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Resumo 

 

 

Esse trabalho apresenta técnicas usadas para projetar e fabricar antenas patch de 

microfita para aplicações em dispositivos portáteis e móveis. Para isso, são avaliados 

diversos fatores que podem influenciar no desempenho das antenas patch de 

microfita. Técnicas de miniaturização são estudadas e empregadas visando a aplicação 

deste tipo de antena em dispositivos portáteis e/ou móveis. 

Fundamentos teóricos sobre as antenas patch de microfita são abordados analisando-

se características como: constituição, tipos de patches, substratos, métodos de 

alimentação, métodos de análises, principais vantagens e desvantagens dentre outros. 

Técnicas para obtenção de antenas patch de microfita banda larga foram pesquisadas 

na literatura e exemplificadas principalmente por meio de simulações e medições. 

Para as simulações das antenas foi utilizado o programa computacional comercial 

. 

Além disso, técnicas de miniaturização de antenas foram estudadas tendo como 

preocupação principal os limites fundamentais das antenas com atenção especial a 

antenas eletricamente pequenas por estarem diretamente vinculadas às antenas patch 

de microfita. 

Cinco projetos de antenas são propostos para comprovar a eficiência das técnicas 

utilizadas para obtenção de antenas patch de microfita banda larga e miniaturizadas, 

para aplicação em dispositivos móveis e/ou portáteis. Para isso, as antenas propostas 

foram simuladas, construídas e medidas. As antenas foram propostas para serem 

utilizadas em sistemas modernos de comunicações sem fio como: DTV, GPS, IEEE 

802.16, IEEE 802.11, etc. As simulações das antenas foram feitas nos programas 

computacionais comerciais e . Os resultados 

medidos foram obtidos com um analisador vetorial de redes da Rhode and Schwarz 

modelo ZVB 14. 



 Palavras-chave: Antenas patch de microfita, Técnicas de miniaturização, 

Limitações, Antenas banda larga. 



 

Abstract 

 

 

This work presents techniques used to design and manufacture microstrip patch 

antennas for applications in portable and mobile devices. To do so, are evaluated 

several factors that can influence the performance of microstrip patch antennas. 

Miniaturization techniques are studied and employed in order to apply this type of 

antenna in mobile and / or mobile. 

The theories of microstrip patch antennas are addressed by analyzing characteristics 

such as constitution, kinds of patches, substrates, feeding methods, analysis methods, 

the main advantages and disadvantages and others. 

Techniques for obtaining broadband microstrip patch antennas were surveyed in 

literature and exemplified mainly by means of simulations and measurements. For 

simulations of the antennas was used the commercial software . 

In addition, antenna miniaturization techniques have been studied as a main concern 

the fundamental limits of antennas with special attention to electrically small antennas 

because they are directly linked to the microstrip patch antennas. 

Five design antennas are proposed to demonstrate the effectiveness of techniques 

used to obtain the microstrip patch antennas broadband and miniaturized for use in 

mobile devices and/or portable. For this, the proposed antennas were simulated, built 

and measured. The antennas are proposed to be used in modern systems of wireless 

communications such as DTV, GPS, IEEE 802.16, IEEE 802.11, etc. The simulations of 

the antennas were made in business and computer programs. The measured results 

were obtained with a parser Vector of networks of the Rhode and Schwarz model ZVB 

14. 

 

Key words: Microstrip patch antennas, Miniaturization techniques, Limitations, 

Broadband antennas. 
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUÇÃO 
 

Recentemente, temos observado que dispositivos portáteis e móveis possuem 

cada vez mais transceptores de rádio para acessar os serviços fornecidos por 

modernos sistemas de comunicação sem fio. Transceptores de rádio 802.11b/g, 

802.11a e 802.11n; receptores para televisão digital (DTV) e transceptores de rádio 

para MODEMs 3G são alguns exemplos. 

A rápida evolução dessas tecnologias sem fio a demanda integração de diversos 

padrões operando em diferentes frequências, como 2,4/5,2/5,8 GHz para rede de área 

local sem fio (WLAN); 2,5/3,5/5,5 GHz para sistemas WiMAX; 1,9 – 2,1 GHz para 

sistemas celulares 3G; e 470 – 862 MHz para sistemas DTV, tudo isso em uma única 

unidade. 

Essas unidades requerem antenas que não são apenas de perfil baixo e leve, 

mas também operacionais em diversas bandas de frequência. Além disso, nos últimos 

anos temos testemunhado grande interesse em projetos de antena banda larga, em 

primeiro lugar devido às altas taxas de transmissão de dados exigida pela contínua 

expansão dos serviços de comunicação sem fio. 

Esses sistemas tornaram-se muito atraente para aplicações em dispositivos de 

comunicação portáteis e móveis. Para essas aplicações, é desejável desenvolver 

antenas receptoras de tamanho pequeno e capazes de oferecer largura de banda 

apropriada para a faixa de operação desses sistemas. 

Além da largura de banda apropriada, o projeto de antenas para dispositivos 

portáteis e móveis tem que considerar as dimensões físicas dessas antenas. Antenas 

miniaturizadas devem ser consideradas para integração com dispositivos portáteis e 

móveis. 

Por isso, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar conceitos, técnicas e 

praticidades necessárias à construção de antenas patch de microfita miniaturizadas em 

banda larga para aplicação em dispositivos móveis e/ou portáteis. Tais desafios são 

devidos a interesses específicos e a dificuldades inerentes ao projeto de antenas com 
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tais características, as quais assumem grandes dimensões, o que se torna um entrave 

para a produção de protótipos em pesquisas acadêmicas e no desenvolvimento de 

antenas para dispositivos móveis e/ou portáteis. 

Baseado nos fatos mencionados anteriormente, esse projeto tem como 

objetivo principal projetar e fabricar antenas patch de microfita para aplicações em 

dispositivos portáteis e móveis. Para isso, serão estudadas antenas patch para 

utilização em dispositivos portáteis e/ou móveis. Será avaliado o efeito das 

características elétricas de substratos dielétricos no desempenho das antenas 

projetadas. Técnicas de miniaturização de antenas patch visando sua aplicação em 

dispositivos portáteis e móveis serão estudadas e empregadas. Por fim, serão 

construídos protótipos de antenas a fim de se obter resultados experimentais que 

comprovem as técnicas empregadas. 

Este trabalho encontra-se distribuído em seis capítulos, buscando-se evidenciar 

o referencial teórico e bibliográfico para o estudo das estruturas investigadas. Em 

seguida apresenta-se uma análise dos resultados obtidos. 

O Capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos sobre as antenas patch de 

microfita. Abordando características como: constituição, patch, substratos, métodos 

de alimentação, métodos de análises, principais vantagens e desvantagens dentre 

outros. 

O Capítulo 3 apresenta as principais técnicas para obtenção antenas patch de 

microfita banda larga. Foram pesquisados exemplos na literatura inerentes ao assunto 

e estes exemplos foram analisados, simulados e medidos. Para as simulações das 

antenas pesquisadas e exemplificadas neste capítulo utilizou-se o programa 

computacional comercial ������	�	

��11. 

O Capítulo 4 além de apresentar as principais técnicas de miniaturização de 

antenas expõe características interessantes e uma abordagem aos limites 

fundamentais das antenas com atenção especial nas antenas eletricamente pequenas 

por estarem diretamente vinculadas às antenas patch de microfita. As principais 

técnicas de miniaturização são abordadas neste capítulo. 

O Capítulo 5 apresenta uma síntese completa das técnicas utilizadas para 

obtenção de antenas patch de microfita banda larga e miniaturizadas para aplicação 

em dispositivos móveis e/ou portáteis com a exposição de cinco projetos de antenas 
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que foram construídas, simuladas, medidas e analisadas para utilização em um dos 

sistemas: DTV, GPS, WiMax, IEEE 802-11. As simulações das antenas foram feitas nos 

programas computacionais comerciais ������	��������	e ������	�	

��11	. Os 

resultados medidos foram obtidos com um analisador vetorial de redes da Rhode and 

Schwarz modelo ZVB 14. 

O Capítulo 6 apresenta uma conclusão abrangente sobre os temas versados 

como também uma perspectiva geral sobre a disponibilidade para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 
 
ANTENAS PATCH DE MICROFITA 
 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

O crescente desenvolvimento das comunicações sem fio provocou um aumento 

no interesse de pesquisadores no desenvolvimento de antenas de dimensões 

reduzidas que possam ser integradas facilmente e que forneçam alto desempenho. Por 

apresentarem características próximas com essas necessidades, as antenas de 

microfita tornam-se atrativas para a utilização em sistemas wireless. 

Atualmente, as maiores aplicações das antenas patch de microfita encontram-

se na área das comunicações sem fio. Como principais características das antenas 

patch de microfita podemos citar: perfil baixo, peso reduzido, facilidade de fabricação 

e baixo custo. Sua tecnologia de fabricação permite sua integração em placas de 

circuito impresso [1]. 

Dependendo do tipo de aplicação para antenas patch de microfita suas 

principais desvantagens são: largura de banda estreita, baixa eficiência, baixa potência 

de operação, baixo ganho (aproximadamente 6dB) e possibilidade do surgimento de 

ondas de superfície. Entretanto, existem técnicas que podem ser usadas para 

minimizar essas desvantagens [1], [2]. 

Este capítulo apresenta os principais aspectos e características relacionadas 

com antenas patch de microfita, abordando aspectos construtivos, técnicas de 

alimentação, técnicas de análise, vantagens e desvantagens, dentre outros. 

 

2.2 CONSTITUIÇÃO 
 

A origem das antenas patch de microfita se deu com Deschamps, nos Estados 

Unidos em 1953 e com Gutton e Baissinot, na França em 1955 [3]. Com o avanço 

tecnológico na área de telecomunicações as antenas patch de microfita receberam 

uma atenção especial, principalmente, para aplicações em sistemas de comunicação. 



5 
 

Durante a década de 70 pesquisadores como Howell e Munson construíram as 

primeiras antenas de microfita de utilização prática. Usualmente uma antena de 

microfita consiste de duas placas condutoras paralelas separadas por um substrato 

dielétrico, sendo uma das placas (superior) o elemento radiante e a outra (inferior) o 

plano de terra, como ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Antena de microfita com patch retangular 

 

As duas placas de metal juntas formam um pedaço de linha de transmissão de 

microfita ressonante com um comprimento de aproximadamente meio comprimento 

de onda. O mecanismo de radiação surge de descontinuidades em cada borda 

truncada da linha de transmissão de microfita [4]. A radiação nas bordas faz com que a 

antena possua dimensões elétricas um pouco maior do que suas dimensões físicas. 

