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RESUMO 

 O projeto de antenas de banda larga pode ser realizado a partir de três abordagens 

diferentes: domínio do tempo, domínio da freqüência e método de expansão por 

singularidades. Além disso, diferentes técnicas de adequação da antena podem ser utilizadas 

para operação em banda larga, tais como: modificação na estrutura da antena, carregamento 

resistivo, chaveamento, utilização de elementos parasitas e estruturas de casamento. 

 O presente texto tem como objetivos: analisar as diferentes técnicas de projeto de antenas 

de banda larga, as técnicas utilizadas para adequação da antena para operação em banda larga 

e os tipos de antenas utilizadas em banda larga; apresentar uma metodologia de projeto de 

antena de banda larga cujos conceitos possam ser aplicados na faixa de VHF; e implementar 

um protótipo de antena para validar os conceitos empregados. 

 O método no domínio da freqüência é empregado neste trabalho para o projeto de uma 

antena de banda larga. Tendo-se como partida a faixa de UWB, onde os conhecimentos estão 

mais desenvolvidos, usa-se uma antena monopolo carregada com elementos parasitas com 

potencial para aplicação em VHF. A antena é então projetada para a faixa de 6 a 16 GHz, 

sendo posteriormente escalonada para operação em freqüências mais baixas. O protótipo 

construído para a faixa de 1,4 a 4 GHz apresentou bons resultados, o que valida a técnica 

empregada. Aspectos positivos e negativos do uso desta técnica são discutidos ao longo do 

trabalho. 

  



24 

ABSTRACT 

 The design of broadband antennas can be dealt with three different approaches: time 

domain, frequency domain and singularity expansion. Moreover, different methods to achieve 

broadband behavior can be used in the design of those antennas, such as: modification on the 

shape of the antenna, resistive loading, switching, and parasitic elements loading. 

 This work aims at: the analysis of different approaches for broadband antenna design, and 

techniques to achieve broadband behavior; the use of an antenna design technique which 

could be applied to VHF; and the design and implementation of a prototype antenna to 

validate the mentioned concepts. 

 The frequency domain approach is applied in this work to design a broadband antenna. 

The UWB spectrum is used as an initial mark, where the broadband development concepts are 

currently focused. A monopole antenna loaded with parasitic elements with potential 

applications to the VHF band was the case study. Thus, the antenna was designed to operate 

from 6 to 16 GHz, and scaled afterwards to lower bands. The antenna was designed to operate 

from 1,4 to 4 GHz, whose prototype presented satisfactory responses, validating the applied 

technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A presente dissertação tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de 

projeto e um modelo de antena de banda larga para a faixa de VHF. Tal desafio se fez 

necessário devido aos interesses específicos do Exército Brasileiro e às dificuldades inerentes 

ao projeto de antenas com tais características em VHF, as quais assumem grandes dimensões, 

o que se torna um entrave para a produção de protótipos para pesquisas acadêmicas e para o 

desenvolvimento de antenas comerciais. 

 A aplicação de antenas aos sistemas de banda larga é de interesse direto do Exército. O 

avanço no projeto de um Rádio Definido por Software para a faixa de VHF que esteja de 

acordo com as necessidades de integração e expansão das comunicações móveis dentro da 

Instituição apresenta grandes desafios. Entre eles, está a implementação de uma antena que 

possua uma resposta adequada em todas as faixas de freqüências dos serviços de 

comunicações da Força. 

O estudo realizado apresenta uma análise comparativa das técnicas de projeto de antenas 

de banda larga e propõe um modelo aplicável à faixa de VHF, com base nos recursos 

disponíveis e limitações da tecnologia atual. Dentro deste contexto, é possível identificar os 

seguintes objetivos específicos para o trabalho: 

- Análise das técnicas de projeto de antenas de banda larga; 

- Análise dos tipos de antenas de banda larga existentes na literatura aberta; 

- Proposta de um modelo de antena de banda larga que possa operar em VHF; 

- Projeto, montagem e testes de um protótipo. 

 No decorrer do estudo, uma nova configuração de antena, até então não explorada pela 

comunidade científico-acadêmica, e uma antena baseada no modelo proposto por KANG 

(2007) são analisadas. Protótipos das duas configurações são construídos e testados, e seus 

desempenhos são comparados. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Antenas de banda larga podem ser projetadas usando-se basicamente três técnicas: a do 

domínio da freqüência, a do domínio do tempo; e através de expansão por singularidades 

(SEM). 

A técnica de projeto no domínio da freqüência é a mais utilizada. BALANIS (2005) aplica 

o conceito no projeto das mais diversas configurações de antenas, levando-se em conta os 

parâmetros e as especificações de projeto de uma antena de banda larga. 

O projeto de uma antena no domínio do tempo pode ser efetuado a partir de diversos 

parâmetros. LAMENSDORF e SUSMAN (1994) enumeram alguns deles, tais como: fator de 

fidelidade e eficiência. 

O SEM, inicialmente proposto por BAUM (1986), surgiu da observação de que a resposta 

transiente de uma antena é composta por uma soma de harmônicos senoidais evanescentes, 

que no plano-s são representados por pólos. Com isso, a caracterização da antena a partir de 

cortes de ramificação, zeros e pólos em tal plano permite que parâmetros normalmente 

utilizados em projetos nos domínios do tempo e da freqüência sejam utilizados 

concomitantemente no projeto. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 No Capítulo 2, desenvolve-se o conceito das técnicas utilizadas no projeto de antenas de 

banda larga, bem como as técnicas que são utilizadas para adequação da resposta de uma 

antena para operação em banda larga. Também são apresentados os principais softwares de 

simulação de antenas disponíveis no mercado e no meio acadêmico, assim como os tipos de 

configurações de antenas mais utilizadas em aplicações de banda larga. A escolha da antena a 

ser considerada no projeto é feita no final do capítulo. 
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 O Capítulo 3 é destinado ao detalhamento das especificações de projeto das antenas a 

serem fabricadas, assim como o projeto propriamente dito das antenas e a análise das 

modificações em suas estruturas. 

 Os detalhes da montagem dos protótipos das antenas são apresentados no Capítulo 4. 

 Por fim, no Capítulo 5, as conclusões são apresentadas com relação ao desenvolvimento 

do esforço de pesquisa, reforçando as contribuições científicas do trabalho, apontando-se 

pontos negativos e positivos dos projetos desenvolvidos no Capítulo 3, assim como propostas 

para trabalhos futuros. 

 Definições dos principais parâmetros relacionados a antenas e considerações acerca da 

caracterização de antenas são apresentadas no Apêndice 1. 

 Os Apêndices 2 e 3 discorrem sobre as condições para a caracterização de antenas e 

medidas em antenas, respectivamente.  
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2 FUNDAMENTOS PARA O PROJETO DE ANTENAS DE BANDA LARGA 

 O conceito de antenas de banda larga não é recente. O primeiro transmissor em banda 

larga, por definição, foi o rádio de centelhamento baseado em pulsos (pulse-based Spark Gap 

radio), desenvolvido por Marconi no final do século XIX (POWELL, 2004). Este sistema foi 

utilizado por muitas décadas para transmitir o código Morse por ondas de rádio. Porém, em 

1924, tais rádios foram proibidos devido às fortes emissões e interferência em sistemas de 

rádio de banda estreita desenvolvidos no início do século XX. 

 O surgimento do osciloscópio lançado pela HP
1
 em 1962 possibilitou a análise da 

resposta ao impulso de circuitos na faixa de GHz, e impulsionou a geração de pulsos com 

duração de sub-nanosegundos. Contribuições relevantes foram conduzidas por RUMSEY 

(1957), que desenvolveu a teoria para o projeto de antenas independentes de freqüência, e 

ROSS (1968), que aplicou técnicas de medidas de impulso ao projeto de elementos radiantes 

de banda larga. 

 Atualmente, os estudos de antenas de banda larga estão concentrados principalmente na 

faixa de UWB, de 3,1 a 10,6 GHz, faixa esta destinada ao uso sem licença, alocada em 2004 

nos Estados Unidos pela FCC (Federal Communications Comission). O estudo de uma nova 

abordagem de técnica de projeto (SEM – Singularity Expansion Method) também está em 

pleno desenvolvimento. O trabalho inicial realizado por BAUM (1986) sugeriu a análise da 

resposta de uma antena a partir de pólos, zeros e cortes de ramificação no plano-s, da 

transformada de Laplace. Isto permite uma unificação de parâmetros dos projetos no domínio 

do tempo e no domínio da freqüência em uma única representação matemática da antena. 

                                                 

1
 Hewllet-Packard, Inc. (atualmente Agilent, Inc.). 
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2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LARGURA DE BANDA 

 O conceito de largura de banda de uma antena possui diversas definições na literatura. 

Mais recentemente, com a concentração dos estudos em sistemas UWB, este parâmetro 

obteve um significado mais amplo. ALLEN et al. (2006) define largura de banda como a faixa 

de freqüência na qual parâmetros como polarização, eficiência, diagrama de radiação, ganho 

ou perda de retorno possuem seu valor alterado em até 3 dB.  

 Como o objetivo deste trabalho não está relacionado exclusivamente ao estudo de antenas 

UWB, a largura de banda da antena será considerada como a faixa de freqüência na qual 10% 

ou menos da energia incidente na antena é refletida devido ao descasamento da impedância 

entre a linha de transmissão e a antena. Ou seja, a largura de banda de uma antena é definida 

neste trabalho como a faixa do espectro em que o coeficiente de reflexão (Γ) tem módulo 

menor que 0,316, ou equivalentemente, taxa de onda estacionária (TOE) menor que 1,92, ou 

perda de retorno da antena (RL) menor que -10 dB
2
.  

 A TAB. 2.1 mostra as condições que estes parâmetros devem obedecer na faixa de 

operação de uma antena. 

TAB. 2.1. Valores que Γ, RL e TOE devem manter dentro da faixa de operação de uma 

antena 

Parâmetro Valor dentro da faixa de operação 

Γ  

TOE  

RL  dB 

                                                 

2
  Para definição destes parâmetros, consulte COLLIN (1992). 
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 Considerando-se fi a freqüência inferior da banda, fs a freqüência superior e fc a 

freqüência central, define-se também largura de banda relativa (BWr) como: 

  (2.1) 

2.2 DEFINIÇÃO DE ANTENA DE BANDA LARGA 

 O conceito de banda larga é um pouco controverso. É comum encontrar diversas 

definições na literatura sobre o tema. Para sistemas UWB, uma antena deve possuir uma 

largura de banda superior a 500 MHz ou maior que 25%. Um dipolo, que opera em banda 

estreita, possui largura de banda de no máximo 10%.  

 Neste trabalho, uma antena será considerada de banda larga se a largura de banda for 

maior que 1 (uma) oitava, ou seja, a freqüência superior for maior que o dobro da inferior 

(BWr > 66,7%).  

2.3  TÉCNICAS DE PROJETO DE ANTENAS DE BANDA LARGA 

 Existem diversas formas de se projetar uma antena, porém, o primeiro passo é idêntico 

para todas: a definição da aplicação para qual a antena será projetada. Há grandes diferenças 

entre as características das antenas para cada operação. Por exemplo, uma antena utilizada em 

sistemas radar, onde diretividade elevada, alta freqüência de operação e transmissão de sinais 

pulsados de alta potência são requisitos primordiais, não é adequada para transmissão de 

sinais de televisão, que necessita de uma antena com baixa diretividade para transmissão de 

sinais com portadora CW em RF. 

 Com isso, pode-se dizer que as aplicações podem ser divididas em dois grandes grupos 

com relação ao tipo de sinal a ser transmitido: sinais pulsados, e sinais com portadora de RF 

constante. 
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 Os sinais com portadora de RF constante são aqueles em que a informação é modulada 

em um sinal permanentemente no tempo, enquanto houver o enlace de comunicações. 

Notoriamente, pode-se citar como exemplos de técnicas de modulação, entre outros: AM, FM, 

VSB, 16-QAM e QPSK. Exemplos de aplicações que utilizam sinais com portadora deste tipo 

são: sistema celular, comunicações móveis, radiodifusão, sistemas de TV, entre outros. 

 Os sinais pulsados são aqueles intermitentes no tempo, ou seja, com transmissão não 

contínua no tempo. Exemplos de aplicação são sistemas radar e sistemas de transmissão de 

dados de alta capacidade.  

 Tais diferenças de transmissão possuem um papel fundamental em como o projeto de 

uma antena banda larga deve ser conduzido. O projeto de antenas para sistemas que utilizam 

portadora contínua é normalmente realizado no domínio da freqüência, pois os valores dos 

parâmetros de caracterização da antena neste domínio devem variar muito pouco dentro da 

faixa, de forma que o sinal sofra pouca distorção.  

 No domínio do tempo, como discutido a seguir, os parâmetros descritores são utilizados 

para caracterizar a distorção que uma antena provoca nas transmissões de pulsos, sendo 

adequado para o projeto de antenas do segundo grupo. 

 Uma terceira alternativa de técnica de projeto, baseada no Método de Expansão por 

Singularidades (SEM - Singularity Expansion Method), permite, a partir de um conjunto de 

parâmetros, realizar a análise da antena nos domínios do tempo e da freqüência 

simultaneamente. Isto permite que a antena seja projetada com especificações próprias das 

duas técnicas de projeto anteriores. As três abordagens para projeto de antenas de banda larga 

são descritos a seguir. 

2.3.1 DOMÍNIO DO TEMPO 

 A abordagem da teoria de antenas no domínio do tempo proporciona um determinado 

nível de compreensão que não é óbvio na abordagem no domínio da freqüência. Com isso, a 

abordagem no domínio do tempo estipula novos critérios para o projeto e síntese de elementos 
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radiantes de banda larga, tais como o fator de fidelidade, ganho no domínio do tempo, entre 

outros (LAMENSDORF e SUSMAN, 1994). 

 Existem diversas técnicas de análise de antenas banda larga no domínio do tempo, entre 

elas: técnica da equação integral no espaço-tempo, técnica da melhoria da resposta ao 

impulso, espalhamento inverso, entre outras (BENNET e ROSS, 1978). Com o progresso da 

computação, a implementação numérica de tais técnicas, em especial a primeira, se tornou 

possível, tornando a análise mais precisa e eficiente. 

 O projeto de uma antena de banda larga no domínio do tempo procura atender, 

basicamente, aos seguintes requisitos: distorção mínima da resposta ao impulso da antena, 

deslocamento mínimo do centro de fase da antena, ou fase linear. Os estudos se concentram 

principalmente no primeiro requisito. 

 Um trabalho relevante sobre a distorção da resposta ao impulso foi o realizado por 

GHOSH et al. (2006) onde foram comparados os pulsos radiados de diversos tipos de antenas 

com o pulso de entrada do tipo Gaussiano. Além disso, o método de carregamento resistivo 

inicialmente proposto por WU e KING (1965) foi utilizado nas antenas analisadas, onde foi 

constatada a melhoria das respostas com relação à distorção do impulso. 

 Por último, vale ressaltar o trabalho de McLEAN et al. (2006) demonstrando que uma 

antena pode ter a distorção do pulso radiado independente da direção para qualquer sinal de 

entrada, se forem respeitadas algumas condições, como a variação de fase linear em função da 

freqüência. 

2.3.2 DOMÍNIO DA FREQÜÊNCIA 

 O projeto de antenas de banda larga no domínio da freqüência tem como objetivo atender 

requisitos para um dos quatro parâmetros (BALANIS, 2005): perda de retorno na faixa de 

interesse, ganho, polarização ou diagrama de radiação. Tais parâmetros são definidos no 

Apêndice. Os dois primeiros requisitos são os mais estudados. Deseja-se que tais parâmetros 

possuam uma variação mínima dentro da faixa de operação da antena. 
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 No domínio da freqüência estipulam-se normalmente os limites que estes parâmetros 

devem atender dentro de determinada banda, o que pode incluir também a definição de uma 

variação mínima para eles, formando uma espécie de máscara no espectro de freqüências. O 

objetivo do projeto torna-se então gerar uma antena que produza uma resposta dentro dos 

limites estabelecidos desta máscara. 

 É comum que o projeto de uma antena de banda larga seja parte integrante do projeto de 

um equipamento de transmissão e recepção. Normalmente, as especificações de um 

equipamento levam em consideração a resposta global do sistema, como ocorre para os 

equipamentos UWB (Ultra-Wideband). 

