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Resumo 
 
 

 

A eficiência no uso das radiofrequências (RF) é um fator determinante na 

capacidade de qualquer sistema de comunicações móveis. O aprimoramento da 

utilização desses recursos tornou-se interessante desde os primórdios desses sistemas. 

As tecnologias e serviços digitais tem demandado maior alocação RF para suprir 

requisitos de largura de banda (BW). O desenvolvimento de tecnologias emergentes 

baseadas em alocação dinâmica de RF tem sido apontado como uma solução para essa 

crescente necessidade de BW e motivação para a realização de recentes pesquisas sobre 

os sistemas de rádios cognitivos (CRS). Neste trabalho, são propostas antenas de banda 

ultra larga (UWB) para sensoriamento espectral, assim como antenas reconfiguráveis 

em frequência para aplicações em CRS, os quais realizam de forma dinâmica a 

transmissão e recepção de sinais em banda estreita (NB). Dentre os protótipos 

propostos, são trazidos modelos capazes de cobrir todo o espectro de 3,1 GHz a 10,6 

GHz, assim como, de forma reconfigurável, cobrir essa faixa de RF em várias NB, com 

destaque para a frequência de 5,8 GHz. Ademais, as antenas propostas passaram por 

processos de otimização e síntese baseados em ferramentas de inteligência 

computacional quais sejam: algoritmo genético (GA), o algoritmo de otimização de 

enxames de partículas (PSO), assim como o algoritmo de otimização de colônia de 

abelhas artificial (ABC). Como resultados, melhorias na BW e no coeficiente de 

reflexão das antenas foram encontradas. As simulações e parametrizações 

computacionais, assim como as análises numéricas com GA, foram realizadas com 

auxílio do software HFSS. Já as análises numéricas com algoritmos PSO e ABC foram 

implementadas em Java. Para fins de validação, os resultados dessas simulações foram 

comparados com resultados experimentais, tendo sido observada boa concordância para 

os diversos protótipos de antenas planares propostos e desenvolvidas neste trabalho. 

  

Palavras-chave: antenas reconfiguráveis, otimização, rádios cognitivos, banda ultra 

larga. 

 



   

 

  

 

 

 

Abstract 
 
 

  

The effective usage of radio frequencies (RF) is a determining factor in the 

capacity of any mobile communications system. Improving the use of these resources 

has become very popular since the early days of these systems. The technologies and 

digital services have demanded higher RF allocation to meet bandwidth (BW) 

requirements. The development of emerging technologies based on dynamic RF 

allocation has been considered as a solution to this growing need for BW and 

motivation to carry out recent research on cognitive radio systems (CRS). In this work, 

UWB antennas are proposed for spectral sensing, as well as frequency reconfigurable 

antennas for CRS applications, which dynamically perform transmitting and receiving 

signals in narrowband (NB). Among the proposed prototypes, the presented models are 

able to cover the entire UWB spectrum from 3.1 GHz to 10.6 GHz. When working as 

reconfigurable antennas, the prototypes can cover the RF range in various NB, like             

5.8 GHz. Moreover, the proposed antenna passed through optimization and synthesis 

processes based on computational intelligence tools. Genetic algorithm (GA), particle 

swarm optimization (PSO) algorithm, and artificial bee colony (ABC) algorithm are the 

used algorithms. As results, improved BW and the better antenna reflection coefficient 

were found. The computational simulations and the numerical analysis based on GA 

were performed using the HFSS software. In addition, numerical analyses with PSO and 

ABC algorithms were implemented in Java. For validation purposes, simulation results 

were compared with experimental results showing good agreement for all the proposed 

planar antennas prototypes developed in this work. 

 

Keywords: Reconfigurable antennas, optimization, cognitive radio, UWB 
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($ Solução candidata no algoritmo ABC 

1$ Solução anterior no algoritmo ABC 

4 Índice gerado aleatoriamente no algoritmo ABC 

5 Índice gerado aleatoriamente no algoritmo ABC 

6$7 Número de valor estocástico no algoritmo ABC 

"$ probabilidade de escolha de uma fonte de alimento no algoritmo ABC 

8%9$ Valor da função de fitness da solução % no algoritmo ABC 

2D Bidimensional 

3D Tridimensional 

ABC Algoritmos de colônias de abelhas (artificial bee colony) 

ADS Sistema avançado de desenho (advanced design system) 

Anatel Agência nacional de telecomunicações 

AUT Antena em teste (antenna under test) 

BS Espaços pretos (black spaces) 

BW Largura de banda (bandwidth) 

BW% Relação ou razão de largura de banda (bandwidth ratio) 

COMSOL Software Multiphysics COMSOL 

CPW Guia de onda coplanar (coplanar wave guide) 

CRS Sistemas de rádios cognitivos (cognitive radio systems) 

CST Computer Simulation Technology  

D1 /  D2 Diodos p-i-n de RF  

DC Tensão contínua (direct current) 



 

 

 

DRA Antena com ressoador dielétrico (dielectric resonator antenna) 

DSA Alocação dinâmica de espectro (dynamic spectrum allocation) 

EBG Separação de bandas eletromagnéticas (electromagnetic band gap) 

EC Computação evolucionária (evolutionary computation) 

ED Distância Euclidiana (Euclidean distance) 

F/B Razão frente-costas (front-to-back ratio) 

FCC Federal communications commission 

FDTD Diferenças finitas no domínio do tempo (finite difference Time domain) 

FEKO Simulador eletromagnético 3D 

FEM Método dos elementos Finitos (finit element method) 

FET Transistores de efeito de campo (field effect transistor) 

FR4 Substrato dielétrico epoxy 

FSA Alocação fixa de espectro (fixed spectrum allocation) 

FSS Superfície Seletiva de Frequência (frequency selective surface) 

GA Algoritmos genéticos (genetic algorithms) 

GaAs Arseneto de Gálio 

GPS Sistema de Posicionamento Global (global positioning system) 

HFSS Software de simulação de estruturas em alta frequência (high-frequency 

structure simulator software) 

IE3D Software de simulação eletromagnética 3D 

IEEE 802.11 Padrão de redes sem fios para WLAN 

INSIGHT Ferramenta computacional de pós-processamento de medidas 

ISM Industrial, científica e médica (industrial, scientific and medical) 

ITU International telecommunications union 

K1 e K2 Chaves (keys) modeladas nas antenas reconfiguráveis 

LHCP Polarização circular à esquerda (left hand circular polarization) 

MEMS Sistemas micro-eletromecânicos (microelectromechanical system) 

MMIC Circuitos integrados de micro-ondas monolíticos (monolithic microwave 

integrated circuits) 

MoM Método dos momentos (method of moments) 

MWO Software MWO (Microwave Office) 

NB Banda estreita (narrow band) 

NEC Código numérico eletromagnético (numerical electromagnetic code), 



 

 

 

p-i-n Positivo-intrínseco-negativo (positive-intrinsic-negative) 

PNA-X Analisador de redes receptor de medidas 

PSO Otimização por enxame de partículas (particle swarm optimisation) 

RF Rádio Frequência (radio frequency) 

RFID Identificação por radiofrequência (radio-frequency identification) 

RHCP Polarização circular à direita (right hand circular polarization) 

RL Perda de retorno (return loss) 

RLC Resistor, indutor e capacitor 

SDR Rádios definidos por software (software defined radio) 

SI Inteligência de enxames (swarm intelligence) 

SMD Dispositivos montados em superfície (surface mountable devices) 

SPMA Antena monopolo planar espinográfica (spirograph planar monopole 

antenna) 

SW1 a SW6 Chaves (switches) modeladas nas antenas reconfiguráveis 

TE Modo Transversal Elétrico  

TM Modo Transversal Magnético 

TRM Método da ressonância transversa (transverse resonance method) 

UHF Frequência Ultra-Alta (ultrahigh frequency) 

UWB Banda ultra larga (ultra wide band) 

VCO Oscilador controlado por tensão (voltage-controlled oscillator) 

VSWR Coeficiente de onda estacionária de tensão (voltage standing wave ratio) 

WCIP Método iterativo das ondas (wave concept iterative procedure) 

WiMAX  Interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas (worldwide 

interoperability for microwave access). 

WLAN Rede Local sem Fio (wireless local area network) 

WS Espaços brancos (white spaces) 
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Capítulo 1 

Introdução 
 
 

 

A definição de uma variedade de padrões de serviços e sistemas de 

comunicações móveis pessoais de alta eficiência que suportam aplicações de 

conversação, vídeo chamadas e mensagens instantâneas tem demandado o 

desenvolvimento de antenas de radiofrequência (RF) versáteis, de alta qualidade e 

tamanho físico reduzido [1]. As compactas antenas planares de microfita vem sendo 

consideradas uma atraente alternativa para suprir essas necessidades, trazendo consigo 

vantagens como baixo custo de produção, dimensões e peso reduzidos, associados a 

uma versatilidade ilimitada em relação aos formatos dos elementos irradiantes tais como 

os tradicionais patches quadrados, circulares e triangulares ou suas variações como 

fractais, anéis e arranjos planares.  

Antenas planares em formato de anel circular tem sido avaliadas em análises 

teóricas e experimentais há décadas, em decorrência de suas propriedades tais como: 

layout simples, elevada eficiência em termos de propagação de ondas de superfície, 

melhor ganho e maior largura de banda [2], [3], sendo frequentemente adotadas em 

aplicações práticas clássicas como radares, satélites e comunicações indoor [4]. Mais 

recentemente, essas antenas anelares tem sido aplicadas em sistemas de comunicações 

sem fios emergentes com banda ultra larga, UWB (ultra wide band) e os sistemas de 

rádios cognitivos, CRS (cognitive radio systems) [5]-[8]. 