Assim, em uma determinada frequência, seu comprimento deve ser ligeiramente 

menor do que meio comprimento de onda. A antena é normalmente construída sobre 

um substrato dielétrico, usando os mesmos materiais e processos de litografia usados 

para fazer placas de circuito impresso. 

A antena patch de microfita mais simples utiliza um patch de meio 

comprimento de onda, montado em uma superfície dielétrica acima de um plano de 

terra. Eletricamente, planos de terra grandes produzem diagramas de radiação 

estáveis e possuem baixa sensibilidade a variações no ambiental de operação da 
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antena, mas isso aumenta as dimensões das antenas patches. Não é incomum que o 

plano de terra seja apenas ligeiramente maior do que o patch. 

Uma antena tipo patch simples radia uma onda linearmente polarizada. A 

radiação pode ser considerada como sendo produzida por “fendas radiantes” na parte 

superior e inferior, ou equivalentemente, como resultado da corrente fluindo sobre o 

patch e o plano de terra. 

 

2.3 MODELOS DE PATCH 
 

A geometria do elemento radiador da antena patch de microfita pode assumir 

diversas formas, como por exemplo: quadrada, retangular, circular, elíptica, triangular, 

bem como combinações dessas formas, como ilustrado na Figura 2. As configurações 

com geometrias de patches quadrados, retangulares e circulares são as mais comuns 

por causa da facilidade de análise, fabricação e características de radiação atrativa, 

especialmente para polarização cruzada.  

A antena dipolo em microfita é atraente porque possui uma grande largura de 

banda e ocupa menos espaços, o que facilita sua construção em arranjos. Polarizações 

lineares e circulares podem ser alcançadas com qualquer um dos elementos 

individuais ou com arranjos de antenas de microfita. O material condutor que compõe 

o patch e plano de terra normalmente é o cobre [5]. 

 

 
 

Figura 2. Formas geométricas de patches de microfita. 
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2.4 SUBSTRATOS PARA ANTENAS PATCH 
 

Os substratos mais desejáveis para melhoria do desempenho da antena são os 

mais espessos cujas constantes dielétricas são mais baixas, pois possibilitam maior 

eficiência e largura de banda, contudo, são mais onerosos em sua fabricação devido ao 

maior consumo de material dado a maior espessura do substrato. 

Substratos menos espessos com altas constantes dielétricas são mais utilizados 

para circuitos de microondas, pois requerem limites de campo para minimizar 

irradiações e acoplamentos indesejáveis. São vantajosos por conseguirem dimensões 

de patches menores, entretanto devido a suas grandes perdas, são menos eficientes e 

apresentam largura de banda estreita. 

São características necessárias para fabricação de um substrato para compor 

um projeto de antena patch de microfita: baixas perdas e elevadas taxas de 

homogeneidade. Os substratos mais usados atualmente utilizam constantes dielétricas 

entre  2,2 ≤ �� ≤ 12. A Tabela 1 exemplifica alguns substratos com suas respectivas 

constantes dielétricas e tangentes de perdas. 

 

Tabela 1 – Materiais dielétricos comerciais e suas características elétricas. 

MATERIAIS CONSTANTE DIELÉTRICA 

(��) 
TANGENTE DE PERDAS 

(����) 
Alumina 9,2 0,008 

Duróide 2,2 0,0009 

Ferrita 12 0 

FR4-Epóxi 4,4 0,02 

PTFE 2,5 0,002 

 

Características da antena, como: dimensões físicas, frequência de ressonância e 

largura de banda são influenciadas durante o processo de escolha de um substrato. 

Dos tipos de substratos existentes podemos citar: Isotrópicos, Anisotrópicos, Materiais 

PBG (Photonic Bandgap), MTF (Multi Frame Joiner) e outros. 

Substratos Isotrópicos: São aqueles em que o comportamento do campo 

elétrico aplicado independe da direção do campo. Apresentam permissividade elétrica 
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� = � ��, onde �  é a permissividade elétrica no espaço livre e �� é a permissividade 

relativa e função escalar. 

Substratos Anisotrópicos: São aqueles em que o comportamento do campo 

elétrico aplicado depende da direção do campo ou dos eixos do material. As direções 

dos eixos são determinadas pelas propriedades cristalinas do material, onde a 

permissividade elétrica é apresentada como  um tensor ��! . 

Materiais PBG (Photonic Bandgap): é uma nova classe de substratos periódicos. 

As ondas eletromagnéticas comportam-se em substratos fotônicos como elétrons 

comportam-se em semicondutores [6]. O material PBG é uma estrutura periódica em 

que a propagação em certas bandas de frequência é proibida. 

MTF (Multi Frame Joiner) é um exemplo de substrato moderno que é 

desenvolvido com tecnologia proprietária em filme fino. Esse substrato é utilizado em 

antenas planares para aplicação em laptops, espessura de 0,2 mm, �� = 3, o seu 

objetivo é oferecer estabilidade a antena, isolamento aos dispositivos metálicos 

internos e maior flexibilidade [7]. 

 

2.5 MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO 
 

As configurações que podem ser usadas para alimentar as antenas patch de 

microfita podem ser classificadas em duas formas: a direta e a indireta. A forma direta, 

normalmente, é por linha de microfita ou por cabo coaxial e a forma indireta é por 

acoplamento direto ou acoplamento por abertura. 

São fatores determinantes para a escolha do método adequado de alimentação 

de uma antena patch de microfita: Perfeito casamento de impedância entre o patch e 

a alimentação, Formas de minimização de radiação indesejada e seus efeitos [1]. 

 

LINHA DE MICROFITA 
 

A alimentação por linha de microfita é feita por meio de uma fita condutora 

com largura muito menor que a do patch radiante. A fita condutora é impressa sobre o 

mesmo plano do substrato que a antena permitindo que a referida estrutura 

permaneça na situação planar. A alimentação por linha de microfita é de fácil 

fabricação, com posição de inserção bastante simples. No entanto, para esse tipo de 
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alimentação, com o aumento da espessura de um substrato há um aumento de ondas 

de superfície e radiações indesejadas. 

Neste tipo de alimentação se consegue um bom casamento de impedância 

controlando-se o ajuste da largura da fita condutora sobre o substrato dielétrico com 

espessura definida, bem como utilizando técnicas de cavidades como gaps e 

truncamentos de plano de terra sob a junção da fita condutora de microfita e o patch 

radiante [1]. Esse tipo de alimentação é ilustrado na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Alimentação por linha de microfita. 

 

CABO COAXIAL 
 

Esta forma de alimentação para antenas patch de microfita é feita por meio de 

um cabo coaxial atravessando o plano de terra e substrato dielétrico até o patch 

radiante. Toda a junção do cabo coaxial ao alcance do patch radiante é feita por 

perfuração e sua utilização depende do projetista da antena. 

A alimentação por cabo coaxial é de fácil fabricação possuindo baixa radiação 

indesejada. No entanto, apresenta uma banda estreita e é de difícil modelagem. Tanto 

a linha de alimentação de microfita como o cabo coaxial possuem assimetrias 

inerentes que geram modos de ordem superior e que produzem radiação polarizada 

[1]. 

O casamento de impedância pode ser obtido facilmente, ocorrendo de acordo 

com a localização do cabo coaxial. Este tipo de alimentação é ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4. Alimentação por cabo coaxial. 

 

ACOPLAMENTO POR ABERTURA 
 

O acoplamento por abertura é o mais difícil de fabricação em relação aos 

métodos de alimentação, apresentando largura de banda estreita. No entanto, é mais 

fácil de modelagem e tem radiação espúria moderada. O acoplamento de abertura é 

formado por dois substratos separados por um plano de terra. Na parte inferior do 

substrato, posicionado embaixo, existe uma linha de alimentação de microfita cuja 

energia é acoplada ao patch através de uma fenda (slot) no plano de terra que separa 

os dois substratos, esta fenda é normalmente centrada abaixo do patch [1]. 

Normalmente, um material de alto dielétrico é usado para o substrato inferior 

e de baixa radiação indesejada para o substrato superior. O plano de terra entre os 

substratos também isola a alimentação para o patch radiante e minimiza as 

interferências de radiação espúria. O quanto será acoplado da linha de alimentação ao 

patch dependerá da forma, do tamanho e do local da abertura [8]. 

A Figura 5 ilustra um exemplo de uma antena alimentada em acoplamento por 

abertura.  

 
Figura 5. Alimentação por acoplamento por abertura. 
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ACOPLAMENTO DIRETO 
 

Na técnica de alimentação por acoplamento direto, posiciona-se a linha de 

alimentação entre o patch e o plano de terra, separados através de duas camadas 

dielétricas. Devido à utilização de dupla camada dielétrica, resultando no aumento da 

espessura total do substrato, esta técnica possibilita alcançar maiores larguras de 

banda, além de proporcionar pouca radiação espúria. Estas camadas dielétricas podem 

apresentar espessuras diferentes, podendo ser analisadas de modo individual, porém, 

precisam ser alinhadas corretamente e apresentam uma maior dificuldade durante a 

fabricação da antena. Na Figura 6 pode-se observar uma antena alimentada por meio 

de um acoplamento direto [1], [5]. 

 

 
Figura 6. Alimentação por acoplamento direto. 

 

2.6 MÉTODOS DE ANÁLISES POPULARES 
 

O modelamento da antena patch de microfita está relacionado às suas 

características estruturais, como: dimensões, geometria do patch, tipo de substrato 

etc. Existem vários métodos de análise para antenas patch de microfita. Podemos 

dividir esses métodos em duas classes: a dos métodos aproximados e a dos métodos 

exatos. 

Dentre os métodos aproximados podemos citar o método da linha de 

transmissão e o da cavidade ressonante. Dentre os métodos de onda completa 
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podemos citar o método dos momentos, o método dos elementos finitos e o método 

das diferenças finitas no domínio do tempo. 

 

2.6.1 MÉTODOS APROXIMADOS 
 

Os métodos aproximados são menos precisos em relação aos métodos de onda 

completa, fundamentam-se na distribuição de corrente magnética equivalente ao 

redor da borda do campo. Eles apresentam algumas simplificações no que diz respeito 

ao mecanismo de radiação da antena, sendo precisos até determinada frequência. À 

medida que a frequência aumenta, a precisão no desempenho de análise da antena é 

reduzida, principalmente na faixa de frequência correspondente a ondas milimétricas. 