 A FCC (Federal Communications Comission) estabeleceu que equipamentos UWB para 

ambientes internos devem obedecer à máscara espectral da FIG. 2.1. Ou seja, considerando-se 

que o módulo de transmissão do equipamento é composto de amplificador e antena, espera-se 

que no projeto das duas partes haja um compromisso de forma que a resposta total do sistema 

atenda às condições máximas de transmissão impostas pela FIG. 2.1. Pode-se dizer então que 

os parâmetros de projeto da antena e do front-end estão relacionados. 

 

FIG. 2.1. Máscara espectral de equipamentos UWB para ambientes internos definida pela 

FCC. 
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 LIZZI et al. (2007) projetaram uma antena de banda larga planar em microfita para a 

faixa de f1 = 4 GHz a f2 = 9 GHz (UWB), FIG. 2.2, com um bom casamento de impedância e 

considerando-se um sistema de transmissão/recepção de UWB sem distorção. A antena é 

simétrica em relação ao eixo y e os pares (xn, yn), n = 1, .. ,5 representam os pontos de controle 

da spline que define a antena.  

 Para satisfazer aos objetivos do projeto, os valores de (xn, yn) e w1, w2, ... w6 foram 

calculados de forma que a resposta da antena atendesse às seguintes restrições: 

 (2.2)  

 (2.3) 

 (2.4) 

 (2.5) 

 (2.6) 

onde o operador ~ representa os valores de referência para os parâmetros e τg representa o 

retardo de grupo do sinal transmitido pela antena.  

 Considerando-se um enlace em espaço livre com duas antenas propostas idênticas 

espaçadas por uma distância D, S11 representa o coeficiente de reflexão nos terminais da 

antena 1 e S21 representa o coeficiente de transmissão entre as antenas medido nos terminais 

das antenas 1 e 2. S11 e S21 são parâmetros da representação do enlace a partir da matriz de 

espalhamento, sendo as portas 1 e 2 os terminais das antenas 1 e 2 respectivamente. 
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FIG. 2.2. Geometria da antena projetada. (a) vista superior e (b) vista inferior. (LIZZI et al., 

2007). 

 As EQ. (2.3) e (2.4) apresentam as condições que caracterizam um canal de UWB sem 

distorção para LIZZI et al (2007). Apesar de a distorção em um sinal ser um fenômeno no 

domínio do tempo, ela pode ser caracterizada a partir de descritores no domínio da freqüência: 

S21 e retardo de grupo. 

 Esta caracterização do canal é muito importante para antenas UWB porque permite o 

controle da distorção do sinal transmitido pela antena (WU e CHEN, 2004). S21 é dado por: 

 (2.7) 

onde D é a distância entre as antenas de transmissão e recepção, υ(f) é a resposta em fase do 

canal, Gt(f) e Gr(r) são os ganhos das antenas de transmissão e recepção e λ o comprimento de 

onda do sinal transmitido. 

(a) (b) 
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2.3.3 SINGULARITY EXPANSION METHOD (SEM) 

 O método de expansão por singularidade surgiu da constatação de que as respostas 

transientes de estruturas complexas de espalhamento eletromagnético são descritos como uma 

soma de componentes senoidais amortecidas (BAUM, 1986). No plano de freqüências 

complexo, tais componentes são pólos na resposta da transformada de Laplace. Portanto, o 

objetivo do método é caracterizar a resposta da estrutura no domínio do tempo e da freqüência 

em função das singularidades (pólos, cortes de seção, funções inteiras) no plano de freqüência 

complexo.  

 BAUM (1986) aplicou o método em identificação de objetos, visto que singularidades 

são independentes da direção da onda incidente, tornando-se útil na identificação de 

espalhamento. TESCHE (1975) aplicou o SEM em modelagem de antenas filamentares, 

determinando a resposta no tempo da corrente no corpo de um filamento fino. No trabalho de 

VAN BLARICUM e MITTRA (1975), a resposta da antena foi determinada resolvendo 

numericamente para uma corrente no domínio do tempo da antena e aplicando o método de 

Prony para obter os pólos e resíduos do sistema.  

 Atualmente, os estudos se concentram na representação no SEM do comprimento efetivo 

da antena como uma representação prática de sua modelagem e caracterização. Para LICUL e 

DAVIS (2005), a partir da modelagem do comprimento efetivo de uma antena filamentar, é 

possível ter uma descrição completa, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da 

freqüência, com apenas um conjunto de parâmetros: pólos e resíduos. Na essência, uma vez 

com o modelo disponível, pode-se obter as principais características da antena, tais como o 

diagrama de radiação, diretividade, ganho e a forma de onda radiada a partir de uma excitação 

qualquer. 

 Em REGO et al (2007) é proposta uma abordagem baseada no SEM para se obter uma 

representação semi-analítica para o operador de comprimento efetivo da antena e uma função 

de transferência para antenas banda larga, que podem ser utilizadas para se determinar as 

propriedades de radiação nos domínios do tempo e da freqüência, permitindo assim a 

otimização da resposta da antena para operação em banda larga. 
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2.4 SOFTWARES PARA PROJETO DE ANTENAS 

 Normalmente, antenas de banda larga possuem estruturas muito complexas. Além disso, 

muitos modelos avançados usam materiais eletrônicos incomuns, tais como o condutor 

magnético artificial (AMC – Artificial Electromagnetic Conductor) e o Electromagnetic 

Bandgap (EBG) para melhorar o desempenho (Lou, 2004). Por estes motivos, o projeto de 

antenas banda larga utilizando-se meios puramente experimentais ou analíticos se torna muito 

caro e demorado, ou mesmo impossível. 

 Para reduzir o tempo e o custo do projeto, utiliza-se o computador para realizar a análise 

e o projeto (CAD), através da iteração e da otimização. Algumas técnicas utilizadas em CAD 

no domínio da freqüência, tais como o método dos elementos finitos (FEM – Finite Element 

Method) e o método dos Momentos (MoM – Method of Moments) possuem a capacidade de 

modelar estruturas muito complexas, porém, são muito lentas em aplicações de banda larga, o 

que as tornam não muito apropriadas para a análise em questão. Além disso, não funcionam 

adequadamente para dispositivos não lineares ou com materiais não lineares, utilizados em 

projetos mais avançados. 

 Técnicas no domínio do tempo, como o método da diferença finita no domínio do tempo 

(FDTD – Finite-Difference Time-Domain), podem modelar toda a faixa de freqüência de 

interesse em um simples passo. O FDTD tem a desvantagem de ser menos preciso em 

estruturas e materiais complexos, o que ocorre principalmente quando a estrutura complexa 

possui detalhes com dimensões comparáveis ao comprimento de onda. 

 Outra técnica utilizada no domínio do tempo, o TDFEM (Time Domain Finite Element 

Method), é usado para a caracterização de diversos dispositivos, incluindo antenas. Possui 

vantagens porque utiliza redes tetraédricas na modelagem dos materiais, trabalhando 

diretamente no domínio do tempo. No passado, o TDFEM encarou desafios que o tornou 

impopular em simulações de espaço livre. O principal foi o truncamento de um espaço sem 

fronteiras. Porém, a utilização de esquemas eficientes para implementar camadas 

perfeitamente casadas (PML - Perfect Matched Layers) no processo de truncamento permitiu 

o desenvolvimento de um TDFEM para análise de radiadores e espalhadores. 
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 Existem outros métodos não menos populares que se baseiam em equações integrais 

analíticas e modelagem numérica como o Método das linhas de transmissão TLM 

(Transmission Line Matrix).  

 Os principais softwares que utilizam os métodos supracitados são o HFSS
®

 da Ansoft
®
, o 

Microwave Studio da CST
®
, o AMDS

®
 da Agilent e o FEKO

®
 da EM Software & Systems. 

2.4.1 HFSS
®

 

 O HFSS
®

 é um programa desenvolvido pela Ansoft
®
 para a simulação de campos 

eletromagnéticos em estruturas em geral (ANSOFT, 2008). Utiliza o Método de elementos 

finitos de onda completa (FEM) para calcular o comportamento elétrico de componentes em 

altas freqüências, tais como antenas, dispositivos sem fio, celulares, filtros, circuladores etc., e 

altas velocidades, como, por exemplo, circuitos integrados, placas de circuitos impressos e 

conectores. 

2.4.2 AMDS
®

 

 O software AMDS
®
 foi desenvolvido pela Agilent

®
 para a análise de equipamentos de 

redes de comunicações sem fio, tais como sistemas celulares e trunking (AMDS, 2008). As 

ferramentas presentes neste programa são nitidamente voltadas a sistemas celulares, 

possuindo inclusive aplicações que permitem a modelagem da interação do equipamento 

transmissor com partes do corpo humano, tais como cabeça e mãos. Isso permite avaliar a 

influência do usuário do equipamento no seu funcionamento. O inverso também é possível, 

ou seja, a influência da radiação do equipamento no corpo humano, porque o programa 

permite cálculos de parâmetros relacionados à SAR, taxa de absorção específica (Specific 

Absorption Rate) de energia eletromagnética, como a localização de picos e valor médio de 

SAR no corpo humano, simulação térmica, entre outros. 
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 As simulações realizadas pelo programa são baseadas no método de diferenças finitas no 

domínio do tempo, muito indicado para antenas. Além disso, o programa realiza o cálculo de 

parâmetros de antenas que são comuns aos outros simuladores, tais como: ganho, diagrama de 

radiação, TOE, acoplamento, entre outros. 

2.4.3 FEKO
®

 

 O FEKO
®
, desenvolvido pela EM Software & Systems é um software de análise 

eletromagnética abrangente, porque utiliza diversas técnicas de solução, tais como: Método 

dos Momentos (MoM), Método dos elementos finitos (FEM - Finite Element Method), 

Método rápido de múltiplos níveis e múltiplos pólos (MLFMM - Multilevel Fast Multipole 

Method), Óptica física (PO – Physical Optics), Óptica geométrica (GO – Geometrical Optics) 

e Teoria Uniforme da Difração (UTD – Uniform Theory of Diffraction). 

  Tal característica permite o programa analisar diversos tipos de problemas relacionados 

ao cálculo de campos eletromagnéticos: antenas (corneta, microfita, filamentares, com 

refletores, conformais, banda larga e matrizes); componentes de RF; circuitos de microondas; 

SAR; circuitos 3D (filtros, acopladores, indutores, etc.); e problemas de espalhamento, tais 

como a análise de seção reta de radar RCS (Radar Cross Section) de estruturas grandes e 

pequenas. 

2.4.4 CST
®
 

 O CST
®

 é um dos programas de simulação eletromagnética mais completos atualmente 

no mercado (CST, 2008). É dividido em módulos para cada tipo de aplicação: 

 Microondas – simulação eletromagnética de problemas em altas freqüências; 

 Eletromagnetismo – aplicações em estruturas estáticas ou em baixas freqüências; 

 Partículas – simulação de movimento livre de partículas carregadas; 
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 Cabeamento – análise dos efeitos de compatibilidade eletromagnética (EMC – 

Electromagnetic Compatibility) e interferência eletromagnética (EMI – 

Electromagnetic Interference) em cabos de toda natureza. 

 Circuito impresso – análise da integridade do sinal e simulação dos efeitos de EMC e 

EMI em placas de circuito impresso; e 

 Para cada uma das aplicações citadas, o CST oferece diferentes tipos de ferramentas, 

mais adequadas para cada tipo de problema. Como exemplo, o módulo para aplicações em 

microondas usa um simulador baseado no método da integração finita (FI – Finite 

Integration) em conjunto com a aproximação da fronteira perfeita (PBA – Perfect Boundary 

Approximation) ou técnica de lâminas finas (TST - Thin Sheet Technique) para melhoria do 

desempenho na solução das equações do problema. 

2.5 TÉCNICAS DE ADEQUAÇÃO DA ANTENA PARA OPERAÇÃO EM BANDA 

LARGA  

 Para que os objetivos de um projeto de antena de banda larga sejam alcançados, sejam 

eles no domínio do tempo, domínio da freqüência ou SEM, diversas técnicas de adequação da 

resposta da antena para operação em banda larga podem ser utilizadas. As mais freqüentes 

são: 

 Modificação da estrutura; 

 Carregamento resistivo; 

 Chaveamento; 

 Utilização de elementos parasitas; 

 Uso de estruturas/circuitos de casamento. 



41 

2.5.1 MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA 

 Uma das principais técnicas utilizadas para o aprimoramento da resposta no domínio da 

freqüência é a mudança na estrutura. Em relação a antenas filamentares, tais como monopolos 

e dipolos, existem inúmeras variações na configuração da geometria básica para se obter o 

aumento na largura de banda.  

 YANG et al. (2003) propôs a mudança da estrutura do monopolo para operação em 

VHF/UHF utilizando-se uma espécie de coroa inserida no topo do monopolo, conforme o 

esquemático da FIG. 2.3. Tal estrutura foi calculada a partir da otimização da estrutura 

utilizando-se algoritmo genético tendo como função objetivo a taxa de onda estacionária da 

antena. Foi mostrado que o arranjo proposto produz uma largura de banda até 95% maior do 

que a do monopolo sem a coroa. 

 

FIG. 2.3. Vista em corte da antena monopolo com coroa (YANG et al., 2003). 

 Outras alterações também podem ser aplicadas ao monopolo. A variação do ponto de 

alimentação de uma antena filamentar utilizando-se mangas em torno do elemento condutor e 
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conectadas ao plano de terra em conjunto com circuitos de casamento produzem um 

significativo incremento na freqüência de operação da antena. Se o conceito for aplicado a um 

monopolo projetado para operar em 6 GHz, com uma manga de 2,5 mm, conforme a FIG. 2.4, 

verifica-se o incremento da faixa de operação mostrado na FIG. 2.5. Segundo STUTZMAN e 

THIELE (1998), a largura de banda obtida com tal técnica pode chegar a 3 oitavas utilizando-

se um processo de otimização. 

 

FIG. 2.4. Esquema de monopolo com uma manga conectada ao plano de terra. 

 

FIG. 2.5. Perda de retorno (dB) do monopolo sem manga e com manga. 

RL (dB) 

Com a manga 
Sem a manga 
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 O estudo de antenas planares (patch antennas) para operação em UWB avança 

principalmente na análise da influência de modificações na geometria de tais radiadores. A 

FIG. 2.6 reúne diversas configurações já estudadas de tais tipos de antenas, tais como cortes 

nos cantos de diversas formas, alteração da geometria da antena (quadrado, pentágono), entre 

outras. 

 

FIG. 2.6. Diversas configurações de antenas planares poligonais. 

2.5.2 CARREGAMENTO RESISTIVO 

 Sabe-se que a maioria das antenas possui propriedades ressonantes. No domínio do 

tempo, a forma de onda de saída é composta de inúmeras reflexões na estrutura da antena. 

Ondas que se propagam a partir do ponto de alimentação são refletidas em descontinuidades 

da estrutura de tal forma que ondas estacionárias são formadas. Para se conseguir uma 

estrutura de onda propagante, é necessário concentrar a energia em um simples pulso e 

prevenir reflexões. Este resultado pode ser atingido com cargas nas extremidades da antena. 

Mas se a antena é utilizada em uma extensa faixa de freqüência, tal abordagem se torna 

ineficiente, pois esta técnica com cargas fará com que a antena opere bem em apenas uma 

estreita faixa de freqüência.  

 A maneira mais eficaz de reduzir tais reflexões é atenuar a onda que se propaga em 

direção ao final da antena. Isto pode ser alcançado carregando-se a antena com um perfil 
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resistivo de tal forma que a resistência aumente do ponto de alimentação ao término da 

antena. 

 A criação de um perfil de carregamento resistivo foi inicialmente proposto por WU e 

KING (1965), em cujo trabalho foi estudada uma antena cilíndrica com impedância interna 

variável por unidade de comprimento. Em especial, foi determinada a distribuição da 

impedância interna na direção axial da antena para a existência de uma onda propagante pura. 

 Considerando-se um dipolo z-orientado, de comprimento 2h e raio do condutor a, a 

impedância por unidade de comprimento Z
i
(z) pode ser definida por (WU e KING, 1965): 

 (2.8) 

 De forma a variar a impedância por unidade de comprimento, é assumido que a 

condutividade σ e a espessura da parede do condutor d estão relacionadas com a localização 

ao longo da antena. 

 Para determinar o perfil do carregamento resistivo, WU e KING (1965) definiram um 

parâmetro adimensional ψ no qual a corrente em uma antena filamentar de altura 2h e raio r 

possui um máximo em z = 0. 
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Onde k é o número de onda, C é a função co-seno integral generalizada e S é a função seno 

integral generalizada, 

 O perfil de carregamento continuamente variável ao longo do dipolo é dado por: 

 (2.9) 

 Na EQ. (2.9), a parte reativa da impedância é muito pequena se comparada com a parte 

resistiva. Conseqüentemente, considera-se apenas a parte real para a implementação prática de 

antenas com carregamento resistivo. 

