Antena de microfita eletricamente pequena operando na faixa de UHF
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Resumo: A miniaturização e a operação em diversas faixas de operação de frequência são as características
principais do mercado atual de aparelhos de comunicação modernos, com o avanço das comunicações móveis, tornase cada vez maior o interesse por antenas que possuam pequenas dimensões e banda larga, nas quais possibilitam a
construção de terminais móveis, por exemplo, telefones celulares cada vez menores e com maior taxa de transmissão de
dados. A partir do surgimento de diversas tecnologias sem fio, a demanda por antenas em banda larga e extremamente
compactas tendeu-se a crescer de forma exorbitante a fim de possibilitar o casamento de diversas tecnologias em um
único aparelho móvel, por exemplo; diante dessas intensas exigências, o foco em antenas eletricamente curtas entrou
em ascensão nas ultimas décadas. Neste seguinte trabalho será levantado o diagrama de irradiação a partir de duas
antenas de microfita planares dipolo de meia onda eletricamente curtas de configurações meanderline previamente
simuladas no software CST Microwave Studio a fim de determinar seu parâmetro de reflexão S11 e diagrama de
irradiação nesta plataforma computacional, acompanhado com um estudo sucinto de teoria de antenas e seus
parâmetros. Foram realizadas diversas medições de potência em laboratório por meio de um sistema composto por um
gerador de sinais e analisador de espectro, acoplados em ambas as antenas construídas, para as faixas de frequência
de 300 MHz e 890 MHz. Estas antenas foram posicionadas de tal modo que o dispositivo operando no modo de
recepção capte o sinal da antena transmissora em diversas posições a fim de completar um ângulo de 360º em torno da
mesma. Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios e serão discutidos posteriormente.
Palavras chave: Comunicação móvel. Antena eletricamente curta. Diagrama de irradiação.
Abstract: The miniaturization and the operation in several frequency bands of operation are the main features of the
current market of modern communication devices, with the advance of the mobile communications, each bigger time
becomes the interest for antennas that possess small dimensions and broad band, in which makes possible the
construction of mobile terminals, for example, lesser cellular telephones each time and with bigger tax datacommunication. From theemergence of various wireless technologies, the demand for broadband antennas and
extremely compact tended themselves growing exponentially in order to permit the marriage of various technologies in
a single device, for example; given these requirements, the intense focus on electrically small antennas entered on the
rise over the last few decades. In this following work will be raising the radiation pattern from two microstrip planar
dipole half wave electrically small antennas meanderline previously simulated settings CST Microwave Studio software
to determine your reflection parameter S11 and radiation pattern in this computational platform, accompanied with a
brief study of theory of antennas and their parameters, moreover. Several measurements were performed in the
laboratory power through a system consisting of a signal generator and spectrum analyser, engaged in both the
antennas built, for the frequency ranges of 300 MHz and 890 MHz. These antenas were positioned in such a way that
the operating device in receive mode capture the signal from the transmitting antenna in different positions in order to
complete a 360° angle around the same. The results obtained were satisfactory and will be discussed later.
Keywords: Mobile communication. Electrically small antenna. Radiation pattern.

1. Introdução
Com o avanço e desenvolvimento das tecnologias móveis,
além do advento das comunicações sem fio nos aspectos
da vida moderna, surgiu o interesse por parte da
comunidade científica em produzir antenas com
dimensões reduzidas nas quais possam fornecer alto
ganho, fácil fabricação e baixo perfil. Atendendo a essa
demanda, as antenas eletricamente curtas estão sendo
extensivamente estudadas ao longo das últimas oito
décadas.
O conceito fundamental imposto para uma antena ser
considerada eletricamente curta, é necessário que suas
dimensões sejam da ordem ou menores do que um décimo
do comprimento de onda para frequência de operação,
sendo esta, do tipo mais elementar com uma estrutura
muito simples e propriedades não relevantes aos detalhes
de construção, teoria na qual foi proposta inicialmente por
Wheeler em 1947. Wheeler definiu uma antena

eletricamente curta como sendo uma antena cuja máxima
dimensão é inferior a λ/2π.
Entretanto há limites fundamentais em relação a quão
pequenas suas dimensões podem ser reduzidas, determinados
pelo comprimento de onda no espaço livre, desta forma, as
antenas eletricamente curtas possuem algumas dessas
características como: baixa diretividade, baixa resistência,
baixa eficiência de irradiação e alta reatância.
No presente trabalho uma antena eletricamente curta será
projetada para aplicações na faixa de UHF (Ultra High
Frequency).

