das larguras dos patches, de forma que a antena seja simétrica em relação ao eixo do ponto de 

alimentação. Os comprimentos dessas fitas de conexão são maiores que duas vezes a 
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espessura do substrato para minimizar o acoplamento através dos espaçamentos entre os 

patches. Quando o comprimento é menor que isso, um acoplamento híbrido (por espaçamento 

e direto) ocorre. Além disso, visto que os dois patches acoplados ao longo das bordas 

irradiantes têm dimensões diferentes, tem-se um deslocamento do máximo do feixe do 

diagrama de irradiação dentro da banda no plano E. No plano H, entretanto, o máximo do 

feixe permanece na direção broadside (KUMAR e RAY, 2003). 

 O acoplamento direto nas bordas não irradiantes é mostrado na FIG. 4.31(b). A 

localização das fitas de conexão tem um efeito significante sobre o acoplamento entre os 

patches, porque o campo varia senoidalmente ao longo do comprimento do patch. Um alto 

acoplamento é obtido quando as fitas de conexão são deslocadas próximas às bordas dos 

patches. O acoplamento entre o patch alimentado e o patch acoplado também aumenta com o 

aumento da largura da fita (KUMAR e RAY, 2003). 

 O acoplamento direto nas quatro bordas é mostrado na FIG. 4.31(c). Os patches 

acoplados às bordas irradiantes têm diferentes comprimentos, ao passo que os patches 

acoplados ao longo das bordas não irradiantes têm o mesmo comprimento. 

 Um acoplamento direto nas bordas irradiantes de uma antena de microfita retangular 

pode resultar em uma largura de banda de impedância de cinco vezes aquela obtida com uma 

antena retangular simples (WONG, 2002). Entretanto, a antena de microfita de banda larga 

resultante tem um aumento de tamanho considerável, se comparada com uma antena simples. 

Uma configuração compacta de uma antena de microfita retangular de banda larga pode ser 

obtida com um patch acoplado diretamente e dois patches acoplados por espaçamento, como 

na FIG. 4.32, onde dois patches parasitas são acoplados por espaçamento às bordas não 

irradiantes e outro patch é acoplado diretamente à borda irradiante (WONG, 2002).  

 A antena da FIG. 4.32 é mais compacta que uma que apresente dois parasitas acoplados 

diretamente (WONG, 2002). Além disso, quatro comprimentos levemente diferentes para os 

quatro patches podem ser selecionados, o que leva a quatro modos ressonantes serem 

excitados em frequências próximas, produzindo assim uma maior banda, em comparação com 

a antena com dois patches parasitas acoplados diretamente. Para a antena da FIG. 4.32 ocorre 

uma boa estabilidade do diagrama de irradiação no plano H, entretanto no plano E ocorrem 

algumas distorções (WONG, 2002). 
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FIG. 4.32 – Geometria de uma antena com acoplamento híbrido (WONG, 2002). 

 

 

4.3.4 CONFIGURAÇÕES EM MULTICAMADAS 

 

 No tópico anterior verificou-se que, apesar de produzir alargamento de banda, o uso de 

multiressonadores planares também possui algumas desvantagens, como o aumento do 

tamanho da antena no plano do patch e a geração de um diagrama de irradiação com 

comportamento instável sobre a BW em alguns casos. 

 Outra configuração possível para uso de múltiplos ressonadores com o intuito de alargar a 

banda da antena consiste no empilhamento dos patches em multicamadas. Essa configuração 

aumenta a altura total da antena, mas o tamanho na direção planar permanece o mesmo de 

uma antena patch simples. Tal configuração é bastante atrativa para os elementos de um 

conjunto. 

 Com base no mecanismo de acoplamento, essas configurações são classificadas como 

antenas com acoplamento eletromagnético e ou com acoplamento por abertura (KUMAR e 

RAY, 2003). Estas configurações em multicamadas podem produzir bandas de 70% para uma 

VSWR ≤ 2, com pequena variação do diagrama de irradiação sobre a banda. 

 A FIG. 4.33 mostra duas configurações básicas de uma antena com acoplamento 

eletromagnético. O patch inferior é alimentado com uma linha coaxial e o patch superior é 
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excitado por acoplamento eletromagnético. Os patches podem ser fabricados em diferentes 

camadas, separadas por um espaçamento de ar ou de um material espumoso (do ingl. foam 

material). Este espaçamento é introduzido para aumentar a BW. Na configuração normal, 

como mostrado na FIG. 4.33(a), o patch parasita está sobre o lado superior do substrato. Na 

configuração invertida, mostrada na FIG. 4.33(b), o patch parasita está sobre o lado inferior 

do substrato superior. Neste caso, a camada dielétrica superior também atua como uma 

camada protetora do ambiente. As dimensões da antena são otimizadas para que as 

frequências de ressonância dos dois patches estejam próximas para produzir uma larga BW. 

Este conceito é aplicável a qualquer modelo de patch (KUMAR e RAY, 2003). Antenas com 

acoplamento eletromagnético com duas ou três camadas de patches (retangular, circular ou 

triangular) proveem uma largura de banda de impedância de 10 a 30% para uma VSWR ≤ 2. 

O aumento de BW é conseguido com o aumento da altura resultante da antena, com a 

diminuição na constante dielétrica efetiva (compondo o meio entre os dois patches com ar ou 

espuma) e com o efeito dos multiressonadores. 

 
FIG. 4.33 – Antena de microfita com acoplamento eletromagnético: configurações (a) normal 

e (b) invertida (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 Outra possibilidade é alimentar o patch superior por uma sonda coaxial passando através 

do patch inferior como na FIG. 4.34. O patch inferior não está conectado diretamente à sonda. 

Em vez disso, um pequeno orifício é feito ao redor da sonda de alimentação. O patch 

intermediário fica excitado através do acoplamento eletromagnético que surge da sonda e do 

patch superior. 

 
FIG. 4.34 – Antena de microfita com acoplamento eletromagnético com alimentação 

conectada ao patch superior (KUMAR e RAY, 2003). 
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 Além das configurações com alimentação coaxial, uma alimentação com linha microstrip 

acoplada eletromagneticamente ao patch como ilustrado na FIG. 4.35 pode ser utilizada. 

Nesta configuração, a linha de alimentação microstrip poder ser fabricada sobre uma fina 

camada de substrato com alta constante dielétrica, de forma a reduzir a irradiação da 

alimentação, e o patch superior pode ser produzido sobre um substrato espesso com baixa 

constante dielétrica, para alargar a banda. A inexistência de conexão entre a alimentação e o 

patch é uma vantagem desta configuração. Adicionalmente, um pequeno desalinhamento 

entre o patch e a alimentação produz pouca alteração nas características da antena, ao 

contrário do caso da alimentação coaxial (KUMAR e RAY, 2003). 

 
FIG. 4.35 – Antena de microfita com acoplamento eletromagnético alimentada por uma linha 

microstrip com patch (a) retangular e (b) circular (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 Similarmente ao acoplamento eletromagnético, o acoplamento por abertura é outra forma 

de alimentação de um patch ressonante. A FIG. 4.36 mostra uma antena desse tipo, que 

consiste de dois substratos separados por um plano de terra com uma abertura. O substrato 

superior contém o elemento irradiante, e o substrato inferior contém a linha de alimentação 

microstrip. A pequena abertura no plano de terra permite o acoplamento da linha microstrip 

em aberto para o patch irradiante. Com a otimização de vários parâmetros, incluindo as 

dimensões da abertura, uma largura de banda próxima a 70% pode ser alcançada (KUMAR e 

RAY, 2003). Na FIG. 4.36, a abertura retangular tem comprimento 𝐿𝑎𝑝 e largura 𝑊𝑎𝑝 e está 

deslocada de 𝑥𝑜𝑠 e 𝑦𝑜𝑠 do centro do patch. Geralmente, ela é colocada no centro do patch para 

geração de acoplamento máximo e diagrama de irradiação simétrico. A abertura pode ser 

pequena, não ressonante, ou pode ser comparável a meio comprimento de onda, funcionando 

como uma abertura ressonante. 

 A antena com acoplamento por abertura tem vantagens como (KUMAR e RAY, 2003): 
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 O patch superior poder ser fabricado sobre um substrato espesso de baixa constante 

dielétrica para melhorar a BW; 

 A rede de alimentação sobre o outro lado do plano de terra poder estar sobre um fino 

substrato de alta constante dielétrica para reduzir as perdas de irradiação; 

 A irradiação da rede de alimentação não interfere no diagrama de irradiação, visto que 

o plano de terra separa os dois substratos; 

 O excesso de reatância da antena pode ser compensado com uma variação do 

comprimento 𝐿𝑠 do stub da linha microstrip em aberto; e 

 A impedância de entrada da antena pode ser facilmente controlada pelo tamanho, 

forma e posição da abertura. 

 
FIG. 4.36 – Antena de microfita com acoplamento por abertura: vistas (a) em camadas e  

(b) superior (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 Tal antena, contudo, apresenta algumas desvantagens, como uma espessura total grande, 

quando comparada à antena com alimentação coaxial, e irradiação traseira, que ocorre através 

da abertura de acoplamento no plano de terra, a qual pode ser reduzida usando-se uma 

pequena abertura. 
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 A abertura de acoplamento dessa antena é geralmente menor que o tamanho do patch 

ressonante. Assim, a maior parte da potência irradiada é devida ao patch, com um lóbulo 

traseiro da abertura tipicamente de 15 a 20 dB abaixo do feixe direto. Visto que o patch está 

normalmente centrado sobre a abertura, a polarização magnética da fenda é o mecanismo 

dominante para o acoplamento. Áreas menores de aberturas resultam em níveis de irradiação 

traseira menores, melhorando a eficiência da antena. 

 A antena de microfita com acoplamento por abertura original usava uma abertura circular 

(POZAR, 1985). Desde então, vários modelos de aberturas tem sido usados para obter um alto 

acoplamento com áreas de abertura menores, como mostrado na FIG. 4.37. 