A tecnologia dos sistemas UWB tem sido amplamente levada em consideração 

para as comunicações sem fios. De acordo com a regulamentação proposta pela FCC 

Federal Communications Commission), entidade de regulamentação do governo dos 

Estados Unidos, os sistemas UWB podem operar sob a faixa de 3,1 GHz a 10,6 GHz 

[9]. O Brasil é um dos membros da ITU (International Telecommunications Union). No 

entanto, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, responsável pela 

regulamentação das telecomunicações no país, não publicou nenhuma norma específica 

para os sistemas UWB até junho de 2016. O aumento do interesse científico em antenas 
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para aplicações UWB pode ser atribuído a características como: desnecessidade de 

licenciamento de uso de radiofrequências, diagrama de irradiação omnidirecional, 

suporte a elevadas taxas de transmissão de dados e bom desempenho em ambientes de 

propagação com múltiplos percursos [9]. 

O desenvolvimento de antenas monopolos planares alimentadas por linhas de 

microfita e monopolos planares alimentados por guia de onda coplanar CPW (coplanar 

wave guide) tem merecido destaque entre as mais populares antenas para aplicações 

UWB [10]-[12]. A antena CPW também tem como principal característica a forma 

compacta, adequada para aplicações militares, robótica bem como comunicações 

móveis. Recentemente, antenas UWB tem sido propostas para o sensoriamento 

espectral em CRS, [5]-[8], [13]-[15]. Além disso, estudos recentes apontam que 

modificações no plano de terra são capazes de ampliar a largura de banda dessas antenas 

CPW [16]-[18]. 

Em linhas gerais, os CRS empregam em suas interfaces de rádio (front ends) 

antenas capazes de operar em banda larga, de modo a realizar sensoriamento espectral e 

identificar faixas de radiofrequências disponíveis para transmissão momentânea, assim 

como necessitam operar em banda estreita, de modo à rapidamente auto ajustar sua 

resposta em frequência e, dinamicamente, cobrir as faixas de radiofrequências 

disponíveis, evitando aquelas instantaneamente ocupadas [19]-[21]. Deste modo, a 

estrutura elementar de antenas de um CRS deve ser composta por uma antena sensor e 

uma antena de transmissão/recepção de sinais ou uma estrutura híbrida, capaz de 

realizar simultaneamente os dois processos [22]. Construir interfaces de rádio 

reconfiguráveis de alto desempenho ainda é um dos maiores desafios na implementação 

prática de CRS [23]. 

O desenvolvimento de antenas reconfiguráveis para os CRS tem recebido grande 

atenção, conforme recentes publicações constantes na literatura [14], [22], [24]-[34]. 

Basicamente, três parâmetros de resposta de uma antena podem ser alterados para fins 

de reconfiguração: o diagrama de irradiação, a polarização e a resposta em frequência. 

A reconfiguração da resposta em frequência merece maior destaque no escopo das 

pesquisas sobre os CRS por tratar-se de dispositivos de atuação dinâmica em relação à 

frequência. Dentre as diversas maneiras de reconfigurar a frequência de uma antena 

destacam-se: a alteração mecânica da antena e o chaveamento eletrônico [24]. 

Antenas reconfiguráveis por alterações mecânicas apresentam um ajuste mais 

lento da estrutura e ganharam muito destaque em duas publicações recentes. Em [14], 
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um patch circular dotado de cinco diferentes antenas, girado por um motor de passo, 

formava a antena reconfigurável. Cada antena acoplada à linha de alimentação 

respondeu em uma frequência diferente. Em [22], foi dado um sistema para CRS dotado 

de uma antena controlada por software, a qual teve sua frequência alterada quando 

modificados a altura e a posição angular do plano terra móvel em relação ao patch 

condutor e os outros dois plano terra fixos. O ajuste foi feito por atuadores lineares, 

controlados por uma placa Arduino. Em ambos os trabalhos, foram apresentados 

resultados relevantes em relação à reconfiguração em frequência de uma antena para 

CRS. Todavia, a complexidade, o peso e tamanho elevados, bem como a influência das 

partes eletromecânicas destacam-se como as principais desvantagens dos modelos. 

Diferentes propostas de antenas reconfiguráveis por chaveamento eletrônico são 

encontradas na literatura, destacando-se modelos com transistores de efeito de campo, 

FET (field effect transistor) [25], sistemas micro-eletromecânicos de RF, MEMS (RF 

microelectromechanical system) [26]-[27], bem como modelos que fazem uso de diodos 

p-i-n (positive-intrinsic-negative) de RF, [28]-[34]. Esses diodos p-i-n de RF tem 

recebido grande atenção e sido largamente empregados em recentes trabalhos, devido a 

vantagens como: baixo consumo de potência, rápido tempo de chaveamento, baixo 

custo e propriedades adicionais como facilidade de manuseio e integração com circuitos 

microfita.  

Em [25], a reconfiguração da antena foi alcançada usando chaves FET de 

Arseneto de Gálio (GaAs) para conectar múltiplos tocos metálicos de linha de 

transmissão à linha de alimentação da antena. Em [26], o modelo da antena foi baseado 

numa chave RF-MEMS. A reconfiguração foi obtida pelo chaveamento do componente, 

o qual alterava a resposta em frequência da antena de modo que resultados medidos e 

simulados apresentaram boa concordância. Em [27], uma antena patch em formato de E 

foi proposta para aplicações em CRS. A reconfiguração foi feita com duas RF-MEMS e 

a estrutura passou por processos e otimização com ferramentas computacionais. 

Ativando as chaves, a antena atingiu bons resultados em largura de banda, os quais 

foram validados experimentalmente. 

Em [28], uma antena de fenda UWB reconfigurável com diodos varactores e 

diodos p-i-n de RF foi apresentada. A seleção da banda de operação desejada foi obtida 

pela sintonia do varactor, através da alteração da tensão de polarização, assim como a 

polarização do diodo p-i-n sob a fenda da antena. Em [29], foi proposta uma antena de 

fenda em formato de L com diodos p-i-n e capacitores agrupados, dispostos em locais 
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específicos, para provocar curtos-circuitos em cima da fenda. Uma antena CPW 

reconfigurável aplicada a CRS foi apresentada em [30]. Os diodos p-i-n foram 

responsáveis por controlar as mudanças de estado da antena de banda estreita, operando 

de 3,39 GHz a 3,80 GHz, para a banda larga, de 1,6 GHz a 6 GHz. No modelo proposto 

em [31], uma compacta antena de fenda foi apresentada com chaveamento e filtragem 

de banda realizado com diodos p-i-n de RF, sendo possível operar com diferentes 

respostas na faixa UWB. Em [32], foi apresentada uma antena reconfigurável em 

formato de U invertido aplicável a CRS, capaz de operar em banda larga, de 2,63 GHz a 

3,7 GHz e em quatro outras bandas estreitas, e cuja reconfiguração foi implementada 

com diodos p-i-n de RF, sob quatro fendas horizontais no plano de terra da estrutura. 

Em [33], uma nova antena quadrada reconfigurável por sete diodos p-i-n de RF foi 

proposta para operação na parte superior do espectro UWB, de 6 GHz a 10,6 GHz. Os 

resultados obtidos propiciam operação em múltiplas faixas e irradiação com 

características omnidirecionais. Em [34], uma antena fractal com dipolos quasi-

Sierpinski, reconfigurável por diodos p-i-n de RF foi proposta para operação em 

diversas bandas. 

Parâmetros de antenas para UWB e para CRS, bem como de outras estruturas 

planares de micro-ondas, podem ser aprimorados com o auxílio de ferramentas de 

computação evolucionária, EC (evolutionary computation), e inteligência de enxames, 

SI (swarm intelligence), fundamentadas em princípios comportamentais de animais 

sociais como, por exemplo, algumas classes de insetos [37]. Nas últimas décadas, essas 

técnicas de otimização tem recebido atenção crescente e tem sido propostas para 

solução de problemas de engenharia e eletromagnetismo avançados. Dentre as 

principais ferramentas de otimização, destacam-se os algoritmos genéticos, GA (genetic 

algorithms), os algoritmos de otimização por enxame de partículas, PSO (particle 

swarm optimisation), e os algoritmos de colônias de abelhas, ABC (artificial bee 

colony), [6]-[8], [37]-[53]. 

Os GA são ferramentas de EC tradicionalmente empregadas em modelos de 

otimização de estruturas planares de micro-ondas [38]-[40]. Em [38], uma antena em 

anel circular foi analisada com base do método da cavidade em paralelo a um GA de 

otimização, com o objetivo de determinar as dimensões ideais da antena, assim como o 

ponto de alimentação ideal para a frequência de ressonância desejada.  

Em [39], uma antena UWB foi otimizada por meio de um GA multiobjetivo, 

auto-organizável, capaz de encontrar valores ideais para as dimensões de um slit no 
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plano de terra da antena. A comparação foi feita considerando abordagens 

evolucionárias variantes, com diferentes prioridades e objetivos, de modo que os valores 

ótimos obtidos do GA permitiram melhoras na antena UWB proposta. Em [40], foi 

apresentada uma antena reconfigurável otimizada por meio de um GA multiobjetivo, 

cujo propósito era a diminuição da quantidade de RF-MEMS necessárias para atingir a 

reconfiguração de forma eficiente. 