2. Revisão bibliográfica
Wheeler (1947) realizou o primeiro estudo acerca de
antenas eletricamente curtas, verificando-se que a mesma
está sujeita a uma série de limitações, dentre as quais podese citar, baixa eficiência de irradiação, baixo ganho, estreita
largura de banda e omnidirecionalidade, afirma-se na obra
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que para uma antena ser considerada eletricamente curta, a
dimensão máxima é menor que λ/2π. Os resultados obtidos
por Wheeler foram realizados a partir da seguinte situação,
uma antena elementar foi colocada em um círculo cujo raio
é denotado por λ/2π, no qual a área efetiva da antena deverá
atender a 3/2 da área da circunferência para que a onda
possa atravessar esse campo eficaz.
Em muitas aplicações, antenas são projetadas a fim de
obter um tamanho reduzido, grande largura de banda e
alta eficiência. É importante a capacidade de quantificar
com precisão cada um destes parâmetros, que é
relativamente fácil para o tamanho e largura de banda,
mas é difícil para a eficiência da antena, sendo esta, um
fator chave no design de sistemas de comunicações.
(JOHNSTON &MCRORY, 1998).

ondas e comunicação via satélite, por exemplo. Desta
maneira qualquer dispositivo conectado a uma fonte de
energia que produza campos eletromagnéticos em uma
região externa é um sistema radiante. A antena em si é
parte desse sistema construída com a finalidade de
maximizar ou acentuar a radiação de energia e ao mesmo
tempo, minimizar ou suprimir a energia restante
(SOARES & SILVA, 2003).

Warnagiris et al.(1998) mostraram a performance de
antenas eletricamente curtas utilizando linhas de meandro,
chegando a conclusão de que esta configuração parece
oferecer uma boa eficiência de radiação com redução
considerável de tamanho comparadas à antenas λ /2 e λ/4
convencionais, apesar da largura de banda de antenas em
meandro ser melhor do que em muitas antenas
eletricamente curtas, a mesma pode ser melhorada
mudando a relação de fase entre vários elementos
Antenas de microfita têm muitas vantagens, tais como
baixo perfil e fácil fabricação comparada com estruturas
usuais, no entanto, possuem baixa largura de faixa em
aplicações práticas, além disso, o tamanho da microfita
torna-se muito grande para implementações usuais. (LEE
& CHEN, 2000). Contudo quando a frequência de
operação é baixa, o tamanho da antena torna-se
demasiadamente grande para muitas aplicações práticas,
desta forma o comprimento de uma microfita típica de
qualquer antena, tem de ser, cerca de meio comprimento
de onda no substrato dielétrico. Constata-se que uma
descontinuidade na largura do patch da antena, produz
uma redução em seu tamanho na sua frequência de
operação. (LEE & TSENG, 2001).

Figura 1- Antena
Uma antena pode ser vista como um transdutor usado
para casar a linha de transmissão ou guia de onda ao meio
circundante, ou vice-versa (SADIKU, 2012). Na Figura 2
é mostrado um circuito equivalente de Thevenin em uma
linha de transmissão para o sistema de antena da Figura 1,
no modo de transmissão.