 
FIG. 4.37 – Modelos de abertura utilizados em antenas de microfita com acoplamento por 

abertura: (a) retangular, (b) retangular longa, (c) retangular larga, (d) forma de H, (e) bow-tie 

(gravata-borboleta) e (f) ampulheta  (KUMAR e RAY, 2003). 

 

 Comparada à abertura circular, uma fina abertura retangular, como mostrado na FIG. 

4.37(a), dá um acoplamento muito mais forte. O acoplamento pode ser melhorado usando 

aberturas retangulares mais compridas ou mais largas como mostrado, respectivamente, na 

FIG. 4.37(b) e na FIG. 4.37(c). O acoplamento aumenta usando-se uma abertura em forma de 

H, como na FIG. 4.37(d). Uma abertura conhecida como forma de osso de cachorro (do ingl. 

dog-bone-shaped) pode ser usada, que tem bordas arredondadas se comparadas com a 

abertura em forma de H. Os acoplamentos obtidos nesses dois últimos casos são comparáveis 

(KUMAR e RAY, 2003). Para uma simples fenda retangular, o campo elétrico transverso 

deve desaparecer no fim da abertura. Adicionando uma fenda no fim de uma abertura 

retangular (como, por exemplo, em forma de H), o campo se torna quase uniforme ao longo 

da abertura e, consequentemente, o acoplamento aumenta. Outros modelos de aberturas não 
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lineares como em U ou em L também podem ser usados, entretanto, aqueles em forma de H 

ou osso de cachorro produzem um melhor acoplamento. Uma abertura bow-tie ou butterfly, 

como mostrado na FIG. 4.37(e), também produz mais acoplamento e maior impedância de 

ressonância quando comparada com a abertura retangular. Uma forma de abertura em 

ampulheta, mostrada na FIG. 4.37(f), utiliza as características das formas dog bone e bow-tie, 

sem qualquer quina nas bordas e, consequentemente, produz um acoplamento maior 

(KUMAR e RAY, 2003). 

 Em geral, o modelo da abertura deve ser escolhido de forma a produzir o máximo 

acoplamento com o menor tamanho da abertura, para redução da irradiação traseira. 

 Múltiplos patches com frequências de ressonância próximas são empilhados para 

aumentar a largura de banda da antena. O espaçamento (gap) de ar ou de material espumoso 

também é utilizado entre os patches para melhorar a banda. A FIG. 4.38 mostra um exemplo 

desta antena duplamente empilhada (KUMAR e RAY, 2003).  

 
FIG. 4.38 – Antena de microfita com acoplamento por abertura duplamente empilhada: (a) 

visão em camadas, (b) vista lateral, e (c) dimensões da abertura em forma de ampulheta 

(KUMAR e RAY, 2003). 
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 Substratos de epóxi (휀𝑟 = 4,3; ℎ = 0,16 cm e tan 𝛿 = 0,02) são usados para a linha de 

alimentação e para os patches irradiantes. Os espaçamentos de ar ∆1 e ∆2 são feitos utilizando 

espaçadores dielétricos nas bordas. Ambos os patches estão centralizados sobre a abertura de 

acoplamento, para máximo acoplamento. A impedância de entrada e a VSWR resultantes 

estão representadas na FIG. 4.39. A medida de BW para VSWR ≤ 2 é de 24,9%. Utilizando 

um empilhamento triplo para essa mesma antena, alcança-se uma banda de 29,4% (KUMAR 

e RAY, 2003). Com um patch circular em vez de retangular, obtém-se resultados similares. 

 
FIG. 4.39 – Resultados para:  (a) impedância de entrada e (b) VSWR da antena representada 

na FIG. 4.38 com 𝐿 = 4 cm e 𝑊 = 5 cm. (KUMAR e RAY, 2003). 

 

4.3.5 REDES DE CASAMENTO DE IMPEDÂNCIA  

 Uma das técnicas mais comuns e diretas para melhorar o comportamento de impedância 

consiste no uso de uma rede de casamento de impedância no trecho de alimentação da antena 

de microfita (GARG et al., 2001). Stubs sintonizadores e transformadores de quarto de onda 

podem ser usados para este propósito. A rede de casamento deve ser montada tão próxima 

quanto possível do elemento irradiante para melhorar a eficiência e a largura de banda da 

antena. A  FIG. 4.40 ilustra a geometria de uma antena com alimentação coaxial com uma 

rede de casamento para melhorar sua banda. Se a rede não for bem projetada, suas 

descontinuidades também podem irradiar, degradando as características de polarização 

cruzada da antena. A complexidade e as perdas da rede de casamento geralmente limitam a 

largura de banda em torno de 10 a 30%. PUES e VAN DE CAPELLE (1989) obtiveram uma 
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largura de banda de em torno de 10 a 12% usando uma rede de casamento coplanar passiva. 

Técnicas similares usadas por PASCHEN (1986) produziram uma largura de banda de mais 

de 25%, que era suficiente para cobrir as bandas de GPS com um simples elemento irradiante.  

 
FIG. 4.40 – Geometria de uma antena de microfita com alimentação coaxial e rede de 

casamento de impedância para melhorar a largura de banda (MAYHEW-RIDGERS, 2004). 

  

 A configuração mostrada na FIG. 4.41 com uma transição afilada foi usada para melhorar 

a largura de banda para aproximadamente 90% (GARG et al., 2001). Uma linha de microfita 

suspensa foi utilizada na transição entre a alimentação coaxial e o patch retangular. A antena 

e a transição não utilizam material dielétrico. O centro do patch é apoiado por um poste à 

base. A transição pode ser uma fita de metal de largura uniforme inclinada ao plano de terra, 

como mostrado na FIG. 4.41(a), ou pode ser uma fita de largura afilada perpendicular ao 

plano de terra como mostrado na FIG. 4.41(b). As vantagens dessa antena incluem a alta 

largura de banda, da ordem de 90%, independência dos efeitos de ondas superficiais e de 

dispersão, e maior eficiência. 

 
FIG. 4.41 – Antena com patch suspenso usando uma transição afilada em 3D com (a) uma 

transição inclinada e (b) transição afilada na vertical (GARG et al., 2001). 
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 Outra rede de casamento possível, mostrada na FIG. 4.42, é encaixada no próprio patch 

(GARG et al., 2001). Esta rede é projetada de forma a produzir um comportamento reativo 

que se opõe àquele do patch na ressonância, ou seja, é uma carga capacitiva abaixo da 

ressonância e indutiva acima desta frequência. O patch carregado passa a ter duas 

ressonâncias, aumentando sua largura de banda. 

 
FIG. 4.42 – Rede de casamento de impedância integrada ao patch para melhorar a largura de 

banda (GARG et al., 2001). 

 

4.4 ESCALONAMENTO DE ANTENAS 

 O escalonamento não é efetivamente uma técnica de alargamento de banda, mas pode ser 

usado para se obter antenas de microfita de banda larga a partir de antenas disponíveis na 

literatura, particularmente as que estão surgindo atualmente em virtude do interesse em 

sistemas em UWB. 

 O escalonamento consiste em transferir as características de desempenho de uma 

frequência para outra. Nesta técnica, cada dimensão da antena deve ser escalonada 

obedecendo a seguinte regra básica da relação de comprimento de onda (λ) e frequência (f): 

𝑛𝑜𝑣𝑜 𝜆

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜 𝜆
=

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑓

𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑓
=

𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜
 (4.8) 

  

 Entretanto, a técnica não pode ser empregada em todas as dimensões da antena. De fato, 

as dimensões referentes à alimentação da antena são as mais críticas. Isso porque, ao se 

reduzir ou aumentar a largura de uma linha microstrip de alimentação, sua impedância muda e 

pode não produzir mais o casamento como na antena original. Além disso, o aumento das 
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dimensões pode fazer surgir modos superiores de propagação, indesejáveis. De forma geral, é 

possível aplicar a técnica de escalonamento, mas cuidado especial é necessário ao se projetar 

a alimentação da antena para um perfeito casamento com os conectores (cuja maioria é de 

50Ω). 

 A técnica de escalonamento é aplicada no Capítulo 5, a título de exemplo, para obtenção 

de antenas na banda S a partir de antenas UWB. 

 Um aspecto importante em relação à técnica de escalonamento é que quando não é 

possível escalonar as dimensões das linhas de entrada, a resposta de perda de retorno não 

mantém nem o valor nem o formato daquela da antena original.  
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5 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ALARGAMENTO DE BANDA EM ANTENAS 

DE MICROFITA  

 

 São apresentados a seguir os resultados das simulações de antenas de microfita com 

aplicação das técnicas de alargamento de banda discutidas no capítulo anterior. São estudos 

de caso que exemplificam bem o uso das principais técnicas de alargamento, permitindo 

explorar suas características, aplicabilidades, vantagens e desvantagens. 

 Em razão da dificuldade matemática para caracterizar o problema eletromagnético das 

antenas (vide o Capítulo 2) e da complexidade geométrica intrínseca dos modelos das antenas, 

um software dedicado baseado numa formulação numérica para os campos eletromagnéticos 

foi requerido. No corrente trabalho, o software utilizado para a simulação de todas as antenas 

foi o CST Studio Suite® 2013 (CST, 2014). 

 

5.1 APLICAÇÕES EM ANTENAS DE BANDA ESTREITA 

 

5.1.1 ANTENA COM FENDA EM U 

 

 Como discutido na seção 4.3.2, a inserção de fendas em antenas de microfita faz com que 

novas ressonâncias surjam como resultado do acoplamento com o patch original. A fenda em 

U é utilizada principalmente com substratos espessos, proporcionando um melhor resultado 

em termos de aumento de banda. 

 Utilizando as equações apresentadas no Apêndice 1 (seção 9.1.7) para uma antena com 

fenda em U, onde se deseja, como exemplo, uma frequência central em torno de 2,5GHz, 

obtém-se, após otimização no CST para uma maior largura de banda, as seguintes dimensões 

(vide a FIG. 5.1): A=56,45mm; B=33,99mm; C=18,1mm; D=20,11mm; 

E=F=1,82mm; H=11,27mm. A antena tem substrato de teflon (휀𝑟 = 2,1) com espessura 

T de 8,58mm. O deslocamento (offset) do ponto de alimentação no eixo y é de 4,75mm. 