 Em trabalho recente (GHOSH et al., 2006), foi aplicado tal conceito em diversas 

configurações de antenas, tais como: dipolo, bicônicas, corneta TEM, LPDA (Log-Periodic 

Dipole Array), espiral, antenas convencionais de comunicações UWB, helicoidais, Vivaldi, 

entre outras. O estudo se concentrou especificamente na análise da resposta da antena no 

domínio do tempo. Em todas as simulações realizadas o sinal de entrada foi uma derivada 

temporal de um pulso Gaussiano de curta duração, com formato mostrado na FIG. 2.7 e 

espectro na FIG. 2.8. 

 

FIG. 2.7. Pulso de excitação da antena (GHOSH et al., 2006). 
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 Para se observar os efeitos práticos desta técnica, considere um dipolo de comprimento 

igual a 2 m e raio do condutor igual a 1 cm sendo alimentado pelo pulso da FIG. 2.7. O pulso 

radiado será o observado na FIG. 2.9 (onde há também a comparação com o pulso original de 

entrada). Analisando o gráfico, confirma-se que a resposta é composta por um pulso radiado, 

que é uma réplica do sinal de entrada, e por pulsos refletidos nas extremidades e no ponto de 

alimentação. 

 

FIG. 2.8. Espectro de freqüência do pulso de excitação (GHOSH et al., 2006). 

 Com o objetivo de reduzir as reflexões, é aplicado ao mesmo dipolo o carregamento 

resistivo ao longo do seu comprimento. O perfil da variação da resistência calculado por 

GHOSH et al (2006) para este caso é mostrado na FIG. 2.10. 

 

FIG. 2.9. Campo radiado pelo dipolo (GHOSH et al., 2006). 
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FIG. 2.10. Perfil do valor do carregamento resistivo ao longo do dipolo (GHOSH et al., 

2006). 

 A resposta ao impulso da antena após a utilização da técnica é apresentada na FIG. 2.11. 

Nota-se que apenas um único pulso foi radiado pela antena, muito semelhante ao pulso 

original. 

 

FIG. 2.11. Resposta da antena após a utilização da técnica de carregamento resistivo (GHOSH 

et al., 2006). 

 A execução prática desta técnica pode ser realizada de diversas maneiras. Uma delas é 

dividir a antena em pequenas seções, calcular o valor da resistência no ponto médio de cada 
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seção e considerar tal valor como uma resistência de superfície constante ao longo da seção. 

Essa resistência de superfície pode ser conseguida com o revestimento da antena com material 

resistivo. 

 Em contrapartida, a utilização da técnica de carregamento resistivo para alargar o 

espectro da resposta ao impulso da antena possui desvantagens; o aumento da banda é obtido 

em detrimento da eficiência de radiação e do ganho da antena. Normalmente, uma antena 

carregada atinge um valor de 50-60% de eficiência, enquanto que antenas não carregadas 

operam com eficiência acima de 90%. No gráfico da FIG. 2.12 nota-se uma significante perda 

da energia radiada em uma extensa faixa de freqüência do dipolo carregado. Observa-se que o 

valor da eficiência da antena analisada cresce monotonicamente com a freqüência, a partir de 

16% em 100 MHz até 50% em 8 GHz, onde a eficiência de um dipolo não carregado atingiria 

95%. 

 

FIG. 2.12. Eficiência de radiação do dipolo com carregamento resistivo (GHOSH et al., 

2006). 

2.5.3 CHAVEAMENTO 

 A técnica de chaveamento consiste em selecionar eletronicamente ou mecanicamente a 

região da antena que estará ativa durante os processos de transmissão e recepção. Isto permite 
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que a estrutura da antena seja modificada, alterando-se conseqüentemente suas características 

elétricas. 

 O chaveamento é muito utilizado em antenas para sistemas de comunicações móveis 

celulares, pois permite a reconfiguração da antena para operação nas bandas específicas para 

o serviço, e em Rádios definidos por Software, que agregam em um único equipamento vários 

serviços, normalmente em várias faixas do espectro de freqüência. 

 Apesar de a técnica admitir a operação da antena em uma extensa faixa de freqüências, 

vale ressaltar que a sua utilização está voltada para sistemas multibanda, visto que apenas uma 

parcela da largura de banda é utilizada pela antena por vez. 

 Atualmente, diversas tecnologias são implementadas no chaveamento, entre elas o uso de 

componentes ativos como os diodos PIN e chaves RF-MEMS (Micro-Electro-Mechanical 

Switches). 

 A utilização de diodos PIN pode ser encontrada, por exemplo, no trabalho de PEROULIS 

et al. (2005), onde o componente foi utilizado para chavear eletronicamente 5 seções de uma 

antena planar (FIG. 2.13). S1, S2, S3 e S4 representam os diodos PIN que foram utilizados. 

 

FIG. 2.13. Antena planar reconfigurável (PEROULIS et al, 2005). 

(dimensões em mm) 
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 Na FIG. 2.14 confirma-se a influência do funcionamento dos diodos PIN. O ponto de 

ressonância da antena pode ser alterado substancialmente com a combinação dos estados 

(ligado/desligado) dos seus elementos ativos. O menor comprimento físico é conseguido 

quando todos os diodos estão desligados (curva All switches off). Nesta configuração observa-

se a maior freqüência de ressonância. Por outro lado, quando todos os diodos estão ligados, a 

menor freqüência de ressonância é alcançada, pois a antena apresenta o maior comprimento 

físico (curva S4 on). 

 

FIG. 2.14. Medida das freqüências de ressonância da antena (PEROULIS et al, 2005). 

 MAK et al. (2007) propuseram uma PIFA (planar inverted F-antenna) com 

chaveamentos da alimentação e do plano de terra, com o objetivo de alterar o ponto de 

operação. Na FIG. 2.15 está representado o esquema da antena com os dois possíveis modos 

de operação considerando-se a comutação do ponto de alimentação. 
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FIG. 2.15. Modos de operação da PIFA com a comutação do ponto de alimentação (MAK et 

al., 2007). 

 O chaveamento pode ser realizado de diversas maneiras utilizando-se componentes 

ativos, porém três foram utilizados por MAK et al. (2007): diodos PIN, GaAs FET e chaves 

MEMS. Na FIG. 2.16 são apresentadas as três configurações de chaveamento do ponto de 

alimentação proposto para a antena da FIG. 2.15. 

 

FIG. 2.16. Exemplos de chaves com diferentes elementos ativos utilizadas por MAK et al. 

(2007). 

 Em BLONDY et al. (2006), a tecnologia MEMS é utilizada para variar eletronicamente, a 

partir da aplicação de uma tensão DC, o comprimento físico de uma antena planar (FIG. 

2.17). 
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FIG. 2.17. Operação da antena eletronicamente configurável (BLONDY et al., 2006). 

 A antena planar em microfita de BLONDY et al. (2006) foi projetada para operar na faixa 

de 12,5 a 25 GHz, possuindo as configurações nos dois extremos da faixa mostradas na FIG. 

2.18. 

 

FIG. 2.18. Configuração da antena de BLONDY et al. (2006) nos dois extremos da faixa. 

(dimensões em 

mícrons) 
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2.5.4 UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PARASITAS 

 Os elementos parasitas podem ser divididos em duas categorias a partir do material 

utilizado: dielétricos e metálicos. 

 O estudo de elementos parasitas dielétricos é bem desenvolvido. Estudos preliminares 

analisaram a influência de antenas filamentares cilíndricas com uma cobertura de material 

dielétrico sem perdas (RICHAMOND e NEWMAN, 1976) e com perdas (LEE, 1979).  

 Dois parâmetros foram definidos para qualificar a variação das características de radiação 

de uma antena filamentar cilíndrica quando coberta por dielétrico (BALANIS, 2005): 

 (2.10) 

 
(2.11) 

onde a é o raio do condutor, b – a a espessura da camada dielétrica,  a permissividade 

elétrica complexa relativa do dielétrico e  a permeabilidade magnética relativa do dielétrico. 

 Em geral, pode-se dizer que quando a parte real de P ou Q aumenta, verifica-se: o 

aumento do valor de pico da admitância de entrada, a redução da freqüência de ressonância, e 

o encurtamento da largura de banda da antena. 

 Por outro lado, o aumento da parte imaginária de P ou Q implica: no aumento da largura 

de banda, na redução do valor de pico da admitância de entrada, e na diminuição na eficiência 

de radiação, visto que o valor da potência dissipada na antena aumenta. 

 Uma nova classe de antenas, conhecidas como antenas com ressoadores dielétricos vem 

sendo extensamente estudada. Em especial, o trabalho realizado por GUHA et al. (2006), 

onde os múltiplos fenômenos de ressonância que resultam em uma característica banda larga 

da antena com anel ressoador dielétrico foram profundamente analisados, permitindo assim 

determinar diretrizes aprimoradas para o projeto da antena em qualquer faixa de freqüência. A 

FIG. 2.19 mostra a antena utilizada por GUHA et al. (2006). 
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FIG. 2.19. Vista superior e corte da antena monopolo com ressoador dielétrico (GUHA et al., 

2006). 

 A única limitação é com relação à largura de banda. As expressões analíticas 

desenvolvidas para o projeto da antena são apenas para o caso da freqüência superior igual a 

2,5 vezes a freqüência inferior da banda. As expressões são: 

  (2.12) 

  (2.13) 

  (2.14) 

  (2.15) 

 
 (2.16) 

Onde λi é o comprimento de onda da freqüência inferior da banda, a, b, h, r, l, são como na 

FIG. 2.19. 

 A partir das equações anteriores determinam-se as dimensões e a permissividade relativa 

do anel ressoador dielétrico. Como exemplo, a resposta de uma antena projetada para a faixa 

Monopolo Anel ressoador dielétrico 
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de 5 a 13 GHz e os resultados da medida do protótipo de GUHA et al. (2006) são mostrados 

na FIG. 2.20 

 

FIG. 2.20. Simulação e medida de uma antena projetada para a faixa de 5 a 13 GHz com anel 

dielétrico (GUHA et al., 2006). 

 Levando-se em conta elementos parasitas condutores, LEE (2006) propôs a utilização de 

elementos parasitas cilíndricos e fitas parasitas para aprimorar a impedância de entrada da 

antena (FIG. 2.21). O estudo consistiu em encontrar expressões analíticas dos campos 

radiados por uma antena monopolo com uma coroa circular envolvida pelos dois tipos de 

elementos parasitas citados anteriormente. Aplicou-se a técnica de casamento de modos em 

conjunto com as condições de casamento de fronteiras para provar a influência de tais 

elementos no aumento da largura de banda. 
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FIG. 2.21. (a) antena monopolo carregada com elementos parasitas cilíndricos e (b) antena 

monopolo carregada com fitas parasitas (LEE, 2006). 

 Fisicamente, o fenômeno de otimização da largura de banda pode ser explicado como a 

mudança no fluxo de corrente no radiador pelas indutâncias e capacitâncias adicionais 

inseridas pelos elementos parasitas ao monopolo. 

 KANG (2007) realizou um trabalho semelhante ao analisar, a partir de simulações, a 

influência de elementos parasitas cilíndricos na largura de banda em um monopolo sem coroa 

circular na faixa de UWB. Em uma primeira análise, foram realizadas simulações para avaliar 

o comportamento da antena com apenas um parasita cilíndrico (FIG. 2.22). 
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FIG. 2.22. Geometria do monopolo com o anel parasita (KANG, 2007). 

 Mantendo-se d e r1 constantes, variou-se h1 e verificou-se a influência da altura do 

parasita na largura da antena. Os resultados são mostrados na FIG. 2.23. Comparando-se com 

a resposta de um monopolo sem elementos parasitas da FIG. 3.2, nota-se que a largura de 

banda é aumentada pelo aparecimento de um segundo ponto de ressonância e que este ponto é 

dependente da variação de h1. 

 

FIG. 2.23. Perda de retorno com a variação da altura do anel parasita (KANG, 2007). 
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 De maneira análoga, variou-se r1 mantendo-se h1 e d constantes (FIG. 2.24), 

confirmando a influência do raio do parasita também na freqüência de ressonância. Quando o 

raio se torna maior, a segunda ressonância se move na direção do primeiro ponto de 

ressonância. Isto ocorre pela redução do acoplamento mútuo gerado na região entre o 

monopolo e o elemento parasita. 

 

FIG. 2.24. Perda de retorno com a mudança do raio do elemento parasita (KANG, 2007). 

 KANG (2007) também propôs um arranjo de antena com três anéis parasitas, mostrado 

na FIG. 2.25. Como o aumento da largura de banda é causado pelo acoplamento mútuo entre a 

antena e o elemento parasita, a utilização de múltiplos anéis tende a maximizar a banda.  

 Para provar tal afirmativa, uma antena com tais características foi simulada e medida, 

alcançando-se uma largura de banda de 8,8 vezes a banda de um monopolo puro, conforme 

pode ser constatado na FIG. 2.26. Os valores para os parâmetros da FIG. 2.25 foram: 

r1 = 1,5 mm, r2 = 2,1 mm, r3 = 3 mm e h1 = h2 = h3 = 2,5 mm. 
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FIG. 2.25. Geometria da antena com 3 anéis parasitas (KANG, 2007). 

 

FIG. 2.26. Perda de retorno da antena monopolo com três anéis parasitas (KANG, 2007). 

2.5.5 ESTRUTURAS DE CASAMENTO 

 Técnicas que utilizam elementos discretos passivos podem ser utilizadas para alterar a 

resposta da antena no domínio da freqüência. Os tradicionais circuitos LC em paralelo ou 

série, por suas características de filtro e/ou de transformação de impedância, em combinação 

com a estrutura da antena, podem produzir os efeitos desejados de aumento da largura de 

banda. 
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 Muitas vezes, usa-se um varactor para a sintonia da antena. O varactor é um diodo cujo 

valor de capacitância é alterado com a tensão DC aplicada em seus terminais. Seu emprego 

permite variar o ponto de operação da antena e assim atender diversas faixas do espectro. O 

processo de seleção de faixa é semelhante ao da técnica de chaveamento, sendo a estrutura 

sintonizada de forma contínua neste caso.  OH et al. (2006) utilizam um componente desta 

natureza em uma PIFA que opera na faixa de 1,6 a 2 GHz. A FIG. 2.27 exemplifica como a 

variação da tensão dos terminais do varactor altera a freqüência de ressonância da antena. 

 

FIG. 2.27. Variação do ponto de operação de uma PIFA a partir da tensão no varactor (OH et 

al. 2006). 

 Em antenas filamentares de banda larga tradicionais, circuitos LC são inseridos com o 

objetivo de produzir antenas com operação em múltiplas freqüências não-contíguas. Esta 

abordagem normalmente exige o projeto da antena filamentar para a menor freqüência de 

interesse, e necessita que as outras freqüências de operação sejam suficientemente diferentes 

de tal forma que as freqüências de ressonância das “armadilhas” não interfiram na resposta da 

antena. Ou seja, todos os projetos deste tipo possuem uma limitação em comum: a resposta 

não é contínua ao longo de toda a faixa; existem brechas na banda que são tão largas quanto à 

largura de banda das armadilhas. 
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  REUSTER e CYBERT (2000) propuseram um sistema com duas antenas filamentares e 

4 armadilhas para operação na faixa de HF que minimizam os problemas relacionados 

anteriormente. O principal aspecto desta configuração é que o uso de diversos elementos 

radiantes de diferentes características possibilita que as regiões de ressonância de cada uma 

sejam uma parte da faixa de operação total desejada. 

2.6 SELEÇÃO DE UMA ANTENA DE BANDA LARGA PARA A FAIXA DE VHF 

 O aumento da largura de banda de antenas sempre foi uma característica a ser alcançada 

em projetos de antenas. A necessidade de se receber e transmitir sinais contendo mais 

informações a partir de um mesmo equipamento transceptor é uma constante em sistemas de 

comunicações. 

 Sendo possível a separação da aplicação de antenas de banda larga em duas categorias, 

estas seriam as aplicações em baixas freqüências e as aplicações em altas freqüências, que 

possuem tipos de antenas bem diferenciados. 