Os chamados algoritmos de SI, tem sido propostos na síntese e na otimização de 

estruturas planares de micro-ondas e antenas planares de microfita [41]-[53]. O uso de 

um PSO na otimização de parâmetros de projeto de uma antena Yagi-Uda tais como 

comprimento e espaçamento entre os elementos foi apresentado em [42], demonstrando 

com clareza a robustez do PSO na otimização de antenas. Uma revisão de diversos 

algoritmos de otimização de antenas e circuitos planares de micro-ondas foi apresentada 

em [44], destacando resultados obtidos em otimização do ganho de antenas e da perda 

de retorno. Resultados medidos demonstram a eficácia do PSO nos objetivos 

pretendidos.  

Em [45], o projeto de uma antena reconfigurável, banda larga em formato de E, 

usando o algoritmo PSO foi apresentado. Chaves ideais foram empregadas no modelo 

ilustrando sua funcionalidade como uma prova de conceito, as quais apresentaram boa 

concordância entre resultados medidos e simulados. Em [46], um estudo de otimização 

da largura de banda de superfícies seletivas de frequência, FSS (frequency selective 

surfaces) com elementos de dipolo cruzado foi desenvolvido. A síntese das geometrias 

das FSS para responder em frequências de ressonância desejadas bem como a 

otimização do comprimento do intervalo de ar entre as FSS foram desempenhadas com 

um PSO. Medidas foram realizadas e validaram os resultados do estudo de otimização. 

Em [47], uma antena planar em formato de E, reconfigurável em diagrama de irradiação 

com RF-MEMS, foi investigada e otimizada com um PSO. Os resultados apresentados 

foram validados por medidas e comprovaram bom desempenho em largura de banda, 

casamento de impedâncias e estabilidade no diagrama de irradiação. 

Em [48], um algoritmo ABC foi proposto para encontrar o ponto de excitação de 

um elemento de uma antena reconfigurável na qual o lobo principal possuísse os 

menores lobos laterais possíveis. Em [49] e [50], resultados de simulações 

comprovaram a eficácia de algoritmos ABC na otimização de antenas espirais para 

aplicação em identificação por radiofrequência, RFID (radio frequency identification). 

O algoritmo ABC foi empregado para síntese de um arranjo linear de antenas em [51]. 
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O espaçamento entre os elementos determinado pelo algoritmo, reduziu os níveis dos 

lóbulos laterais propagados pelo arranjo para valores significativamente menores. Em 

[52], foram apresentados o projeto e a otimização de uma antena planar de formato 

espiral para aplicação em identificação por radiofrequência, RFID. A diminuição da 

antena, bem como o aumento do ganho, eram alguns dos objetivos pretendidos. Os 

resultados teóricos obtidos foram expandidos e publicados em [53], tendo sido 

validados experimentalmente, comprovando a eficiência de leitura do dispositivo 

proposto e certificando o algoritmo ABC como eficiente e aplicável na solução de 

problemas de projetos de antenas e RFID. 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar a síntese e a otimização de 

antenas para sistemas de banda ultra larga e de antenas reconfiguráveis para sistemas de 

rádios cognitivos, baseadas em algoritmos de computação evolucionária e ferramentas 

inteligência de enxames. Deste modo, diversos protótipos de antenas reconfiguráveis 

para operação em CRS são propostos.  

Os protótipos iniciais são apresentados como prova de conceito da 

reconfiguração em frequência e da otimização de parâmetros com a ferramenta 

computacional de inteligência de enxames PSO. Nesses casos, a reconfiguração da 

antena foi implementada com base na inserção de pequenos pedaços de fita metálica 

condutora, modelando o comportamento de uma chave aberta ou fechada, ativando 

tocos metálicos de linha de transmissão dispostos nas proximidades da linha de 

alimentação, os quais alteraram a resposta em frequência dos dispositivos propostos 

conforme proposto em [54]. Ambas as antenas monopolos são patches em formato de 

anel circular com plano de terra truncado com fenda slit retangular, detalhe de projeto 

que já demonstrou ser eficaz na melhoria da largura de banda de antenas, conforme 

proposto em [55]. 

As simulações computacionais do coeficiente de reflexão, bem como do 

diagrama de irradiação e ganho da antena foram desempenhadas com o software 

comercial Ansoft HFSS [56]. A otimização realizada com PSO foi implementada na 

plataforma Java. As medidas elétricas do coeficiente de reflexão foram realizadas 

utilizando o analisador de rede vetorial Agilent Technologies, Modelo N5230A.  

As medidas de diagramas de irradiação e diretividade das antenas foram 

realizadas com o equipamento Satimo Starlab 18 [57]. Um pós-processamento dessas 

medidas foi realizado com o software INSIGHT, sendo gerados resultados de 
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distribuição de correntes eletromagnéticas, campos próximos e diretividade [58], com 

boa eficácia e precisão conforme demonstrado em recentes trabalhos [59]-[60]. 

Além disso, um monopolo em anel circular UWB, com alimentação CPW e 

plano de terra modificado, também é proposto para sensoriamento espectral em CRS. 

As dimensões do plano de terra em relação à linha de alimentação e do elemento 

irradiante da antena são otimizadas por computação evolucionária baseada em um 

algoritmo genético. Para demonstração do conceito e validação do método, os 

protótipos foram fabricados em substratos de alta frequência Rogers RO4003C® e foram 

testados [61]. 

Todas as simulações computacionais foram desempenhadas com auxílio do 

software comercial Ansoft HFSS. As medidas elétricas do coeficiente de reflexão foram 

realizadas utilizando o analisador de rede vetorial Rohde & Schwarz, modelo ZVB-14. 

As medidas de diagrama de irradiação e ganho da antena foram realizadas em câmara 

anecóica de campo distante, sendo o setup dessas medidas composto por: um receptor 

de medidas PNA-X Agilent Technologies, modelo N5264A, além de antenas cornetas, 

cabos coaxiais e conexões. 

Os três últimos protótipos desenvolvidos são de antenas eletronicamente 

reconfiguráveis para CRS. As antenas em formato de anel circular com plano de terra 

truncado com slit foram otimizadas com os algoritmos PSO e ABC. As antenas 

possuem operação UWB quando os diodos p-i-n de RF, conectados a tocos de linha de 

transmissão, operam sem polarização. No caso contrário, polarizando diretamente os 

dois diodos, as antenas assumem operação em banda estreita.  

As simulações computacionais do coeficiente de reflexão, bem como de 

diagrama de irradiação e ganho da antena foram desempenhadas com o software HFSS. 

As otimizações realizadas com os algoritmos PSO e ABC foram implementadas na 

plataforma Java. Para validação do modelo, os protótipos fabricados em substratos FR-4 

foram testados. Para comparações, um protótipo não otimizado também foi construído.  

Diversos indutores, resistores e diodos p-i-n de RF do tipo surface mountable 

devices – SMD foram incorporados aos protótipos para as medidas. As medidas 

elétricas do coeficiente de reflexão foram realizadas utilizando o analisador de rede 

vetorial Agilent Technologies, Modelo E5017C-2K5. As medidas de diagrama de 

irradiação e ganho da antena foram realizadas tanto com o Satimo Starlab 18, como em 

câmara anecóica de campos distantes, com o PNA-X Agilent Technologies, modelo 

N5264A, além de antenas cornetas, cabos coaxiais e conexões. 
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Este trabalho está dividido em seis Capítulos, descritos sumariamente a seguir. 

No Capítulo 2, são apresentados conceitos fundamentais das tecnologias UWB e 

CRS, dando ênfase às antenas planares em microfita empregadas nesses sistemas. 

No Capítulo 3, são apresentadas considerações e fundamentação teórica sobre as 

antenas de microfita, ressaltando as características gerais, principais parâmetros, tipos 

de plano de terra e técnicas de alimentação, dando destaque às antenas planares em 

formato de anel circular utilizadas neste trabalho. 

No Capítulo 4, são apresentadas diversas técnicas de reconfiguração de antenas 

planares em microfita, dando maior destaque à reconfiguração em frequência. 

Justificativas e motivações para a realização deste trabalho são demonstradas. Além 

disso, são feitas considerações acerca dos principais métodos numéricos de análise de 

campos eletromagnéticos de estruturas de micro-ondas, dando destaque ao software 

HFSS adotado nas simulações deste trabalho. 

No Capítulo 5, são apresentadas princípios fundamentais dos algoritmos 

genéticos, dos algoritmos de otimização por enxame de partículas e dos algoritmos de 

colônias de abelhas, ferramentas de inteligência computacional empregadas nas sínteses 

e otimizações das estruturas propostas neste trabalho. A escolha dessas técnicas é 

devidamente justificada com base na ampla revisão de literatura e do estado-da-arte 

desenvolvida. 

No Capítulo 6, são demonstrados os resultados de simulações computacionais, 

bem como os resultados experimentais obtidos neste trabalho, todos relativos às quatro 

antenas para sistemas de banda ultra larga e sistemas de rádios cognitivos propostas. 

Para validação e comparação dos resultados obtidos nas simulações, parametrizações e 

nas otimizações, diversos protótipos de antenas foram fabricados e medidos em 

laboratórios. 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões deste trabalho, identificando suas 

principais contribuições. Ademais, sugestões para a continuidade do trabalho também 

são apresentadas. 
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Capítulo 2 

Sistemas de Comunicações Sem Fios 
Emergentes 
 
 

 

2.1 Introdução 

 

A necessidade do uso mais eficiente dos recursos espectrais disponíveis é o 

ponto de partida para compreender o crescente interesse em sistemas de comunicações 

móveis emergentes. A coexistência de vários sistemas sem fios em uma limitada banda 

de frequências e o aumento da demanda por aplicações que requerem altas taxas de 

transmissão tem requerido novas estratégias de gerenciamento e alocação de recursos de 

RF.  