 A FIG. 5.2 mostra os resultados em termos de coeficiente de reflexão (S11) da antena 

otimizada, onde se observa a inserção de uma nova ressonância devida à fenda em U, 

aumentando a banda da antena para 26,4% em torno de 2,5485GHz. Uma antena de microfita 
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retangular simples com as mesmas características físicas apresenta, normalmente, bandas que 

variam de 1 a 5%, como discutido no Capítulo 3.  

 
FIG. 5.1 - Geometria da antena patch retangular com fenda em U (VOLAKIS, 2007). 

 

 

 

FIG. 5.2 – S11 em função da frequência para antena com fenda em U simulada. 

 

 Observa-se que para essa antena é preciso ter substratos espessos, o que não é prático 

com materiais diferentes do ar, pois isso elevaria o custo de fabricação. Substratos comerciais 
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possuem espessura em torno de 2mm ou menos, havendo assim a necessidade de empilhá-los 

para obter-se uma espessura de 8,58mm, como requerido pela simulação. Já com o ar como 

substrato, esse problema deixa de existir. Em compensação, é preciso desenvolver uma 

estrutura dielétrica para sustentar a camada do patch sobre o plano de terra. 

 

5.1.2 USO DE MULTIRRESSONADORES PLANARES 

 

 Para exemplificar o uso de multirressonadores planares, foi feito o estudo para uma 

antena de microfita retangular, utilizando-se como substrato o teflon (휀𝑟 = 2,1) com altura do 

dielétrico h=1,63mm. A alimentação utilizada foi por conexão coaxial. 

 Inicialmente, foi projetada a antena de microfita retangular simples, sem nenhuma 

modificação, utilizando-se das equações apresentadas no Apêndice 1 (item 9.1.1). A antena 

possui comprimento L=35,07 mm e largura W=39,43mm. Com essas dimensões de patch 

e substrato, obtém-se o resultado da linha tracejada mostrada na FIG. 5.3. A frequência de 

ressonância projetada é de 2,75 GHz. 

 

FIG. 5.3 – S11 de uma antena de microfita retangular com e sem aplicação da técnica de 

multirressonadores com dois parasitas ao longo das bordas irradiantes do patch alimentado. 

 Posteriormente, foi aplicada a técnica com multirressonadores planares descrita na seção 

4.3.3, com dois patches parasitas colocados nas bordas irradiantes do patch alimentado, como 

mostrado na FIG. 4.24(a). Obteve-se o resultado da linha sólida mostrada na FIG. 5.3. Para 

esse caso, tem-se as seguintes dimensões (vide FIG. 4.24(a)): espaçamento s entre os patches 
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de 2,5 mm e comprimento 𝐿1 dos patches parasitas com 33,5 mm (levemente diferente do 

comprimento do patch alimentado para gerar ressonâncias adicionais em frequências 

próximas à original). A distância x do ponto de alimentação em relação ao centro do patch é 

de 12,53 mm. Com essa configuração se obteve uma banda de 5,53% contra 1,12 % da antena 

original. 

 Com o intuito de aumentar ainda mais a largura de banda da antena, a técnica da inserção 

de multiressonadores foi novamente aplicada, desta vez com quatro parasitas, dispostos nos 

quatro lados do patch alimentado (como discutido na seção 4.2.3, FIG. 4.30). O comprimento 

dos patches parasitas foi alterado para 32mm com 𝑠1 = 2,5mm e 𝑠2 = 0,489mm. O 

resultado obtido encontra-se na FIG. 5.4. Observa-se que a banda aumentou de 1,12% da 

antena original para 8,54% com essa técnica. Além disso, a resposta foi deslocada para a 

direita no gráfico com relação à frequência de ressonância original da antena simples, fato 

este que pode ser superado com um simples ajuste do comprimento e da largura do patch 

alimentado. 

 

 
FIG. 5.4 – S11 de antena retangular simples e da mesma antena com a aplicação da técnica 

de multiressonadores com quatro parasitas ao longo das bordas do patch alimentado. 

 De acordo com as considerações sobre os efeitos dos parâmetros do substrato na largura 

de banda da seção 4.2.1, quanto maior a altura h do substrato, maior a banda da antena. 

Partindo dessa premissa, dobrando-se a altura do substrato em questão com os quatro 

parasitas (ref. FIG. 4.30), obtém-se uma largura de banda ainda maior como mostrado na FIG. 

5.5. O espaçamento s entre os patches deve aumentar proporcionalmente à espessura do 

substrato e, após otimização para esse caso, ficou com 1,7 vezes o espaçamento original.  
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A distância x da alimentação em relação ao centro da antena também foi modificada para 

10,54 mm. Com essa configuração, a largura de banda aumentou de 1,12% da antena simples 

para 12,74%. 

 

 

FIG. 5.5 – S11 de antena retangular simples e da mesma antena com a aplicação da técnica de 

multiressonadores com quatro parasitas ao longo das bordas do patch alimentado dobrando-se 

a espessura do substrato. 

5.1.3 ANTENA COM ACOPLAMENTO POR ABERTURA 

 

 Nesse estudo de caso, baseado na configuração com multicamadas com acoplamento por 

abertura descrita na seção 4.3.4, utilizou-se o substrato Rogers 5880 (휀𝑟 = 2,2) de espessura 

ℎ =  0,51 mm para a linha de alimentação e ℎ =  1,57 mm para o patch. O ar (휀𝑟 = 1) é 

utilizado como substrato entre o patch parasita e o patch original. A espessura dessa camada 

de ar é de 10 mm. O patch parasita que deve ser sustentado por um poste dielétrico tem 

largura 𝑊𝑝𝑎𝑟 =  81 mm e comprimento 𝐿𝑝𝑎𝑟 = 65 mm com espessura de 1mm. O patch 

original tem comprimento 𝐿 = 49 mm e largura 𝑊 = 53 mm com espessura de 0,018 mm. 

No plano de terra entre o substrato do patch original e o substrato da linha de alimentação, há 

uma abertura retangular com comprimento 𝐿𝑎 = 13 mm e largura 𝑊𝑎 = 25 mm. O 

comprimento do trecho da linha microstrip de alimentação, que passa da abertura é de 20 mm. 

Essa configuração está representada na FIG. 5.6. 
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FIG. 5.6 – Ilustração da antena com acoplamento por abertura e com um patch parasita 

superior (adaptação de GARG et al., 2001). 

 

 Os resultados simulados no CST para S11 desta antena são apresentados na FIG. 5.7. A 

largura de banda aumentou de 1,36 % para a mesma antena sem o patch parasita, com apenas 

uma alimentação por abertura, para 18,49%, quando inserido o patch parasita. 

 
FIG. 5.7 – S11 de uma antena retangular simples com alimentação por abertura e com a 

inserção de um patch parasita empilhado. 

 

 Esta antena apresenta uma estabilidade de ganho dentro da faixa onde a perda de retorno 

é melhor que 10 dB, como mostra a FIG. 5.8, ficando esse valor em torno de 9 dB. 
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FIG. 5.8 – Ganho em função da frequência para a antena com acoplamento por abertura e 

parasita da FIG. 5.8. 

 

 

5.1.4 CONEXÃO DE UM CIRCUITO DE CASAMENTO DE IMPEDÂNCIA  

 Como discutido na seção 4.2.5, a conexão de um circuito de casamento de impedância a 

uma antena de microfita também proporciona aumento na largura de banda de impedância. 

Nesse estudo de caso, foi projetada uma antena de microfita circular em 3GHz. O raio do 

patch é de 18,68 mm, com um dielétrico de teflon com constante dielétrica igual a 2,2 e 

espessura de 1,63mm. Um circuito de casamento sobre outra camada de teflon foi então 

conectado a esta antena via uma abertura no plano de terra comum aos dois substratos (ref. 

FIG. 4.40). A conexão do patch ao circuito de casamento é feita através de um pino metálico 

projetado para casamento em 50Ω. Os diâmetros do pino e da abertura no plano de terra são 

de 1,5 e 6 mm, respectivamente. A FIG. 5.9 ilustra as vistas superior e inferior dessa antena. 

 
FIG. 5.9 – Vistas superior e inferior da antena com circuito de casamento de impedância. 
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 Obteve-se, como resultado desta configuração, um aumento de largura de banda de 

2,49% para 4,34% aproximadamente em torno de 3 GHz. Essa comparação está representada 

na FIG. 5.10. 

 

FIG. 5.10 – S11 de uma antena circular simples e da mesma antena simples com um circuito 

de casamento de impedância acoplado. 

5.2 ESTUDO DE ANTENAS UWB 

 

 Foram selecionadas na literatura algumas antenas de microfita da faixa de UWB com o 

propósito de avaliá-las, através de simulação no CST Studio Suite®, para possível uso em 

outras faixas de frequências.  

 Foram observados resultados de simulações com softwares distintos, tais como o HFSS, 

IE3D, Satimo Starlab e o próprio CST. Foge ao escopo deste trabalho o detalhamento e a 

comparação dos diversos softwares encontrados. Detalhes dos mesmos podem ser obtidos nos 

respectivos sites dos desenvolvedores: http://www.ansys.com (HFSS); 

http://www.mentor.com (IE3D); http://www.satimo.com (Satimo Starlab); 

http://www.cst.com (CST Studio Suite®). 

  Também se observa, na maioria dos artigos sobre alargamento de banda em antenas de 

microfita, o interesse maior em se obter uma elevada largura de banda de impedância. A 

estabilidade dos diagramas de irradiação nesta banda não é, muitas vezes, considerada. 