 As principais configurações de antenas utilizadas em aplicações em altas freqüências são 

as antenas tipo corneta (YANG et al, 2007), helicoidais (ROGERS e BUTLER, 1999), LPDA 

(Log-periodic Dipole Array) (PITZER e FELLOWS, 2006), antenas planares em circuito 

impresso de diversas configurações (SINGH, 2003), além das antenas planares independentes 

em freqüência citadas a seguir. Existem também as antenas Vivaldi (WANG et al 2007) e as 

antenas fractais (GIANVITTORIO e RAHMAT-SAMII, 2002), mais utilizadas em sistemas 

multibanda. 

 Normalmente, as antenas de banda larga em baixas freqüências são filamentares ou 

cilíndricas, tais como o dipolo dobrado (BALANIS, 2005) e a antena rômbica. Antenas LPDA 

também são utilizadas. 

 Nesta faixa de freqüência, mais especificamente em HF e VHF, é comum a utilização de 

antenas cônicas filamentares, como na FIG. 2.28, onde um conjunto de fios condutores 

devidamente espaçados desenha a geometria de um cone. 
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FIG. 2.28. Antena cônica filamentar. 

 Outras antenas muito utilizadas em baixas freqüências são o dipolo e o monopolo. Apesar 

de não possuírem características de banda larga naturalmente, a ampliação da sua faixa de 

operação pode ser obtida a partir de artifícios, tais como uso de circuitos de casamento, 

utilização de elementos parasitas, mudanças na geometria do elemento radiante e do plano de 

terra, entre outros. 

2.6.1 ANTENAS INDEPENDENTES DE FREQÜÊNCIA 

 Uma configuração simples, porém empírica, de antena banda larga é a bicônica infinita 

(STUTZMAN e THIELE, 1998). Sua impedância Zc é constante ao longo de toda a faixa de 

freqüência, sendo apenas dependente do ângulo de abertura α, segundo a equação: 

 (2.17) 

onde η é a impedância intrínseca do meio e α o ângulo de abertura do vértice do cone. 

 Esta característica vem do fato de que a antena bicônica age como uma linha de 

transmissão uniforme infinita, ou seja, age como uma guia de ondas para uma onda esférica 

do mesmo modo que uma linha de transmissão a dois condutores age para uma onda TEM. 
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 Porém, antenas bicônicas infinitas não são realizáveis na prática. A FIG. 2.29 mostra a 

evolução da antena bicônica infinita para um modelo planar, passando por modelos 

degenerados, que são a antena bicônica finita e a antena conhecida como gravata borboleta 

(bow-tie). É verdade que tais antenas não possuem a mesma resposta que a antena original, 

porém possuem uma excelente resposta em relação à largura de banda. 

 

FIG. 2.29. Evolução da antena bicônica infinita para um modelo planar. 

 Para tornar antenas infinitas mais práticas, o projeto normalmente exige que a corrente na 

estrutura decresça com o afastamento do ponto de alimentação. Após certa distância, quando 

o valor de corrente torna-se desprezível, a estrutura é truncada e removida. A freqüência de 

corte inferior é aquela para a qual a corrente na posição de truncamento é desprezível. A 

freqüência de corte superior é limitada para freqüências na qual as dimensões do ponto de 

alimentação são da ordem de grandeza do comprimento de onda. 

 Embora a forma da antena bicônica possa ser descrita apenas por ângulos, que é uma 

característica de antenas independentes em freqüência, a corrente na estrutura não diminui 

com o afastamento do ponto de alimentação. Ou seja, a antena bicônica, apesar de possuir 

uma excelente resposta em largura de banda, não pode ser truncada para formar uma antena 

independente em freqüência.  

 Outra classe de antenas, ditas independentes de freqüência, surgiu da aplicação do 

princípio de Babinet, cuja definição pode ser encontrada em HARRINGTON (1961), em 
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antenas e das equações de RUMSEY (1945). BOOKER (1946) estendeu tal princípio para 

telas condutoras, tendo assim aplicação em antenas. 

 Seja uma antena planar com impedância de entrada Zplanar. Uma antena complementar 

planar é obtida substituindo-se ar por metal e metal por ar na estrutura original. Sua 

impedância é Zcomplementar. Pelo princípio de Babinet estendido, considerando-se que as 

estruturas estão imersas em um meio com impedância intrínseca η, tem-se que: 

 (2.18) 

 Se a antena e sua complementar são idênticas, as estruturas são conhecidas como auto-

complementares e pode-se dizer que, assumindo que o meio em que as antenas estão é o ar: 

 
 

 Nota-se que a relação é independente de freqüência, ou seja, antenas auto-

complementares são independentes de freqüência.  

 RUMSEY (1957) deduziu que se a geometria da antena pode ser representada 

analiticamente apenas por ângulos do sistema de coordenadas esférico, então a antena será 

independente de freqüência. Na prática, as geometrias que obedecem às equações gerais de 

forma possuem diagramas de radiação, impedância e polarização independentes de freqüência 

com uma distribuição de corrente que diminui drasticamente ao longo da antena, permitindo 

assim o truncamento da antena infinita para um modelo realizável. A equação geral 

paramétrica de antenas independentes em freqüência é: 
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 (2.19) 

onde F é uma função que descreve a geometria da antena, f é uma função arbitrária, θ e υ são 

os valores das componentes angulares do sistema de coordenadas esférico e 

 (2.20) 

onde C é o ângulo de rotação de congruência da antena com a estrutura complementar e K é o 

fator de escala. 

 Os principais tipos de antenas independentes em freqüência que surgiram a partir dos 

conceitos citados anteriormente são as antenas espirais equiangulares, como a espiral 

arquimediana, a espiral planar, a espiral equiangular cônica, entre outras (POWELL, 2004). 

 A FIG. 2.30 representa uma antena equiangular espiral planar. Analisando-a, é possível 

verificar a dependência angular de sua estrutura finita. Além disso, é uma antena auto-

complementar, visto que a estrutura da antena possui uma geometria muito próxima da 

geometria da fenda existente na estrutura. Portanto, a antena terá uma impedância próxima de 

188,5 Ohms para uma extensa faixa de freqüência, lembrando-se que a freqüência de corte 

inferior é aquela quando a corrente na borda da antena é desprezível e a freqüência de corte 

superior é aquela em que as dimensões do ponto de alimentação são comparáveis ao 

comprimento de onda. 
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FIG. 2.30. Antena equiangular espiral planar (POWELL, 2004). 

 Outra configuração de antena de banda larga que está intimamente relacionada com o 

conceito de independência em freqüência é a antena log-periódica. Como sua estrutura não é 

descrita apenas por ângulos, ela não é de fato independente em freqüência. Em coordenadas 

esféricas, pode ser representada por: 

 (2.21) 

onde Fp é uma função periódica, b e r representam números reais diferentes de zero. 

 Exemplos de antenas log-periódicas são as antenas log-periódicas planares, filamentares e 

trapezoidais dentadas planar e linear. Por último, tem-se a LPDA, antena também conhecida 

como espinha-de-peixe. A relação log-periódica que define sua estrutura é dada por: 

 (2.22) 

onde Rn e Rn+1 são mostrados na FIG. 2.31. O parâmetro R representa todas as dimensões de 

projeto constantes na antena. 
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FIG. 2.31. Representação gráfica da LPDA. 

2.6.2 CONSIDERAÇÕES DIVERSAS 

 O projeto da antena deve obedecer a alguns requisitos básicos, dentre os quais o tipo de 

configuração a ser considerado. Dos diversos tipos de antena de banda larga até aqui 

apresentados, uma antena deve ser escolhida de tal forma que possa ser implementada na 

faixa de VHF, considerando-se ainda a aplicação de uma das técnicas de adequação da antena 

para operação em banda larga. 

 Dentre as técnicas de projeto apresentadas, a mais difundida é a do domínio da 

freqüência. A análise e interpretação dos resultados neste domínio é direta. A literatura está 

repleta de aplicações desta técnica ao projeto de antenas em geral, inclusive de antenas de 

banda larga. 

 A implementação da técnica do domínio da freqüência é encontrada na maioria dos 

aplicativos comerciais, como no caso do CST Microwave Studio
®
. Na realidade, o CST

®
 

possui recursos para fazer análises no domínio do tempo e apresentar os resultados nos 

domínios do tempo e da freqüência, utilizando a transformada de Fourier. 
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 Pelos motivos expostos e pela disponibilidade do CST
®
 nos laboratórios do IME, a 

técnica do domínio da freqüência foi selecionada para os projetos desenvolvidos neste 

trabalho. 

 Com o projeto da antena no domínio da freqüência, apenas o valor da perda de retorno 

menor que -10 dB será considerado. Com isso, a antena a ser projetada deverá ter a maior 

largura de banda possível que possa ser alcançada com a configuração estudada. 

 Vale ressaltar que existem outros requisitos de projeto de antenas de banda larga que são 

relevantes, apesar de não serem objetivos de estudo deste trabalho. São eles: a necessidade ou 

não de uniformidade do diagrama de radiação, fase linear e conseqüentemente o retardo de 

grupo constante ao longo da faixa de interesse. Tais requisitos não foram utilizados para o 

projeto, porém foram caracterizados a partir dos protótipos construídos. 

 Além disso, restrições relativas ao tamanho e a potência máxima suportada são requisitos 

importantes para o dimensionamento da antena. 

2.6.3 SELEÇÃO DA ANTENA 

 Monopolos são muito populares em comunicações sem fio, em especial nas 

comunicações em VHF do Exército Brasileiro, pois são estruturas simples, de fácil 

implementação e muito eficientes. Porém, uma das maiores desvantagens destas antenas é 

justamente a estreita largura de banda. Muitas estruturas foram propostas para alargar a banda 

de antenas monopolo, tais como o monopolo cônico (BALANIS, 2005), o monopolo 

carregado com uma coroa (YANG et al, 2003), os monopolos planares (SINGH, 2003), e a 

utilização de elementos parasitas (KANG, 2007), como já discutido neste capítulo. 

 Com isso, a seleção do monopolo como a antena para o projeto considerado nesta 

dissertação pareceu natural, e as idéias lançadas por outros autores permitiram o 

desenvolvimento de uma estrutura para alargar a banda da antena utilizando-se elementos 

parasitas com uma estrutura até então inédita no meio científico, ao menos até onde a revisão 

bibliográfica aqui realizada pôde alcançar: um tronco de cone metálico. Tal antena, 
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juntamente com um monopolo com elementos parasitas cilíndricos, é analisada e projetada no 

próximo capítulo. 
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3 PROJETO DAS ANTENAS 

 A maior parte do esforço de desenvolvimento de antenas de banda larga, atualmente, 

como já mencionado anteriormente, está concentrado em aplicações UWB. Portanto, é de se 

esperar que as maiores inovações em antenas de banda larga estejam concentradas nesta faixa 

de freqüência. No presente trabalho, usa-se o escalonamento das dimensões da antena para 

empregar algumas destas inovações em outras faixas de freqüência, entre elas a faixa de VHF. 

Por outro lado, como o tamanho físico das antenas está intimamente relacionado com o 

comprimento de onda, o estudo e a produção de protótipos de antenas para pesquisas 

acadêmicas na faixa de VHF é problemático. 

 Com base nestes argumentos, as análises e simulações das antenas propostas foram 

inicialmente realizadas na faixa de UWB, bem como os projetos. A partir daí, algumas 

antenas foram parametrizadas e simulações foram efetuadas para modificar as respostas das 

antenas escalonadas para outras faixas de freqüências, inclusive VHF.  

 O escalonamento das dimensões também é utilizado para a obtenção das antenas que 

foram implementadas e testadas. A faixa de operação escolhida para estas antenas foi de 1,4 a 

4 GHz, de tal forma que o escalonamento pudesse ser testado e a antena ainda possuísse 

dimensões práticas para a produção de um protótipo acadêmico e realização de medidas. 

 Duas antenas foram projetadas e testadas. A primeira antena é um monopolo com um 

elemento parasita em forma de tronco de cone. Esta configuração é inédita e os resultados 

obtidos são bastante promissores. 

 A segunda antena é baseada na antena monopolo com anéis parasitas cilíndricos 

inicialmente proposta por KANG (2007), com algumas modificações. 
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3.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

 O projeto da antena com parasita cônico tem como partida a antena monopolo com anéis 

cilíndricos de KANG (2007), mostrada na FIG. 3.1. 

 

FIG. 3.1. Geometria da antena proposta por KANG (2007). 

 A variação monotônica decrescente dos raios dos anéis parasitas em direção à ponta do 

monopolo sugeriu a utilização de apenas um anel parasita onde a variação do raio se desse de 

forma gradual e contínua. Esta configuração de antena é interessante devido à facilidade de 

implementação e à possibilidade de aplicação para o incremento da largura de banda em 

antenas já existentes. Daí a idéia de um anel parasita cônico proposta no presente trabalho. 

 Basicamente, o projeto da antena foi realizado utilizando-se o CST
®
 Studio Suite 2008. 

Recursos de otimização do aplicativo foram utilizados para a determinação da melhor 

resposta para o sistema de transmissão proposto, composto de antena monopolo, plano de 

terra e elemento parasita. Porém, para a obtenção de um modelo de antena com um número 

reduzido de parâmetros a serem otimizados, com valores próximos ao valor ótimo, análises 

preliminares foram realizadas. 
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 Tais análises tiveram como objetivo paralelo identificar os parâmetros de projeto mais 

críticos e relevantes para a resposta da antena. Para tal, foram realizadas simulações 

alterando-se apenas uma variável de projeto por vez, mantendo-se as demais constantes. As 

análises foram divididas em três grupos: variações nas dimensões do monopolo, variações nas 

dimensões do plano de terra e variações nas dimensões do elemento parasita. 

 As simulações realizadas variando-se a estrutura do monopolo foram: 

 Variação do comprimento físico do monopolo; 

 Variação do raio do monopolo; 

 Arredondamento da ponta do monopolo; 

 Variação gradual linear do raio do condutor ao longo da antena; e 

 Utilização de uma coroa circular na ponta do monopolo. 

 Variando-se o plano de terra: 

 Variação do comprimento do plano de terra; 

 Alteração da forma do plano de terra para circular; 

 Variação da espessura; e 

 Arredondamento das bordas. 

 Variando-se o parasita de revolução: 

 Substituição do material do parasita; 

 Variação da altura do elemento parasita; 

 Variação da espessura do parasita; 

 Variação gradual da espessura ao longo do comprimento do parasita; 
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 Variação do raio superior; 

 Variação do raio inferior; 

 Outras formas para o elemento parasita; 

 Variação da distância em relação ao plano de terra; e 

 Arredondamento das bordas. 

3.1.1 DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 

 As antenas foram projetadas para possuir a maior largura de banda possível na faixa de 

1,4 a 4 GHz, pelas razões expostas anteriormente. Porém, as análises e o projeto das antenas 

foram realizados na faixa de 6 a 16 GHz. A partir dos resultados, os modelos obtidos foram 

escalonados para a primeira faixa. Desta forma, a condição de projeto das antenas foi o valor 

da perda de retorno menor que -10 dB na faixa de 6 a 16 GHz. 

3.2 ANÁLISES PRELIMINARES DO MONOPOLO CARREGADO 

 Nas seções a seguir são analisadas individualmente as alterações propostas para a 

implementação da antena. 

3.2.1 RESPOSTAS DA ANTENA DE REFERÊNCIA 

 Como referências para a análise foram utilizadas as respostas das simulações a seguir. 

 A primeira simulação, apresentada na FIG. 3.2, é relativa a um monopolo com raio 

a = 0,65 mm, comprimento L = 12,5 mm, e um plano de terra quadrado de 80 mm de lado 

( 2lplano ) e espessura_p = 0,3 mm. O monopolo foi projetado para operar em 6 GHz. 
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FIG. 3.2. Resposta em freqüência (perda de retorno) do monopolo de referência 
3
. 

 

FIG. 3.3. Dimensões do monopolo. 

 A segunda simulação de referência, mostrada na FIG. 3.4, é da mesma antena com a 

adição de um elemento parasita cônico de espessura 0,5 mm, comprimento de h1 = 5,7 mm, 

                                                 

3
 Nesta figura e nas que se seguem, até a FIG. 3.47, o eixo das ordenadas representa a perda de retorno da antena 

em dB. 

Freqüência (GHz) 
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distância em relação ao plano de terra de d = 0,5 mm, raio da base r3 = 3 mm e raio superior 

r1 = 1,5 mm. A faixa de operação da antena (|S11|< - 10dB) se estendeu de 5,387 a 

15,328 GHz, atingindo 96% de largura de banda relativa. A FIG. 3.5 apresenta um corte 

transversal do sistema em questão. Vale mencionar que os valores dos raios inferior e superior 

do elemento cônico são idênticos aos raios utilizados nos anéis parasitas cilíndricos propostos 

por KANG (2007). A altura utilizada foi determinada a partir de simulações preliminares que 

são omitidas. 