Estes métodos não consideram fenômenos como a propagação de ondas de superfície 

e a dispersão, porém são utilizados como solução inicial em projetos de antenas patch 

de microfita [5]. 

Um exemplo de método aproximado é o da linha de transmissão. Essa análise 

além de sua simplicidade apresenta uma boa compreensão física e difícil modelagem 

no seu acoplamento. Comparando-se com a análise da linha de transmissão, a análise 

por cavidade é mais precisa e complexa. No entanto, também apresenta uma boa 

compreensão física e difícil modelagem no seu acoplamento, embora tenha sido 

utilizada com mais sucesso [1]. 

O método aproximado por cavidade assemelha as antenas de microfita a 

cavidades de cargas dielétricas e exibem ressonâncias de ordem superior. Os campos 

normalizados dentro do substrato dielétrico (entre o patch e o plano de terra) podem 

ser encontrados com mais precisão, tratando a região como uma cavidade delimitada 

por condutores elétricos e por paredes magnéticas (por simular um circuito aberto) ao 

longo do perímetro do patch. Este é um método aproximado que permite obter 

impedância reativa, admitância de entrada e frequências ressonantes [1]. 

 

2.6.2 MÉTODOS DE ONDA COMPLETA 
 

Em geral quando são aplicados corretamente, os métodos de onda completa 

são muito precisos, muito versáteis e podem tratar de elementos simples, arranjos 
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finitos e infinitos, elementos empilhados, elementos de forma arbitrária, e 

acoplamentos. No entanto, eles são métodos complexos. 

Esses métodos são baseados na distribuição de corrente elétrica no condutor 

do patch e no plano de terra [3]. Apresentam rigorosas formulações matemáticas e um 

maior esforço computacional e analítico, porém, fornecem resultados mais precisos, 

inclusive em altas frequências. Dentre os métodos de onda completa existentes 

podemos citar: o Método dos Momentos (MoM), o Método dos Elementos Finitos 

(FEM), a Técnica de Domínio Espectral (SDT) e o Método das Diferenças Finitas no 

Domínio do Tempo (FDTD). 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DAS ANTENAS PATCH 
 

As antenas de microfita têm como característica a facilidade de se adaptar a 

qualquer superfície, com pequenas dimensões fornecendo um excelente desempenho. 

Como principais vantagens as antenas de microfita apresentam: baixo peso e volume 

reduzido; baixo custo e baixo perfil planar; fácil fabricação; fácil integração com outros 

dispositivos; alta versatilidade (Polarização, impedância, freqüência de ressonância).  

Apresentam diversas formas de polarização (linear, circular), aplicação de bons 

casamentos de impedância, diagramas de radiação e linhas de alimentação. 

Como principais desvantagens das antenas patches de microfita podemos citar: 

largura de banda estreita; baixa eficiência de radiação, baixo ganho; possibilidade do 

surgimento de ondas de superfície e baixa isolação elétrica entre a fonte e elementos 

de radiação.  

 

2.8 SÍNTESE DO CAPÍTULO 2 
 

Neste capítulo foram abordados alguns aspectos teóricos sobre antenas patch 

de microfita. Foram abordados aspectos como; geometrias de patches, tipos de 

substratos, formas de alimentação, métodos de análises populares e as vantagens e 

desvantagens deste tipo de antena. 
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CAPÍTULO 3  
 
TÉCNICAS DE PROJETO DE ANTENAS PATCH 
DE MICROFITA BANDA LARGA 
 

Neste capítulo, serão apresentadas as principais técnicas de obtenção de banda 

larga em antenas patch de microfita com exemplos simulados de antenas selecionados 

encontrados na literatura. 

As simulações e análises das antenas, aqui apresentadas, foram desenvolvidas 

utilizando os programas computacionais comerciais Ansoft HFSSTM e Ansoft DesignTM .     

As principais técnicas utilizadas para aumentar a largura de banda das antenas 

patch de microfita são [3]: 

1. Modificação na estrutura da antena; 

2. Configuração planar multiressoadora; 

3. Configurações em multicamadas;  

4. Redes de impedância equivalente;  

5. Substratos cerâmicos ou magnetizáveis. 

 
3.1 MODIFICAÇÃO EM ESTRUTURAS 
 

Uma das principais técnicas utilizadas para o aprimoramento da resposta no 

domínio da frequência é a mudança na estrutura da antena. Com relação às antenas 

patch de microfita, monopolos e dipolos, apresentam inúmeras variações na sua 

geometria com a intenção de obter aumentos de largura de banda [3]. 

 

EX.1 ANTENA PATCH DE MICROFITA COM FORMATO EM “E” [9] 
 

Foi simulado uma antena planar com patch em formato de E no programa 

computacional comercial Ansoft HFSS objetivando um aumento de largura de banda.  

Os parâmetros utilizados no processo de simulação da antena são:  

Dois substratos de espuma com permissividade elétrica relativa de 2,2 e 

espessuras diferentes de (h1 = 4 mm e h3 = 2 mm) separados por um espaço a ar (h2 = 

1 mm);  O substrato inferior mantém plano de terra compacto; a alimentação da 
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antena é feita por meio de cabo coaxial de 50  no ponto central do patch conforme 

demonstra a Figura 7. 

 
Figura 7. Geometria de Antena em Microfita com Patch em forma de E. 
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Figura 8. Gráfico da perda de retorno em função da frequência. 

No gráfico da Figura 8, que mostra o resultado da simulação da antena patch de 

microfita em formato em E, podemos observar duas ressonâncias. A primeira 

ressonância (4,60 GHz) é estipulada pelo comprimento elétrico do patch e a segunda 

ressonância (8,50 GHz) devido ao arranjo dos substratos e espessuras h1, h2, h3. 

Este tipo de antena apresenta algumas desvantagens como peso e tamanho 

para determinadas aplicações. 



16 
 

EX.2 ANTENA DIPOLO IMPRESSA EM FORMATO DE FENDA [10] 
 

A geometria da antena dipolo em formato de fenda para aplicações em sinais 

de recepção de televisão digital é mostrada na Figura 9. O formato estruturado em 

fenda da antena favorece o seu funcionamento. 

A antena apresenta uma divisão na qual podem-se observar o braço 2 (lado 

menor), como modo adicional adjacente de ressonância e equivalente a um quarto de 

comprimento de onda e outra com o braço 1 (lado maior) como modo fundamental 

ressonante e equivalente a meio comprimento de onda. Estes dois modos ressonantes 

juntos apresentam uma faixa de operação com mais de 50% na largura de banda em 

comparação com as antenas dipolo convencionais que são alimentadas pelo centro. 

 

Figura 9. Geometria da Antena dipolo formato de fenda. 

 

Sobre a largura de banda obtida na operação, mostrada na Figura 10, a antena 

dipolo também apresenta características de radiação estável similar à antena dipolo 

convencional alimentada pelo centro. 

A antena dipolo foi simulada com os seguintes parâmetros: Substrato FR4, 

constante dielétrica de 4,4, espessura de 0,4 milímetros e alimentação por linha de 

microfita. O conceito de utilização da excitação de dois modos ressonantes adjacentes 

da antena dipolo com fenda é diferente daquelas usadas em modos distintos de 

ressonância nas antenas dipolo normais. 

A antena dipolo com alimentação em forma de fenda apresenta uma largura de 

banda de aproximadamente 500 MHz para um VSWR de 3:1, bom casamento de 
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impedância para uma frequência central em 530 MHz e sua aplicação está relacionada 

à recepção de sinais DTV na banda de operação entre 470 e 806 MHz. 

Essa antena dipolo além de fornecer uma ótima operação em banda larga 

apresenta também desvantagens, como: Tamanho inadequado (20 x 227) ##$. 

 

 
Figura 10. Simulação obtida na antena dipolo. 

 

EX.3 ANTENA PATCH TRIANGULAR EM FORMATO DE “U” [11] 
 

Com o intuito de se obter uma antena para operação em banda larga foi 

simulada uma antena com modificação na sua estrutura, ou seja, no patch como 

mostra a Figura 11. A antena é conhecida como patch triangular em formato de U de 

acordo com a literatura apresentada. 

Utilizando-se slots (cavidades) em formato de U excitações são provocadas em 

dois modos ressonantes adjacentes com características similares de radiação, o patch 

triangular é montado sobre um substrato de espuma e a posição de alimentação é 

selecionada para estar perto do ponto de tensão nula obtendo assim o modo 

fundamental, o que aumenta significativamente a largura de banda e operação da 

antena. 
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Figura 11. Geometria da antena patch triangular com fenda em U. 

 

A antena é impressa sobre um substrato de espuma com constante dielétrica 

de 5,8 e espessura de 14,30 milímetros. A alimentação é feita por cabo coaxial e 

utiliza-se o programa computacional comercial Ansoft Design® para simular a antena. 

Além disso, como a fenda é inserida no patch triangular encontra-se uma 

componente de reatância indutiva na impedância de entrada com a fixação do cabo 

coaxial à espessura do substrato, tornando o casamento de impedância de fácil 

obtenção. 

 
Figura 12. Simulação obtida na antena patch triangular com fenda em U. 

 

O resultado encontrado no gráfico da Figura 12 mostra uma largura de banda 

bem definida de 2 GHz nas frequências entre 4,4 e 6,4 GHz com um VSWR de 2,5: 1. 
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Este formato de antena é especialmente adequado para ser usado com alimentação 

por meio de cabo coaxial e como resultados da análise da simulação observa-se que 

existem excitações em dois modos ressonantes adjacentes nas frequências de 4,6 e 

5,35 GHz. 

 

3.2 CONFIGURAÇÃO PLANAR MULTIRESSOADOR 
 

Na configuração planar multiressoador, dois ou mais ressoadores são instalados 

no mesmo patch com substrato dielétrico utilizando gaps de acoplamentos ou 

acoplamento híbrido para se obter um aumento de largura de banda. 

As principais configurações são representadas como: 

1. Patches parasitas com fitas estreitas; 

2. Patches retangulares curtos com um quarto de comprimento de onda; e 

3. Patches triangulares ETMSA (Antena Patch de Microfita com Triângulos 

Equilaterais) e ITMSA (Antena Patch de Microfita com Triângulos 

Isósceles). 