Neste sentido, as tecnologias UWB e CRS tem sido apresentadas como 

promissoras para melhorias na utilização dos recursos de radiofrequências. Neste 

Capítulo, são apresentados princípios fundamentais das tecnologias UWB e CRS, com 

ênfase nas antenas planares em microfita, cuja aplicação tem sido exitosamente 

comprovada em recentes pesquisas ao longo das ultimas décadas, conforme será 

exposto neste trabalho. 

 

2.2 Sistemas de Banda Ultra Larga 

 

Os sistemas UWB permitem o uso não licenciado de uma faixa larga de 

frequências, com uma determinada limitação de potência. De acordo com 

regulamentação da FCC, os sistemas UWB podem operar sob a faixa de 3,1 GHz a             

10,6 GHz, em caráter secundário, sem licença de uso de RF [9]. 

Esses sistemas são definidos como qualquer sistema sem fios que ocupe largura 

de banda superior a 500 MHz. Na Europa, a European Communication Commission, 

publicou regulamentação estabelecendo a banda de 6 GHz a 8,5GHz para aplicações 
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UWB [62]. No Brasil, a Anatel, que segue as padronizações da ITU, não publicou 

nenhuma regulamentação sobre o assunto até o primeiro trimestre do ano de 2016. 

 

2.2.1 Benefícios e Aplicações 

 

Dentre as diversas aplicações dos sistemas UWB, destacamos os componentes 

de RF como antenas e filtros. As antenas UWB tem se tornado bastante atrativas em 

sistemas de comunicações modernos e futuros, tais como os CRS, devido a dois fatores 

primordiais: o crescente interesse dos usuários em taxas de transmissão cada vez mais 

elevadas que, no caso do UWB, são possíveis devido ao baixo consumo de potência, 

bem como a possibilidade de substituição das múltiplas antenas banda estreita existentes 

nos terminais portáteis (e.g.: antenas do GPS, Bluetooth, WLAN, TV Digital, rede 

celular, etc.) por uma única antena UWB [64].  

Outras vantagens dos sistemas UWB em relação aos sistemas banda estreita são 

[63]: 

 

a) Densidade espectral de potência extremamente baixa; 

b) Melhor compartilhamento de RF; 

c) Permite a localização e a comunicação simultaneamente; 

d) Possui robustez contra detecção e interceptação do sinal; 

e) Oferece boa resistência a interferência eletromagnética. 

 

Pesquisas recentes apontam as antenas UWB como solução eficaz para o 

sensoriamento espectral em CRS [5]-[8], [13]-[15]. Essas antenas monopolos planares 

UWB tem como estruturas elementares um patch e um plano de terra. Ambos são 

impressos em lados opostos de um substrato dielétrico ou, no caso da alimentação por 

guia de onda coplanar, a linha de microfita, a antena e o plano de terra são uniplanares. 

Além dessas antenas, diversas outras tem sido propostas tais como antena de 

fenda larga UWB e antena UWB com ressoador dielétrico DRA (dielectric resonator 

antenna) [64]. 
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2.3 Rádios Cognitivos 

 

Os sistemas de rádios cognitivos, CRS tem sido apresentados como dispositivos 

fundamentais na busca por um uso mais eficiente os recursos de RF. Nesses sistemas, é 

possível o compartilhamento de frequências entre usuários licenciados e não licenciados 

de forma conveniente e oportuna. O acesso dinâmico e aberto aos recursos de RF, 

entretanto, dependem de uma infra estrutura mais complexa do que as atualmente 

encontradas nas interfaces de rádio dos sistemas sem fios em operação.  

No princípio, o conceito fundamental da tecnologia estabeleceu a combinação 

entre hardware e software, criando os rádios definidos por software, SDR (software 

defined radio), nos quais se tornava possível definir, por meio de um software, 

funcionalidades da camada física, como a frequência de operação [19]-[20]. 

Estudos subsequentes apontaram para o desenvolvimento de rádios com 

capacidade cognitiva, isto é, definidos por software, mas com habilidades adicionais em 

relação ao SDR, e.g. capazes de observar, sentir ou supervisionar o ambiente em torno 

de si, aprender sobre ele (sua localização geográfica, intensidade de campos 

eletromagnéticos e faixas de frequências, por exemplo) e, com base nessas observações, 

tomar decisões em tempo real, alterando certos parâmetros de operação tais como 

potência de transmissão, frequência e estratégia de modulação. Assim, os CRS podem 

reduzir o problema da subutilização de RF, melhorar a interoperabilidade e coexistência 

entre os diferentes sistemas de comunicações móveis, assim como fazer dispositivos e 

sistemas de rádio futuros autônomos e auto reconfiguráveis [21]. 

 

2.3.1 Sensoriamento e Alocação Espectral 

 

Dentre as características dos CRS, a capacidade de sensoriamento e de alocação 

dinâmica de frequências são as que merecem mais destaque. Em termos de 

regulamentação, a alocação de RF comumente adotada é a alocação fixa de espectro, 

chamada FSA (fixed spectrum allocation). Na FSA, cada serviço possui uma faixa 

determinada do espectro de RF, organizadas em duas categorias: licenciadas, com uso 

exclusivo e licenciadas sem exclusividade. Além desse modelo, existe a alocação 

dinâmica de espectro de RF, chamada DSA (dynamic spectrum allocation), disponível 
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para poucas faixas, as chamadas faixas não licenciadas, por exemplo, as faixas de 

aplicações industriais, científicas e médicas, ISM (industrial, scientific and medical). 

O estudo realizado em [65] demonstrou que, realizando um sensoriamento 

espectral de uma área urbana típica, podem ser encontradas algumas faixas de 

frequências com pouca utilização em grande parte do tempo, as quais podem ser 

chamadas “espaços brancos”, WS (white spaces) ou “lacunas espectrais” (spectrum 

holes), frequências destinadas a um usuário (serviço), em caráter primário, mas que, em 

determinado momento ou em um local específico, não estão sendo utilizadas por aquele 

usuário. Além delas, existem outras faixas de frequências onde há alto percentual de 

ocupação no tempo, que podem ser chamadas de “espaços pretos”, BS (black spaces). 

Os CRS são propostos para realizar esse sensoriamento constante do espectro de 

RF, assim como desempenhar a alocação dinâmica de usuários nas lacunas espectrais, 

evitando e protegendo os espaços pretos [21]. Essas mudanças de paradigmas, 

introduzidas pelos CRS nos atuais sistemas de telecomunicações, como é o caso da 

alocação dinâmica de espectro, tem aumentado o interesse de pesquisa no tema, 

resultando em diversos trabalhos. Neste sentido, merece destaque o desenvolvimento do 

hardware requerido nas interfaces de rádio dos CRS, especificamente, o estudo de 

estruturas planares de micro-ondas tais como: antenas UWB para o sensoriamento de 

RF, antenas multi-banda e antenas reconfiguráveis [14], [22], [24]-[34]. 

A construção de interfaces de rádio reconfiguráveis de alto desempenho é o 

maior desafio na implementação prática de CRS [23]. Basicamente, a estrutura 

elementar de antenas de um CRS deve ser composta por uma antena sensor, responsável 

por monitorar o espectro de RF continuamente e detectar frequências não utilizadas, 

acrescida de outra antena de transmissão/recepção de sinais, capaz de ser 

adaptativamente ajustável às frequências alvo do sistema, ou, ainda, uma estrutura 

híbrida, capaz de realizar simultaneamente os dois processos [22]. 

A Figura 2.1, ilustra o processo de sensoriamento de RF realizado por um CRS. 

Os recursos de RF podem ser significativamente melhor utilizados se for possível que 

um usuário secundário, o qual não possui designação de uso de RF, tenha acesso às 

lacunas espectrais. Por meio de sua antena sensor UWB, o CRS constata, no domínio da 

frequência, intervalos onde há ou não possibilidade de transmissão dinâmica de sinais 

de RF (WS e BS). Neste caso, a antena do CRS é ajustada para uma faixa de 

frequências específica, banda estreita, dentro das respostas de RF possíveis (de F1 a 

F6). 
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Ao verificar dinamicamente que determinado WS 

sistema cognitivo aloca o canal

seu usuário secundário. A transmissão é mantida ate que seja v

frequência F3 pelo seu usuário primário

realizado de modo a constatar novas frequências disponíveis. 

procedida e o usuário secundário do sistema é realocado para outra frequência (no caso 

da Figura em questão, a frequência F4).

 

Figura 2.1 – Ilustração da alocação espectral em sistemas CRS 

 

2.4  Considerações Finais

 

Neste Capítulo, foram apresentados princípios fundamenta

UWB e CRS, assim como 

trabalhos de pesquisa, com foco no

Os sistemas UWB consistem numa alternativa de grande respaldo científico para 

a identificação de lacunas espectrais e, consequentemente, a realização da alocação 

dinâmica de RF nos CRS. As antenas

foram mencionadas como sendo 

de rádio desses complexos 
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dinamicamente que determinado WS encontra-se

o canal, no caso da Figura em questão, a frequência F3

A transmissão é mantida ate que seja verificada a ocupação da 

requência F3 pelo seu usuário primário. Assim, um novo processo de sensoriamento é 

realizado de modo a constatar novas frequências disponíveis. Uma reconfiguração é 

procedida e o usuário secundário do sistema é realocado para outra frequência (no caso 

igura em questão, a frequência F4). 