 

FIG. 3.4. Resposta em freqüência (perda de retorno) da antena monopolo com parasita cônico 

de referência. 

 

FIG. 3.5. Corte transversal da antena monopolo com parasita cônico de referência. 

Freqüência (GHz) 



76 

3.2.2 MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DE ANTENAS MONOPOLO COM 

CARREGAMENTO PARASITA 

3.2.2.1 MODIFICAÇÕES NO MONOPOLO 

 As modificações na estrutura do monopolo, como apresentado a seguir, produzem uma 

variação muito grande na resposta da antena como um todo. 

 A FIG. 3.6 apresenta a resposta da antena com a variação do comprimento físico do 

monopolo. Nota-se a forte dependência da resposta em função do comprimento com o 

deslocamento do ponto de ressonância inferior de 6 GHz para L = 12,5 mm a 4,2 GHz para 

L = 17,5 mm, como esperado. Nota-se ainda uma redução considerável na perda de retorno 

para as freqüências superiores, à medida que o comprimento físico do monopolo aumenta. 

 

FIG. 3.6. Perda de retorno da antena com a variação do comprimento físico do monopolo. 

 A variação do raio a do monopolo foi analisada em dois casos: sem transição entre a 

alimentação e o monopolo, mostrada na FIG. 3.7 (a) e com uma transição para reduzir a 

descontinuidade, FIG. 3.8 (a). As respostas foram piores que a obtida no esquema original. 

Freqüência (GHz) 

|S1,1| em dB 
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(a) 

 

(b) 

FIG. 3.7. (a) Corte transversal da antena sem a transição entre a alimentação e a antena e (b) a 

perda de retorno da antena com a variação do raio do monopolo sem transição. 

 É importante ressaltar que o aumento do raio tende a aumentar a largura de banda do 

monopolo, se este for analisado separadamente. Porém, o que foi constatado aqui foi o 

contrário, a variação de tal parâmetro resultou numa degradação da resposta devido a outros 

fatores; a distância para o parasita também foi alterada com a diminuição do raio do 

monopolo. 

Freqüência (GHz) 
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(a) 

 
 

(b) 

FIG. 3.8. (a) Corte transversal da antena com a transição entre a alimentação e o monopolo e 

(b) a perda de retorno da antena com a variação do raio do monopolo com transição. 

 O arredondamento da ponta do monopolo é um artifício bem simples que pode produzir 

resultados expressivos. As simulações mostraram que é possível melhorar a resposta do 

sistema alterando-se a forma da ponta do elemento condutor, conforme pode ser observado na 

FIG. 3.9. O parâmetro r_blend é o raio do arredondamento da aresta da ponta do monopolo. É 

esperado que tal técnica tenha maior efeito em altas freqüências, quando r_blend é da ordem 

de grandeza do comprimento de onda. Porém, as simulações não apresentaram variações 

significativas. 

Freqüência (GHz) 

Transição 
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(a) 

 
 (b) 

FIG. 3.9. (a) Detalhe do arredondamento da ponta do monopolo e (b) a perda de retorno da 

antena com a variação do raio do arredondamento da ponta do monopolo. 

 Os efeitos do uso de um condutor com variação gradual ao longo da antena também 

foram observados. Neste ponto, o raio do monopolo foi alterado ao longo de seu comprimento 

de diversas maneiras: linear crescente, linear decrescente e variação discreta decrescente com 

3 e 4 seções. 

 As simulações da variação linear crescente, mostradas na FIG. 3.10, nas quais o raio 

inferior do monopolo r_inf assumiu valores entre 0,10 e 0,65 mm e o raio na ponta do 

monopolo r_sup manteve-se inalterado e igual a 0,65 mm, não apresentam resultados 

satisfatórios para a melhoria da largura de banda. 

Freqüência (GHz) 
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(a) 

 
(b) 

FIG. 3.10. (a) Corte transversal da antena com variação linear crescente do raio do monopolo 

e (b) a perda de retorno da antena com a variação do raio inferior do monopolo. 

 Por outro lado, a utilização da técnica de variação linear decrescente do raio do monopolo 

gerou uma melhora considerável da resposta do sistema. Analisando-se a FIG. 3.11, verifica-

se que a curva para r_sup = 0,325 mm possui uma largura de banda maior que a curva para 

r_sup = 0,650 mm (resposta do sistema original). O parâmetro r_sup representa o raio 

superior do condutor e assumiu valores entre 0,100 e 0,650 mm. 

 

Freqüência (GHz) 
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(a) 

 
(b) 

FIG. 3.11. (a) Corte transversal da antena com variação linear decrescente do raio do 

monopolo e (b) a perda de retorno da antena com a variação do raio superior do monopolo. 

 Se a resposta em relação à largura de banda é otimizada com a variação linear 

decrescente do raio do monopolo, é de se esperar que a variação discreta também apresente 

melhora.  

 A FIG. 3.12 apresenta a perda de retorno de uma antena com o monopolo dividido em 3 

seções. A primeira possui raio de 0,65mm, a segunda 0,4875mm e a terceira 0,325mm. 

Comparando-se a resposta com a da antena monopolo com parasita cilíndrico de referência, 

FIG. 3.4, observa-se a ampliação da largura de banda. 

 A FIG. 3.13 mostra o resultado da simulação considerando-se um monopolo composto de 

4 seções de raios diferentes. Fixando-se o raio da primeira seção em 0,65mm e variando-se o 

raio da quarta seção (r_sup) entre 0,100 mm e 0,325 mm, os raios das segunda e terceira 

seção foram calculados a partir de r_sup + p e r_sup + 2p respectivamente, onde 

p = (0,625 r_sup)/3 para manter a variação linear do raio do monopolo. 

Freqüência (GHz) 
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(a) 

 
(b) 

FIG. 3.12. (a) Corte transversal da antena com a variação discreta do raio do monopolo com 3 

elementos e (b) a perda de retorno da antena com esta configuração. 

 Os resultados das simulações foram satisfatórios como esperado, em especial para o caso 

de r_sup = 0,45 mm que alcançou a melhor largura de banda relativa, 97,2%, maior que a da 

antena de referência (96%).  

Freqüência (GHz) 
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(a) 

 
(b) 

FIG. 3.13. (a) Corte transversal da antena com a variação discreta do raio do monopolo com 4 

elementos e (b) a perda de retorno da antena com esta configuração. 

 Tentou-se também o uso de uma coroa circular na ponta do monopolo, similarmente à 

usada por YANG et al. (2003). A utilização desta estrutura no topo do monopolo neste caso 

degradou a resposta do sistema, conforme mostra a FIG. 3.14. Porém, estudos mais 

aprofundados em conjunto com outras simulações seriam necessários, visto que estudos 

realizados por outros autores mostram que o emprego de tal elemento tende a aumentar a 

largura de banda da antena. A coroa circular simulada possui 0,5 mm de espessura e raio 

(r_top) variando de 0,7 a 5 mm. A estrutura citada não foi completamente explorada no 

presente trabalho. 

Freqüência (GHz) 



84 

  
(a) 

 
(b) 

FIG. 3.14. (a) Corte transversal da antena com coroa circular e (b) a perda de retorno da 

antena com a variação do raio da coroa circular.  

3.2.2.2 MODIFICAÇÕES NO PLANO DE TERRA 

 As simulações considerando-se os parâmetros do plano de terra se concentram na 

variação de seu comprimento, na utilização de outra forma geométrica, na variação da 

espessura e no arredondamento das bordas. 

 As alterações relativas à largura de um plano de terra quadrado de lado igual a 2 lplano 

não produziram alteração significativa na resposta do sistema (para valores de lplano maiores 

que 40 mm). Porém, é importante ter em mente que o dimensionamento do plano de terra é 

fundamental para a obtenção da resposta ótima, particularmente quando o mesmo tem 

Freqüência (GHz) 
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dimensões reduzidas. Na simulação da FIG. 3.15 foi analisada a influência da variação de 

lplano entre 40 e 120 mm, valores considerados grandes para as antenas em análise 

 

FIG. 3.15. Perda de retorno da antena com a variação da largura do plano de terra. 

 A utilização de plano de terra circular, apesar de não apresentar uma melhora na resposta 

da antena em relação à largura de banda, como observado na FIG. 3.16, altera 

significativamente o perfil da resposta da antena. Para a simulação foi considerado o raio do 

plano (rplano) com valores entre 60 e 120 mm. 

 

FIG. 3.16. Perda de retorno da antena com a variação do raio do plano de terra circular. 

 A variação da espessura do plano de terra (espessura_p) não produziu alterações na 

resposta da antena, como esperado, FIG. 3.17, pois o material escolhido era um condutor 

perfeito. O parâmetro espessura_p foi variado de 0,1 a 0,9 mm. 

Freqüência (GHz) 

Freqüência (GHz) 
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FIG. 3.17. Perda de retorno da antena para a variação da espessura do plano de terra. 

 O arredondamento das bordas do plano de terra também não alterou significativamente a 

resposta, como se pode observar na FIG. 3.18. 

 

FIG. 3.18. Perda de retorno da antena para a variação do raio de arredondamento das bordas 

do plano de terra. 

3.2.2.3 MODIFICAÇÕES NO PARASITA DE REVOLUÇÃO 

 A substituição do material do elemento parasita, condutor perfeito (PEC), para dielétrico, 

alterou drasticamente a resposta da antena. A primeira simulação foi realizada visando-se 

entender a influência do valor da permissividade elétrica do cone dielétrico (er_cone), FIG. 

3.19. 

Freqüência (GHz) 

Freqüência (GHz) 
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FIG. 3.19. Perda de retorno da antena para a variação da permissividade elétrica do parasita. 

 Na segunda simulação analisou-se a variação da espessura do dielétrico (espessura_c) de 

0,5 a 5,5 mm, mantendo-se er_cone = 7 fixo. Os resultados são mostrados na FIG. 3.20. Em 

ambas as simulações, as respostas não foram satisfatórias para a configuração em questão, 

mas mostraram a forte influência destes parâmetros (er_cone e espessura_c) sobre a resposta 

das antenas. O trabalho de GUHA et al. (2006) apresenta o uso de estruturas cilíndricas 

dielétricas apoiadas no plano de terra com sucesso para a obtenção do incremento da largura 

de banda de um monopolo, conforme mostrado na seção 2.6.4. 

 

FIG. 3.20. Perda de retorno da antena com a variação da espessura do cone dielétrico. 

 Na terceira simulação verificou-se a influência do preenchimento da região entre o 

monopolo e o elemento parasita com dielétrico, FIG. 3.21. Observou-se que a largura de 

banda do sistema foi reduzida com o aumento do valor da permissividade elétrica relativa do 

preenchimento (er_preenc). Essa análise é importante, pois um dos maiores obstáculos para a 

Freqüência (GHz) 

Freqüência (GHz) 
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implementação física desta antena é a fixação do elemento parasita ao monopolo, e uma das 

opções seria a utilização de estruturas dielétricas para esta função. 

 

(a) 

 
(b) 

FIG. 3.21. (a) Detalhe do monopolo com parasita cônico e com preenchimento dielétrico e (b) 

a perda de retorno da antena com a variação da permissividade do dielétrico. 

 Retomando o modelo de antena inicial, com o elemento parasita metálico (PEC) sem 

preenchimento dielétrico, verificou-se que uma das variáveis mais importantes para a resposta 

da antena com parasitas é justamente a altura deste elemento (h1). Variando-se o valor de h1 

entre 1 e 11 mm, obtêm-se os gráficos da FIG. 3.22, onde se pode observar a dependência do 

valor da largura de banda com a altura do parasita no primeiro gráfico. 

Freqüência (GHz) 
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FIG. 3.22. Resposta da antena com a variação grosseira da altura do elemento parasita. 

 Realizando-se uma variação mais refinada próxima do valor de h1, mostrada na FIG. 

3.23, observa-se também a dependência da freqüência de ressonância do segundo pico com o 

mesmo parâmetro. 

 

FIG. 3.23. Perda de retorno da antena com a variação fina da altura do elemento parasita. 

 A variação da espessura do parasita altera a resposta dentro da banda, porém a largura da 

banda permanece inalterada até o valor máximo simulado, FIG. 3.24. A espessura variou de 

0,25 mm a 1,05 mm. A partir de 1,05 mm, a resposta do sistema foi degradada. 

 Para o caso da variação gradual da espessura ao longo do comprimento do parasita, duas 

simulações foram realizadas. A primeira considerou que a espessura aumenta em direção ao 

topo do parasita (variação crescente), FIG. 3.25, e a segunda considerou o inverso 

(decrescente), FIG. 3.26. Porém, em ambos os casos a variação gradual da espessura do 

parasita não proporcionou uma melhora na resposta do sistema de transmissão. O valor 

Freqüência (GHz) 

Freqüência (GHz) 
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mínimo da espessura variou de 0,1 a 0,5 mm, valor da espessura do parasita da antena de 

referência. 

 

FIG. 3.24. Perda de retorno da antena com a variação da espessura do parasita. 

 
(a) 

 
(b) 

FIG. 3.25. (a) Corte transversal da antena com a variação linear crescente da espessura do 

parasita e (b) a perda de retorno da antena com esta configuração. 

Freqüência (GHz) 

Freqüência (GHz) 
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(a) 

 
 (b) 

FIG. 3.26. (a) Corte transversal da antena com a variação linear decrescente da espessura do 

parasita e (b) a perda de retorno da antena com esta configuração. 

 A largura de banda está fortemente relacionada ao valor do raio superior, r1. As 

simulações variando-se o raio superior, com raio inferior igual a 3 mm, mostram que o 

aumento do valor do raio superior tende a aumentar a largura de banda. As simulações da 

FIG. 3.27 mostram que o valor ótimo para r1 está entre 1,5 e 2,3 mm, ou seja, a resposta do 

sistema original pode ser melhorada. 

Freqüência (GHz) 
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FIG. 3.27. Perda de retorno da antena com a variação do raio superior do elemento parasita. 

 O mesmo ocorre com o valor do raio inferior, r3. Existe uma relação entre a largura de 

banda e o parâmetro em questão, FIG. 3.28. Neste caso, analisou-se a variação do raio inferior 

com raio superior igual a 1,5 mm. 

 

FIG. 3.28. Perda de retorno da antena com a variação do raio inferior do elemento parasita. 

 Outras formas para o elemento parasita também foram analisadas. Na simulação da FIG. 

3.29 foi considerado um perfil com variação quadrática do raio para o elemento parasita. A 

utilização de outros perfis, tal como o utilizado nesta simulação, não produziu melhoras 

significativas na resposta do sistema. A largura de banda relativa obtida para esta 

configuração foi de 93,6%. 

Freqüência (GHz) 

Freqüência (GHz) 
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(a) 

 
(b) 

FIG. 3.29 (a) Detalhe do monopolo com parasita de perfil quadrático e (b) a perda de retorno 

da antena em questão. 

 A distância do elemento parasita ao plano de terra (d) não deve ser considerada como 

parâmetro de otimização de projeto, considerando-se as simulações realizadas. Contudo, foi 

verificado que uma pequena variação de d piora drasticamente a resposta, tornando-se este um 

ponto crítico para a execução prática da antena. Foram utilizados valores entre 0,1 mm e 

1,3 mm para o parâmetro d, com as respostas mostradas na FIG. 3.30. 

Freqüência (GHz) 
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FIG. 3.30. Perda de retorno da antena com a variação da altura do elemento parasita ao plano 

de terra. 

 O arredondamento das bordas do elemento parasita não produziu uma melhora 

significativa na largura de banda da antena. O raio para o arredondamento (r_blend) foi 

variado entre 0,10 e 0,25 mm. Os resultados são mostrados na FIG. 3.31. 

 
(a) 

 
(b) 

FIG. 3.31. (a) Corte transversal da antena com o arredondamento das bordas do elemento 

parasita e (b) a perda de retorno da antena com a variação do raio de arredondamento. 

Freqüência (GHz) 
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3.3 PROJETO DA ANTENA MONOPOLO COM PARASITA CÔNICO 

 A partir dos resultados da seção 3.2 foi possível determinar o ponto de partida para o 

projeto da antena proposta neste trabalho. Foi verificado que o uso de elementos parasitas 

efetivamente produz um aumento na largura de banda. Mudanças estruturais na antena, tais 

como a variação linear ou discreta do raio do monopolo, o arredondamento da ponta ou a 

utilização de estruturas planas no topo da antena, FIG. 3.14 (a), de fato aprimoram a largura 

de banda, como discutido anteriormente. Porém, para facilitar o processo de fabricação, estes 

fatores especificamente não foram considerados. 