 

EX.4 ANTENA PATCH DE MICROFITA COM TRIANGULOS 
EQUILATERAIS (ETMSA) [12] 

 

Foi simulada uma antena patch de microfita com triângulos equiláteros no 

programa computacional comercial Ansoft Design.  

Os patches são compostos por três triângulos equiláteros com acoplamentos 

híbridos e sobre um substrato de vidro/epóxi com constante dielétrica de 4,3, 

espessura de 1,59 milímetros e tangente de perdas de 0,02.  

A alimentação da antena é feita por meio de cabo coaxial de 50  no ponto (a) 

a 39 mm a partir do vértice do patch triângulo central da antena conforme demonstra 

a Figura 13. 

Reduzindo as lacunas de ar existentes entre os patches triangulares parasitas 

aumentam-se os acoplamentos entre estes, aumentando o tamanho da superfície 

radiante e, conseqüentemente, aumentando-se sua largura de banda. As antenas 

patches estão curto-circuitadas e suas finalidades são de aperfeiçoarem os 
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acoplamentos entre os patches parasitas e trazerem ambos os patches para um VSWR 

menor ou igual a 3. 

 

 

Figura 13. Geometria da antena ETMSA. 
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Figura 14. Simulação obtida da antena ETMSA. 

Os resultados apresentados nas figuras 14 e 15 indicam larguras de banda bem 

definidas para a antena multiressoadora ETMSA. Os VSWR apresentados na Figura 15 

demonstram funções semelhantes; conclui-se que na menor frequência (1485 MHz) o 

maior patch parasita é ressonante e na maior ressonância (1566 MHz) é realizada pela 

formação completa de todos os patches. Essa configuração Multiressoadora planar 

apresenta como desvantagem o comprimento da antena. 
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Figura 15. Comparações entre os VSWR das antenas: simulada e literatura [12]. 

 

3.3 CONFIGURAÇÃO EM MULTICAMADAS 
 

Na configuração de múltiplas camadas, dois ou mais patches em diferentes 

camadas de substrato dielétrico são empilhados uns sobre os outros. Com base no 

mecanismo de acoplamento, essas configurações são conhecidas como acoplamentos 

eletromagnéticos ou acoplamentos em abertura. 

Nas antenas de microfita com acoplamentos eletromagnéticos, um ou mais 

patches com camadas dielétricas diferentes são acoplados eletromagneticamente à 

linha de alimentação localizada numa camada dielétrica inferior. Os patches podem ser 

fabricados em diferentes substratos e, consequentemente, suas dimensões serão 

otimizadas de modo que as frequências de ressonância fiquem próximas umas das 

outras produzindo uma banda larga. 

Em antenas de microfita com acoplamentos por abertura, o campo é acoplado 

a partir da linha de alimentação colocada no outro lado do plano de terra radiando ao 

patch através de uma abertura eletricamente pequena, ou seja, uma fenda no plano 

de terra. 

 

EX.5 ANTENA PATCH COM ACOPLAMENTO POR ABERTURA [13] 
 

Uma antena patch com acoplamento por abertura foi simulada no programa 

computacional comercial Ansoft HFSS conforme a Figura 16 e de acordo com a 

literatura exigida para uso potencial como um elemento antena em multifeixes. 

Os parâmetros utilizados foram: Substrato Rogers™ R03010 com constante 

dielétrica de 10,2 e espessura de 0,8 mm, Substrato (2) de FR4 com constante 



22 
 

dielétrica de 4,4 e espessura de 1,60 mm; Substratos (1) e (2) com medidas (16 x 

12)##$; Patch com medidas (8 x 6)	##$; Plano de terra truncado conforme a Figura 

16 e alimentação por linha de microfita. 

 

Figura 16. Antena patch em microfita com acoplamento por abertura. 

 

Sua integração é feita por uma matriz auxiliar devido à colocação do campo que 

está acoplado a partir da linha de alimentação localizada no lado do plano de terra que 

radia ao patch através de uma abertura eletricamente pequena, ou seja, uma fenda no 

plano de terra. 

Essa análise se baseia na solução de equações de reação integral no domínio 

espectral. Os elementos são alimentados de maneira uniforme em fase e amplitude. 

As análises obtidas de acordo com os gráficos das figuras 17 e 18 mostram uma 

ampla largura de banda a partir dos 20 GHz para um VSWR de 2:1, ou seja, antena 

patch com acoplamento por abertura é definida para aplicações em altas frequências e 

baixa polarização cruzada. 
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Figura 17. Simulação obtida da antena patch com acoplamento por abertura. 

 
Figura 18. Análise obtida da antena patch entre VSWR em função da frequência. 

 

3.4 REDES DE IMPEDÂNCIA EQUIVALENTES  
 

As redes de impedância equivalente são usadas para aumentar a largura de 

banda em antenas patch de microfita. Esse método inclui a utilização de elementos 

parasitas. 
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EX.6 ANTENA PATCH COM ACOPLAMENTO POR PROXIMIDADE 
[14] 

 

Uma antena patch de microfita foi simulada no programa computacional 

comercial Ansoft HFSS e de acordo com a literatura em referência. 

Essa antena patch de microfita com acoplamento por proximidade é formada 

por dois substratos iguais de duroid com constante dielétrica de 2,2 e espessuras iguais 

de 1,58 mm. A Figura 19 mostra a geometria da antena patch com alimentação feita 

por linha de microfita. 

 
 

Figura 19. Geometria de antena patch com acoplamento por proximidade. 

 

Utiliza-se acoplamento por proximidade com a linha de alimentação que está 

impressa no substrato inferior e radia a um patch impresso sobre um substrato 

superior como também se usa elemento parasita para se obter uma melhor resposta 

ressonante com impedâncias equivalentes e, consequentemente, maior largura de 

banda. 

Um elemento parasita como ajuste é conectado em desvio com a linha de 

alimentação e pode ser localizado perto da borda do patch inferior. Devido ao ajuste 

feito ao elemento parasita encontra-se, no gráfico da Figura 20, a demonstração de 

ampla largura de banda definida para aplicações em altas frequências em um VSWR 

igual a 2,5: 1. 
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Figura 20. Simulação obtida na antena com acoplamento por proximidade. 

 

3.5 APLICAÇÃO DE SUBSTRATO DE FERRITA 
 

Uma das técnicas para se obter um aumento de largura de banda em antenas 

patch de microfita é a aplicação do substrato de ferrita. 

O comportamento multiressonante do patch no substrato de ferrita rende uma 

largura de banda de cerca de três oitavas, alterando o seu campo magnético. Além 

disso, as dimensões do patch são reduzidas devido à constante dielétrica no substrato 

de ferrita ser alta [15]. 

 

EX.7 ANTENA PATCH  COM SUBSTRATO DE FERRITA [15] 
 

Uma antena patch retangular de microfita com substrato de ferrita foi simulada 

no programa computacional comercial Ansoft HFSS e de acordo com a literatura em 

referência.  A Figura 21 apresenta esse substrato de ferrita que é magneticamente 

tendencioso junto a um dos eixos principais e cuja frequência de operação pode ser 

ajustada pela variação do campo magnético aplicado.  

Os parâmetros utilizados na geometria da antena são: Substrato de ferrita com 

constante dielétrica de 15, espessura de 1.27 milímetros, tangente de perdas 

dielétricas e magnéticas iguais a zero, Fator G = 2, saturação magnética igual a 1720 

graus, permeabilidade relativa igual a 1, ∆� = 0, frequência medida de 9,4 GHz e 
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medindo (45 x 38) ##$; Patch retangular medindo (19,3 x 23,7)	##$; Alimentação 

realizada por cabo coaxial. 

O uso da ferrita em antenas patch tem sido limitado e como objetivo realiza 

varreduras no feixe principal alterando a polarização do material. A intenção do uso do 

substrato de ferrita é obter alta permissividade do material reduzindo o tamanho do 

elemento patch em baixas frequências. A faixa de frequência de sintonia é tendenciosa 

contra a orientação e mantém resistência. Verifica-se que os melhores resultados são 

obtidos com o uso do substrato de ferrita perpendicular à dimensão de ressonância 

que produz uma gama de ajuste em 40%. A antena pode ter uma frequência ajustada 

para uma ampla largura de banda mantendo padrões razoáveis de radiação e perda de 

retorno. 

 
Figura 21. Geometria de antena patch com substrato de ferrita 

 

Para determinar uma análise mais completa do resultado da simulação da 

antena patch de microfita com substrato de ferrita houve a necessidade de 

reprodução de outra antena patch com substrato diferente mais com as mesmas 

características da anterior, ou seja: Substrato de FR4 com constante dielétrica de 4,4, 

espessura de 1.27 milímetros, tangente de perdas de 0,02, medindo (45 x 38) ##$; 

Patch retangular medindo (19,3 x 23,7)	##$; Alimentação realizada por cabo coaxial. 

Analisando o gráfico da Figura 22 conclui-se que: o substrato de ferrita 

apresenta sinais multiressonantes enquanto que o substrato de FR4 apresenta sinais 

de pouca ressonância, o substrato de FR4 apresenta um bom casamento de 

impedância em 16 GHz, contudo a eficiência da antena com o uso da ferrita apresenta 

uma largura de banda de 1,6 GHz entre 15,8 e 17,4 GHz para um VSWR 2:1. 
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Figura 22. Simulações obtidas com substratos: Ferrita e FR4.  

 

Interesses em antenas integradas, circuitos de microondas e disponibilidade em 

substratos de ferrita, para baixas perdas, surgem novas possibilidades de pesquisas e 

controle das características destas antenas. 

 

3.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 3 
 

Neste capítulo foram apresentadas, de forma eficiente, as principais técnicas 

utilizadas na obtenção de larguras de banda em antenas patch de microfita como: 

modificação na estrutura da antena, configuração planar multiressoadora, 

configurações em multicamadas, redes de impedância equivalente, substratos 

cerâmicos ou magnetizáveis e após intensa pesquisa bibliográfica na literatura, foram 

selecionados sete modelos para exemplificar as técnicas através de simulações de 

antenas patches de microfitas. Essas simulações foram realizadas nos programas 

computacionais comerciais Ansoft Design® e Ansoft HFSSTM. As análises dos projetos 

das antenas foram sintetizadas conforme as especificações da literatura. 
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CAPÍTULO 4  
 
TÉCNICAS DE MINIATURIZAÇÃO EM PROJETOS 
DE ANTENAS PATCHES 

 

Miniaturizar uma antena patch significa reduzir suas dimensões sem 

comprometer suas características de radiação, observando as limitações existentes. 