 A primeira antena avaliada é a antena semicircular com abertura usando a técnica de 

meio corte de GAO et al. (2013), apresentada na FIG. 5.11. O plano de terra possui uma 
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abertura com a forma de semicírculo. Na tentativa de reproduzir essa antena no CST Studio 

Suite® 2013, não foi possível obter exatamente a mesma largura de banda mostrada no artigo 

(de 3,1 a 10,6 GHz). Contudo, seus diagramas de irradiação se mantiveram estáveis por toda a 

banda de trabalho, como mostrado na FIG. 5.12 (em elevação) e FIG. 5.13 (em azimute). Em 

todas as análises, θ representa o ângulo de elevação (plano y-z com  igual a 0°) e  

representa o ângulo de azimute (plano x-y com θ igual a 90°), respeitando o sistema de 

coordenadas da FIG. 2.14. Para esta antena, aplicou-se a técnica de formato dos patches 

modificados, além da inserção de uma fenda no plano de terra. 

 
FIG. 5.11 – Geometria da antena semicircular de GAO et al. (2013). 

 

 
FIG. 5.12 – Diagramas de irradiação em elevação com  = 0° para a antena de GAO et al. 

(2013) obtidos com o CST para 4, 7 e 10 GHz. 
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FIG. 5.13 – Diagramas de irradiação em azimute com θ = 90° para a antena de GAO et al. 

(2013) obtidos com o CST para 4, 7 e 10 GHz. 

 

 Outra antena avaliada é a antena monopolo com alimentação microstrip desenvolvida por 

JUNG et al. (2005), reproduzida na FIG. 5.14, a qual foi simulada pelos autores com o 

software HFSS (ANSYS, 2014), onde afirmaram que a banda varia de 3,1 a 11 GHz. Os 

diagramas de irradiação apresentados foram somente os medidos. Com a avaliação no CST, 

observou-se uma largura de banda de 4,06 a 10,66 GHz (FIG. 5.15). Essa diferença 

possivelmente se deve à utilização de softwares diferentes na avaliação. Os diagramas de 

irradiação obtidos na simulação (FIG. 5.16 e FIG. 5.17) se mantiveram estáveis dentro da 

referida faixa de frequências, indicando que essa antena é de fato uma boa alternativa para a 

faixa de UWB. 

 
FIG. 5.14 – Geometria da antena proposta por JUNG et al. (2005). 
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FIG. 5.15 – Resultado de S11 obtido para a antena de JUNG et al. (2005) através da 

simulação no  CST Studio Suite®. 

 

 
FIG. 5.16 – Diagramas de irradiação em elevação com  = 0° para a antena de JUNG et al. 

(2005) obtidos com o CST para 3, 6 e 9 GHz. 

 

 
FIG. 5.17 – Diagramas de irradiação em azimute com θ = 90° para a antena de JUNG et al. 

(2005) obtidos com o CST para 3, 6 e 9 GHz. 
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 Na tentativa de se reproduzir no CST a antena bow-tie de KIMINAMI et al. (2004) da 

FIG. 4.6, os resultados obtidos pelos autores com o IE3D (MENTOR, 2014) não foram 

atingidos. Destaca-se ainda que nessa antena os diagramas de irradiação não se mantiveram 

constantes na banda de trabalho, apesar da excelente largura de banda de impedância. Seus 

diagramas de irradiação de elevação são apresentados na FIG. 5.18. Se comparados aos 

resultados originais do artigo, eles mostram um comportamento mais estável nas frequências 

centrais em relação às frequências limites da banda. 

 

 
FIG. 5.18 – Diagramas de irradiação em elevação com  = 0° para a antena de KIMINAMI et 

al. (2004) obtidos com o CST para 3, 6 e 9 GHz. 

 

 A antena bow-tie proposta por KARACOLAK et al. (2006), mostrada na FIG. 5.19, além 

de possuir uma estrutura de casamento para alimentar a antena, apresenta arredondamento de 

sua geometria. Tal antena foi originalmente simulada no HFSS por seus autores. Resultados 

semelhantes foram obtidos com o CST. São apresentados, na FIG. 5.20, o parâmetro S11 e, 

nas FIG. 5.21 e FIG. 5.22, os diagramas de irradiação obtidos pelo CST. 
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FIG. 5.19 – Geometria da antena bow-tie proposta por KARACOLAK et al. (2006). 

  

 

FIG. 5.20 – Resultado de S11 para a antena proposta por KARACOLAK et. al. (2006). 

 

 
FIG. 5.21 – Diagramas de irradiação em elevação com ϕ = 0° para a antena de 

KARACOLAK et al. (2006) obtidos com o CST para 4, 6 e 9 GHz. 
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FIG. 5.22 – Diagramas de irradiação em azimute com θ = 90° para a antena de 

KARACOLAK et al. (2006) obtidos com o CST para 4, 6 e 9 GHz. 

 A antena de microfita suspensa proposta por MALEKPOOR e JAM (2013), mostrada na 

FIG. 5.23, apresenta vários elementos de técnicas de alargamento de banda, tais como a 

modificação do patch com a inserção de aberturas em forma de E, dobras, assim como a 

inserção de pinos parasitas para proporcionar tanto a miniaturização como o alargamento de 

banda da antena. Ainda tem o fato de se trabalhar com o ar como substrato, o que proporciona 

um maior aumento de banda. A antena foi originalmente simulada pelos autores com o HFSS. 

Refeita no CST, a simulação apresentou resultados parecidos com os originais em relação à 

banda, com frequências limites de 4 e 11 GHz. No entanto, apesar de toda largura de banda 

disponível, seus diagramas de irradiação não são estáveis com a variação da frequência. Na 

FIG. 5.24 tem-se o resultado obtido no CST para S11 e nas FIG. 5.25 e FIG. 5.26 tem-se os 

diagramas de irradiação. 

 
FIG. 5.23 – Geometria de antena proposta por MALEKPOOR e JAM (2013). 
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FIG. 5.24 – Resultado de S11 obtido no CST para a antena proposta por MALEKPOOR e 

JAM (2013). 

 

 
FIG. 5.25 – Diagramas de irradiação em elevação com  = 0° para a antena de MALEKPOOR 

e JAM (2013) obtidos com o CST para 4,5; 7 e 10 GHz. 

 

 
FIG. 5.26 – Diagramas de irradiação em azimute com θ = 90° para a antena de 

MALEKPOOR e JAM (2013) obtidos com o CST para 4,5; 7 e 10 GHz. 
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 Outra antena que merece destaque é a antena semielíptica desenvolvida por YANG et al. 

(2013), mostrada na FIG. 5.27, pois apresenta largura de banda de 3,1 a 40 GHz. O software 

utilizado pelos autores foi o Satimo Starlab (SATIMO, 2014). Após a simulação ser refeita no 

CST, seus resultados foram bastante parecidos com os apresentados no artigo. A FIG. 5.28 

mostra o S11 dessa antena obtido na simulação com o CST. Os diagramas de irradiação se 

mantiveram estáveis no plano de azimute. Já no plano de elevação, esta mesma estabilidade 

não é observada. 

 
FIG. 5.27 – Antena proposta por YANG et al. (2013) com vista superior, inferior e lateral. 

 

 

FIG. 5.28 – Resultado do S11 obtido no CST da antena proposta por YANG et al. (2013). 

 

5.3 ESCALONAMENTO DE ANTENAS UWB 

 A técnica de escalonamento apresentada na seção 4.4 é aplicada a duas antenas da seção 

anterior. A primeira é a antena de GAO et al. (2013), mostrada na FIG. 5.11, originalmente 
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projetada para a faixa de 3,1 a 10 GHz. Para se produzir uma antena para a banda S (de 2 a 

4GHz), por exemplo, escalona-se essa antena, aumentando suas dimensões conforme a EQ. 

(4.8), obtendo-se o resultado mostrado na FIG. 5.29. 

 

FIG. 5.29 – Resultado do escalonamento da antena de GAO et al. (2013) para a banda S. 

 

 Observa-se na figura que a banda de trabalho agora se estende de 1,76 a 4,22 GHz. Para 

isso, as dimensões da antena foram aumentadas por um fator de 2,128, correspondente à razão 

de frequência de 6,384/3. Assim, foi possível obter uma antena de banda larga em torno de 

3GHz a partir de uma estrutura conhecida e testada da literatura. 

 O segundo exemplo de escalonamento é feito com a antena de YANG et al. (2013) 

mostrada na FIG. 5.28, cuja banda original, de 3,1 a 40 GHz, foi transformada para a faixa de 

309 a 3.050MHz. Para isso, aplicou-se um fator de proporcionalidade de 10 à antena. O 

resultado é mostrado na FIG. 5.30. 

 

FIG. 5.30 – Resultado do escalonamento da antena de YANG et al. (2013) para operar na 

faixa de 309 a 3.050 MHz. 
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 Observa-se que para uma menor frequência de operação o tamanho das antenas aumenta. 

Este é um fator que deve ser considerado pelo projetista, ou seja, se as novas dimensões ainda 

são adequadas para a inserção da antena em determinado sistema. 

 Para as antenas analisadas não foi observada a propagação de modos superiores com a 

variação das dimensões das antenas.  

 Fica demonstrado então que a técnica de escalonamento pode ser uma boa alternativa na 

busca por antenas de banda larga, dependendo dos requisitos de projeto, utilizando antenas já 

existentes na literatura. Isto é interessante atualmente, particularmente pelo fato de que a faixa 

de UWB tem recebido bastante atenção nos últimos anos, e há uma grande proliferação de 

componentes nesta faixa. 
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6 PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E TESTES DE ANTENAS DE MICROFITA 

MODIFICADAS 

 

 Neste capítulo são apresentados os processos de projeto, implementação e testes de duas 

antenas, como casos do uso das técnicas de alargamento de banda em antenas de microfita 

descritas neste trabalho. Aplicou-se para a primeira antena uma única técnica de alargamento 

de banda e, para a segunda, duas técnicas em conjunto. O objetivo do capítulo é demonstrar a 

eficácia das técnicas estudadas, com validação prática dos resultados, assim como avaliar a 

possibilidade de combinação de duas ou mais técnicas para se produzir um melhor 

desempenho da antena. 