 Além disso, as antenas mostradas até agora não são realizáveis na prática, visto que os 

elementos parasitas não têm nenhum ponto de fixação à estrutura. Portanto, o projeto da 

antena deve contemplar uma solução para tal entrave técnico. 

 Uma das alternativas para solucionar tal questão é a utilização de peças fabricadas em 

material dielétrico que sirvam como suporte para tais elementos. A FIG. 3.32 apresenta as 

duas estruturas que serão consideradas no projeto: uma base e um anel superior. Idealmente o 

material dielétrico deveria ter permissividade relativa r igual (ou próximo) à unidade. 

Contudo, por razões práticas, ambas as peças foram usinadas em teflon, que possui r = 2,08. 

 

FIG. 3.32. Corte transversal do monopolo com parasita cônico e os anéis dielétricos. 

Estruturas em teflon 
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3.3.1 PARAMETRIZAÇÃO DA ANTENA 

 Para a realização das demais simulações pertinentes ao projeto da antena, esta foi 

parametrizada conforme a FIG. 3.33. Além dos parâmetros apresentados no esquemático, 

foram consideradas as seguintes variáveis: 

 - lplano – metade do lado do plano de terra, considerando o mesmo quadrado; 

 - L – comprimento total do monopolo; 

 - er – permissividade relativa do material dielétrico (no caso, 2,08 para o teflon);  

 - Z0 – impedância desejada na entrada da antena (50 Ω);  

 - r_alim – raio condutor externo do conector coaxial de alimentação da antena. Com isso, 

parametrizando r_alim a partir de er, Z0 e a_m (raio do condutor interno do conector), tem-se 

(COLLIN, 1992): 

 - ; e 

 - k – constante multiplicativa de escalonamento que foi utilizada nas simulações de 

escalonamento (multiplica todas as dimensões da antena). 
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FIG. 3.33. Parametrização da antena monopolo com parasita cônico. 

3.3.2 SIMULAÇÕES 

 As simulações da antena em questão seguiram o seguinte roteiro: otimização da estrutura 

na faixa de operação da antena original, simulação considerando-se a inserção do suporte de 

fixação do parasita, escalonamento, simulações considerando-se o conector e o anel dielétrico 

superior e simulação da estrutura que foi fabricada. 

 A primeira simulação determinou os parâmetros ótimos da antena desconsiderando-se os 

suportes dielétricos para a faixa de 6 a 16 GHz, que é a faixa de operação da antena proposta 

por KANG (2007), tendo como função objetivo a perda de retorno da antena melhor que 

10 dB na faixa de interesse (10 log(|S11|) < -10 dB) para os valores de r1 e r3. As dimensões 

ótimas obtidas foram: r1 = 2,1 mm e r3 = 2,4 mm. A faixa de operação alcançada foi de 
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5,2672 a 17,247 GHz, como mostra a FIG. 3.34. Os demais valores da estrutura foram: 

lplano = 40 mm, L = 12,5 mm, espessura_p = 0,5 mm, a = a_m = 0,65 mm, h1 = 5,7 mm e 

d = 0,5 mm. 

 

FIG. 3.34. Perda de retorno do monopolo otimizado com parasita cônico sem os elementos 

dielétricos. 

 A segunda simulação foi realizada visando analisar a influência da inserção do suporte 

dielétrico na antena. A altura total do suporte foi estipulada para ser igual a d + h1/10, FIG. 

3.35. 

 

FIG. 3.35. Detalhe do suporte dielétrico e da alimentação da antena. 

 No escalonamento da antena, onde todas as dimensões são multiplicadas por um fator de 

escala k, espera-se que a largura de banda também seja dividida por k (BALANIS, 2005). 

Portanto, apesar do perfil da resposta da antena permanecer inalterado com o escalonamento, 

observa-se uma redução da faixa de operação da antena. Os parâmetros relacionados à 

freqüência após o escalonamento são inversamente proporcionais a k. Vale ressaltar que a 

FIG. 3.36 (c) mostra a resposta de uma antena cobrindo uma significativa parte do espectro de 

VHF. 
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 Com isso, realizando-se um escalonamento multiplicando-se todas as dimensões por k = 

1, 2, 8, 10 e 100, com resultados mostrados na FIG. 3.36, nota-se que o perfil da resposta 

manteve-se inalterado, a menos, naturalmente, de um fator de escala. 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 3.36. Perda de retorno do monopolo com parasita cônico e suporte dielétrico para: (a) 

k = 1 e k = 2, (b) k = 8 e 10 e (c) k = 100. 

|S1,1| em dB 

|S1,1| em dB 

|S1,1| em dB 
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 A partir deste ponto, a antena que foi projetada começou a ser definida. O conector 

disponível no IME para a construção do protótipo foi o modelo 3052-1201-10 da Omni 

Spectra. Suas dimensões encontram-se na FIG. 4.3 do capítulo seguinte. Para fins de 

simulação, apenas as dimensões r_alim = 5 mm e a_m = 1,5 mm são necessárias.  

 Levando-se em conta a montagem da antena, foi estipulado que o raio do monopolo 

a = 2,5 mm seria suficiente para a realização do encaixe do conector, cujo detalhe é mostrado 

na FIG. 3.37. Com isso, o valor de k que resulta em a = 2,5 mm é 3,846 (5/1,3). 

 O escalonamento, neste caso, não foi linear para todos os parâmetros. Como as 

dimensões do conector são fixas e não podem ser alteradas, apenas as dimensões da antena 

foram escalonadas. 

 

FIG. 3.37. Visualização do encaixe do conector ao monopolo. 

 Assim, foi executada uma simulação para k = 5/1,3 considerando-se o conector, cujo 

resultado é mostrado na FIG. 3.38. Nesta configuração, a faixa de operação da antena se 

estende de 1,3981 a 4,6519 GHz. 

 É interessante realizar uma comparação da largura de banda da antena para k = 5/1,3, 

onde o escalonamento não foi realizado para todas as dimensões da antena, com a largura de 

banda original para k = 1 mostrada na FIG. 3.34. Dividindo-se o último valor pelo primeiro, 

obtém-se 3,68, diferente mas próximo de k = 5/1,3 = 3,846, como esperado. Os valores só 

seriam iguais para um escalonamento linear de todas as dimensões da antena. 
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FIG. 3.38. Perda de retorno da antena monopolo para k = 5/1,3. 

 Por último, foi inserido o anel dielétrico superior ao modelo da antena, FIG. 3.39. 

 

FIG. 3.39. Detalhe do anel dielétrico superior. 

 A espessura do anel foi definida como x e foram realizadas simulações para analisar a 

influência de tal parâmetro sobre a resposta da antena, as quais são mostradas na FIG. 3.40. 

Nota-se que a resposta piora com o incremento de x. 

x 

|S11| em dB 
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FIG. 3.40. Variação da espessura do anel dielétrico superior. 

 Definindo-se x = 1 mm, realizou-se a simulação completa do modelo, mostrada na FIG. 

3.41. O modelo final possui uma faixa de operação de 1,3837 GHz a 4,5189 GHz. As 

dimensões da antena nesta faixa são: L = 48,10 mm, d = espessura_p = 1,90 mm, 

espessura = 1,50 mm, lplano = 153,85 mm, a = 2,50 mm, a_m = 1,50 mm, h1 = 21,90 mm, 

r1 = 8,10 mm, r3 = 9,25 mm. 

 

FIG. 3.41. Resposta final da antena monopolo com parasita cônico, na configuração final. 

3.4 PROJETO DA ANTENA MONOPOLO COM PARASITAS CILÍNDRICOS 

 O projeto da antena monopolo com parasitas cilíndricos teve como base o trabalho 

realizado por KANG (2007), que propôs uma antena monopolo com três anéis parasitas 

cilíndricos em torno de um monopolo para operação na faixa de UWB. Porém, esta antena, 
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como apresentada, não é realizável na prática, pois os parasitas ficam suspensos no ar, sem 

fixação com a estrutura da antena. 

 No presente trabalho, a antena a ser projetada foi uma antena monopolo com três anéis 

parasitas cilíndricos, como em KANG (2007), porém com uma estrutura em teflon para a 

fixação dos referidos anéis ao monopolo, conforme a FIG. 3.42. 

 

FIG. 3.42. Corte transversal da antena monopolo com anéis parasitas cilíndricos. 

3.4.1 PARAMETRIZAÇÃO DA ANTENA 

 A parametrização da antena monopolo com anéis cilíndricos foi realizada a partir da 

antena anterior, FIG. 3.33, retirando-se o conjunto de anéis parasitas cônicos e inserindo-se o 

novo conjunto de elementos parasitas. Na FIG. 3.43 estão representadas partes da estrutura 

que sofreram alterações. 

Estrutura em teflon 
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FIG. 3.43. Parametrização da antena monopolo com anéis parasitas cilíndricos. 

3.4.2 SIMULAÇÕES 

 As simulações da antena em questão seguiram o roteiro, a saber: otimização da estrutura 

na faixa de operação da antena original, escalonamento e simulação da estrutura a ser 

fabricada. 

 A primeira simulação foi realizada para definir a estrutura ótima da antena. Com isso, 

efetuou-se uma otimização para a faixa de 6 a 16 GHz, As dimensões ótimas obtidas foram: 

r1 = 1,5 mm, r2 = 2,1 mm e r3 = 2,6 mm. A faixa de operação alcançada foi de 5,376 GHz a 

16,669 GHz, FIG. 3.44. 
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FIG. 3.44. Resposta da antena monopolo com parasitas cilíndricos otimizada para a faixa de 6 

a 16 GHz. 

 As demais dimensões da antena nesta faixa são: espessura = 0,5 mm, d = 0,5 mm e 

h1 = h2 = h3 = 2,5 mm. 

 Realizando-se o escalonamento para verificar a validade do modelo em outras faixas, em 

especial na faixa de VHF, todas as dimensões da antena, incluindo as do ponto de alimentação 

foram multiplicadas pelo fator k. Os resultados das simulações para k = 1, 1,5, 2, 4 e 40 são 

mostrados na FIG. 3.45. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 3.45. Escalonamento da antena monopolo com parasitas cilíndricos para: (a) k = 1, 1,5 e 

2, (b) k = 4 e (c) k = 40. 

 Como esperado, o comportamento da antena manteve-se inalterado com o 

escalonamento, ou seja, o perfil da resposta manteve-se inalterado e a largura de banda foi 

reduzida por um fator de escala igual a k. Da mesma forma que para a antena anterior, a FIG. 

3.45 (c) mostra uma antena cobrindo uma larga faixa do espectro de VHF. 
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 Por último, foi realizada a simulação da antena a ser fabricada para o valor de k = 5/1,3, 

Este fator de escalonamento é o mesmo da antena anterior, item 3.3, pois o mesmo conector e 

a mesma transição entre o conector e o monopolo foram considerados aqui. A FIG. 3.46 

ilustra a transição conector/monopolo para a presente antena. 

 

FIG. 3.46. Detalhe da transição entre o condutor e o monopolo. 

 Examinando-se a FIG. 3.47, observa-se que a perda de retorno sofreu pouca influência da 

transição dos elementos ativos. A banda se estendeu de 1,615 GHz a 4,093 GHz, com uma 

razão de 3,846 para a antena original (faixa de 6 a 16 GHz). 

 

FIG. 3.47. Simulação da antena a ser fabricada. 

 Portanto, as medidas finais para a antena são: r1 = 5,4 mm, r2 = 8,1 mm, r3 = 10,4 mm, 

h1 = h2 = h3 = 9,6 mm, espessura = 1,9 mm e d = 1,9 mm. 
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4 CONSTRUÇÃO E TESTES DOS PROTÓTIPOS DAS ANTENAS 

4.1 CONSTRUÇÃO DAS ANTENAS 

 O projeto das duas antenas do Capítulo 3 (monopolo com elementos parasitas cônicos e 

monopolo com parasitas cilíndricos) procurou manter o maior número de peças comuns, para 

facilitar o processo de fabricação. 

 Com isso, foi construída uma antena monopolo simples (sem parasitas), que será 

chamada de antena de referência, na qual os elementos das antenas supracitadas pudessem ser 

facilmente encaixados e retirados para se obter as configurações desejadas. 

 A construção das antenas foi realizada a partir de três tipos de matérias-prima: latão e aço 

inoxidável para as peças condutoras, e teflon para as peças dielétricas. O aço inoxidável, por 

sua resistência mecânica, foi utilizado no plano de terra, enquanto que o latão, que 

proporciona uma maleabilidade maior na confecção de peças de pequenas dimensões, foi 

utilizado nas demais peças metálicas do protótipo que possuem natureza mais complexa. 

4.1.1 ANTENA DE REFERÊNCIA 

 O protótipo da antena de referência para os modelos propostos por este trabalho pôde ser 

subdividido em 4 peças, fabricadas separadamente: monopolo, plano de terra, estrutura de 

conexão e conector. O conector, naturalmente, foi adquirido no mercado (tipo N, modelo 

3052-1201-10 da Omni Spectra, disponível no Laboratório de Microondas do IME). A FIG. 

4.1 mostra as peças fabricadas e o conector. 
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(a) 

 

(b) 

 

 (c) 

FIG. 4.1. Peças da antena de referência fabricadas: (a) monopolo e conector, (b) plano de terra 

e (c) estrutura de conexão. 

 O monopolo mostrado na FIG. 4.2(a) foi confeccionado em latão com 3 furos: um na 

parte inferior com raio de 3 mm para inserção do conector, e dois furos diametralmente 
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opostos de 2 mm a 1,5 mm da base, com o objetivo de permitir a soldagem do monopolo ao 

conector. 

 

FIG. 4.2. Esquemático do monopolo (dimensões em mm). 

 Para uso do conector disponível neste protótipo, foi necessária a remoção de uma parcela 

da camada de teflon que reveste o condutor. Na FIG. 4.3 é apresentado o esquemático do 

referido conector e as situações antes e após a retirada do teflon excedente. 
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FIG. 4.3. Esquemático do conector tipo N modelo 3052-1201-10 da Omni Spectra antes e 

após a remoção de parte do dielétrico (dimensões em mm). 

 O plano de terra foi fabricado a partir de uma chapa de aço inoxidável de dimensões 

400 mm 400 mm e espessura de 1,9 mm que teve suas bordas dobradas e soldadas para 

aumentar a resistência mecânica e formar uma espécie de mesa para proteger o conector. Na 

mesma, foram realizados cinco furos: um para o encaixe da estrutura de conexão e quatro para 

fixação do conector. A FIG. 4.4 mostra o esquemático de tal estrutura. 
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FIG. 4.4. Esquemático do plano de terra (dimensões em mm). 

 A estrutura de conexão do conjunto monopolo-conector ao plano de terra foi 

confeccionada em latão, possuindo a configuração e as dimensões mostradas na FIG. 4.5. 
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FIG. 4.5. Esquemático da estrutura de conexão (dimensões em mm). 

4.1.2 ANTENA MONOPOLO COM ELEMENTO PARASITA CÔNICO 

 A antena monopolo com elemento parasita cônico é formada pela antena de referência e 

outras três peças: suporte dielétrico, anel superior e elemento parasita cônico. A FIG. 4.6 

mostra as peças fabricadas. 

 

FIG. 4.6. Peças fabricadas da antena monopolo com parasita cônico. 

 O anel parasita foi confeccionado em latão, conforme o esquemático da FIG. 4.7. 
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FIG. 4.7. Esquemático do anel parasita (dimensões em mm). 

 O suporte dielétrico, mostrado na FIG. 4.8, foi usinado em teflon (εr = 2,08) e é 

responsável por apoiar o elemento parasita. 

 

FIG. 4.8. Esquemático do suporte dielétrico (dimensões em mm). 
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 Analogamente, o anel superior, mostrado na FIG. 4.9, também produzido em teflon, é 

responsável por posicionar adequadamente o conjunto suporte dielétrico-parasita cônico na 

antena de referência. E também serve como proteção mecânica do volume interno entre o 

parasita e o monopolo, bloqueando a deposição de sujeiras, água de chuva etc. 

 

FIG. 4.9. Esquemático do anel superior (dimensões em mm). 

 A FIG. 4.10 apresenta a antena monopolo com parasita cônico montada. 