3. Princípio físico de funcionamento
Aliada à tecnologia wireless, a miniaturização e a
operação em várias faixas de frequências são as principais
características do mercado de aparelhos de comunicações
modernos. O advento de diferentes tecnologias sem fio
implica em demandas crescentes por antenas compactas
que possibilitem a redução das dimensões físicas do
aparelho no qual se destina. (OLIVEIRA, 2008).
De acordo com o dicionário Webster, uma dada antena é
definida como “um dispositivo geralmente metálico para
radiação ou recepção de ondas de rádio”. Em outras
palavras uma antena é uma estrutura intermediária entre o
espaço livre e o dispositivo de guiamento. O dispositivo
de guiamento ou a linha de transmissão pode ter o
formato de um cabo coaxial ou um tubo oco, com a
função de transportar a energia eletromagnética da fonte
de transmissão à antena, função transmissora, ou da
antena ao receptor, função receptora, como mostrada na
Figura 1 (BALANIS, 2009). Outra função, é direcionar a
intensidade de radiação em uma determinada direção na
qual se deseja transmitir o sinal, como é o caso da ligação
ponto a ponto, ou visada direta, de um enlace de micro-

Figura 2. Circuito equivalente de Thevenin em uma linha
de transmissão de uma antena (BALANIS, 2009).
A fonte é representada por um gerador ideal, a linha de
transmissão é definida por uma linha de impedância Zg e
a antena é representada por uma carga 𝑍𝑍! [𝑍𝑍! = (𝑅𝑅! + 𝑅𝑅! )+
j 𝑋𝑋! ] conectada à linha de transmissão, em que 𝑅𝑅!
representa as perdas de condução e dielétricas associadas
à estrutura da antena, enquanto 𝑅𝑅! , denominada por
resistência de radiação, é associada à radiação pela antena
e 𝑋𝑋! é a parte imaginária da impedância associada a
radiação.

Se o sistema da antena não for adequadamente projetado,
a linha de transmissão pode, em grande parte, funcionar
como um dispositivo de armazenamento de energia e não
como um dispositivo de transporte de onda e energia
(BALANIS, 2009).
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3.1. Antenas de microfita
Conceito inicialmente sugerido por Deschamps et
al.(1953); as antenas
planares receberam notável
destaque a partir da década de 70, no qual surgiram as
primeiras aplicações, de lá para cá,já se conhecem
diferentes metodologias de análises de projeto, devido à
facilidade de construção, baixo custo e capacidade de
integração com outros dispositivos (BALANIS, 1997).
Suas aplicações são as mais variadas possíveis, devido à
sucessiva exigência de miniaturização de componentes
eletrônicos ao longo dos anos, com elementos ocupando
espaços cada vez menores.

Figura 3. Estruturas básicas de antenas de microfita de
formato retangular
As antenas de microfita consistem basicamente de um patch
condutor de pequena espessura imerso em um substrato
elétrico aterrado por uma placa no plano terra, detalhado na
Figura 3 (OLIVEIRA, 2010). A plaqueta (patch) de
microfita é esquematizada de tal modo que seu diagrama de
irradiação seja máximo em sua normal, obtido com a escolha
adequada de excitação do patch, de pequena espessura t (t
<< λ0 , onde λ0 é o comprimento de onda no espaço livre),
espaçada a uma distância apropriadamente de uma pequena
fração de λ0 ( h <<λ0 ; no qual 0,003λ0 ≤ h ≤
0,05λ0 ).(BALANIS, 2005). As duas placas existentes na
plaqueta radiante constituem uma parte da linha de
transmissão ressonante com aproximadamente meio
comprimento de onda, no caso de uma antena patch de
microfita mais simples, em que, a partir de descontinuidades
em cada borda da linha de transmissão do patch, surge o
mecanismo de radiação, permitindo que a antena possua
dimensões elétricas maiores que suas dimensões físicas.