Ilustração da alocação espectral em sistemas CRS [35]

Considerações Finais 

foram apresentados princípios fundamentais das tecnologias 

 foi dado destaque à abordagem desses sistemas

, com foco no uso eficiente dos recursos de RF. 

Os sistemas UWB consistem numa alternativa de grande respaldo científico para 

a identificação de lacunas espectrais e, consequentemente, a realização da alocação 

CRS. As antenas planares de microfita para sistemas UWB e CRS 

sendo alternativas práticas para implementação das interfaces 

s complexos sistemas, conforme será proposto neste trabalho.
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se disponível, o 

no caso da Figura em questão, a frequência F3, para o 

erificada a ocupação da 

um novo processo de sensoriamento é 

ma reconfiguração é 

procedida e o usuário secundário do sistema é realocado para outra frequência (no caso 

 

[35]. 

s das tecnologias 

desses sistemas em recentes 

Os sistemas UWB consistem numa alternativa de grande respaldo científico para 

a identificação de lacunas espectrais e, consequentemente, a realização da alocação 

sistemas UWB e CRS 

para implementação das interfaces 

trabalho. 
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Capítulo 3 

Considerações Sobre Antenas Planares de 
Microfita 
 
 

 

3.1 Introdução 

 

As antenas desempenham papel crítico no desempenho de qualquer sistema de 

telecomunicações, funcionando como um transdutor que converte uma onda 

eletromagnética guiada em onda irradiada e vice-versa. Quando dimensionadas 

erroneamente, os sistemas envolvidos podem não alcançar sua máxima eficiência. Por 

consequência, faixas de RF podem ser filtradas indesejadamente. Os CRS requerem em 

suas interfaces de rádio antenas robustas, confiáveis e que cubram amplas faixas de 

frequência, com agilidade de dinamismo. As compactas antenas planares de microfita, 

propostas por Deschamps em 1953 [66], e implementadas na prática a partir da década 

de 1970, vem sendo consideradas como atraentes alternativas para suprir as 

necessidades de modernos sistemas de comunicações móveis como UWB e CRS. 

O desempenho de antenas planares de microfita é determinado por meio da 

análise de parâmetros tais como: coeficiente de reflexão, ganho, diagrama de radiação, 

coeficiente de onda estacionária de tensão, perda de retorno, eficiência, impedância de 

entrada, relação frente-costa, fator de qualidade e largura de banda. A definição de 

parâmetros da linha de alimentação, como largura e espessura, assim como a forma de 

realizar esta alimentação são decisivos na determinação da impedância de entrada. 

Alguns dos parâmetros estruturais dessas antenas podem ser determinados a partir de 

fórmulas aproximadas, obtidas com o uso do modelo de linha de transmissão [67]. 

Este Capítulo descreve alguns dos principais parâmetros das antenas planares de 

microfita tais como: coeficiente de reflexão, ganho, diagrama de irradiação e largura de 

banda. As características, vantagens e limitações dessas antenas também são 

apresentadas. Além disso, é dado destaque às antenas monopolo com formato de anel 
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circular, caracterizando algumas configurações de plano de terra e as principais formas 

de alimentação dessas antenas, com ênfase nas alimentações com linha de microfita e 

com guia de onda coplanar adotadas neste trabalho. 

 

3.2 Vantagens e Limitações 

 

Algumas das vantagens das antenas de microfita, também conhecidas como 

antenas tipo patch, quando comparadas com outras antenas de micro-ondas 

convencionais, são [68]-[70]: 

 

a) Alta qualidade e robustez mecânica, quando montadas em superfícies rígidas; 

b) Flexibilidade e maleabilidade, se construídas sob substratos têxteis; 

c) Baixo custo de produção, visto que podem ser produzidas em grandes 

quantidades; 

d) Volume e peso reduzidos; 

e) Capacidade de operação com duas ou três frequências; 

f) Polarização linear e circular são possíveis, por simples mudança na alimentação; 

g) Facilidade de acoplamento com circuitos integrados de micro-ondas 

monolíticos, MMIC (monolithic microwave integrated circuits); 

h) Linhas de alimentação e redes de casamento de impedâncias podem ser 

fabricados simultaneamente com as estruturas das antenas; 

i) Versatilidade em relação aos formatos dos elementos irradiantes como os 

tradicionais patches quadrados, circulares e triangulares ou suas variações como 

fractais, anéis, elípticos, e arranjos planares. 

 

As mais destacadas limitações das antenas de microfita constantes na literatura 

estão listadas abaixo. Vale salientar que muitas dessas podem ser minimizadas com a 

aplicação de técnicas especiais de projetos como uso da fenda slit no plano de terra, uso 

de parasitas coplanares e o empilhamento de patches para aumento da largura de banda 

[68]-[70]. 

 

a) Limitação em largura de banda; 

b) Irradiação de espúrios oriundos das conexões e da linha de alimentação; 



CAPÍTULO 3. CONSIDERAÇÕES SOBRE ANTENAS PLANARES DE MICROFITA 

33 

 

c) Capacidade de potência limitada; 

d) Problemas de tolerância e de excitação de ondas de superfície; 

e) Baixa eficiência e baixo ganho; 

f) Limitação para aplicações de longo alcance; 

g) Pouco maleáveis, quando construídas sob substratos rígidos. 

 

3.3 Parâmetros Fundamentais 

 

3.3.1 Perda de Retorno 

 

A perda de retorno, RL (return loss) é uma medida da potência efetivamente 

entregue por uma linha de transmissão para uma carga, por exemplo, uma antena planar. 

Considerando que a potência incidente sobre uma antena como P;< e a potência refletida 

de volta à fonte como sendo P=>?, o grau de descasamento entre as potências refletida e 

incidente é dado pela razão P;< P=>?⁄ . Quanto maior for essa razão de potência, melhor é 

o casamento de impedâncias entre a carga e a fonte. Se essa razão for igual a 1, significa 

que toda potência transmitida foi refletida, indicando total descasamento entre fonte e 

carga, i.e., nenhum sinal de RF foi transmitido. Expresso em decibéis (dB), RL é 

definido como [71] 

 

����� = 10CDE�F	 G �$'�H*IJ (3.1) 

 

Assim sendo, RL é uma grandeza positiva sempre que P=>? <	P;<.	De forma 

geral, a RL é uma medida da desigualdade entre duas impedâncias, sendo, por 

reciprocidade, igual ao número de decibéis que corresponde ao valor escalar da 

magnitude do coeficiente de reflexão representado pela letra grega Γ, e que comumente 

também é representado pelo parâmetro da matriz de espalhamento ���. Outra maneira 

de verificar o casamento de impedâncias é pelo parâmetro coeficiente de onda 

estacionária de tensão VSWR (voltage standing wave ratio) em função de Γ, 

representado por [67] 

 

M�N� = 	1 + 	Γ1 − Γ  (3.2) 
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Existindo descasamento de impedâncias, a potência entregue pela linha não será 

totalmente absorvida pela carga, sendo a potência rejeitada refletida na linha de 

transmissão, dando origem à chamada onda estacionária. A RL em função de VSWR é 

definida matematicamente como 

 

����� = 20CDE�F	 RM�N� + 1M�N� − 1S (3.3) 

 

Além disso, a RL pode ser calculada pela seguinte equação 

 

����� = 10CDE�F	 T �
|�VV|WX

	 =	−20CDE�F	�|���|� (3.4) 

 

O valor típico desejável para aplicações em projetos de antenas é VSWR ≤ 2, 

que indica que ao menos 90% da potência de entrada efetivamente irradiada. Um bom 

casamento de impedâncias é indicado por uma RL maior que 10 dB, que ocorre para 

|S��| aproximadamente igual a um terço [63]. 

 

3.3.2 Largura de Banda 

 

A largura de banda, BW (bandwidth), é a faixa de operação na qual a antena tem 

a sua mais eficiente performance em termos de impedância de entrada, diagrama de 

irradiação, ganho e eficiência. É comum definir a BW em relação ao S�� como sendo a 

faixa de frequências em torno de uma frequência central na qual S�� <	−10	� [63].  

Em termos de projetos de antena, adota-se a nomenclatura BW fracional ou 

BW%, tanto para sistemas banda larga quanto banda estreita. Em relação aos sistemas 

UWB, adota-se a terminologia relação ou razão de largura de banda, BW% (bandwidth 

ratio). A BW% é dada por [64] 

 

N% = 	2 × 8[ − 8	�8[ + 8	� × 100% (3.5) 

 

ou ainda, BW% pode ser dada por 
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N% =	8[ − 8	8\ × 100% (3.6) 

 

Já a razão de BW é dada por 

 

N =	8[8	 : 1 (3.7) 

 

Onde 8[ é a frequência mais alta da banda de operação, 8	 é a frequência mais 

baixa da banda de operação e 8\ é a frequência central da faixa de operação em 

consideração. 

 

3.3.3 Diagrama de Irradiação 

 

O diagrama de irradiação de uma antena é a representação gráfica das 

características de irradiação do dispositivo em função do espaço, de modo a descrever 

como a antena propaga ou recebe energia eletromagnética no espaço livre. Visualmente, 

a representação mais completa desse parâmetro é a tridimensional (3D), tendo em vista 

que toda antena propaga sinais em todas as direções.  