 

FIG. 4.10. Antena monopolo com parasita cônico montada. 
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4.1.3 ANTENA MONOPOLO COM ELEMENTOS PARASITAS CILÍNDRICOS 

 A antena monopolo com elementos parasitas cilíndricos é composta, além da antena de 

referência, de outras quatro peças: três anéis cilíndricos e um suporte. A FIG. 4.11 apresenta 

as peças fabricadas. 

 

FIG. 4.11. Peças fabricadas da antena monopolo com parasitas cilíndricos. 

 Os três anéis cilíndricos foram produzidos em latão conforme os esquemas da FIG. 4.12. 

 

FIG. 4.12. Esquemáticos dos anéis parasitas cilíndricos (dimensões em mm). 
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 Por último, o suporte dos anéis, mostrado na FIG. 4.13, foi usinado em teflon. 

 

FIG. 4.13. Esquemático do suporte dos anéis parasitas cilíndricos (dimensões em mm). 

 A FIG. 4.14 apresenta a antena monopolo com parasitas cilíndricos montada na base 

comum às antenas. 

 

FIG. 4.14. Antena monopolo com parasitas cilíndricos montada. 
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4.2 TESTES 

 A caracterização das três configurações de antenas foi realizada na câmara anecóica do 

Laboratório de Medidas Eletromagnéticas do Centro Tecnológico do Exército (CTEx). Foram 

realizadas medidas de perda de retorno, fase de S11 e diagrama de radiação copolar e 

crosspolar
4
.  

 Todos os procedimentos realizados nesta estação de medida seguem as recomendações 

contidas em normas internacionais que regulamentam os testes de antenas (IEEE, 1979; IEEE, 

1982; IEEE, 1984).  

 Na seção 7.1.5 do Apêndice são apresentados de forma sucinta os fundamentos 

relacionados aos procedimentos laboratoriais das medidas das antenas. 

4.2.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 Os equipamentos utilizados para efetuar as medidas foram: 

 Câmara anecóica, que possui 8,5 m de largura, 5,5 m de comprimento e 5 m de altura, 

a qual está capacitada a realizar medidas na faixa de 9 kHz a 18 GHz; 

 Oscilador - Sweep Oscilator HP 8620C; 

 RF Plug-in HP 86222A que opera de 0,01 a 2,4 GHz; 

 RF Plug-in HP 86240A que opera de 2 a 8,4 GHz; 

 Analisador de Redes marca Anritsu; modelo 37247D que opera de 40 MHz a 20 GHz; 

                                                 

4
 Definições de copolar e crosspolar no APÊNDICE 3: MEDIDAS EM ANTENAS. 
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 Analisador de Espectro marca Agilent
®
 CSA N1996A-506, que opera de 100 kHz a 

6 GHz; 

 Antena Double Ridged Horn da Rohde & Schwarz, modelo HF906, que opera de 

2 GHz a 18 GHz; 

 Cabos, conectores e acessórios diversos. 

4.2.2 CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DE RETORNO 

 A perda de retorno foi medida a partir do arranjo montado na FIG. 4.15. As antenas 

foram posicionadas no interior da câmara anecóica a 2 m em relação ao solo e dentro da zona 

de silêncio, que para a referida câmara é um cilindro vertical de 2 m de diâmetro e 4 m de 

altura. 

 

FIG. 4.15. Arranjo para a medida de perda de retorno. 

 Vale ressaltar que a caracterização da perda de retorno de antenas é normalmente 

realizada com analisadores de rede vetoriais. Porém, analisadores de espectro mais modernos, 

como o equipamento empregado, também possibilitam a realização de tais medidas. 
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 A primeira antena caracterizada foi a antena de referência. O gráfico da FIG. 4.16 

apresenta a medida efetuada, assim como o resultado da simulação do modelo. 

 Considerando-se a largura de banda das antenas igual à faixa na qual o valor de perda de 

retorno é menor que -10 dB, montou-se uma tabela comparativa, TAB. 4.1, com os valores 

dos principais pontos de controle utilizados (inferior, superior e pico), e os valores das 

larguras de banda (absoluta Δf, e relativa). 

TAB. 4.1. Comparativo dos pontos de controle e largura de banda da antena de referência. 

  

Simulado Medido 

f (GHz) RL (dB) f (GHz) RL (dB) 

Pontos de 

Controle 

Inferior 1,301 -10 1,33 -10 

Superior 1,6475 -10 1,675 -10 

Pico 1,454 -21,93 1,454 -16 

Largura de 

Banda 

Δf 0,347 -  0,345 -  

Relativa 

(%) 
23,5 - 23,2 - 

 

 

FIG. 4.16. Comparação das perdas de retorno simulada e medida da antena de referência. 
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 Sem retirar a antena de referência da posição da medida anterior, foi inserido o conjunto 

de anéis referentes à antena monopolo com parasita cônico: suporte dielétrico, anel superior e 

parasita cônico. Com isso, foi caracterizada a perda de retorno da segunda antena, a qual é 

mostrada na FIG. 4.17. No gráfico, são apresentadas as curvas relativas ao resultado da 

simulação para a perda de retorno do modelo da antena em teste e o resultado da medida 

efetuada na câmara anecóica. 

 Pode ser observada a boa concordância dos resultados, ou seja, a resposta da antena 

construída apresentou uma resposta próxima da esperada. 

 A TAB. 4.2 concentra os valores dos pontos de controle e largura de banda medidos e 

simulados da antena monopolo com o parasita cônico. 

 

FIG. 4.17. Perda de retorno do monopolo com parasita cônico. 
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TAB. 4.2. Comparativo dos pontos de controle e largura de banda da antena monopolo com 

parasita cônico. 

  

Freqüência (GHz) 

Simulado Medido 

Pontos de 

Controle 

Inferior 1,384 1,410 

Superior 4,433 4,576 

Largura de 

Banda 

Δf 3,049 3,166 

Relativa (%) 104,5 105,8 

 De forma análoga, foram acrescentadas as peças referentes à antena monopolo com 

parasitas cilíndricos à antena de referência após a remoção das peças da antena cônica. Com 

isso, foi possível medir a perda de retorno da terceira antena, a qual é mostrada na FIG. 4.18. 

 

FIG. 4.18. Perda de retorno do monopolo com parasitas cilíndricos. 

 O comparativo dos valores obtidos para os pontos de controle e largura de banda da 

antena estão na TAB. 4.3. 
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TAB. 4.3. Comparativo dos pontos de controle e largura de banda da antena monopolo com 

parasitas cilíndricos. 

 

Freqüência (GHz) 

Simulado Medido 

Pontos de 

Controle 

Inferior 1,464 1,424 

Superior 4,092 4,153 

Largura de 

Banda 

Δf 2,628 2,729 

Relativa (%) 94,6 97,9 

 A perda de retorno medida do monopolo com parasita cônico se aproximou do valor 

simulado. Por outro lado, para o monopolo com parasitas cilíndricos, apesar de alcançar a 

mesma largura de banda simulada, a curva da perda de retorno não acompanhou exatamente a 

curva da simulação, alcançando até valores de 9,9 dB entre 2,6 e 2,65 GHz. 

 Este efeito indesejado pode ter sido ocasionado por uma impropriedade do protótipo da 

antena. Os parafusos de fixação do conjunto conector-estrutura de conexão foram inseridos 

exatamente na posição onde a estrutura dielétrica de suporte dos anéis faz contato com o 

plano de terra. A FIG. 4.19 mostra tal situação. 

 

FIG. 4.19. Detalhe da acomodação do suporte dos anéis no plano de terra. 

 Devido a problemas na montagem, uma pequena parcela da cabeça do parafuso ficou 

acima do plano de terra, impedindo que a estrutura de suporte encostasse efetivamente no 

plano. Como visto na análise da antena, a distância entre os elementos parasitas e o plano de 

terra é um ponto crítico para antenas com esta configuração. 

 Tal constatação pode ser uma das possíveis causas da discrepância entre os valores 

medidos e simulados para esta configuração de antena. 
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4.2.3 CARACTERIZAÇÃO DA FASE DO COEFICIENTE DE REFLEXÃO 

 Além da caracterização das antenas a partir da perda de retorno, foram realizadas 

medidas da fase do coeficiente de reflexão. O arranjo utilizado para medida de fase é o 

mesmo da caracterização da perda de retorno, exceto pela substituição do equipamento de 

medida; o analisador de espectro é substituído pelo analisador de rede vetorial, como na FIG. 

4.20. 

 

FIG. 4.20. Arranjo para a medida da fase do coeficiente de reflexão. 

 Devido às limitações do equipamento de medida, as caracterizações da fase das três 

configurações de antenas foram efetuadas na faixa de 2 a 5 GHz. O gráfico com os valores 

medidos de fase das três antenas encontra-se na FIG. 4.21.  
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FIG. 4.21. Fase de S11 das três configurações de antenas. 

 Observa-se a linearidade da fase da antena de referência em toda a faixa. Por outro lado, a 

fase do monopolo com parasita cônico ou com parasitas cilíndricos manteve-se 

aproximadamente linear até 3 GHz. Após este valor nota-se uma variação não-linear, 

sugerindo assim que o retardo de grupo não será constante para estas antenas. Ressalta-se, 

entretanto que a fase do coeficiente de transmissão não foi caracterizada. 

4.2.4 CARACTERIZAÇÃO DO DIAGRAMA DE RADIAÇÃO 

 Medidas de diagrama de radiação de potência das três configurações de antena foram 

realizadas com o arranjo da FIG. 4.22, levando-se em consideração a condição de campo 

distante. 
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FIG. 4.22. Arranjo dos equipamentos para a medida do diagrama de radiação. 

 A antena padrão utilizada no experimento é tipo corneta com paredes laterais vazadas, a 

qual foi fixada em um mastro onde é possível a rotação em torno do seu eixo. Tal montagem 

permite a determinação dos diagramas copolar e crosspolar vertical das antenas teste. A 

caracterização ocorreu apenas no plano azimutal, θ = 90º, visto que atualmente o laboratório 

não dispõe de meios para a realização de outras medidas. A orientação dos eixos considerada 

é representada na FIG. 4.23.  

 A mesa giratória foi programada para girar com um passo de 0,6º, resultando em um total 

de 601 valores medidos para cada diagrama. 

 Com o objetivo de comparar as respostas das três antenas, foram escolhidas para a 

realização das medidas a freqüência de ressonância da antena de referência, 1,45 GHz, e a 

freqüência de 3 GHz, aproximadamente o ponto central da banda das duas antenas monopolo 

com parasitas. Além destas, as freqüências de 3,77 e 4,2 GHz foram empregadas para a 

caracterização das antenas monopolo com parasitas cilíndricos e monopolo com parasita 

cônico, respectivamente, pois representam os pontos de ressonância mais próximos do fim da 

faixa. 
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FIG. 4.23. Orientação dos eixos coordenados em relação às antenas. 

 Com base nestas informações, foram confeccionados os diagramas de potência copolar 

(proporcional a |Eθ|
2
) e crosspolar vertical (proporcional a |Eυ|

2
) das três antenas nas 

freqüências mencionadas anteriormente, cujos resultados são mostrados nas FIG. 4.24, FIG. 

4.25, FIG. 4.26 e FIG. 4.27. 

 

 



128 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 4.24. Diagrama de radiação copolar e polarização cruzada (crosspolar) em f = 1,45 GHz 

para: (a) Antena de referência, (b) Monopolo com parasitas cilíndricos e (c) Monopolo com 

parasita cônico. 
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(a) 

 
(b) 

FIG. 4.25. Diagrama de radiação copolar e polarização cruzada (crosspolar) em f = 3 GHz 

para: (a) monopolo com parasitas cilíndricos e (b) monopolo com parasita cônico. 
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FIG. 4.26. Diagrama de radiação copolar e polarização cruzada em f = 3,777 GHz para o 

monopolo com parasitas cilíndricos. 

 

FIG. 4.27. Diagrama de radiação copolar e polarização cruzada em f = 4,2 GHz para o 

monopolo com parasita cônico. 

 Pode-se observar que em todas as medidas de diagrama de radiação a componente da 

potência crosspolar está mais de 10 dB abaixo do valor de potência copolar. Este resultado 

está intimamente relacionado à estrutura do elemento ativo da antena, o monopolo, cuja 

polarização é linear.  
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 O comportamento das antenas ao longo da faixa de operação pode ser delineado 

comparando-se os gráficos de potência copolar para os diversos valores de freqüências. O 

perfil da curva, aproximadamente retangular em f = 1,45 GHz, indica a influência da 

geometria do plano de terra, que gera componentes difratadas diferenciadas ao longo do plano 

azimutal. Porém, com o aumento da freqüência, o diagrama de potência se aproxima do 

diagrama esperado, que é isotrópico para as medidas realizadas. 

 Este efeito pode ser analisado à luz dos conceitos de difração de ondas eletromagnéticas 

(BOITHIAS, 1987). A atenuação da componente difratada na borda do plano é a menor nos 

pontos médios dos lados e maior nos vértices. O fator principal é a distância entre o elemento 

radiante e a borda do plano de terra, que é de 15 cm para os pontos médios e de 21,2 cm para 

os vértices.  
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5 CONCLUSÕES 

 Dentre as técnicas aplicáveis ao projeto de antenas de banda larga  domínio da 

freqüência, domínio do tempo e SEM, utilizou-se a técnica no domínio da freqüência para o 

projeto de uma antena com características adequadas à faixa de VHF. 

 A antena proposta, um monopolo com parasita cônico, inédita na literatura, foi projetada 

inicialmente para a faixa de 6 a 16 GHz, faixa esta escolhida visto que os recentes estudos de 

antenas de banda larga estão concentrados nesta porção do espectro. 

 A partir do escalonamento de todas as suas dimensões, verificou-se a possibilidade da 

aplicação da técnica na faixa de VHF.  

 Com o objetivo de confirmar os resultados teóricos obtidos, foi projetado e construído um 

protótipo da antena na faixa de 1 a 5 GHz. Além disso, outra antena, um monopolo com 

elementos parasitas cilíndricos, baseada em estudos de outros autores, foi projetada e 

construída para a mesma faixa. 

 O emprego do anel parasita cônico se mostrou mais eficiente que os anéis parasitas 

cilíndricos, tanto nas simulações quanto nas medidas realizadas com o protótipo, com relação 

ao aumento da largura de banda do monopolo. 

 A metodologia empregada, de escalonamento, mesmo que não aplicável a todas as 

dimensões da antena, se mostrou adequada ao projeto de antenas em VHF a partir de 

protótipos em freqüências elevadas. No mínimo, a técnica produzirá um dispositivo com 

dimensões próximas ao ideal, que deverá ser otimizado com recursos computacionais, como 

no presente trabalho. 

 Para trabalhos futuros, são sugeridos os seguintes temas: 

- Montagem de uma antena para a faixa de VHF; 

- Aplicação do conceito de anel parasita a uma antena já existente em VHF de forma a 

aumentar a sua banda de operação; 
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- Avaliação da relação entre a utilização de elementos parasitas e o conceito de 

transformação de impedância em uma antena, uma vez que nas duas antenas utilizadas 

há uma estrutura semelhante a uma linha de transmissão com variação gradual de 

impedância discreta ou contínua; 

- Estudo de novas configurações de elementos parasitas e aplicações em outras 

configurações de antenas; e 

- Análise e projeto da antena com outros métodos: domínio do tempo e SEM. 
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7.1 APÊNDICE 1: PARÂMETROS BÁSICOS DE ANTENAS 

7.1.1 INTENSIDADE DE RADIAÇÃO 

 Nesta seção são apresentadas as definições dos parâmetros de antenas mais relevantes 

para o presente trabalho. 

 Entende-se como intensidade de radiação de uma antena em uma dada direção a potência 

média radiada nesta direção por ângulo sólido unitário (STUTZMANN, 1981). Uma 

importante grandeza para o cálculo da intensidade de radiação é o vetor de Poynting 

complexo, , conhecido por representar o fluxo de densidade de potência: 

 
(7.1) 

onde  é o vetor campo elétrico,  o vetor campo magnético e * denota o conjugado 

complexo. 

 A potência total média radiada através de uma superfície de integração fechada é dada 

por: 

 

 

(7.2) 

onde dΩ é o ângulo sólido unitário. 

 Da EQ. (7.2), deduz-se que a intensidade de radiação U(θ,υ) é dada por: 

 (7.3) 
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7.1.2 DIRETIVIDADE 

 O documento do IEEE que trata da definição dos termos utilizados em antenas – IEEE 

Standard Definitions of Terms for Antennas (IEEE, 1993) – define diretividade como a razão 

da intensidade de radiação em uma dada direção pela intensidade de radiação média da 

antena, ou seja,  

 
(7.4) 

 Um conceito hipotético, porém muito útil para o cálculo da diretividade, é o da fonte 

isotrópica que, como o próprio nome indica, radia uniformemente em todas as direções. 