Neste capítulo apresentam-se características interessantes em sistemas de 

antenas, bem como as limitações para se conseguir essas aplicações, objetivando 

ganho, largura de banda e tamanho da antena. Em seguida, são detalhadas as 

principais técnicas aplicadas ao processo de miniaturização em antenas patch de 

microfita. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS INTERESSANTE EM SISTEMAS 
DE ANTENAS 

 

Quando se determina um índice de desempenho elevado, alguns dos 

parâmetros de custo podem aumentar numa taxa aproximadamente exponencial. 

Quando isso ocorre, o índice de desempenho apresenta uma limitação. Em antenas 

não parecem existir quaisquer limites rígidos superiores que sejam significativos. 

Qualquer sistema com um número finito de grau de liberdade e com espaçamento fixo 

tem uma limitação máxima de diretividade e mínima em toda largura de banda com 

uma frequência de operação. 

 

As características interessantes em sistemas de antenas são: 

4. Antenas eletricamente pequenas;  

5. Superdiretividade; 

6. Arranjos superresolutivos; e  

7. Antenas de alto ganho.  
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4.1.1 ANTENAS ELETRICAMENTE PEQUENAS 

 

Miniaturizar uma antena patch irá afetar suas características de radiação, 

reduzir o seu tamanho influenciará na sua largura de banda, ganho, eficiência e 

polarização. Este processo de transformação está relacionado com o comprimento de 

onda. Wheeler em [16] utilizou o fator de potência de radiação, ou seja, quociente 

entre a resistência e reatância da antena, para quantificar a sua radiação. Este 

quociente foi equivalente à largura de banda multiplicada pela eficiência. Este trabalho 

inicial foi uma primeira tentativa para confirmar matematicamente que o produto 

eficiência em função da largura de banda está diretamente relacionado com o volume 

ocupado pela antena. Quando o tamanho de uma antena diminui, sua reatância 

aumenta e, consequentemente, sua resistência à radiação diminui. 

Chu em [17] provou matematicamente que reduzindo as dimensões da antena 

patch de microfita produz-se um aumento no fator de qualidade, consequentemente, 

uma redução na largura de banda degradando o desempenho da antena. Assim, a 

relação entre o mínimo fator de qualidade ' de uma antena omnidirecional e seu 

volume foi formalmente estabelecida. A utilidade do trabalho de Chu se torna 

evidente quando a esfera é pequena demais para permitir um modo de propagação, O 

cálculo do fator de qualidade ' para uma antena linearmente polarizada é: 

' =
1

(())*
+

1
()

 (4.1) 

em que ( é o número de ondas e ) é o raio da menor esfera que envolve a antena. 

Como qualquer campo radiante pode ser escrito como uma soma de modos 

esféricos, a potência radiada pode ser calculada a partir dos modos de propagação 

dentro da esfera. Todos os modos contribuem para a potência reativa. Quando a 

esfera é suficientemente larga para suportar vários modos de propagação, esta 

abordagem é de pouco valor para os coeficientes modais que são difíceis de calcular. 

O trabalho de Wheeler e Chu, em limites fundamentais das antenas 

eletricamente de pequeno porte foi prorrogado por Harrington [18] que inclui o efeito 

das perdas. Uma antena miniaturizada mostra uma alta concentração de correntes de 

superfície em relação a uma antena padrão, assim, as perdas ôhmicas serão 
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reforçadas. Além disso, Harrington propôs uma fórmula muito útil e simples, que dá 

um limite superior prático para o ganho de uma pequena antena: 

, = (())$ + 2() (4.2) 

O limite de desempenho da antena depende das dimensões do substrato e 

plano de terra. Além deste, um aumento do substrato ou plano de terra não altera o 

seu funcionamento. Conclui-se que parte do substrato e do plano de terra contribui 

ativamente para a radiação, como também, o tamanho da antena não será apenas 

ditado pela dimensão do patch,  mas sim pela dimensão de todo o conjunto.  

  

4.1.2 SUPERDIRETIVIDADE 

 

A diretividade de uma antena é normalmente definida como a razão de sua 

intensidade de radiação máxima e a intensidade de radiação de um elemento 

isotrópico transmitindo a mesma potência [16]. Em antenas com um único feixe 

principal e sem lóbulos laterais elevados, a diretividade é em grande parte uma 

medida de largura de feixe. Para um arranjo linear de banda estreita espaçado em 

meio comprimento de onda com elementos isotrópicos, alimentação uniforme 

maximiza a diretividade. 

A princípio aplica-se a superdiretividade nas camadas de elementos isotrópicos 

embora, é claro, as camadas de antenas atuais são compostas de elementos não 

isotrópicos. É possível conseguir um efeito conhecido como superdiretividade com 

arranjos com elementos próximos espaçados com alimentação uniforme. 

Superdiretividade em arranjos de banda estreita foi um grande tema de pesquisa na 

década de 1940 [19]. 

Schelkunoff [21] observou o efeito em um arranjo terminal. Bouwkamp e 

deBruijn [22] mostraram, em teoria, que uma antena de linha contínua poderia ter 

uma diretividade arbitrariamente alta pela escolha adequada da corrente. Outros 

autores [21], [22] examinando arranjos superdiretivos determinaram que: 

a) A diretividade máxima de um arranjo pouco espaçado é finita e maior do que 

em um arranjo uniformemente alimentado; 

b) Diminuir o espaçamento para um comprimento de arranjo físico fixo e 

adicionando mais elementos permite diretividades arbitrariamente altas. 
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Desde que os elementos espaçados sejam normalmente escolhidos baseado 

em frequências de operação altíssimas e em frequências mais baixas o espaçamento 

dos elementos seja menor do que meio comprimento de onda, é possível obter um 

diagrama de radiação que é superdiretivo nas frequências mais baixas e pode ter uma 

largura de feixe mais constante ao longo da frequência. 

No entanto, a superdiretividade também tem desempenho negativo com 

implicação nos arranjos tanto em transmissão como em recepção. Transmitir em um 

arranjo superdiretivo leva a maiores correntes e perdas resistivas nos elementos e, 

assim, redução na eficiência. Receber em um arranjo superdiretivo leva diretamente 

ao aumento de ganho em ruído e diminuição do sinal ruído. Em ambos os casos o 

arranjo padrão torna-se mais sensível à incompatibilidade entre os elementos. 

 

4.1.3  ARRANJOS SUPERRESOLUTIVOS 

 

Devido à atenuação crescente com o aumento da frequência, o tamanho da 

abertura efetiva é geralmente limitado para vários comprimentos de onda, o que 

limita a resolução angular. A resolução de alcance também é restrita pelo 

comprimento de onda. É comum usar pulsos de banda básica, a fim de atingir a mais 

alta resolução de alcance na faixa de frequências de operação, que é determinada pela 

profundidade de penetração necessária. 

Superresolução é a produção de um diagrama de radiação de arranjo com um 

ou mais feixes principais que são sensivelmente menores do que a resolução nominal 

de Rayleigh - = . /⁄ .  

Ele difere da superdiretividade em que este produz um fator de espaço com 

uma largura de feixe estreita (implícita pela alta diretividade). Em contraste a 

superresolução usa uma função de filtro que é modelo em todos os pólos.  

A superresolução foi inventada por Burg [23], [24] e Capon [25] para uso em 

espectros de frequência que é a estimativa de um conjunto de medidas em intervalos 

de tempo. 
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4.1.4  ANTENAS DE ALTO GANHO 

 

A última característica em sistemas de antenas diz respeito às grandes antenas 

que apresentam alto ganho devido à extensa área quadrada de comprimentos de 

onda. Quase todas as antenas de alto ganho são refletoras, arranjos de grandes 

dimensões são normalmente mais dispendiosos. Esta técnica apresenta limitações a 

refletores direcionais em ambos os planos e estes são afetados pelo tamanho 

estrutural. O ganho refletor está relacionado como um padrão de alta qualidade [26]. 

 

4.3 TÉCNICAS DE MINIATURIZAÇÃO 
 

Uma nova tendência em comunicações móveis é combinar duas antenas em 

uma, em vez de fazer duas pequenas antenas. Assim, o elemento radiante não é o 

menor possível, mas abrange duas ou mais faixas de frequência e/ou diversas 

polarizações. As principais técnicas utilizadas para o processo de miniaturização de 

antenas são: 

1. Elementos aglomerados com cargas adicionais; 

2. Carga adicional a partir de materiais dielétricos ou magnéticos; 

3. Utilização de plano de terra curto-circuitado; 

4. Otimização da geometria da antena; e 

5. Utilização do ambiente da antena  

Estas técnicas têm sido amplamente utilizadas nas áreas de comunicações 

móveis, onde os resultados mais interessantes foram obtidos nos projetos de antenas 

patches de microfita. 

 

4.2.1 ELEMENTOS AGLOMERADOS COM CARGAS ADICIONAIS 
 

Esta é a maneira mais simples e imediata de construir uma antena menor do 

que o formato ressonante e ainda manter as características de ressonância. O objetivo 

é construir uma antena menor do que meio comprimento de onda, ter alta impedância 

de entrada reativa e ser compensada por cargas adicionais [16]. 
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Exemplo de pequena antena em espira que sofre modificações na sua 

impedância de entrada (Figura 23(a)) e são compensadas por simples colocação de 

cargas adicionais para se conseguir valores da impedância original (Figura 23(b)). O 

efeito dessa carga é grande e reduzirá o rendimento da antena, se o elemento 

adicional tem perdas e se estas são pequenas, a sua largura de banda será reduzida. 

A carga pode ser realizada através da adição de elementos agregados, como os 

exemplos das Figuras 24 (a, b, c, d, e) ou pela adição de elementos condutores. 

 
(a)      (b) 

 

Figura 23. Antena espira e seu circuito equivalente: (a) Convencional e (b) 
modificada. 

em que, 

1234 = 5� + 56788 + 9:/ (4.3) 

123$ = 5� + 56788 + 9
:$/; − 1

:;
 (4.4) 

 

 
(a)    (b)    (c) 

 

(d)     (e) 

 

Figura 24. Elementos aglomerados: (a) monopolo com dois elementos carregados 
no topo para reduzir altura, (b) monopolo com quatro elementos carregados no topo 

para reduzir altura, (c) monopolo carregado com bobina para reduzir altura, (d) 
monopolo carregado com placa capacitora para reduzir altura e (e) espira carregada 

com capacitâncias para reduzir tamanho. 
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Reduzindo a geometria da antena compensa-se com cargas adicionais 

conservando as características de radiação. 