Entretanto, é comum a apresentação do diagrama 3D por meio de dois diagramas 

polares bidimensionais (2D), um no plano horizontal (plano de azimute) e outro no 

plano vertical (plano de elevação). Esses diagramas representam fatias do diagrama 3D 

nas quais a informação do padrão de irradiação da antena permanece preservada.  

Na Figura 3.1, é exibido um sistema de coordenadas comumente utilizado para 

realização de simulações computacionais ou medidas de diagrama de irradiação de 

antenas, conforme realizado neste trabalho. Quando levado em consideração o modelo 

de coordenadas abaixo, as medidas de azimute são realizadas atravessando o plano de 

referência xy, onde �=0º. A elevação é medida de forma ortogonal ao azimute, isto é, 

atravessando o plano de referência yz, onde �=90∘.  
Com base na medida do diagrama de irradiação de uma antena, é possível 

determinar parâmetros como: diretividade, ganho, polarização e razão frente-costas, F/B 

(front-to-back ratio). O ganho G, de uma antena é dado pela razão entre a intensidade 

de máxima irradiação no feixe principal e a intensidade de irradiação na mesma direção 

relativo à uma antena de referência, para uma mesma potência de entrada. Geralmente, 
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uma antena dipolo ou uma antena 

sendo o ganho medido dado em 

 

Figura 3.1 – Ilustração de um sistema de coordenadas

 

3.4 Estruturas e Formas de Alimentação

 

As antenas de microfita, na sua configuração mais simples, consistem em um 

patch irradiante de um lado de um substrato dielétrico, o qual tem um plano de terra no 

lado oposto, conforme ilustrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.

 

O patch condutor, geralmente

infinidade de formatos. Entretanto, formatos mais tradicionais como 

circulares e triangulares usualmente são adotados pela praticidade de construção e para 

simplificação da análise do seu desempenho. Tanto os elementos irradiantes quanto as 

linhas de alimentação são impressos diretamente sob o substrato dielétrico 

Em linhas gerais, no projeto de antenas de microfita são empregados materiais 

substratos cujas características elétricas como permissividade elétrica, 

de perda, 9`a b, são as mais importantes. Em relação ao 
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uma antena dipolo ou uma antena isotrópica é utilizada como referência nessa definição, 

sendo o ganho medido dado em dBd ou em dBi, respectivamente [62]. 

 

Ilustração de um sistema de coordenadas esféricas

Estruturas e Formas de Alimentação  

As antenas de microfita, na sua configuração mais simples, consistem em um 

irradiante de um lado de um substrato dielétrico, o qual tem um plano de terra no 

lado oposto, conforme ilustrado na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2 - Antena de microfita com patch retangular. 

geralmente, é feito de cobre ou ouro, podendo ass

infinidade de formatos. Entretanto, formatos mais tradicionais como 

usualmente são adotados pela praticidade de construção e para 

simplificação da análise do seu desempenho. Tanto os elementos irradiantes quanto as 

linhas de alimentação são impressos diretamente sob o substrato dielétrico 

Em linhas gerais, no projeto de antenas de microfita são empregados materiais 

jas características elétricas como permissividade elétrica, 

são as mais importantes. Em relação ao dH , os valores típicos estão 
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é utilizada como referência nessa definição, 

esféricas. 

As antenas de microfita, na sua configuração mais simples, consistem em um 

irradiante de um lado de um substrato dielétrico, o qual tem um plano de terra no 

cobre ou ouro, podendo assumir uma 

infinidade de formatos. Entretanto, formatos mais tradicionais como quadrados, 

usualmente são adotados pela praticidade de construção e para 

simplificação da análise do seu desempenho. Tanto os elementos irradiantes quanto as 

linhas de alimentação são impressos diretamente sob o substrato dielétrico [68]-[69].  

Em linhas gerais, no projeto de antenas de microfita são empregados materiais 

jas características elétricas como permissividade elétrica, dH , e a tangente 

os valores típicos estão 
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entre 2,2 < dH < 12, sendo mais recomendados 

[67]. 

Na Figura 3.3, são apresentados os formatos mais tradicionais de antenas de 

microfita e as variações derivadas desses formatos. Na Figura 3

clássicas de alimentação de antenas de microfita em anel circular e exemplos de 

de antenas em anel circular.

 

Figura 3.3 - Formatos 

 

Figura 3.4 – Alimenta

3.4.1 Antenas Planares de Microfita em Formato de Anel Circular

 

O ressoador de microfita, em formato de anel circular, foi primeiramente 

estudado na década de 1980 por 

sido estudadas com base em análises teóricas e experimentais, em decorrência de suas 

propriedades tais como: 

propagação de ondas de superfície, melhor ganho e maior largura de banda 
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< 12, sendo mais recomendados dH próximos do limite inferior da faix

Na Figura 3.3, são apresentados os formatos mais tradicionais de antenas de 

microfita e as variações derivadas desses formatos. Na Figura 3.4, são exibidas 

clássicas de alimentação de antenas de microfita em anel circular e exemplos de 

de antenas em anel circular. 

 

Formatos tradicionais de antenas de microfita e suas variações

limentação de antenas de microfita em anel circular

 

Antenas Planares de Microfita em Formato de Anel Circular

O ressoador de microfita, em formato de anel circular, foi primeiramente 

estudado na década de 1980 por Mink [72]. Daí por diante, essas antenas anelares

sido estudadas com base em análises teóricas e experimentais, em decorrência de suas 

propriedades tais como: layout simples, elevada eficiência quanto à redução da 

propagação de ondas de superfície, melhor ganho e maior largura de banda 
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próximos do limite inferior da faixa 

Na Figura 3.3, são apresentados os formatos mais tradicionais de antenas de 

, são exibidas formas 

clássicas de alimentação de antenas de microfita em anel circular e exemplos de layouts 

e suas variações. 

 

em anel circular. 

Antenas Planares de Microfita em Formato de Anel Circular 

O ressoador de microfita, em formato de anel circular, foi primeiramente 

. Daí por diante, essas antenas anelares tem 

sido estudadas com base em análises teóricas e experimentais, em decorrência de suas 

nto à redução da 

propagação de ondas de superfície, melhor ganho e maior largura de banda [2]-[3], [38], 
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[72]-[73]. As mais frequentes aplicações práticas são as clássicas como: radares, 

detecção de colisões, satélites e comunicações locais indoor [4] e, mais recentemente, 

aplicações em sistemas de comunicações UWB [74]-[77] e CRS [5]-[8].  

Uma antena em anel circular com aumentados ganho e BW, bem como maior 

eficiência em relação ao formato circular foi apresentada [2]. Esses resultados podem 

ser atribuídos a minimização da propagação de ondas de superfícies, devida à escolha 

adequada do raio externo do anel. Em [3], foi demonstrado que as antenas em formato 

em anel circular são menores que as retangulares ou circulares, numa mesma frequência 

e operando no modo TM��. 

Já quando operam próximo à ressonância do modo de propagação transversal 

magnético TM�/, a BW% é maior que a encontrada em outros formatos como o circular. 

Além disso, foi demonstrado que a estrutura anelar é um bom ressoador (com baixa 

qualidade de irradiação) para os modos TM�g (sendo � ímpar), em contrapartida tem 

boas características de irradiação nos modo de propagação TM�g (sendo � par) [3], 

[78]. A separação entre os modos de ressonância nesse tipo de antena pode ser 

controlado pela razão	h `⁄ , entre o raio externo h e o raio interno ` do anel, conforme 

exibido na Figura 3.4.  

No modo de propagação TM�/, quanto menor for a razão h `⁄ , mais fino será o 

anel circular e maior é a BW. Ademais, a energia armazenada na antena é reduzida e o 

fator de qualidade é reduzido. Em contrapartida, quanto maior for a razão h `⁄ , maior é 

a diertividade da antena e maiores são os níveis dos lóbulos laterais no diagrama de 

irradiação [78]. 

A distribuição de corrente elétrica em antenas planares em formato circular 

convencionais ocorre ao longo das bordas do patch. Isso significa que o desempenho de 

corrente desse tipo de antena circular é independente da porção central do elemento 

irradiante, a qual pode ser extraída da estrutura circular dando origem a uma nova 

estrutura, em formato de anel circular, a qual mantém as características UWB [74]. Em 

[75], uma antena em anel circular foi apresentada. Os resultados obtidos foram um 

estável diagrama de irradiação em toda banda ente 2,8 GHz e 12,3 GHz, o VSWR < 2 e 

ganho acima de 3 dBi, demonstrando que o protótipo construído pode ser aplicado em 

sistemas UWB. Em [76], uma compacta antena de microfita anelar para UWB foi 

apresentada, para a qual um padrão de irradiação bidirecional foi obtido. Os resultados 

em BW asseguraram a aplicabilidade do modelo em sistemas sem fios. 
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3.4.2 O Plano de Terra Truncado com Fenda Slit 

 

 As dimensões do plano de terra são parâmetros fundamentais no projeto de 

antenas, devido à dependência direta da BW em relação ao layout do plano de terra. Um 

plano de terra truncado nada mais é do que um plano parcial, que cobre metade ou 

menos da metade da estrutura inferior de uma antena.  

O casamento de impedâncias da antena é diretamente dependente de um plano 

de terra bem projetado e várias técnicas para melhorar esse parâmetro tem sido 

propostas tais como: melhorias na distância chamada gap de alimentação (feed gap), 

entre começo do patch e o fim do plano de terra, a realização de chanfros nas bordas do 

plano de terra, modelagem do plano de terra, uso de alimentações múltiplas e o emprego 

de uma alternativa simples, que consiste em uma fenda retangular, slit, no plano de terra 

proposta em [55].  