Assim, a intensidade de radiação média Um pode ser considerada como a intensidade de 

radiação de uma fonte isotrópica que radia a mesma potência total da antena real que produz 

U(θ,υ). 

 Com isso, a potência radiada por uma fonte isotrópica será: 

 
(7.5) 

 Substituindo o valor de Um da EQ. (7.5) na EQ. (7.4), encontra-se a equação mais 

utilizada para a diretividade: 

 
(7.6) 

onde Pm é a potência média radiada pela antena.  
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 O termo diretividade, quando a direção não é declarada, indica o seu valor na direção de 

máxima radiação. 

7.1.3 GANHO 

 O ganho de uma antena em uma dada direção é definido como a razão da intensidade de 

radiação nesta direção pela intensidade de radiação que seria obtida se a potência entregue à 

antena pelo transmissor fosse radiada isotropicamente (BALANIS, 2005). 

 Matematicamente, o ganho pode ser expresso por: 

 (7.7) 

 Analisando-se a EQ. (7.7) percebe-se que quando Pe = Pm o ganho e a diretividade 

possuem o mesmo valor. Portanto, a diretividade é igual ao ganho quando a potência de 

entrada na antena é igual à potência radiada. 

 A parcela da potência de entrada não radiada é absorvida na antena e em estruturas 

próximas. Com isso, pode-se definir a eficiência de radiação da antena e como: 

 (7.8) 

 Combinando as EQ. (7.6), EQ. (7.7) e EQ. (7.8), tem-se: 
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 (7.9) 

 Analogamente à diretividade, o termo ganho, se a direção não é declarada, indica o seu 

valor na direção de máxima radiação. 

7.1.4 DIAGRAMA DE RADIAÇÃO 

 O diagrama de radiação é um dos mais importantes parâmetros na caracterização de uma 

antena. Segundo o IEEE (1993), diagrama de radiação é a distribuição espacial de uma 

quantidade – amplitude de campo, potência ou tensão – que caracteriza o campo 

eletromagnético gerado por uma antena, podendo ser expresso por uma função matemática ou 

graficamente.  

 A FIG. 7.1 mostra o diagrama de radiação da antena corneta da FIG. 7.2.  

 

FIG. 7.1. Diagrama de radiação de uma antena tipo corneta. 
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FIG. 7.2. Esquemático de uma antena corneta em relação ao sistema de eixos cartesianos. 

7.1.5 COEFICIENTE DE REFLEXÃO 

 Para a determinação do coeficiente de reflexão, considere a figura a FIG. 7.3 onde está 

representada uma linha de transmissão com impedância caracterísitica ZC, constante de 

propagação  e uma antena com impedância ZA. Vale ressaltar que a impedância de 

entrada de uma antena é definida como sendo a impedância vista nos seus terminais, a qual 

pode ser determinada pela razão da tensão pela corrente neste ponto. Analiticamente, 

 (7.10) 

onde 

 

(7.11) 
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sendo Rr a resistência de radiação, RL a resistência ôhmica e XA a reatância da antena. 

 

FIG. 7.3. Linha de transmissão conectada a uma antena. 

 Quando  com uma corrente associada  incide na antena, a onda refletida 

 com uma corrente  é produzida. A razão da amplitude da onda refletida pela 

amplitude da onda incidente é determinada apenas pela impedância da antena (

,  e  por definição). Portanto, 

, ,  , ,  e  .

 Com estas definições, o coeficiente de reflexão de tensão da antena pode ser escrito 

como: 

 (7.12) 

7.1.6 PERDA DE RETORNO 

 A perda de retorno é definida por: 
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 (7.13) 

7.1.7 FATOR DE FIDELIDADE 

 O fator de fidelidade FF(θ,υ) quantifica a distorção a partir de uma função correlação 

entre a tensão de entrada na antena Vg e o campo elétrico radiado Erad, sendo dado por: 

 
(7.14) 

7.1.8 POLARIZAÇÃO 

 A polarização de uma antena é definida por BALANIS (2005) como a polarização da 

onda radiada pela antena. A polarização de uma onda é definida como a propriedade de uma 

onda eletromagnética variar no tempo a direção e a amplitude do vetor campo elétrico. Mais 

especificamente, a curva traçada como uma função do tempo pela extremidade do vetor 

campo elétrico na direção de propagação. A FIG. 7.4 apresenta a curva descrita pelo vetor 

campo elétrico. Considerando-se a projeção de tal curva no plano xy, obtém-se a elipse de 

polarização, FIG. 7.5. 
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FIG. 7.4. Representação da curva traçada pelo vetor campo elétrico (BALANIS, 2005). 

 

FIG. 7.5. Elipse de polarização (BALANIS, 2005). 

 São definidos três tipos de polarização: linear, circular e elíptica. São definidas a partir 

dos valores dos parâmetros apresentados na FIG. 7.5, tais como: eixo menor da elipse (Minor 

Axis) OB, eixo maio da elipse (Major Axis) OA, Ex0 e Ey0 que são os valores máximos da 
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magnitude das componentes x e y do vetor campo elétrico e o ângulo de inclinação τ do eixo 

menor da elipse em relação ao eixo y. 

7.1.9 GANHO NO DOMÍNIO DO TEMPO 

O ganho no domínio do tempo TDG(θ,υ) está diretamente relacionado com a energia 

radiada pela antena. Para um dado pulso de entrada (Vg(t)), a energia radiada por unidade de 

ângulo sólido é determinada em uma dada direção, e então normalizada pela energia por 

unidade de ângulo sólido que seria radiada por uma antena isotrópica alimentada pela mesma 

tensão de entrada. Tal parâmetro é definido numericamente por: 

 
(7.15) 
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7.2 APÊNDICE 2: SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A CARACTERIZAÇÃO DE ANTENAS 

 Nesta seção são apresentadas considerações acerca das medidas realizadas no trabalho. 

Primeiramente, são assinaladas as condições ambientais de referência, temperatura, pressão 

barométrica, densidade relativa do ar e umidade. Posteriormente, são feitas considerações 

sobre o enlace das antenas e o ambiente de testes.  

7.2.1 SELEÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE REFERÊNCIA 

Normalmente, os resultados de testes e a performance de equipamentos eletrônicos sofrem 

grande influência com a variação dos parâmetros climáticos de temperatura, umidade e 

pressão barométrica. Quando testes realizados em diferentes locais devem ser comparados, é 

imperativo selecionar valores de referência padrão para todos os parâmetros pertinentes e 

corrigir ou ajustar os resultados de cada teste para condições idênticas ou similares. 

7.2.1.1 TEMPERATURA 

 Em relação à temperatura, são definidos dois padrões: a temperatura de referência padrão 

e a variação da temperatura ambiente para teste. 

 Ao longo da história, a temperatura de 20º C foi muito utilizada como referência em testes 

elétricos e mecânicos, tendo sido recomendada como temperatura de referência padrão. 

Apesar disso, nos Estados Unidos é muito utilizada a temperatura de 23º C, também aceita 

como padrão. 

 A variação da temperatura ambiente é aquela em que os fatores de correção são 

conhecidos com uma precisão aceitável e que permite o ajuste do valor medido aos valores 

que seriam obtidos na temperatura de referência padrão. Em ambientes controlados, é 

aceitável uma variação de 20 a 30ºC. Em medidas externas a variação aceitável é de 0 a 40º C. 
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7.2.1.2 PRESSÃO BAROMÉTRICA  

 Para a pressão barométrica, assim como para a temperatura, são definidos dois padrões: a 

pressão de referência padrão e a variação da pressão para teste. 

 A pressão de referência padrão estabelecida é de 101.3 kPa ou 760 mmHg, que 

corresponde à média da pressão barométrica no nível do mar, sendo reconhecida 

internacionalmente. 

 Como a altitude é o principal fator na variação da pressão barométrica, é comum estimar a 

variação da pressão para teste a partir da variação da altitude. A variação de altitude mais 

utilizada é do nível do mar até 1800 m, que corresponde a uma variação de pressão de 

101.3 kPa a 81.5 kPa (760 mmHg a 611 mmHg). 

7.2.1.3 DENSIDADE RELATIVA DO AR 

 Os efeitos da temperatura e pressão na densidade do ar podem ser combinados em um 

simples fator, conhecido por densidade relativa do ar , que possui valor unitário para as 

condições padrão (P0  = 101,3 kPa e t0 = 20º C), sendo calculado para outras condições por: 

t

t

P

P

273

273 0

0

 (7.16) 

7.2.1.4 UMIDADE 

 Os efeitos da umidade em equipamentos eletrônicos e na isolação de materiais são 

complexos. Portanto, é necessário estabelecer condições práticas para estabelecer referências 

e valores limítrofes para a umidade absoluta e relativa do ambiente de testes. 
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 A umidade absoluta é o valor da massa de vapor d’água em uma unidade de volume de ar, 

normalmente expresso em g/m
3
. O valor utilizado como padrão é de 11 g/m

3
 ou 101,3 kPa de 

pressão de vapor. 

 A variação da umidade absoluta utilizada é de 0 a 3,3 kPa. 

 A umidade relativa não é muito utilizada. Porém, valores padrão para tal fator são de 50% 

e 65%. 

7.2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENLACE ENTRE AS ANTENAS 

 O ambiente onde as medidas são feitas possui uma enorme influência sobre o resultado da 

medida da antena. Existem duas modelagens para os referidos ambientes: 

  Espaço livre: onde todos os efeitos ao redor do sistema de medidas são suprimidos ou 

reduzidos a valores aceitáveis. 

 Percursos reflexivos: onde as reflexões da onda eletromagnética são consideradas na 

realização das medidas. 

Outro aspecto a ser considerado em medidas de antenas é o acoplamento entre as antenas de 

teste e de transmissão. Para evitar tal efeito é necessário que as antenas estejam afastadas de 

no mínimo 10 comprimentos de onda.  

7.2.2.1 MEDIDAS EM SUPERFÍCIES PLANAS 

 Em superfícies planas, o sinal recebido pela antena de teste é uma composição entre o 

sinal direto e o sinal refletido na superfície. Para que o sinal recebido sofra a mínima 

influência do sinal refletido, é necessário que ht > 4D, FIG. 7.6, onde ht é a altura da antena de 

teste e D é o diâmetro da antena de teste, com a altura da antena fonte igual a da antena de 

teste. 
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 Se forem necessárias medidas ainda mais precisas, podem ser utilizados dois métodos: 

cercas de difração e rampas longitudinais. O primeiro método consiste em instalar estruturas 

metálicas ao longo do enlace de forma a redirecionar uma porção do sinal da antena de teste 

que, na ausência da cerca, seria refletida em direção à antena de teste. A FIG. 7.7 apresenta tal 

configuração, onde source antenna é a antena de transmissão e test antenna é a antena a ser 

medida. 

 A rampa longitudinal é uma superfície em formato de cunha colocada simetricamente no 

enlace de forma a espalhar a onda incidente da antena de teste. É um método menos efetivo 

que o primeiro. 

 

FIG. 7.6. Geometria do enlace elevado sobre superfície plana (IEEE, 1979). 
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FIG. 7.7. Exemplo do uso de cercas de difração (IEEE, 1979). 

7.2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMBIENTE DE TESTES 

 A caracterização de antenas deve ser realizada em ambientes onde não existam sinais 

oriundos de outras fontes que não aquelas previstas no método de ensaio. As principais fontes 

de erro para ensaios desta natureza estão relacionadas a fontes de sinais que possam induzir a 

falsas respostas e a objetos que provoquem a reflexão dos sinais pertinentes ao ensaio.  

 Além das interferências radiadas, existem interferências conduzidas, que podem ser 

eliminadas ou atenuadas com técnicas como aterramento e colocação de filtros nas linhas de 

transmissão (cabos) que entram no ambiente de ensaio (GUIMARÃES, 2008).  

 Os principais ambientes de testes utilizados para medidas em antenas onde os sinais 

interferentes são inexistentes ou suficientemente atenuados são: OATS (Open Area Test Site), 

câmaras anecóicas (CA) e semi-anecóicas (CSA), e células GTEM (Gigahertz Transverse 

Electromagnetic). 



154 

 LIN e HUANG (1998) realizaram um estudo sobre os ambientes de testes cujo resultado 

encontra-se resumido na TAB. 7.1. 

TAB. 7.1. Características de diversos ambientes de testes de antenas. 

CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTES DE TESTES 

OATS CA CSA GTEM 

Ambiente de teste Aberto Fechado Fechado Fechado 

Mecanismo de 

propagação 

Sobre terra 

plana e lisa 

Por espaço 

livre 

Sobre terra 

plana e lisa 

Por espaço 

livre 

Cobertura Limitada Limitada Limitada Total 

Influências externas Alta Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

 

 Em ambientes fechados, como ocorre nas CA, CSA e GTEM, a influência de fontes de 

radiação eletromagnética externas ao teste são eliminadas. O mesmo não ocorre com a OATS, 

pois é localizada em um ambiente externo, ao ar livre. 

 Com relação à cobertura, as medidas na GTEM podem ser realizadas em qualquer ponto 

da célula. Por outro lado, nas CA, CSA e OATS, há uma restrição da região do ambiente de 

testes onde as medidas devem ser realizadas. 

 São observados dois tipos de mecanismos de propagação existentes para os ambientes de 

testes: a propagação por espaço livre, onde apenas a contribuição da onda direta é 

considerada, como ocorre na CA e na GTEM, e a propagação sobre terra plana e lisa, que 

considera também a contribuição da onda refletida na terra, como na CSA e na OATS. 
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7.3 APÊNDICE 3: MEDIDAS EM ANTENAS 

 Normalmente, as medidas realizadas com antenas seguem padrões internacionais, sendo o 

Std 149-1979 do IEEE (IEEE, 1979) o mais utilizado internacionalmente. Tal documento foi 

utilizado como referência para as medidas apresentadas neste trabalho. 

 Esse padrão possui diversos procedimentos para as mais variadas medidas em antenas: de 

diagramas de radiação, polarização, ganho, diretividade, eficiência de radiação, entre outras. 

 Para todas as medidas, assume-se que a antena a ser medida pode ser tratada como um 

dispositivo passivo, linear e recíproco. Portanto, as propriedades de radiação podem ser 

medidas tanto na transmissão quanto na recepção. 

7.3.1  MEDIDAS DE PERDA DE RETORNO E DE FASE DO COEFICIENTE DE 

REFLEXÃO 

 As medidas de perda de retorno e de fase do coeficiente de reflexão são feitas pela porta 

de entrada da antena. Atualmente, tal medida pode ser realizada utilizando-se analisadores de 

rede vetoriais e até mesmo analisadores de espectro. Porém, deve-se levar em conta que tal 

quantidade é dependente do meio em torno da antena. Portanto, é importante que a antena seja 

inserida em um ambiente controlado, de forma a obter a medida correta. 

7.3.2 MEDIDA DE DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO 

 Normalmente, o sistema de coordenadas utilizado em uma medida de antena é o sistema 

de coordenadas esférico, conforme a FIG. 7.8. 
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FIG. 7.8. Sistema de coordenadas esféricas de uma antena (IEEE, 1979). 

 Existem duas configurações básicas para se conseguir diagramas de radiação em cortes 

para θ e φ. Uma maneira é fixar a antena de teste e girar seu sistema de coordenada em torno 

de um eixo. Se a antena em teste opera no modo de recepção, o sinal que recebe de uma 

antena fixa é então observado. A outra maneira é manter a antena em teste fixa e mover 

incrementalmente a antena de transmissão ao longo de uma circunferência aproximadamente 

centrada no centro de fase da antena em teste. 

 Normalmente, a caracterização do diagrama de radiação de uma antena é realizada 

analisando-se separadamente as coordenadas Eθ e Eυ do sinal transmitido. Isto pode ser 

efetuado quando a antena de transmissão possui uma polarização bem definida, como a antena 

tipo corneta da FIG. 7.9. 
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FIG. 7.9. Antena tipo corneta com paredes vazadas. 

 Com isso, são definidos dois tipos de diagramas de radiação: copolar e crosspolar (ou de 

polarização cruzada). Por exemplo, se a antena em teste é um monopolo vertical e deseja-se 

caracterizá-la no plano θ = 90º, o diagrama de radiação copolar vertical é aquele em que 

apenas a influência de Eθ é medida. O crosspolar vertical caracteriza Eυ. 

 