3.2. Antenas eletricamente curtas
Os conceitos abordados para definir uma antena
eletricamente curta podem ser variados, por exemplo, de
uma forma mais prática e menos subjetiva para
determinar este tipo de antena, seria expressar a seguinte
relação: l ≤ 0,1λ , ou seja, o comprimento total da antena é
menor, ou da ordem, a um décimo do comprimento de
onda da frequência de operação do dispositivo, sendo essa
do tipo mais rudimentar, com uma composição muito
simples e propriedades irrelevantes aos detalhes de
construção. São comumente utilizadas para transmissão
na faixa de VHF ou abaixo, um bom exemplo prático de

aplicação para esta configuração de antena é o monopolo
vertical, presente em veículos para recepção AM,
chegando a ter dimensões equivalente a 0,003λ
(CARVALHO, 2010).
Antenas eletricamente curtas proporcionam várias
limitações de desempenho, no aspecto de irradiação, elas
não têm capacidade de evidenciar diagramas diretivos,
desta forma, a diretividade é baixa, além disso, possuem
ganho reduzido, menores que 50%, devido a fraca
eficiência de radiação. Sua largura de banda é estreita,
justificada por sua baixa impedância de entrada, a qual
varia expressivamente com um pequeno valor de
frequência, por outro lado, sua reatância capacitiva já é
significativamente alta, neste aspecto, usa-se cargas
indutivas para uma compensação de reativos, tornando
possível o fluxo de cargas nos terminais da antena, desta
forma as dimensões elétricas da estrutura são maiores que
suas dimensões físicas (CARVALHO, 2010).
O diagrama de irradiação é independente do tamanho da
antena. O dipolo elétrico é fisicamente realizável,
enquanto que o dipolo magnético é simulado por uma
corrente circular, embora o diagrama de irradiação e a
diretividade de uma antena eletricamente pequena sejam
independentes do tamanho e da frequência, a resistência
de radiação e, especialmente, a reatância não são, isso faz
com que seja difícil transferir potência da antena para
uma carga, ou de um gerador para a antena, quando a
frequência varia, uma estrutura com essa característica
tem um alto Q, em que Q é definido como 2πf vezes o
valor de pico da energia armazenada sobre a potência
média irradiada. Na prática, um alto Q significa que a
impedância de entrada é muito sensível a uma pequena
variação da frequência (SOARES & SILVA, 2003).

3.3. Simulação da antena de microfita
eletricamente pequena.
Como parte fundamental e inerente de qualquer
tecnologia sem fio, o transdutor eletromagnético
desenhado para transmitir ou receber as ondas
eletromagnéticas em uma determinada direção cumpre um
papel fundamental na conversão da energia guiada para
uma forma não guiada. Este transdutor, tem uma
diversidade de desafios em sua configuração que vai
desde a eficiência até a sua geometria, tamanho e peso.
Em anos recentes, os sistemas sem fio como WLAN
(Wireless Local Area Network), tem sido bastante
populares, além disso, a tecnologia RFID está em
ascensão no mercado, principalmente em dispositivos de
segurança, portanto, nesses sistemas mencionados, o
dispositivo radiante é uma parte importante dos
dispositivos que determina o tamanho e o desempenho do
sistema (JAHANBAKHSHI et al. 2012).
Em particular, o principal desafio é reduzir o tamanho de
uma antena, devido ao fato de que muitas aplicações nas
faixas de HF, VHF e UHF requerem uma facilidade de
portabilidade e miniaturização. Em particular, a forma
geométrica baseada em meandro foi apresentada
originalmente por Rashed & Tai (1991), como alternativa
para redução do tamanho de uma antena monopolo
impressa, o nome da antena foi dado por um dos autores,
devido à similaridade de uma forma básica proposta com
um meandro ou curvas que descrevem o curso de um rio,
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este tipo de antena tem sido utilizadas na literatura
moderna em diversas configurações planas especialmente
em antenas monopolo impressas, aproveitando o espaço
da estrutura de forma que a antena seja eletricamente
maior que suas dimensões físicas, dentre suas vantagens
podemos destacar, baixo perfil e estrutura simples, por
outro lado podem-se citar suas desvantagens, baixa
eficiência de radiação, baixa resistência, resultando no
decréscimo da eficiência de radiação, além de baixa
largura de banda, como demonstrada na figura 4.