Na Figura 3.5, são demonstrados três planos de terra truncados possíveis para 

aplicações práticas. 

 

 

           (a)                                   (b)                            (c)    

Figura 3.5. Diversas geometrias da fenda slit no plano de terra da antena. (a) Sem slit. (b) Slit 

retangular. (c) Slit semicircular. 

 

Em [77], foram apresentadas antenas planares UWB que combinavam um plano 

de terra com slit e tocos metálicos parasitas. Essa combinação permitiu bons resultados 

em termos de BW. Em [39], uma antena UWB dotada de um plano de terra com slit 

também foi apresentada. As dimensões desse slit passaram por um processo de 

otimização computacional de modo que os valores ótimos obtidos permitiram melhoras 

na BW da antena UWB proposta. 
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3.4.3 Modificação do 

Onda Coplanar 

 

 Devido às baixas perdas de irradiação, natureza uniplanar e à alta 

compatibilidade com componentes ativos e passivos, o guia de onda coplanar tem sido 

frequentemente utilizado como técnica de alimentação de antenas impressas, em 

alternativa à alimentação p

circuitos MMIC. Antenas CPW de microfita também facilitam a integração de 

dispositivos todos de um mesmo lado na antena, de modo a evitar furos no 

trilhas em múltiplas camadas 

circular com alimentação CPW.

 

Figura 3.6 

 

O formato do elemento irradiante e do plano de terra tem importantes efeitos no 

desempenho da antena. Em antenas CPW, as distâncias entre a linha de alimentação, o 

patch e o topo do plano de terra coplanar afetam diretamente no casamento de 

impedâncias da antena, assim como influenciam nas características de irradiação. Além 

disso, quando adotado o formato em anel circular, há influência direta do raio interno 

no desempenho da antena [8]

Estudos recentes apontam que

alinhamento do plano de terra 

CPW. Em [16], uma antena de fenda quadrada para sistemas UWB e rede local sem 

fios, WLAN (wireless local area network
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do Plano de Terra em Alimentação por Guia de 

Devido às baixas perdas de irradiação, natureza uniplanar e à alta 

compatibilidade com componentes ativos e passivos, o guia de onda coplanar tem sido 

frequentemente utilizado como técnica de alimentação de antenas impressas, em 

alternativa à alimentação por linha de microfita, especialmente para aplicações com 

circuitos MMIC. Antenas CPW de microfita também facilitam a integração de 

dispositivos todos de um mesmo lado na antena, de modo a evitar furos no 

trilhas em múltiplas camadas [79]. Na Figura 3.6, é apresentada uma antena em anel 

circular com alimentação CPW. 

 

 - Antena alimentada por guia de onda coplanar. 

O formato do elemento irradiante e do plano de terra tem importantes efeitos no 

desempenho da antena. Em antenas CPW, as distâncias entre a linha de alimentação, o 

e o topo do plano de terra coplanar afetam diretamente no casamento de 

antena, assim como influenciam nas características de irradiação. Além 

disso, quando adotado o formato em anel circular, há influência direta do raio interno 

[8], [80]. 

Estudos recentes apontam que modificações nas dimensões, no 

terra tem demonstrado capacidade de ampliar a BW de antenas 

, uma antena de fenda quadrada para sistemas UWB e rede local sem 

wireless local area network) foi proposta. Os resultados demonstraram 
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Devido às baixas perdas de irradiação, natureza uniplanar e à alta 

compatibilidade com componentes ativos e passivos, o guia de onda coplanar tem sido 

frequentemente utilizado como técnica de alimentação de antenas impressas, em 

or linha de microfita, especialmente para aplicações com 

circuitos MMIC. Antenas CPW de microfita também facilitam a integração de 

dispositivos todos de um mesmo lado na antena, de modo a evitar furos no patch e 

Na Figura 3.6, é apresentada uma antena em anel 

 

 

O formato do elemento irradiante e do plano de terra tem importantes efeitos no 

desempenho da antena. Em antenas CPW, as distâncias entre a linha de alimentação, o 

e o topo do plano de terra coplanar afetam diretamente no casamento de 

antena, assim como influenciam nas características de irradiação. Além 

disso, quando adotado o formato em anel circular, há influência direta do raio interno a, 

modificações nas dimensões, no layout ou no 

de ampliar a BW de antenas 

, uma antena de fenda quadrada para sistemas UWB e rede local sem 

resultados demonstraram 
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que alterações no plano de terra como a inclusão de chanfros (notches) retangulares nas 

diagonais da estrutura são capazes de aumentar a BW. Em [17], um patch circular banda 

larga foi proposto para comunicações sem fios. O impacto das modificações como a 

inclusão de fendas em formato espiral no plano de terra quadrado em diferentes 

parâmetros da antena foi avaliado. Uma razão de BW de 4,22 : 1, assim como um ganho 

melhorado de 6 dBi foram obtidos.  

Em [18], uma antena patch com fendas e plano de terra modificado foi proposto 

para aplicações em WLAN e sistemas móveis WiMAX (worldwide interoperability for 

microwave access). Um aumento na BW em 53,9%, bem como uma redução em 67% 

no tamanho da antena, quando comparada com uma antena retangular convencional 

com a mesma área, foram obtidos no modelo proposto.  

 
3.5 Considerações Finais 
 

Neste Capítulo foram apresentadas considerações sobre parâmetros e 

características das antenas planares de microfita. Foi dado destaque às antenas patch em 

formato de anel circular, em especial aquelas alimentadas por linha de microfita, 

dotadas de plano de terra truncado com slit, além de antenas uniplanares com 

alimentação CPW. Formas de modificações no plano de terra também foram discutidas. 

As configurações de antenas apresentadas neste Capítulo, assim como suas aplicações 

são adotadas nas simulações e fabricação de protótipos deste trabalho. 
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Capítulo 4 

Antenas Reconfiguráveis 

 

 

4.1 Introdução 

 

O processo de reconfiguração de um dispositivo eletrônico traz em si dinamismo 

e inovação, de modo que melhorias em variados sistemas podem ser alcançados. Em 

circuitos integrados de micro-ondas, a reconfiguração também pode ser alcançada e os 

mais diversos tipos de circuitos de micro-ondas tais como filtros, deslocadores de fase, 

absorvedores, osciladores controlados por tensão, VCO (voltage-controlled oscillators), 

moduladores, acopladores direcionais e antenas podem se tornar ajustáveis [81].  

O desenvolvimento de antenas reconfiguráveis tem recebido grande atenção, 

conforme recentes publicações constantes na literatura [14], [22]-[34]. Uma das 

principais aplicações dessas antenas são os CRS, tendo em vista que essa emergente 

tecnologia tem sido proposta para racionalização do uso dos recursos de RF disponíveis. 

Em linhas gerais, os parâmetros de resposta de uma antena que podem ser 

reconfigurados são: o diagrama de irradiação, a polarização e a resposta em frequência. 

A reconfiguração da resposta em frequência vem recebendo grande destaque em 

pesquisas recentes aplicadas aos CRS. As alterações mecânicas da antena e o 

chaveamento eletrônico são as mais importantes maneiras de reconfigurar a frequência 

de uma antena [24]. 

O estudo da propagação de ondas eletromagnéticas em estruturas planares e 

dispositivos de micro-ondas é normalmente complexo e requer a utilização de métodos 

de análise rigorosos. Dentre os métodos numéricos de análise constantes na literatura, 

merecem destaque o método dos momentos, MoM (method of moments) e o método dos 

elementos finitos, FEM (finite element method), por sua precisão e por serem 

implementados em softwares e ferramentas de simulação de campos eletromagnéticos 
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como o Ansoft high-frequency structure simulator software (HFSS), o qual implementa 

o método dos elementos finitos [56]. 

Neste Capítulo são apresentadas diversas técnicas de reconfiguração de antenas 

planares em microfita, dando maior destaque à reconfiguração em frequência, baseada 

em chaveamento eletrônico, com aplicação em CRS por serem o modelo proposto nas 

análises e experimentos desenvolvidos neste trabalho. Ademais, são apresentadas 

considerações sobre os principais métodos de análise de estruturas planares de micro-

ondas, dando destaque à ferramenta de simulação software HFSS, por ser o método 

utilizado nas análises numéricas de campos eletromagnéticos das estruturas planares 

desenvolvidas neste trabalho. 

 

4.2 Antenas com Reconfiguração em Diagrama de Irradiação ou em 

Polarização 

 

O desenvolvimento de antenas reconfiguráveis em diagrama de irradiação e em 

polarização tem recebido atenção em publicações recentes. Nessas antenas, a 

reconfiguração pode ocorrer por alterações em suas estruturas, em seu material, pela 

incorporação de deslocadores de fase e incorporação de chaves. Ademais, manipulações 

nos diagramas de irradiação podem trazer benefícios e aplicações como [82]-[84]: 

 

a) Permitir que os sistemas de telecomunicações evitem fontes de ruídos; 

b) Melhorias em segurança por meio do direcionamento dos sinais apenas para os 

usuários desejados; 

c) Geração direcional de interferências intencionais (jamming); 

d) Melhoria da capacidade de direcionamento do feixe em sistemas de arranjos de 

fase (phased arrays); 

e) Configurações de diversidade em estações. 