 

6.1 PROJETO DAS ANTENAS 

 

 Inicialmente, para fins de comparação, foi projetada uma antena patch circular simples 

em 2,45 GHz que, como discutido, apresenta banda estreita. Para esta antena, inicialmente, 

nenhuma técnica de alargamento de banda foi aplicada. A FIG. 6.1 ilustra esta antena, na qual 

podem ser vistos o patch propriamente dito e a linha de alimentação microstrip de 50Ω da 

parte posterior da antena. 

 
FIG. 6.1 – Layout da antena patch circular simples com sua linha de alimentação. 

 O projeto foi realizado em fibra de vidro (FR4) com permissividade elétrica relativa 

휀𝑟=4,36, tangente de perdas de 0,0165 e espessura h=1,65mm. Esta antena foi projetada 

em duas camadas de mesmo material, sendo uma com o patch circular de raio 15,88mm e a 

outra contendo a linha microstrip de alimentação de largura 3,18mm. A conexão entre a linha 

de alimentação e o patch é feita através de um pino de 1,5mm de diâmetro, similarmente ao 
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esquema da FIG. 4.40. O plano de terra é comum às duas camadas e apresenta uma abertura 

para passagem do pino de 6 mm de diâmetro. 

 A FIG. 6.2 apresenta a resposta de S11 obtida no CST para esta antena. Observa-se que a 

frequência está centralizada em 2,45GHz, como esperado, apresentando uma largura de 

banda muito estreita, com 1,29% da frequência central. 

 

FIG. 6.2 – Resultado da simulação feita no CST para S11 da antena patch circular projetada. 

 Alternativamente, uma antena patch circular pode ser projetada com uma alimentação 

direta com linha microstrip em somente uma camada de substrato. A FIG. 9.5 do Apêndice 1 

representa essa antena. Em razão da diferença da técnica de alimentação, o raio do patch é 

levemente ajustado para a antena funcionar em 2,45 GHz. O resultado simulado de S11 dessa 

antena comparada com a antena patch circular anterior, com duas camadas de substrato, é 

mostrado na FIG. 6.3.  

 

FIG. 6.3 – Comparação de S11 simulada de duas antenas patch circulares com alimentações 

modificadas (por acoplamento e indentada). 
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 Observa-se resultados bastante similares em termos de frequência, de onde se pode 

concluir que as antenas modificadas, descritas a seguir, podem ser comparadas em termos de 

largura de banda com qualquer uma das antenas patch circulares apresentadas. 

 A técnica discutida na seção 4.3.2 é aplicada à antena de patch circular simples com 

dupla camada, a qual corresponde à adição de ressonâncias inerentes a fendas para 

alargamento de banda. Com base no trabalho de GARIMA et al. (2011), foi colocado no 

patch circular uma fenda em forma de losango, como mostrado na FIG. 6.4. Com a inserção 

da fenda, o caminho da corrente no patch aumenta, proporcionando um aumento de largura de 

banda de impedância. As dimensões das diagonais do losango, sua posição no patch, assim 

como a posição do ponto de alimentação da antena foram otimizadas no CST com o objetivo 

de melhorar a largura de banda da antena, considerando-se uma perda de retorno melhor que 

10dB. Para fins de comparação, a antena foi projetada com o mesmo material e com o 

mesmo esquema de alimentação do patch simples anterior, através de duas camadas 

empilhadas. As dimensões das diagonais da fenda em losango, após otimização no CST, são 

de 7,10 e 15,4mm. O centro do losango está deslocado 0,70mm para a direita e 4,30mm 

para baixo em relação ao centro da antena. A posição do pino de alimentação está a 4,58mm 

abaixo do centro da antena e a 6,20mm à direita do centro. A FIG. 6.5 mostra esta 

configuração. 

 
FIG. 6.4 – Ilustração em perspectiva da antena patch circular com uma fenda em formato de 

losango. 

 Como o raio efetivo do patch é modificado com a inserção da fenda, tornando-se menor 

que o raio real, ocorre também um deslocamento da frequência central. Tal fato é compensado 

com o ajuste do raio do patch que, no presente caso, foi alterado para 15,32mm. O resultado 

simulado para S11 da antena modificada é representado na FIG. 6.6. A largura de banda 
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aumentou para 7,0%, contra os 1,29% da antena original. Em valores absolutos, isso 

representa uma banda 5,48 vezes maior que a original, passando de 31,50 para 172,65MHz 

em torno da frequência central de 2,45GHz. 

  

 
FIG. 6.5 – Layout da antena patch circular com fenda em losango e sua alimentação. 

  

 

FIG. 6.6 – Resultados das simulações no CST para S11 da antena patch circular com fenda 

em losango projetada e da antena simples original. 

 Com a intenção de aumentar ainda mais a banda da antena da FIG. 6.5, aplicou-se uma 

segunda técnica de alargamento de banda a esta antena. Em particular, aplicou-se a técnica 

que usa multirressonadores planares, discutida na seção 4.2.3. Esta técnica faz uso de patches 

parasitas que ressonam em frequências próximas à frequência central do patch alimentado, 

produzindo o desejado efeito de alargamento de banda da antena. 

 Para ressonarem em frequências próximas à frequência do patch alimentado, como 

discutido, as dimensões dos parasitas devem ser levemente diferentes do patch original. 

Entretanto, como o patch original já está modificado com uma fenda e com isso seu raio 
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efetivo não é o mesmo raio físico da antena original, utilizou-se para este projeto patches 

parasitas com o raio físico do patch original, ou seja, 15,32mm. O espaçamento entre o patch 

alimentado e os parasitas é de 1mm. Já a posição de alimentação foi variada para 5,68mm. 

Estes valores foram obtidos através de otimização no CST. A FIG. 6.7 representa esta nova 

antena com a segunda técnica de alargamento aplicada. O acoplamento adicional é observado 

no resultado simulado de S11 da FIG. 6.8. Observa-se, nesta figura, o aumento esperado de 

largura de banda, que passou de 7,0% da antena somente com uma modificação (com a 

técnica da inserção de fenda) para 10,38% da frequência central, contra os 1,29% da antena 

original simples.  Foram utilizados dois patches parasitas, para obter simetria do diagrama de 

irradiação na direção broadside, o que não ocorreria se fosse utilizado somente um patch 

parasita (KUMAR e RAY, 2003). 

 
FIG. 6.7 – Layout da antena patch circular modificada com a aplicação de duas técnicas de 

alargamento de banda: inserção de fenda em losango e uso de dois patches parasitas. 

 

 

FIG. 6.8 – Resultado simulado no CST de S11 para a antena patch circular com a aplicação 

de duas técnicas de alargamento: inserção de fenda em losango e de parasitas. 
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 A FIG. 6.9 mostra a comparação dos três resultados de S11 das antenas projetadas: a 

antena patch circular sem modificação; a antena com fenda em losango; e a antena final com 

a fenda em losango e dois patches parasitas. 

 A FIG. 6.10 mostra uma comparação do resultado em termos de impedância na carta de 

Smith das três antenas. Observa-se na FIG. 6.10(b) um único laço, referente ao acoplamento 

da fenda ao patch original, e na FIG. 6.10(c), dois laços, referentes à fenda e ao acoplamento 

devido aos parasitas. A resposta da FIG. 6.10(a) não apresenta laços. Os laços estão dentro do 

círculo de perda de retorno melhor que 10 dB (VSWR ≤ 2). 

 

 
FIG. 6.9 – Comparação dos resultados de S11 das três antenas de microfita projetadas. 

 

 

FIG. 6.10 – Comparação das cartas de Smith de impedância para as três antenas projetadas:  

(a) antena simples, (b) antena somente com fenda em losango, (c) antena com fenda em 

losango e patches parasitas. O círculo central corresponde a 10 dB de perda de retorno. 

 

 A simulação dos diagramas de irradiação foi feita de acordo com as orientações do 

sistema de coordenadas x-y-z mostrada na FIG. 2.14, onde os ângulos θ e  obedecem ao 
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sistema esférico de coordenadas. Fazendo a correspondência com as antenas simuladas, o eixo 

perpendicular ao plano da antena é o eixo z, como mostrado na FIG. 6.11. 

 
FIG. 6.11 – Sistema de coordenadas adotado na simulação dos diagramas de irradiação. 

  

 A FIG. 6.12 mostra os resultados das simulações no CST para os diagramas de 

diretividade da antena modificada somente com a fenda em losango em elevação. São 

mostrados os diagramas em três frequências dentro da banda de trabalho: 2,37 GHz, 2,45 

GHz e 2,5 GHz. A FIG. 6.13 mostra os diagramas em azimute. 

 

 
FIG. 6.12 – Diagramas de irradiação de elevação (variação de θ) da antena com fenda em 

losango para as frequências de 2,37 GHz, 2,45 GHz e 2,5 GHz. 
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FIG. 6.13 – Diagramas de irradiação de azimute (variação de ) da antena com fenda em 

losango para as frequências 2,37 GHz, 2,45 GHz e 2,5 GHz com θ = 90°. 

 Pode-se notar que os diagramas de irradiação em elevação e em azimute da antena 

mantiveram-se estáveis por toda a banda de trabalho. Isso significa que a direção, a 

intensidade de máxima irradiação e, ainda, a largura do feixe de meia potência são 

praticamente os mesmos para as diferentes frequências de operação. Para essa antena, a 

largura de meia potência em azimute é de, aproximadamente, 125° e a direção de máximo em 

215°, apresentando um comportamento quase omnidirecional. No plano de elevação, a largura 

de meia potência é de aproximadamente 93° com direção de máximo em 0°. 

 A FIG. 6.14 mostra os resultados das simulações para os diagramas de irradiação de 

diretividade da antena modificada com a fenda em losango e com os patches parasitas em 

elevação. São mostrados os diagramas de três frequências dentro da banda de trabalho: 

2,37GHz, 2,45 GHz e 2,5 GHz. A FIG. 6.15 mostra os diagramas em azimute. 