 

4.2.2 CARGA ADICIONAL A PARTIR DE MATERIAIS DIELÉTRICOS   
OU MAGNÉTICOS 
 

Uma carga em um projeto de antenas também pode ser representada por 

modificações nas características dielétricas ou magnéticas do material que os rodeiam. 

O princípio é ilustrado nas Figuras 25 (a, b, c). 

O monopolo é ressonante quando seu comprimento é cerca de um quarto de 

comprimento de onda. Uma maior permissividade relativa leva a uma redução na 

frequência de ressonância, com isso as dimensões da antena podem ser reprojetadas 

(reduzidas) para retornar à frequência original desejada.  

 
 

Figura 25. Antenas monopolos carregadas com materiais dielétricos. 

 

Na Figura 25(a) a altura do monopolo convencional é λ0/4, na Figura 25(b) a 

altura do monopolo carregado com dielétrico é . 4⁄ √��?� e na Figura 25(c) é igual a 

(. 4⁄ √��?� < ℎ < . 4⁄ ). 

Assumindo que as perdas não são adicionadas, este carregamento reduzirá a 

largura de banda da antena, aumentando o seu fator de qualidade. Isto é devido à 

concentração de campo elétrico em regiões de alta permissividade, o que os tornam os 

lançamentos de uma onda guiada no espaço livre mais difícil.  

As figuras 26 (a, b) mostram os efeitos da permissividade em antenas patch de 

microfita. 
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(a)    (b) 

 

Figura 26. Antena patch: (a) com dielétrico e (b) sobre camada de ar. 

 

4.2.3 UTILIZAÇÃO DE PLANO DE TERRA CURTO-CIRCUITADO 
 

Outra estratégia popular de se obter uma antena miniaturizada é utilização de 

plano de terra curto-circuitado. O princípio é facilmente explicado pelo exemplo bem 

conhecido do monopolo em relação a um dipolo. Para ser ressonante, um dipolo deve 

ter um comprimento de cerca meio comprimento de onda. 

Esta dimensão pode ser reduzida pela metade, substituindo um braço do dipolo 

por um plano de terra, que por sua vez criará um braço virtual para o dipolo, de acordo 

com a teoria da imagem. O princípio pode ser facilmente estendido a antenas planares 

acrescentando um curto-circuito no plano de terra, como é o caso do exemplo 

ilustrado na Figura 27(a, b). O tamanho de um patch de microfita foi reduzido pela 

metade, inserindo uma tira de curto-circuito, que funciona como um espelho, no meio 

da antena.  

Para um plano de terra não curto-circuitado conforme Figura 27(a), usa-se: 

) ≈
.C
2
=

. 
2D�E

 (4.5) 

Para um plano de terra curto-circuitado conforme Figura 27(b), usa-se: 

F ≈ 	
.C
4
=

. 
4D�E

 (4.6) 
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(a)    (b) 

 

Figura 27. Antena patch de microfita: (a) com plano de terra convencional e (b) 

com plano de terra curto-circuitado. 

 

4.2.4 OTIMIZAÇÃO NA GEOMETRIA DA ANTENA 
 

Outra maneira de construir uma antena com dimensões reduzidas é modificar 

sua forma e geometria. Um exemplo é determinado por uma antena L invertido a 

partir de uma antena monopolo Figura 28(a) apenas dobrando-a, como ilustrado na 

Figura 28(b). Adicionando um curto-circuito a antena L invertida transforma-se em 

outro projeto popular, a antena F invertida Figura 28(c), que é um exemplo clássico de 

um projeto da antena, que combina diversas técnicas de miniaturização. 

 
 

(a)    (b)    (c) 

 

Figura 28. Antenas: (a) Monopolo, (b) L invertido e (c) F invertido. 

 

Os comprimentos dessas antenas são dados por:  

 

ℎ ≈ GH
I

, para o monopolo (4.7) 

ℎ1 + J ≈ GH
I

, para o L invertido (4.8) 
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ℎ1 + / ≈ GH
I

, para o F invertido (4.9) 

Ao dobrar um monopólo de mesma dimensão se obtém um comprimento físico 

maior levando a uma redução em frequência de ressonância, com isso reduz-se as 

dimensões da antena aumentando a frequência de ressonância para voltar a 

frequência original; MINIATURIZAÇÃO. 

Outro exemplo de modificação na geometria das antenas é mostrado na Figura 

29. Constitui-se de uma antena patch de microfita, cujo tamanho é reduzido pela 

inserção de fendas. Essas fendas forçam as correntes de superfície a desvios e assim 

artificialmente há um aumento no comprimento elétrico da antena sem alterar suas 

dimensões globais. 

Os efeitos das técnicas sobre o desempenho das antenas por um lado, produz 

maiores concentrações de corrente aumentando as perdas ôhmicas e diminuindo o 

seu ganho. Por outro, as técnicas utilizadas como efeito da imagem, a inserção de 

curto-circuito e fendas, muitas vezes alteram a frequência de ressonância reduzindo 

sua largura de banda. 

 

 
Figura 29. Efeitos sobre a corrente em antenas patch de microfita. 

 

Emprega-se ) ≅ GH
$

 para antenas patch microfita (Figura 29A), ) < GH
$

 para 

antenas com entalhes (Figura 29B) e	) < GH
$

  para antenas com slots (Figura 29C). 

 

4.2.5 UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE DA ANTENA 

 

Uma antena patch de microfita pode ser instalada no seu ambiente de trabalho 

(invólucro), para auxiliar nas suas características de radiação. Observa-se que uma 

antena miniaturizada é frequentemente afetada por suas imediações. 

O projeto de uma antena miniaturizada induz, na maioria dos casos, a 

encontrar o melhor compromisso possível entre as dimensões e características de 

radiação da antena. Uma maneira muito eficiente de aplicar o projeto é fazer com que 
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o ambiente da antena, dispositivo, participe da radiação. Esse exemplo é ilustrado na 

Figura 30. 

 

Figura 30. Painel expositivo de um laptop. 

 

4.3 EXEMPLOS DE SIMULAÇÕES COM ANTENAS 

MINIATURIZADAS: 

 

4.3.1 ANTENA PATCH MINIATURIZADA COM 
MULTILÂMINAS  

 

Foi simulada uma antena patch de microfita com multilâminas no programa 

computacional comercial Ansoft HFSS de acordo com a literatura em referência [27].  

A Figura 31 mostra as dimensões da antena, Substrato retangular com FR4 e 

espessura de 1,6 mm, permissividade relativa de 4,4 e tangente de perda de 0,002. O 

plano de terra é compacto e localizado na parte traseira da antena.  As lâminas são 

alimentadas a partir da borda do conector SMA localizado na lâmina (Lb) que em 

essência é um guia de onda coplanar tradicional. Sua alimentação feita por linha de 

microfita de 50 Ω.  

A antena multibanda é capaz de fornecer ressonâncias disponíveis no padrão 

WiMax (IEEE 802.16) com eficiências nas bandas de frequência em 2,6 GHz (2,5 – 2,62 

GHz), 3,5 GHz (3,4 – 3,6 GHz), 5,0 GHz (5,15 – 5,725 GHz) e para a quarta faixa de 

frequência em 6 GHz. 
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Figura 31. Geometria da antena multibanda com lâminas ajustáveis. 
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Figura 32. Perda de retorno simulada da antena multibanda. 

 

Os ajustes das ressonâncias apresentadas na análise da Figura 32 se conseguem 

aumentando ou diminuindo os comprimentos elétricos das lâminas correspondentes 

da antena onde o seu modo funcional é idêntico a antena F invertido. Apresenta 

também um bom casamento de impedância para uma frequência de 5 GHz. 
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4.3.2 ANTENA PATCH MINIATURIZADA IMPRESSA EM 
ESPIRAIS.  

 

Uma antena patch miniaturizada impressa com espirais foi simulada no 

programa computacional comercial Ansoft HFSS de acordo com a literatura em 

referência [28]. 

Capaz de gerar uma largura de banda para operação em recepção de sinais de 

televisão digital (DTV), frequências entre 470 e 806 MHz. 

A geometria da antena patch é ilustrada na Figura 33. Conforme a literatura 

escolhida essa antena patch opera na faixa de frequência de 350 a 835 MHz. Para 

atingir as características de banda larga, a antena patch foi reproduzida utilizando sete 

caminhos de ressonância no plano de terra. A antena pode gerar uma ampla banda de 

operação de quase 62% da largura de banda para um VSWR de 3:1. 

 

 

Figura 33. Geometria da antena miniaturizada em espirais. 

 

A antena apresenta uma estrutura compacta onde sua alimentação é feita por 

linha de microfita de 50 Ω, enquanto que o acoplamento ao plano de terra é usado 

para induzir o efeito da capacitância. O casamento de impedância e a largura de banda 

da antena são significativamente afetados pela linha do sinal. A antena apresenta um 

diagrama de radiação omnidireccional.  

A Figura 34 mostra os resultados das simulações e medição cumpridas sobre a 

antena patch e que engloba quase toda a largura de banda do sinal DTV (470 – 806) 

MHz, ou seja, de 490 a 900 MHz para um VSWR de 3:1. 
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Figura 34. Perdas de Retorno obtidas da antena patch em espirais. 

 

4.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 4 
 

Neste capítulo foram apresentadas as principais técnicas de miniaturização de 

antenas encontradas na literatura. Como a tendência atual em tecnologias são os 

produtos eletrônicos com pequenos dispositivos sem fio, as antenas patches 

miniaturizadas são um tema que está constantemente em pesquisa. 

Foram apresentadas também as características interessantes das antenas como 

Antenas eletricamente pequenas, Superdiretividade, Arranjos superresolutivos e 

Antenas de alto ganho. 