Figura 4: Exemplo de antena em meandro. (KAZUKI et
al, 2010)
Nesta etapa do trabalho, demonstra-se a metodologia
usada para simulação e obtenção da antena dipolo planar
como elemento radiante, disposta em um arranjo de
antena meanderline ou linhas de meandro, de modo que
ressoe em 300MHZ. Partindo da teoria de antenas dipolo
ressalta-se que, se o diâmetro de cada fio for muito
pequeno (d << λ), o padrão ideal de onda de corrente
estacionária ao longo do comprimento dos braços do
dipolo é senoidal, com nulo na extremidade. Embora sua
forma final dependa de cada braço, desta maneira, para
dipolos alimentados pelo centro, com l << λ, então l=λ/2,
observado na figura 5. (BALANIS, 2009).

Obedecendo esta relação a uma frequência de 300MHz e l
= λ, o comprimento de onda obtido é 1m, o que se torna
impraticável construir uma antena dipolo de 50cm cada
braço, portanto, faz-se necessário o projeto de uma
antena de meia onda, já que esta configuração nos dá
resultados satisfatórios. Logo para l = λ/2, obtém-se 25 cm
cada braço do dipolo meanderline.
Uma antena dipolo planar eletricamente pequena baseada
no método da integração finita, com dimensões 10 X 10
cm, com frequência de ressonância 300MHz, composta
por um substrato com material FR-4, constituído por
fibras de vidro com uma pasta de resina de epóxi à prova
de fogo, próprio para circuito impresso, o elemento
radiante tipo PEC, com alimentação central e satisfazendo
o conceito inerente à antenas eletricamente curtas, para
faixa de operação correspondente a frequência de
300MHz conforme evidenciado na Figura 6, foi modelada
no software CST Microwave Studio, dentre o qual é um
software comercial que busca soluções computacionais
precisos e eficientes para projetos e gestão de sistemas
eletromagnéticos inteiros, compreendendo ferramentas
para o desenho e otimização de dispositivos operando em
ampla gama de frequências, estática e ótica, incluindo
análises de efeitos térmicos e mecânicos bem como
simulação de circuitos em 3D, além de oferecer vantagens
consideráveis para o mercado, tais como ciclos de
desenvolvimento curtos, protótipos virtuais antes de testes
físicos e otimização ao invés da experimentação.

Figura 6: Antena dipolo planar em meandro simulada no
CST MICROWAVE STUDIO®.

Diagrama de irradiação

Figura 5: Distribuição de corrente em uma antena de λ/2.
A antena projetada deverá operar na frequência de
300MHz, para relacionar a prática e teoria em uma
posterior comparação com os estudos abordados, o
comprimento de onda é dado por:

λ=

c
f

Em que:
λ é o comprimento de onda, em metros;
c é a velocidade da luz (aproximadamente 300.000 km/s)
f é a frequência em kHz.

A distribuição espacial do campo da antena é indicada por
meio do diagrama de irradiação, caracterizado como o
comportamento da ordenação de potência ao longo da
estrutura radiante para o meio externo. É relevante saber
que, na prática ao se estudar o diagrama de irradiação de
uma antena isolada, referencia-se o diagrama em termos
de plano E, contendo o vetor campo elétrico na direção de
máxima radiação, ou diagrama de plano H, vetor campo
magnético na direção de máxima radiação.
A disposição de como uma antena é fixada, interfere no
seu desempenho de transmissão e recepção, pois a
distribuição de potência radiada se dá de forma desigual
no espaço, desta maneira, é apropriado determinar o
diagrama de radiação desses dispositivos, pois existem
direções de máximos e mínimos e isso pode ser utilizado
a favor de um bom funcionamento do sistema.
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Uma antena padrão de microfita, é projetada para ter o
diagrama de irradiação máximo na direção normal ao
patch, ou seja, na direção perpendicular ao plano de terra,
onde os campos se somam em fase, proporcionando uma
irradiação máxima normal ao patch, assim essa antena
tem irradiação conhecida como broadside (BALANIS,
2009). O diagrama padrão de irradiação de uma antena
omnidirecional de microfita com patch retangular e plano
terra infinito assumido, nos formato polar (cartesiano) e
tridimensional, é apresentado na figura 7.