 
FIG. 6.14 – Diagramas de irradiação de elevação (variação de θ) da antena com fenda em 

losango e patches parasitas para as frequências de 2,37 GHz, 2,45 GHz e 2,5 GHz. 
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FIG. 6.15 – Diagramas de irradiação de azimute (variação de ϕ) da antena com fenda em 

losango e patches parasitas para as frequências 2,37 GHz, 2,45 GHz e 2,5 GHz com θ = 90°. 

 

 Mais uma vez, pode-se notar a estabilidade dos diagramas de irradiação, dessa vez para a 

antena com os patches parasitas adicionados. Para essa antena, observou-se uma largura de 

feixe de meia potência de 70° com direção de máximo em 200° para o plano de azimute, 

apresentando também um comportamento quase omnidirecional. No plano de elevação, tem-

se uma largura de feixe de meia potência de 95° com direção de máximo em 0°. 

6.2 MONTAGEM DAS ANTENAS 

 

 Protótipos das antenas projetadas foram montados em laboratório, para fins de 

comparação e validação dos resultados simulados.  

 As antenas foram fabricadas no Laboratório de Máquinas Elétricas do IME, onde se 

utilizou uma máquina LPKF Protomat® S42, um sistema compacto que provê precisão e 

desempenho na fresagem de placas de circuito impresso. A FIG. 6.16 ilustra esta máquina. 

 Para fins de comparação, uma antena patch simples foi confeccionada, mostrada na FIG. 

6.17. Pela menor complexidade de fabricação foi fabricada uma antena com alimentação 

microstrip em uma só camada que, como demonstrado por simulação, apresenta resultados 

similares à antena em dupla camada. 
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FIG. 6.16 – LPKF Protomat® S42 utilizada na confecção da antenas deste trabalho. 

 

 
FIG. 6.17 – Antena patch circular confeccionada no laboratório. 

 A FIG. 6.18 mostra as vistas superior (camada com o patch circular) e inferior (camada 

com a linha microstrip de alimentação) da antena com a fenda em losango. Na FIG. 6.19 tem-

se a camada intermediária, onde se encontra o plano de terra com a abertura de passagem do 

pino de conexão da alimentação. 

 
FIG. 6.18 – Vistas superior e inferior da antena circular com fenda em losango montada em 

laboratório.  
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FIG. 6.19 – Plano de terra da antena com fenda em losango. Destaca-se a abertura para isolar 

o pino de conexão do plano de terra. 

  

 As FIG. 6.20 e FIG. 6.21 mostram respectivamente as vistas superior e inferior, dessa vez 

para antena com a fenda em losango e parasitas. 

 
FIG. 6.20 – Vista superior da antena circular com fenda em losango e dois patches parasitas 

acoplados por espaçamento montada em laboratório. 

 

 
FIG. 6.21 – Vista inferior da linha de alimentação da antena circular com fenda em losango e 

patches parasitas montada em laboratório. 
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 Em ambas as configurações, o pino utilizado é um trecho de fio de 1,5 mm de diâmetro. 

As duas camadas das antenas foram coladas para tornar o plano de terra comum. Para isso, 

fez-se uso de cola epóxi condutora, conhecida pela forte adesão, resistência a produtos 

químicos e capacidade de operação em altas temperaturas. Após a confecção das antenas, um 

conector SMA de 50Ω foi soldado à linha de alimentação das antenas. 

 

6.3 TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 As antenas fabricadas foram medidas no analisador de redes E5070B da Agilent 

Technologies, disponível no Laboratório de Micro-ondas do IME. 

 O resultado mostrado na FIG. 6.22 é referente ao S11 medido da antena patch circular 

simples comparado com o resultado simulado. Observa-se um deslocamento da frequência de 

projeto de 2,45GHz para 2,57GHz. Entretanto, o comportamento da curva medida é muito 

similar ao simulado. Este deslocamento de frequência é explicado ainda neste tópico. 

 
FIG. 6.22 – Comparação dos resultados simulado e medido para a antena patch circular 

simples. 

  

 A FIG. 6.23 mostra a comparação do resultado simulado e do medido para a antena 

somente com a fenda em losango. 
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FIG. 6.23 – Comparação de resultados simulado e medido para antena modificada somente 

com fenda em losango. 

 

 Observa-se que o resultado medido não reproduz exatamente o simulado, tendo ocorrido 

um deslocamento em frequência para a direita do gráfico (para frequências superiores). Além 

disso, alguns pontos do gráfico medido estão com valores de perda de retorno inferiores a 

10dB. 

 O deslocamento de frequência é de 3,67% em relação à frequência central. Análises 

através de simulações no CST indicaram que isto provavelmente se deve ao valor incorreto da 

constante dielétrica da fibra de vidro utilizada no projeto, como mostrado posteriormente. 

Ressalta-se que esse material é de baixo custo e não há garantia em relação à manutenção de 

um valor preciso de permissividade por parte do fabricante. Vale ressaltar ainda que, 

geralmente, a permissividade elétrica de um material varia com frequência e que, para a fibra 

de vidro, perdas começam a ser críticas na frequência de projeto, o que também contribui para 

a divergência dos resultados. Notou-se, através das simulações, que pequenas diferenças em 

torno de 4,36 já são suficientes para gerar um deslocamento em frequência no resultado final. 

 Apesar dessas considerações, a largura de banda da antena produzida é de 10% 

aproximadamente, correspondendo à faixa de 2,40 a 2,68 GHz. 

 A FIG. 6.24 mostra a comparação dos resultados simulado e medido para a antena com a 

fenda em losango e patches parasitas. 
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FIG. 6.24 – Comparação de resultados simulado e medido para antena modificada com fenda 

em losango e patches parasitas. 

  

 O deslocamento em frequência também foi observado para essa antena, possivelmente 

devido ao valor da constante dielétrica não ser precisamente o mesmo utilizado na simulação. 

Percebe-se, também, que a terceira ressonância obtida nas simulações não aparece no 

resultado medido. Além disso, de forma mais crítica, a perda de retorno na banda resultante 

da antena confeccionada não atingiu os 10dB desejados na faixa do projeto. Tais problemas 

podem estar relacionados, além do mencionado em relação à constante dielétrica, às perdas da 

fibra de vidro e às condições de produção da antena no IME, que não são ideais. 

 Na avaliação do deslocamento em frequência observado para as antenas produzidas, foi 

feita uma análise através de simulações onde se variou o valor da constante dielétrica do 

substrato de forma a se obter o correspondente 휀𝑟 do resultado alcançado na prática. A FIG. 

6.25 mostra o resultado da análise para a antena patch circular simples, de onde se pode 

concluir que o valor correto da constante dielétrica do material utilizado no protótipo era em 

torno de 3,88. Resultados similares foram obtidos para as antenas modificadas. 

 O resultado da FIG. 6.25, dessa forma, indica fortemente que o deslocamento em 

frequência das medidas das antenas teve como causa principal o uso de um valor incorreto 

para a constante dielétrica da fibra utilizada. 
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FIG. 6.25 – Resposta de S11 da antena com patch circular simples em função da variação da 

constante dielétrica (휀𝑟) do substrato utilizado no projeto das antenas. 

  

 Para a primeira antena modificada (com fenda em losango), observou-se, em simulações 

no CST, que para se obter o valor medido, além da alteração da constante dielétrica (como 

causa principal), também ocorreu uma alteração na impedância da porta da antena, de 50 Ω 

(valor de projeto) para 60 Ω. Essa diferença de impedância se deu, provavelmente, pelas 

perdas do material, além de possíveis imperfeições na colagem das duas camadas e na 

soldagem do conector. A comparação dos resultados simulado com as correções da constante 

dielétrica e da impedância e medido desta antena é mostrada na FIG. 6.26. 

 
FIG. 6.26 – Comparação de resultados de S11 medido e simulado com correções para a 

antena modificada com fenda em losango. 



148 

 

 Para a antena modificada com fenda em losango e patches parasitas, observa-se a 

comparação na FIG. 6.27. Por essa antena ser mais complexa, as perdas influenciam mais nos 

resultados. Na figura, os resultados simulados correspondem a uma impedância da porta da 

antena de 35 Ω, com um substrato de constante dielétrica de 3,88. 

 
FIG. 6.27 – Comparação de resultados de S11 medido e simulado com correções para a 

antena modificada com fenda em losango e patches parasitas. 

 Vale ainda ressaltar que as medidas das antenas foram feitas no Laboratório de Micro-

ondas do IME, onde há paredes, equipamentos e armários metálicos que podem produzir 

reflexões e causar erros nas medidas. 

 Duas possíveis soluções poderiam ter sido dadas aos problemas encontrados: usar um 

dielétrico com especificações precisas e realizar medidas em uma câmara anecóica. 

 De fato, houve uma tentativa de se usar os substratos Rogers® disponíveis no laboratório. 

Contudo, por serem substratos antigos e por não terem sido armazenados adequadamente, os 

mesmos apresentavam amassaduras e ondulações em suas superfícies. A tentativa de produzir 

as antenas neste substrato com a máquina LPKF mostrou-se inviável, pois as camadas de 

metal do substrato eram fresadas irregularmente pela máquina, o que impedia que se 

reproduzisse uma antena com um perfil bem definido. 

 Pelo motivo exposto e pela inexistência do rigor de se produzir uma antena com 

especificações bem definidas, optou-se por manter os protótipos confeccionados como prova 

de conceito do objeto de estudo desta dissertação.  
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 Nos estudos de caso deste capítulo, fica evidente que a combinação de duas ou mais 

técnicas distintas de alargamento de banda pode configurar-se como uma boa alternativa para 

aumentar a banda de antenas elementares, como comprovado nos resultados simulados no 

CST e obtidos na prática. Neste contexto, novas antenas podem ser produzidas, como no caso 

da antena patch circular com fenda e elementos parasitas apresentada neste trabalho. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho teve como objetivo principal a aplicação de técnicas de alargamento 

de banda em antenas de microfita. Um estudo inicial permitiu a identificação das diversas 

técnicas existentes na literatura e em que cenário cada uma poderia ser melhor aplicada. Tais 

técnicas serviram de base para o desenvolvimento de todo o trabalho. 