As limitações aplicadas nas antenas eletricamente pequenas que tem 

proximidades as antenas patch de microfita apresentam desempenhos nas dimensões 

do substrato e plano de terra. Além destes, um aumento do substrato ou plano de 

terra não altera o seu funcionamento deduz-se que o tamanho da antena não será 

apenas ditado pela dimensão do patch, mas sim pela dimensão de todo o conjunto. 
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CAPÍTULO 5  
 
PROJETOS PROPOSTOS DE ANTENA PATCH 
MINIATURIZADA EM MICROFITA 
 

Uma das tendências em equipamentos móveis e portáteis nos últimos anos 

tem sido a de aumentar o número de funções e reduzir o tamanho e peso do mesmo. 

Esta redução notável no tamanho e aumento das funções do aparelho provocou uma 

rápida evolução das antenas utilizadas para equipamentos portáteis. Assim, o projeto 

de antenas para terminais móveis está se tornando mais desafiador. As antenas 

necessárias são cada vez menores mantendo suas características de operação. No 

entanto, quando o tamanho da antena é reduzido geralmente ocorre uma degradação 

no ganho e na largura de banda. Além disso, o dispositivo apresenta mais de uma 

antena. Neste capítulo são propostos algumas antenas impressas com dados, 

medições, análises e comparações para aplicações em diversas áreas como: 

Notebooks, TV digital (DTV), Wimax, Sistemas 802.11 a/b/g/n e GPS. 

 

5.1 ANTENA MONOPOLO COM GRADES IMPRESSAS. 
 

Nos últimos anos, as cidades ofereceram mais serviços de televisão digital 

(DTV) com transmissão de áudio e vídeo. As empresas de radiodifusão podem 

transmitir televisão com imagem de alta definição e som usando o sistema de TV 

digital e, além disso, a transmissão de TV digital também fornece serviços multimídias 

e interativos [29]. Assim, a recepção de sinais de TV digital tornou-se muito atrativa 

para aplicações em diversos dispositivos, como notebooks, tablets, PCs e veículos. 

 

5.1.1 INTRODUÇÃO 
 
Uma antena monopolo de grade impressa foi construída e apresentada em 

[30]. As suas dimensões foram obtidas para ter uma largura de banda apropriada para 

DTV (470-806 MHz) [31] em VSWR de 2,5:1. Para alcançar as características de banda 

larga, os efeitos de diversos parâmetros físicos sobre a perda de retorno foram 
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analisados. Os detalhes do projeto da antena são descritos e os resultados medidos e 

simulados mostrados nas seções seguintes. 

 

5.1.2 ESTRUTURA E PROJETO DA ANTENA 

 

A geometria da antena monopolo em grades foi proposta em [30] e é mostrada 

na Figura 35. O patch radiante é impresso em um substrato de FR4 com espessura de 

1,57 mm e com uma permissividade relativa de 4,4. A concavidade no plano de terra 

serve como um meio eficaz para uma lacuna entre o elemento irradiante e o plano de 

terra. 

A distância entre o patch em grades ao plano de terra é fixado em 2 mm. O 

patch em grades tem dimensões de (75 x 29,5) . A concavidade L × W cortada no 

plano de terra ajusta o casamento de impedância. A antena tem 12 grades, cada uma 

tem 2 mm de largura e espaçamento de 0,5 mm de uma grade pra outra. O plano de 

terra é truncado e apresenta dimensões de (42,5 × 35)  . A área total da antena é 

de (122 × 35) . 

 
(a)     (b) 

Figura 35. Antena monopolo em grades: (a) geometria e (b) foto. 
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Utilizou-se para analisar o comportamento da antena proposta e para 

determinar os valores adequados de parâmetros, o programa computacional 

comercial Ansoft HFSS, com base no método dos elementos finitos. 

Na Figura 36 podemos ver o efeito do número de grades e o design da antena 

proposta. Simulamos a perda de retorno para três números diferentes grades. Foram 

utilizados 6, 9 e 12 grades e como podemos ver o de 12 grades apresentou um 

resultado satisfatório. Definido o número de grades que estudou o efeito do 

parâmetro L. 

 

 
 

Figura 36. Perda de retorno para diferentes números de grades. 

 

A Figura 37 mostra o comportamento da perda de retorno em função do 

parâmetro W. Consideramos 12 grades e L = 29 mm. Foram utilizados três valores 

diferentes de W em simulações. Os valores foram de 5,5, 7,5 e 9,5 mm. Podemos 

observar que W = 9,5 mm apresentou o melhor casamento de impedância. 

Na Figura 38, simulamos a perda de retorno para três diferentes valores de L. 

Foram utilizados 25, 27 e 29 mm. A resposta de perda de retorno quase não se alterou 

para L = 25 mm e L = 27 mm. 

Na Figura 39 foram utilizados 12 grades, L = 29mm, W = 9,5 mm e simulamos a 

perda de retorno para três diferentes valores de área de plano de terra. Foram 
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utilizados os valores mostrados na figura 39 e como podemos ver, a melhor área para 

o plano de apoio foi de 42,5 × 35 . 

 

 
 

Figura 37. Perda de retorno para diferentes valores de W. 

 

 
 

Figura 38. Perda de retorno para diferentes valores de L. 
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Figura 39. Perda de retorno para diferentes valores de área de plano de terra. 

 

Na Figura 40 foram traçados os diagramas de radiação simulados para 

frequência de operação de 600 MHz para a antena proposta. Estas características do 

diagrama de radiação são semelhantes aos observados para o dipolo convencional 

para as operações de TV digital, o diagrama de radiação no plano azimutal (plano YZ) 

apresenta radiação omnidirecional.  

 

 
 

Figura 40. Diagramas de radiação da antena projetada. 

 

A Figura 41 mostra as perdas de retorno dos resultados medidos e simulados 

da antena proposta. Uma boa concordância é obtida entre a simulação e a medição. A 

largura de banda da impedância medida, definida pelo VSWR 2,5:1, atinge 371 MHz 
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(447-818) MHz, que é cerca de 61%, centrada na frequência de 600 MHz. A largura de 

banda obtida torna a antena proposta muito promissora para cobrir toda a banda de 

DTV (470-806 MHz). 

 

 
 

Figura 41. Comparação entre perda retorno simulada e medida para a antena. 

 

5.1.3 CONCLUSÃO 

Uma antena monopolo impressa em grades para aplicação em TV digital na 

faixa de frequência (470-806) MHz tem sido estudada e fabricada. A antena monopolo 

em grades é facilmente impressa em PCB com baixo custo. A largura de banda obtida 

para a antena proposta cobriu toda a banda de TV digital. A antena monopolo em 

grades proposta mostrou diagrama de radiação omnidirecional no plano horizontal. Os 

resultados experimentais indicam que o projeto tem as vantagens de baixo perfil, fácil 

fabricação, banda larga e características de radiação estável. 

 

5.2 ANTENA PATCH DIPOLO EM BLOCO 
 

5.2.1 INTRODUÇÃO 

A Figura 42(a) apresenta a geometria da antena proposta, uma antena dipolo 

em bloco com um patch em microfita e plano de terra impressos em um substrato de 
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FR4 com espessura de 1,57 milímetros e permissividade relativa de 4,4, dimensões 

com (27,75 x 55) . A antena apresenta uma alimentação por linha de microfita 

objetivando aplicações relacionadas a Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n nas frequências de 

2,4 a 2,835 GHz e IEEE 802.11 a/n nas frequências de 5 a 7 GHz. A Figura 42(b) mostra 

a foto da antena construída. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 42. Antena patch dipolo em bloco: (a) Geometria da antena e (b) foto. 

 

5.2.2 PROJETO E DESEMPENHO DA ANTENA 

PROPOSTA 

Essa antena tem como formação uma variação de dois modos de patches: Um 

está empregado no modo de F invertido e outro no modo em fenda. O F invertido tem 

como função cobrir a faixa de frequência entre (2 e 4,8) GHz, uma fenda de meio 

comprimento de onda foi anexada à antena para estabelecer a faixa de frequência 

entre (4,8 e 7) GHz conforme se apresenta a Figura 43. 



49 
 

As antenas com fenda e F invertida pertencem à mesma categoria, ou seja, são 

utilizadas para aplicações em dispositivos móveis e portáteis devido suas 

apresentações com amplas larguras de banda. A Figura 43 além de apresentar uma 

boa concordância em larguras de banda na simulação e medição da antena apresenta 

uma grande ressonância em 4,8 GHz para um VSWR de 2,5: 1. 
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Figura 43. Comparação entre a perda retorno simulada e medida para a antena. 

 

5.2.3 CONCLUSÃO 

A antena proposta mostra uma identificação com os resultados simulados e 

medidos expostos na Figura 43. A boa concordância entre os gráficos apresenta uma 

largura de banda entre (2 e 7)GHz permitindo que sejam empregadas em aplicações 

como: Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n nas frequências de 2,4 a 2,4835 GHz e IEEE 802.11 

a/n nas frequências de 5 a 7 GHz;  para um VSWR 2,5: 1 e com grande aceitação devido 

ao seu tamanho, peso e disponibilidade. 
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5.3 ANTENA PATCH DIPOLO EM BLOCO FLUTUANTE 
 

5.3.1 INTRODUÇÃO 

Uma antena patch dipolo com lâmina variável é proposta para operações em 

UWB. Construída com um patch radiante e plano de terra impresso sobre um 

substrato de FR4 com alimentação do tipo linha de microfita e com objetivo de operar 

no padrão WiMax (IEEE 802.16) nas frequências (3,5 e 5,8) GHz; apresenta uma 

excelente largura de banda definida para um VSWR 2:1. 

 

5.3.2 PROJETO E DESEMPENHO DA ANTENA 

A antena proposta em bloco com lâmina flutuante variável apresenta 

dimensões de (60 x 90) , um substrato de FR4 com espessura de 1.6 mm, 

permissividade relativa de 4,4 e tangente de perda de 0, 002 conforme mostra a Figura 

44(a). Um plano de terra está colocado circunvizinho ao plano do patch. Um braço com 

dimensões L e W foi construido com a intenção de se obter uma largura de banda para 

(3 a 14) GHz. A foto da antena construída é mostrada na Figura 44(b). 