Inicialmente, as antenas dipolo meia onda planares, com
conectores SMA de alimentação centrais, em questão,
apresentam as seguintes dimensões e materiais:
Tabela 1. Dimensões das antenas planares.
Dimensões (cm)

Material

Substrato

10 x 10

FR- 4

Dipolos

25 cm cada braço
de dipolo

PEC

Os materiais utilizados para realização do experimento
foram:
- Gerador de sinais ATTEN AT8010D;
- Analisador de espectro GATTEN GA4063;
- Duas antenas dipolo planares (microfita);
- Tripé para apoio das antenas.

Figura 7: Padrões de irradiação 2D e 3D (BARRA, 2007).
A partir do diagrama mostrado na figura 7, nota-se que
existe um padrão de radiação para antenas de
configuração microfita, nas quais se caracterizam por
apresentar baixa diretividade e uma ampla relação frentecostas. A Figura 8 (a) apresenta resultado de simulação
levando em consideração plano terra infinito. As Figs.8
(b) e (c), demonstram os planos E e H de dois diagramas
de irradiação (LACERDA & JÚNIOR, 2008)

Figura 9: Antenas planares construídas (10 x 10 cm).
(Fonte: Autor).
Figura 8: Relação entre os diagramas de antenas de
microfita. (CARVALHO, 2010).

4. Experimentos e resultados
Experimento prático com os protótipos
A metodologia utilizada neste trabalho leva em
consideração a comparação e análise dos resultados entre
simulação e prática, desta maneira, elaborou-se a
implementação de duas antenas de banda larga (Figura 9),
semelhantes com as previamente projetadas no software
CST Microwave Studio, nas quais, uma desempenhará o
papel de transmissora, conectada em um gerador de
funções ATTEN AT8010D, com a finalidade de lançar o
sinal no espaço livre, e a outra realizará o papel de
receptora acoplada a um analisador de espectro GATTEN
GA4063, sistema demonstrado na Fig. 10, a fim de medir
o nível de potência proveniente da antena transmissora,
ambas com conexão central do tipo SMA. A intenção do
experimento será levantar o diagrama de irradiação a
partir dos valores medidos para cada intervalo.

Figura 10. Sistema elaborado para determinar o diagrama
de irradiação da antena planar.
A finalidade do experimento é determinar o diagrama de
irradiação, no qual diz respeito às características de
radiação da antena em função de coordenadas espaciais, o
escopo é realizar a medida de potência, em dBm, nas
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faixas ótimas de frequência que a antena transmissora
opera, por ser um dispositivo de banda larga, escolhe-se
300 MHz, já calculado anteriormente devido a mesma ser
eletricamente curta, e 890 MHz, considerando um dipolo
linear com aproximadamente 3,3 cm cada trilha radiante,
medidos da alimentação até próximo aos limites das
bordas do substrato; mediu-se em diferentes ângulos a fim
de se elaborar o diagrama polar de irradiação, já que a
distribuição de potência radiada no espaço se dá de forma
desigual, desta maneira, espaçou-se as antenas dipolo
planares em laboratório a uma distância aleatória de 36
centímetros, de tal modo que as estruturas fiquem no
mesmo nível, ambas fixadas em suportes e dispostas de
tal maneira que sua estrutura radiante esteja
perpendicular com a superfície.