 A antena de microfita foi o objeto de estudo diante da grande evidência desse tipo de 

irradiador em aplicações atuais, tanto no âmbito civil quanto militar, sendo, também, pouco 

documentada no Brasil. O presente trabalho contribui para o registro dessa tecnologia em 

nível nacional.  

 Foi identificado que esse tipo de antena, apesar de tantas vantagens, possui uma limitação 

básica que impede a sua aplicação aos sistemas de comunicações atuais: sua inerente banda 

estreita. Entretanto, verificou-se que, com as técnicas de alargamento de banda estudadas, este 

problema pode ser contornado, transformando a antena de microfita em um bom irradiador 

também em banda larga. 

 Diante da complexidade matemática na análise das antenas, tendo que resolver as 

equações integrais analiticamente, o estudo foi amparado pelo auxílio computacional do 

aplicativo CST Studio Suite®, um software consolidado na comunidade de engenharia de 

antenas. 

 No decurso do trabalho foi feito um estudo detalhado das principais técnicas de 

alargamento de banda em antenas de microfita, sendo também apresentadas aquelas antenas 

inerentemente de banda larga que utilizam tecnologia microstrip. As técnicas foram, então, 

agrupadas e seus princípios de operação discutidos para servirem de base e condição inicial 

para o desenvolvimento de novos modelos de antenas em banda larga. 

 Estudos de casos comprovaram através de simulação computacional a eficácia das 

técnicas em cada cenário. No contexto do trabalho também foi sugerida a técnica do 

escalonamento em frequência para aproveitamento de antenas de banda larga existentes na 

literatura, para seu uso em frequências diferentes daquelas em que foram originalmente 

projetadas. 
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 Como parte do trabalho desta dissertação, foram desenvolvidos protótipos de antenas em 

que foram aplicadas técnicas de alargamento de banda em uma antena patch de banda estreita. 

Numa das antenas foram aplicadas duas técnicas distintas simultaneamente, trazendo um caso 

novo em que foram aplicadas as técnicas de inserção de fenda juntamente com patches 

parasitas. Os resultados obtidos em simulação tiveram sucesso, tanto em relação à perda de 

retorno quanto em relação aos diagramas de irradiação. Pela análise de perda de retorno, 

constatou-se um alargamento da banda de 1,29% para até 10,38%. Os diagramas de irradiação 

se mostraram estáveis por toda a banda de operação das antenas, não demonstrando alteração 

em sua direção de irradiação. 

 Na fase de implementação física do protótipo, os resultados da simulação não foram 

perfeitamente reproduzidos. O efeito de alargamento de banda foi observado, de fato, mas as 

antenas testadas apresentaram um deslocamento em frequência, para valores superiores à 

frequência central de projeto. Tal deslocamento foi justificado pela qualidade do substrato 

utilizado no projeto, fato este evidenciado pelas curvas na análise de sua constante dielétrica, 

além das perdas, que alteram a impedância de entrada da antena. 

 Como saldo final, o objetivo de aplicação de técnicas de alargamento de banda em 

antenas de microfita foi atingido com êxito, fato evidenciado pelas respostas das simulações 

realizadas e pelos resultados práticos obtidos. Com as técnicas e a metodologia apresentadas, 

espera-se que um projetista possa avaliar as condições de aplicação e limitações de seu 

projeto e realizar alterações dirigidas e orientadas ao aumento de banda de uma antena de 

microfita em função de suas necessidades. 

 Como trabalhos futuros, propõe-se: 

 A análise da variação dos diagramas de irradiação com cada tipo específico de fenda 

utilizada para alargamento de banda de antenas de microfita; 

 O desenvolvimento de equações empíricas de projeto de antenas de microfita com 

fendas; 

 Um estudo da possibilidade de se utilizar antenas de microfita de banda larga em 

sistemas de DF (do ingl. direction finding). 

 A aplicação das técnicas de alargamento de banda em antenas de microfita de 

polarização circular. 
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9.1 APÊNDICE 1: FORMULÁRIO PARA ANTENAS DE MICROFITA 

 

9.1.1 ANTENA PATCH RETANGULAR COM ALIMENTAÇÃO POR LINHA 

MICROSTRIP 

 

 A FIG. 9.1 representa uma antena patch retangular. 

 

 
FIG. 9.1 – Comprimentos físico e efetivo de uma antena patch retangular (BALANIS, 2009). 

  

 Os dados iniciais para o projeto são: permissividade elétrica relativa do substrato (휀𝑟); 

espessura do substrato (h) e frequência de ressonância (𝑓0) em Hz. O projeto consiste nos 

seguintes passos: 

a) Determinar a largura (W) do patch  (BALANIS, 2009; VOLAKIS, 2007) 

𝑊 =
𝑐

2𝑓0

√
2

휀𝑟 + 1
 

 

(9.1) 

  

onde c é a velocidade da luz no espaço livre. 

b) Determinar a constante dielétrica efetiva do meio (휀𝑒𝑓) (BALANIS, 2009) 

 

휀𝑒𝑓 =
휀𝑟 + 1

2
+

휀𝑟 − 1

2
[1 + 12

ℎ

𝑊
]

−1/2

 

 

 

(9.2) 
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c) Determinar a extensão de comprimento a ser compensado ∆𝐿 devido aos efeitos de 

borda (BALANIS, 2009; VOLAKIS, 2007) 

 

∆𝐿

ℎ
= 0,412

(휀𝑒𝑓 + 0,3) (
𝑊
ℎ

+ 0,264)

(휀𝑒𝑓 − 0,258) (
𝑊
ℎ

+ 0,8)
 

 

 

(9.3) 

  

d) Determinar o comprimento (L) do patch (BALANIS, 2009; GARG et al., 2001 

VOLAKIS, 2007) 

𝐿 =
𝑐

2𝑓0√휀𝑒𝑓

− 2∆𝐿 
 

(9.4) 

  

e) Calcular a resistência de irradiação (𝑅𝑟) na frequência de ressonância (DIOGO, 2011) 

 

𝑅𝑟 = 90 (
휀𝑟

2

휀𝑟 − 1
) (

𝐿

𝑊
)

2

 

 

(9.5) 

  

 Na maioria dos casos, 𝑅𝑟 é diferente da impedância característica 𝑍0 do sistema ligado à 

antena. Para garantir a máxima transferência de potência, é necessária uma adaptação onde 

pode ser utilizada uma linha de um quarto de onda entre a linha de transmissão com 

impedância 𝑍0 e a entrada da antena, como mostra a FIG. 9.2 (DIOGO, 2011). 

 

 
FIG. 9.2 – Adaptação para casamento de impedância utilizando linha de um quarto de onda. 

 

 A impedância característica da linha de 𝜆 4⁄  é determinada pela equação 

𝑍𝜆 4⁄ = √𝑅𝑟𝑍0 (9.6) 

 Outro método de cálculo da resistência de irradiação é encontrado em GARG et al. 

(2001): 
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 Para ℎ ≤ 0,03𝜆0 e 휀𝑟 ≤ 10 

𝑅𝑟 = 휀𝑒𝑓

𝑍0
2

120𝐼2
 (9.7)  

onde, para 휀𝑟 ≤ 5, 

𝐼2 = (𝑘0ℎ)² [0,53 − 0,03795 (
𝑘0𝑊

2
)

2

− 0,03553/휀𝑒𝑓] (9.8) 

e, para 5 < 휀𝑟 ≤ 10, 

𝐼2 = 𝐼𝐿 𝐼1⁄  (9.9) 

 

𝐼1 = (휀𝑟 − 1)(1,29 − 3,57ℎ√휀𝑟/𝜆0)/9 (9.10) 

 

𝐼𝐿 = (𝑘0ℎ)² {1,3 −
4

(3휀𝑟)
+

0,53

휀𝑟
2

− (
𝑘0𝑊

2
)

2

[0,08856 −
0,08856

휀𝑟
+

0,03795

휀𝑟
2

]

− [0,248714 −
0,373071

휀𝑟
+

0,159887

휀𝑟
2

] /휀𝑟} 

(9.11) 

f) Calcular a largura da linha microstrip de alimentação (GARG et al., 2001). 

 Para 𝑍0√휀𝑒𝑓 > 89,91: 

𝑊

ℎ
=

8 exp (𝐴)

exp(2𝐴) − 2
 (9.12) 

 Para 𝑍0√휀𝑒𝑓 ≤ 89,91: 

𝑊

ℎ
=

2

𝜋
{𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +

휀𝑟 − 1

2휀𝑟
[ln(𝐵 − 1) + 0,39 −

0,61

휀𝑟
]} (9.13) 

onde 

𝐴 =
𝑍0

60
{
휀𝑟 + 1

2
}

1/2

+
휀𝑟 − 1

휀𝑟 + 1
{0,23 +

0,11

휀𝑟
} (9.14) 

e 

𝐵 =
60𝜋²

𝑍0√휀𝑟

 (9.15) 
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9.1.2 ANTENA PATCH RETANGULAR COM LINHA DE ALIMENTAÇÃO 

INDENTADA DE MICROFITA 

 MÉTODO I (MATIN e SAYEED, 2010) 

 A FIG. 9.3 representa a geometria da antena patch com linha de alimentação indentada de 

microfita (do ingl. inset-fed patch antena). 

 

 
FIG. 9.3 – Geometria da antena patch com linha de alimentação de microfita indentada 

(MATIN e SAYEED, 2010). 

 

 Os dados iniciais para o projeto são: permissividade elétrica relativa do substrato (휀𝑟); 

espessura do substrato (h) e frequência de ressonância (𝑓0) em Hz.  