 

 

 

(a)     (b) 

Figura 44. Antena patch dipolo em bloco flutuante: (a) geometria e (b) foto. 
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Simulações foram realizadas nesta antena com o objetivo de se ter o melhor 

sinal em perdas de retorno ilustrado na Figura 45. Foram utilizados Parâmetros 

diferentes na construção da lâmina flutuante P(L X W) onde W = 3 mm e L1, L2 e L3 

com valores de 30 mm, 25 mm e 32 mm, respectivamente. Foi escolhido o gráfico L1 

por apresentar melhores ressonâncias e largura de banda de 2,5 a 14 GHz. Todo 

processo de simulação da antena patch flutuante foi feito no programa computacional 

comercial Ansoft HFSS. A Figura 46 mostra uma comparação entre resultados 

simulados e medidos. Podemos observar uma boa concordância entre os mesmos. 
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Figura 45. Simulações obtidas com parâmetros diferentes para lamina flutuante. 
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Figura 46. Comparação entre a perda retorno simulada e medida para a antena. 
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5.3.3 CONCLUSÃO 

No processo de análise da Figura 46 foram observadas as comparações dos 

gráficos: medido e simulado, constatou-se uma boa concordância entre os gráficos de 

(0 a 6) GHz como também verificou-se uma largura de banda entre (1,9 e 5,8) GHz para 

aplicações relacionadas ao padrão WiMax (IEEE 802.16) nas frequências (3,5 e 5,8) 

GHz. 

Nas simulações com o braço flutuante da antena proposta foram obtidas várias 

bandas ultralarga com parâmetros entre (3 e 14) GHz para um VSWR de 2:1 em toda 

sua extensão conforme apresenta a Figura 45. A antena impressa apresenta vantagens 

muito importantes emitindo destaque em obter a banda de frequência desejada, uma  

configuração plana de perfil e peso baixo, robustez mecânica e baixo custo de 

fabricação. 

 

5.4 ANTENA DIPOLO EM PLACAS CURVAS 
 

5.4.1 INTRODUÇÃO 

Nesta seção é apresentada uma antena dipolo em placas curvas para aplicações 

em recepção e transmissão de sinais de GPS. Os resultados experimentais indicam que 

o projeto tem como vantagens: baixo perfil, fácil fabricação e operação em banda larga 

para um VSWR 2:1 definida em 480 MHz (1120 a 1620 MHz) centrada na frequência de 

ressonância de 1350 MHz. 

  

5.4.2 PROJETO E DESEMPENHO DA ANTENA  

Sabe-se que os parâmetros da antena F invertida tais como, desempenho, 

eficiência, largura de banda e impedância, dependem da altura da antena enquanto 

que a frequência de ressonância depende, principalmente, do comprimento da 

antena. Essa antena proposta tem como dimensões de (14,5 x 58) , um patch 

radiante com substrato de FR4, espessura de 1,6 mm, permissividade relativa de 4,4, 

alimentação por linha de microfita e sua simulação foi obtida com o programa 

computacional comercial Ansoft design. As dimensões e geometria da antena são 

ilustradas na Figura 47(a) e sua imagem de fabricação na Figura 47(b). 
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A curva torcida apresentada tem como função um melhor desempenho da 

antena e sua concepção inicial do projeto se deve ao programa computacional 

comercial Ansoft DesignerTM por apresentar facilidade no design da curva da antena, 

posteriormente suas análises foram exportadas para o programa computacional  

Ansoft HFSSTM . O primeiro satélite GPS foi lançado em 2009 emitindo um sinal de 

freqüência de 1176,45 MHz (± 1,2 GHz). Os sinais de GPS utilizados atualmente por 

todos os usuários emitem uma freqüência de 1575,42 MHz. 

 
(a)     (b) 

Figura 47. Antena patch dipolo em placas curvas: (a) geometria e (b) foto. 
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Figura 48. Comparação entre perda retorno simulada e medida para a antena. 

 

5.4.3 CONCLUSÃO 

Os experimentos foram realizados usando um analisador de redes Rhode and 

Schwarz ZVB 14 em uma caixa forrada com absorvedores de microondas. A simulação 

foi feita usando os programas computacionais mencionados no ítem anterior. Um 

conector SMA também foi incluído no modelo de testes. A comparação dos resultados 
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medidos e simulados mostram que a medida da largura de banda da antena varia de 

1120 MHz e 1620 MHz. 

A maior largura de banda é medida em 500 MHz com um coeficiente de 

reflexão de menos 10 dB. Os pontos de pico de ressonância na medição e simulação 

estão em 1330 MHz e 1420, respectivamente.  O objetivo geral da antena patch tem 

como especificação a recepção e transmissão de sinais para GPS portáteis que operam 

com frequências entre 1575,42 MHz. Os resultados experimentais indicam que a 

antena impressa apresenta vantagens importantes atribuindo destaque para a 

configuração plana de perfil baixo, pouco peso, robustez mecânica, baixo custo de 

fabricação e um VSWR medido em 2:1 na sua banda de operação. 

 

5.5 ANTENA DIPOLO EM ESPIRA 
 

5.5.1 INTRODUÇÃO 

Uma antena patch dipolo de menor formato em espira é proposta com o 

objetivo de operar em dispositivos móveis e/ou portáteis no padrão WiMax, 

Bluetooth, IEEE 802.11 a/b/g/n; com picos de frequência em 3,2 GHz e 4,8 GHz para 

um VSWR 2:1. 

 

5.5.2 PROJETO E DESEMPENHO DA ANTENA 

A Figura 49(a) ilustra a antena proposta com um design formado por um patch 

radiante e plano de terra impressos, substrato de FR4 com permissividade relativa de 

4,4 e espessura de 1,58 mm, alimentação por linha de microfita. A Figura 49(b) mostra 

a imagem real da antena construída.  

Nesse projeto de antena colocou-se em vez de uma espira retangular, uma 

espira trançada em forma de um '8' como também radiadores para melhorar o 

desempenho da antena nas faixas de ressonâncias conforme ilustra a Figura 50. Nota-

se na comparação dos gráficos expostos na Figura 50 que tanto a perda de retorno na 

simulação como a perda de retorno medida mostram parâmetros de larguras de banda 

de 3,5 GHz definidos para um VSWR 2:1. 
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(a)     (b) 

Figura 49. Antena patch dipolo em espira: (a) geometria e (b) foto. 
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Figura 50. Comparação entre perda retorno simulada e medida para a antena. 

 

5.5.3 CONCLUSÃO 

A antena proposta foi construída de menor formato para um dipolo em 

microfita utilizando substrato de FR4 com permissividade relativa de 4,4. Um projeto 

diferente em forma de espira com o objetivo de pretender uma largura de banda de 

3,5 GHz definida para um VSWR de 2:1, com o intuito de operar em dispositivos 

móveis e/ou portáteis no padrão WiMax, Bluetooth, IEEE 802.11 a/b/g/n. 

 

5.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 5 
 

Neste capítulo apresentou-se uma síntese com fabricação e exemplificação de 

cinco antenas patches miniaturizadas em microfita com objetivos traçados em 

diferentes funções, com clareza nas propostas para aplicações diversas, como: 

Laptops, Notebooks, Tablets, TV digital, sistemas IEEE 802.11b/g/a/n, Wimax e GPS. 
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Houve uma preocupação em proporcionar somente a construção de antenas que 

sintetizam as técnicas de miniaturização, limitações e processos de obtenção em 

banda larga. Todas as análises das antenas propostas foram obtidas através do 

programa comercial computacional Ansoft High Frequency Structure Simulator (HFSS) 

[38] e medições realizadas utilizando um analisador vetorial de redes da Rohde and 

Schwarz modelo (ZVB 14) no laboratório de telecomunicações da UFRN. 
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CAPÍTULO 6 
 
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Neste trabalho, foi apresentado um estudo sobre projeto de antenas patch de 

microfita banda larga para aplicações em dispositivos móveis e/ou portáteis. 

Foram especificadas as principais características das antenas patch de 

microfita, tais como: composição, modelos de patch, substratos, tipos de alimentação, 

métodos de análises populares, vantagens e desvantagens.  

A antena patch de microfita torna-se um elo fundamental para determinadas 

aplicações portáteis e/ou móveis em virtude de suas dimensões e peso serem 

reduzidas, diferentes formas de polarização, diversas possibilidades de alimentação, 

bom casamento de impedância, custos baixos e alta flexibilidade de projeto. 

Foram estudadas e detalhadas técnicas de obtenção de banda larga, tais como: 

modificação na estrutura da antena, estrutura planar multiressoadora, configuração 

em multicamadas, redes de impedância equivalente e substratos cerâmicos ou 

magnetizáveis. Para isto, foram feitas pesquisas em diferentes fontes da literatura 

inerentes às técnicas, exemplificadas através de simulações desenvolvidas em 

programas computacionais comerciais como o Ansoft Designer e o Ansoft HFSS. 

Foram apresentadas as limitações fundamentais encontradas na obtenção de 

antenas eletricamente pequenas, bem como as técnicas de miniaturização, tais como: 

elementos aglomerados com cargas adicionais, carga com material dielétrico ou 

magnético, utilização de plano de terra curto-circuitado, otimização da geometria da 

antena e utilização do ambiente da antena.  

Observou-se, na literatura, que miniaturizar uma antena patch implica em 

reduzir suas dimensões sem comprometer suas características de radiação.  

Foram apresentadas cinco propostas de antenas patch de microfita com o 

intuito de demonstrar a eficácia das técnicas de miniaturização nas construções das 

antenas. 

As antenas foram escolhidas de forma a se obter aplicações usuais em 

dispositivos móveis e/ou portáteis tais como: GPS, WiMax, IEEE 802.11, etc.  
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As simulações foram validadas por meio da comparação dos resultados 

simulados com resultados medidos. Para isso, todas as antenas analisadas foram 

construídas e medidas. Observou-se também uma boa concordância entre os 

resultados numéricos e experimentais, o que leva a crer que as técnicas de 

miniaturização empregadas mostraram-se bastantes eficientes e precisas. 

A partir dos resultados apresentados, vislumbram-se algumas linhas de 

continuidade do trabalho apresentado. Entre as possíveis linhas de continuidade, 

destacam-se: 

• Estudos sobre os tipos diferentes de dielétrico a serem utilizados na 

fabricação de antenas de microfita, verificando assim, os índices de 

desempenho que indicam a qualidade dos sistemas de comunicação; 

• Análise, projeto e construção de antenas patch de microfita para 

aplicações na faixa de comunicação móvel 2.5G e 3G; 

• A análise de diferentes geometrias de patch buscando reduzir ainda 

mais as dimensões da antena; 

• Utilização técnicas computacionais de otimização para miniaturizar 

antenas patch de microfita, tais como: algoritmos genéticos, algoritmos 

microgenéticos, otimização por enxame de partículas, etc. 
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