Por serem antenas de banda larga, as estruturas operam
em algumas faixas de frequência, após uma série de testes
e análises chega-se a uma conclusão que os máximos de
frequência ressonante da antena dipolo planar de meia
onda eletricamente curta, está aproximadamente em 300
MHz e 900 MHz (considerando os dipolos “esticados”;
porém, devido a degradação da estrutura, esta frequência
tende diminuir a 890 MHz) desta maneira, realizou-se
medições para ambas as frequências por meio do gerador
de funções ATTEN AT8010D conectado à estrutura que
desempenhará papel de transmissão fixada no suporte
enquanto a receptora será posicionada em cada intervalo
de 10º, obteve-se os valores de potência por meio do
analisador de espectro GATTEN GA4063 para cada
posição, por conseguinte, 36 valores de potência para
cada frequência foram medidos.

4.2. Resultados da simulação
Determina-se a frequência de ressonância da antena
analisando o coeficiente de reflexão S11 (Figura 13),
obtido ao realizar a simulação de projeto. Observa-se que
na frequência de aproximadamente 0.3 GHz ou 300 MHz
o dipolo planar apresenta baixa eficiência de radiação,
uma vez que apresenta um S11 com grandeza de
aproximadamente -9dB.

Figura 11: Disposição do experimento. (Fonte: Autor).
Após a montagem do sistema de medição, levantaram-se
valores de potência em diferentes ângulos com ajuda de
um transferidor de 360º fixado na superfície. O centro do
suporte da antena transmissora em relação ao plano está a
uma distância de 41,5 cm para cada pé da estrutura de
apoio, a partir disso, dividiu-se uma circunferência
imaginária, de diâmetro 72 cm, como centro o
transferidor, em intervalos de 10º, e mediu-se a potência
para todos estes trechos percorridos, realizando uma volta
completa em torno da transmissora a posição inicial, o
esquema desse setup está ilustrado na Figura 12.

Figura 12: Esquema de medição. (Fonte: Autor)

Figura13: S11 da antena simulada com magnitude de 9dB.
Uma antena não irradia ou não recebe energia
eletromagnética uniformemente, o diagrama de irradiação
fornece as regiões do espaço graficamente ou
matematicamente, representadas por lóbulos em função
de coordenadas espaciais, onde há mais e menos
concentração de energia irradiada, desta forma, é um
parâmetro importantíssimo para determinar um eventual
ganho máximo de potência afetando o funcionamento de
sistemas ocasionais. Considerando os limites de campo
distantes da antena em questão, a Fig. 14 ilustra o
diagrama de irradiação em termos de plano E e H, bem
como sua representação em 3D (Fig. 15) obtida através de
simulações realizadas no software CST Microwave
Studio. Percebe-se que, ao analisar o diagrama simulado,
os valores máximos de radiação encontram-se nos
ângulos de 0º e 180º, para ambos os planos, já que a
estrutura não possui plano terra; nota-se com mais detalhe
na Fig. 15, que o dispositivo irradia em todas as direções,
com
características
próximas
a
de
antenas
omnidirecionais.
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Tabela 2: valores máximos de potência em dBm
utilizados para levantamento do diagrama de irradiação.

a)

(b)

Figura 14: Diagrama polar de irradiação simulado da
antena dipolo planar proposta nos planos H (a) e E (b).

Ângul
o
0º
10º
20º
30º
40º
50º
60º
70º
80º
90º
100º
110º
120º
130º
140º
150º
160º
170º
180º

300M
Hz
-30.59
-31.59
-32.37
-33.22
-33.09
-32.03
-32.00
-33.87
-36.06
-34.78
-35.33
-35.77
-35.92
-33.97
-30.10
-28.62
-28.25
-27.37
-26.66

890M
Hz
-37.78
-40.72
-41.17
-42.37
-42.58
-42.24
-44.31
-48.16
-50.87
-45.82
-48.73
-48.05
-45.05
-45.84
-44.89
-44.54
-40.05
-41.48
-42.30

Ângul
o
190º
200º
210º
220º
230º
240º
250º
260º
270º
280º
290º
300º
310º
320º
330º
340º
350º
360º

300M
Hz
-29.41
-27.40
-28.42
-29.78
-32.99
-33.09
-33.12
-34.41
-35.87
-39.24
-40.47
-43.87
-45.17
-43.13
-38.70
-36.13
-33.05
-30.59