 A espessura h do substrato deve obedecer a seguinte regra prática: 

ℎ ≥ 0,06
𝜆0

√휀𝑟

 (9.16) 

a) Calcular a largura (Wp) do patch 

𝑊𝑝 =
𝑐

2𝑓0

√
2

휀𝑟 + 1
 (9.17) 

b) Determinar a constante dielétrica efetiva do meio (휀𝑟) 

휀𝑒𝑓 =
휀𝑟 + 1

2
+

휀𝑟 − 1

2
[1 + 12

ℎ

𝑊
]

−1/2

𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑊𝑝

ℎ
> 1 (9.18) 
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c) Determinar a extensão de comprimento ∆𝐿 (devido aos efeitos de borda) 

∆𝐿

ℎ
= 0,412

(휀𝑒𝑓 + 0,3) (
𝑊𝑝

ℎ
+ 0,264)

(휀𝑒𝑓 − 0,258) (
𝑊𝑝

ℎ
+ 0,8)

 (9.19) 

d) Determinar o comprimento (𝐿𝑝) do patch 

𝐿𝑝 =
𝑐

2𝑓0√휀𝑒𝑓

− 2∆𝐿 
(9.20) 

e) Calcular a largura g (em mm) do espaçamento  

𝑔 =
𝑐(103)

√2휀𝑒𝑓

4,65 × 10−12

𝑓0(10−9)
 (9.21) 

f) Calcular o valor de 𝑍0 ou d 

𝑍0 = 𝑅𝑖𝑛 cos2 (
𝜋

𝐿𝑝
𝑑) (9.22) 

 onde 𝑍0 é a impedância característica da linha de alimentação. A resistência de entrada 

ressonante 𝑅𝑖𝑛 quando o patch é alimentado em uma borda irradiante é calculada por 

𝑅𝑖𝑛 =
1

2(𝐺1 + 𝐺12)
 (9.23) 

 onde 

𝐺1 =
1

120𝜋2
∫ [

sin (
𝑘0𝑊𝑝

2 cos 𝜃)

cos 𝜃
]

2

sin3 𝜃 𝑑𝜃

𝜋

0

 (9.24) 

𝐺12 =
1

120𝜋2
∫ [

sin (
𝑘0𝑊𝑝

2 cos 𝜃)

cos 𝜃
]

2

𝐽0(𝑘0𝐿𝑝 sin 𝜃) sin3 𝜃 𝑑𝜃

𝜋

0

 (9.25) 
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 MÉTODO II 

 Os dados iniciais necessários ao projeto são os mesmos anteriores.  

 O comprimento 𝐿𝑝 do patch calculado como explicado na seção anterior. Segundo 

KARA (1996), a largura 𝑊𝑝 necessária para obter um casamento de impedância em 50 Ω é 

dada por 

𝑊 = √ℎ𝜆𝑑[ln(𝜆𝑑 ℎ⁄ ) − 1] (9.26) 

onde, 𝜆𝑑 =
𝜆0

√𝜀𝑟
, com 𝜆0 o comprimento de onda no espaço livre. 

 KARA (1996) sugeriu uma expressão para d (vide FIG. 9.3) que não necessita da 

resistência de irradiação como descrito no Método I para a antena: 

𝑑 =
𝐿

2√휀𝑒𝑓(𝐿)
 (9.27) 

onde 

휀𝑒𝑓(𝐿) =
휀𝑟 + 1

2
+

휀𝑟 − 1

2
𝐹(𝐿 ℎ⁄ ) (9.28) 

com 

𝐹 (
𝛼

ℎ
) = {

(1 + 12ℎ/𝛼)−1/2 + 0,04(1 − 𝛼/ℎ)²       𝛼 ℎ ≤ 1⁄

(1 + 12ℎ/𝛼)−1/2                                          𝛼 ℎ ≥ 1⁄
 (9.29) 

 

9.1.4 ANTENA PATCH RETANGULAR COM ALIMENTAÇÃO COAXIAL 

 Considere uma antena patch retangular com alimentação coaxial como na FIG. 3.7. O 

procedimento de projeto desta antena (cálculo de L e W) é o mesmo para uma antena 

alimentada com linha microstrip descrito na seção 9.1.1. Altera-se somente o cálculo da 

posição de alimentação em relação à borda do patch, onde deve ser aplicado o condutor 

interno do conector. Este valor deve ser calculado pela EQ. (9.27). 
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9.1.5 ANTENA PATCH CIRCULAR COM ALIMENTAÇÃO COAXIAL 

 

 Considere a antena patch circular mostrada na FIG. 9.4. 

 

FIG. 9.4 – Geometria básica da antena patch circular (BALANIS, 2009). 

 Os dados iniciais para o projeto são: permissividade elétrica relativa do substrato (휀𝑟), 

espessura do substrato (h) e frequência de ressonância (𝑓0) em Hz. Os passos de projeto são os 

seguintes (BALANIS, 2009): 

a) Determinar o raio (a) do patch 

𝑎 =
𝐹

{1 +
2ℎ

𝜋휀𝑟𝐹 [ln (
𝜋𝐹
2ℎ

) + 1,7726]}
1/2

 
(9.30) 

 onde 

𝐹 =
8,791 × 109

𝑓0√휀𝑟

 (9.31) 

 b) Determinar a posição de alimentação em relação à borda do patch, fazendo analogia à 

EQ. (9.27) desenvolvida para o patch retangular, a qual deve ser calculada por 

𝑑 =
2𝑎

2√휀𝑒𝑓(2𝑎)
 (9.32) 

onde se calcula 휀𝑒𝑓(2𝑎) substituindo nas EQ. (9.28) e EQ. (9.29) L pelo diâmetro 2a. 

 

9.1.6 ANTENA PATCH CIRCULAR COM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE MICROFITA 

INDENTADA 

 

 A FIG. 9.5 mostra uma antena patch circular com linha de alimentação indentada. 
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FIG. 9.5 – Antena patch circular com linha de alimentação de microfita indentada 

(ANTENNA MAGUS, 2013) 

 Para esta configuração, segue-se o mesmo procedimento adotado para a alimentação 

coaxial da seção anterior, atentando-se para o cálculo da largura da linha microstrip de 

alimentação através das EQ. (9.12) a EQ. (9.15). A distância entre a linha e o patch (g) 

(análoga À FIG. 9.3 para caso de antena retangular) pode ser estimada pela EQ. (9.21). 

 

 

9.1.7 ANTENA PATCH RETANGULAR COM FENDA EM U 

 

 A FIG. 9.6 mostra a geometria de uma antena patch retangular com fenda em U. O 

procedimento é reproduzido de VOLAKIS (2007): 

a) Especificar a frequência central e a largura de banda para VSWR de 2:1. Aproximar a 

frequência central como 𝑓𝑟𝑒𝑠3 e as frequências inferior e superior limites da banda por 

𝑓𝑟𝑒𝑠2 e 𝑓𝑟𝑒𝑠4, respectivamente. 

b) Selecionar um substrato com permissividade 휀𝑟 e uma espessura ℎ. Existe um limite 

inferior para ℎ em que a operação em banda larga é improvável. Portanto, a espessura 

e permissividade devem satisfazer à seguinte regra prática derivada da literatura e de 

estudos de parametrização: 

ℎ ≥ 0,06
𝜆𝑟𝑒𝑠3(𝑎𝑟)

√휀𝑟

 (9.33) 
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FIG. 9.6 – Geometria da antena patch retangular com fenda em U (VOLAKIS, 2007). 

 

c) Estimar a quantidade 𝐵 + 2∆𝐵: 

𝐵 + 2∆𝐵 =
𝑐

2𝑓𝑟𝑒𝑠3√휀𝑟

 (9.34) 

d) Calcular 𝐴: 

𝐴 = 1,5(𝐵 + 2∆𝐵) (9.35) 

e) Calcular 휀𝑒𝑓 e 2∆𝐵 utilizando as fórmulas tradicionais: 

휀𝑒𝑓 =
휀𝑟 + 1

2
+

휀𝑟 − 1

2
[1 + 12

ℎ

𝐴
]

−1/2

 (9.36) 

 

2∆𝐵 = 0,824ℎ
(휀𝑒𝑓 + 0,3) (

𝐴
ℎ

+ 0,262)

(휀𝑒𝑓 − 0,258) (
𝐴
ℎ

+ 0,813)
 (9.37) 
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f) Calcular novamente o valor de 𝐵: 

𝐵 =
𝑐

2𝑓𝑟𝑒𝑠3√휀𝑟

− 2∆𝐵 (9.38) 

g) Selecionar um valor inicial de espessura da ranhura utilizando as fórmulas práticas a 

seguir: 

𝐸 = 𝐹 =
𝜆𝑟𝑒𝑠3(𝑎𝑟)

60
 (9.39) 

h) Calcular D: 

𝐷 =
𝑐

𝑓𝑟𝑒𝑠2√휀𝑟

− 2(𝐵 + 2∆𝐵 − 𝐸) (9.40) 

i) Selecionar C tal que: 

𝐶

𝐴
≥ 0,3   𝑒   

𝐶

𝐷
≥ 0,75 (9.41) 

j) Calcular a permissividade efetiva e o comprimento efetivo de extensão do pseudo-

patch da quarta ressonância com largura efetiva de 𝐷 − 2𝐹: 

휀𝑒𝑓(𝑝𝑝) =
휀𝑟 + 1

2
+

휀𝑟 − 1

2
[1 + 12

ℎ

𝐷 − 2𝐹
]

−1/2

 (9.42) 

2∆𝐵−𝐸−𝐹= 0,824ℎ
(휀𝑒𝑓(𝑝𝑝) + 0,3) (

𝐷 − 2𝐹
ℎ

+ 0,262)

(휀𝑒𝑓(𝑝𝑝) − 0,258) (
𝐷 − 2𝐹

ℎ
+ 0,813)

 (9.43) 

k) Calcular  𝐻: 

𝐻 = 𝐵 − 𝐸 + 2∆𝐵−𝐸−𝐹 −
1

√휀𝑒𝑓(𝑝𝑝)

[
𝑐

𝑓𝑟𝑒𝑠4
− (2𝐶 + 𝐷)] (9.44) 

l) Verificar se a soma 𝐶 + 𝐸 + 𝐻 é menor que 𝐵. Se não, ajustar 𝐶, alterando o valor no 

passo (i) e o valor de H até o projeto ser fisicamente realizável. 

 

 