890M
Hz
-41.21
-45.73
-42.55
-53.95
-49.28
-46.58
-41.21
-36.38
-37.74
-36.22
-46.61
-43.12
-54.39
-44.72
-38.08
-38.93
-36.49
-37.73

4.3.1 Elaboração do diagrama de irradiação
Figura 15: Diagrama 3D de irradiação da antena dipolo
planar proposta.

4.3 Resultados do experimento
Em laboratório realizou-se o experimento com os
protótipos, como detalhado na sessão 4, a fim de levantar
os diagramas de irradiação da antena transmissora dipolo
planar de meia onda para as frequências de 300MHz e
890 MHz. Os dados utilizados de pico de potência para o
levantamento do diagrama de irradiação da antena
transmissora são informados na tabela 2 a seguir.

A partir dos dados medidos de pico de potência como já
mencionados anteriormente, em dBm, para cada intervalo
angular de 10º, levantou-se o diagrama de irradiação polar
da antena transmissora dipolo planar a través de um
algoritmo de transformação fasorial (ângulos dados em
radianos).

Figura 16: Diagrama de irradiação da antena dipolo
planar. (a) 300MHz (b) 890 MHz.
Diante dos diagramas de irradiação da antena
eletricamente curta em questão, obtidos na Fig. 16 para as
duas frequências utilizadas, é possível ressaltar a
característica omnidirecional (não direcional) da estrutura,
porém, algumas deformações são observadas devido a
fatores estruturais e do ambiente.
Pelo de conceito de omnidirecionalidade, é evidente
compreender que as antenas com essa configuração
irradiam ou capturam ondas de radiofrequência em um
padrão de radiação circular (360 graus), ou seja, a onda
eletromagnética se propaga em todas as direções, tendo
uso facilitado já que não necessita de direcionamento,
consequentemente, quanto maior a potência da antena,
maior o seu alcance na horizontal.
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5. Conclusões e trabalhos futuros
Tendo em vista a crescente importância das
comunicações, a nível comercial, pessoal e militar, cada
vez mais surge a necessidade de estudar o equipamento
criado para o efeito e com o passar dos anos a redução de
componentes tornou-se imprescindível, assim como
técnicas de miniaturização de dispositivos sem afetar suas
características de radiação. Antenas eletricamente curtas,
onde o tamanho físico é uma particularidade relevante, é
um conceito que está em ascensão.
Examinou-se neste trabalho o comportamento e
funcionamento de antenas de microfita eletricamente
curtas, de dimensões 10 x 10 cm, a partir de análises de
simulações e experimentos práticos realizados em
laboratório. Como este tipo de antena apresenta diversas
limitações de construção e desempenho, existem
diferentes maneiras de otimizar sua performance, dentre
elas, escolheu-se dispor seus “braços” de dipolo em
configuração tipo meanderline afim de aproveitar os
limites físicos da estrutura, aumentando sua eficiência e
largura de banda.
Embora existam divergências entre os diagramas obtidos
na teoria comparados aos experimentos práticos, além de
levar em conta alguns fatores que influenciam o resultado
final como ruídos e interferências do ambiente, percebeuse que no decorrer das medições em laboratório, como a
estrutura em questão não possui plano terra, os máximos
valores de potência medidos estão entre as extremidades
de 0º e 180º da mesma forma como foi simulado, isto
evidência e comprova o teor dos estudos realizados a
respeito de antenas dipolo planares eletricamente curtas.
Outras continuações deste trabalho podem ampliar o
estudo destes tipos de antenas, podendo ser descritas e
analisadas com mais profundidade evidenciando outros
parâmetros, não só seu diagrama de irradiação, mas
realizar métodos de otimização de antenas eletricamente
curtas é crucial para melhorar seu desempenho onde o
tamanho físico é importante, principalmente em aparelhos
eletrônicos, já que a miniaturização de componentes é
uma abordagem em destaque na utilização destes.
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