 

Em [82], uma antena banda larga com reconfiguração eletrônica de diagrama de 

irradiação foi apresentada. A estrutura desenvolvida consistiu numa variação do 

desenho de uma antena planar quasi-Yagi, com um monopolo circular operando como 

elemento irradiante. Seis elementos planares parasitas foram projetados como diretores, 

sendo localizados em lados opostos no topo da estrutura. O comprimento dos diretores 
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foi controlado através do chaveamento de diodos p-i-n, o que permitiu a reconfiguração 

do diagrama de irradiação da antena.  

Em [83], uma antena ressoador DRA com dupla polarização e eletronicamente 

reconfigurável em diagrama de irradiação foi proposta. Uma das linhas de alimentação 

do DRA pode ser eletronicamente selecionada de modo a alterar o diagrama de 

setorizado em formato de coração (cardioid shaped) para mais diretivo (boresight 

shaped), sem alterar significativamente o casamento de impedâncias e a frequência de 

operação. 

O desenvolvimento de antenas reconfiguráveis em polarização tem sido foco de 

publicações recentes [84]-[86]. Antenas com polarização reconfigurável são potenciais 

candidatas na realização de diversidade de polarização na recepção de sinais em 

sistemas de comunicações móveis. A diversidade é uma solução efetiva para mitigar os 

efeitos do desvanecimento multi-percurso nos sinais recebidos e assim aumentar a 

capacidade dos sistemas.  

Em [85], uma antena monopolo UWB com dupla alimentação e diversidade de 

polarização foi proposta para sensoriamento espectral em CRS. O modelo proposto foi 

uma prova de conceito em termos de reconfiguração eletrônica no qual se propunha a 

diminuição de falhas na detecção de sinais em CRS devidas ao isolamento de 

polarização.  

Ademais, o modelo propostos sugeriu melhor aproveitamento do chaveamento 

entre as polarizações verticais e horizontais, ou entre polarização circular à esquerda, 

LHCP (left hand circular polarization) e à direita, RHCP (right hand circular 

polarization), o que pode permitir o uso simultâneo de uma mesma radiofrequência em 

caráter secundário e em polarizações distintas entre usuários dos CRS.  

Em [86], uma antena reconfigurável em polarização e em frequência foi 

proposta. A reconfiguração foi baseada no uso de uma estrutura ativa de separação de 

bandas eletromagnéticas, EBG (electromagnetic band gap), composta por arranjos de 

patches retangulares, ortogonais entre si, situados nos dois lados de um substrato fino. 

Os resultados de reconfiguração de polarização foram medidos e simulados, 

comprovando a capacidade de chaveamento entre o esquema de polarização circular 

LHCP e RHCP. 
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4.3 Antenas com Reconfiguração em Frequência 

 

A resposta em frequência das antenas dos CRS é uma propriedade fundamental 

no desempenho desses sistemas, os quais devem ter atuação instantânea em relação à 

reconfiguração em frequência. Mesmo as antenas dos CRS não sendo capazes de cobrir 

todas as bandas estreitas de RF simultaneamente, tais dispositivos tem resposta 

dinâmica na seleção de bandas estreitas. Esse tipo de seleção reduz o custo com 

filtragens nos front ends de RF e outros parâmetros da antena como diagrama de 

irradiação não são afetados durante os processos de reconfiguração eletrônica. 

 

4.3.1 Reconfiguração por Meios Mecânicos 

 

As primeiras antenas reconfiguráveis por meio de processos manuais como a 

inserção de parasitas, ou por alterações mecânicas das estruturas, como a mudança de 

posição de elementos radiantes, foram, em sua maioria, oriundas de resultados de 

pesquisas apresentados como provas de conceitos de futuras antenas automaticamente 

reconfiguráveis. 

Em [12], uma antena reconfigurável para CRS foi proposta. A estrutura proposta 

dependia da retirada e encaixe manuais da parte central e removível da antena, a qual 

podia ser encaixada em duas posições distintas, dando origem a duas respostas em 

frequência diferentes. Os resultados apresentados foram agrupados com os de outra 

pesquisa do mesmo grupo e foram expandidos e publicados em [87]. Notadamente, esse 

tipo de modelo de reconfiguração serviu para embasar pesquisas futuras, com 

mecanismos automatizados para realizar o processo de reconfiguração. Mesmo assim, 

todos os modelos de antenas com reconfiguração mecânica observados apresentam um 

ajuste mais lento da estrutura em comparação com aquelas antenas de ajuste eletrônico. 

Trabalhos mais recentes deram destaque a estruturas com reconfiguração mecânica. 

Em [14], foi proposta uma antena reconfigurável onde um substrato circular 

suportava cinco diferentes antenas sendo três patches circulares, um trapezoidal e um 

triangular. Esse conjunto era girado 360º por um motor de passo não micro-controlado 

em torno de uma linha de alimentação fixa. Cada patch, quando acoplado à linha de 

alimentação, respondeu em uma frequência diferente. Observando as fotografias do 

protótipo, podem ser percebidas descontinuidades no acoplamento entre os patches e a 
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linha de alimentação, as quais não foram mencionadas nos resultados da pesquisa. Em 

[22], foi proposto um sistema para aplicações em CRS composto por uma antena 

controlada por software, a qual teve sua frequência alterada quando modificadas a altura 

e a posição angular de um plano terra móvel em relação ao patch condutor e dois outros 

plano de terra fixos. O ajuste dos parâmetros foi feito por atuadores lineares eletrônicos, 

controlados por uma placa Arduino.  

Em todos os modelos avaliados, foram apresentados resultados relevantes em 

relação à reconfiguração em frequência de uma antena para CRS. Todavia, o fato da 

reconfiguração por vezes ser manual e não ser instantânea, associado à complexidade, o 

peso e o tamanho elevados das partes eletromecânicas, bem como a influência negativa 

no diagrama de irradiação proporcionado pelas partes eletromecânicas destacam-se 

como as principais desvantagens dos modelos com reconfiguração por meios 

mecânicos.  

 

4.3.2 Reconfiguração por Chaveamento 

 

Os primeiros desenvolvimentos na área de antenas reconfiguráveis já requeriam 

componentes semicondutores para as análises experimentais. Entretanto, não havia 

muita disponibilidade. Com o desenvolvimento da indústria de semicondutores, 

componentes cada vez mais modernos e menores tem sido disponibilizados tornando 

possível o desenvolvimento de antenas efetivamente reconfiguráveis [88].  

Diferentes propostas de antenas reconfiguráveis por chaveamento eletrônico são 

encontradas na literatura, destacando-se modelos com transistores de efeito de campo, 

FET, diodos varactores de RF, sistemas micro-eletromecânicos de RF, RF-MEMS, bem 

como modelos que fazem uso de diodos p-i-n de RF [25]-[34], [92]-[93], [95], [97]-

[101]. 

Conforme as características apresentadas na Figura 4.1, na escolha de uma 

técnica de chaveamento, quando requerido rápido chaveamento combinado com uma 

resposta em frequência sintonizável, o uso de diodos varactores é o mais recomendado. 

Já se o projeto requer uso de baixa e constante tensão DC, associado com boa 

velocidade de chaveamento, a melhor opção são os diodos p-i-n de RF. Quando 

necessária alta isolação e desejado baixo consumo de potência, a escolha de RF-MEMS 

é recomendada [92].  



 

 

 

Figura 4.1 – Características importantes na escolha de uma técnica de 

 

Nesta seção, será dado

diodos p-i-n de RF, sendo esses diodos

protótipos de antenas reconfiguráveis 

 

4.3.2.1 Chaveamento Eletrônico com 

 

Em sua essência, as RF

movimento de atuação mecânica para ativar um curto

uma linha de transmissão, baseado em um estímulo e

de desenvolvimento das RF

de 1991 [89]. 

Daí por diante, diversos grupos de pesquisa tem dedicado esforços no estudo do 

tema. Algumas das principais vantagens das RF

por transistor FET e por diodo p

quanto em altas frequências, mantendo os mesmos parâmetros como as baixas perdas de 

inserção, baixa resistência direta, bom isolamento de RF, baixo consumo de potência, 

razoável tempo de chaveamento, bo

desvantagens do uso desses dispositivos em antenas reconfiguráveis frente aos seus 

concorrentes estão: a necessidade de tensões de polarização relativamente altas, da 

ordem de 20 a 80 Volts, menor capacidade em

complexidade de manipulação em laboratórios, alto custo e complexidade de 

encapsulamento em atmosferas inertes (como nitrogênio ou argônio) com níveis de 

umidade baixos, resultando em componentes praticamente herméticos.
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antenas reconfiguráveis. 

Nesta seção, será dado maior destaque à reconfiguração com RF

n de RF, sendo esses diodos os dispositivos adotados na

protótipos de antenas reconfiguráveis propostos neste trabalho. 

Chaveamento Eletrônico com RF-MEMS 

Em sua essência, as RF-MEMS são dispositivos miniaturizados que utilizam um 

movimento de atuação mecânica para ativar um curto-circuito ou um circuito aberto em 

uma linha de transmissão, baseado em um estímulo eletrostático. As primeiras pesquisas 

de desenvolvimento das RF-MEMS para aplicações em circuitos de micro

Daí por diante, diversos grupos de pesquisa tem dedicado esforços no estudo do 

tema. Algumas das principais vantagens das RF-MEMS, comparadas com chaveamento 

por transistor FET e por diodo p-i-n são: possibilidade de aplicações tanto em baixas 

quanto em altas frequências, mantendo os mesmos parâmetros como as baixas perdas de 

inserção, baixa resistência direta, bom isolamento de RF, baixo consumo de potência, 

razoável tempo de chaveamento, boa linearidade e boa confiabilidade. Dentre as 

desvantagens do uso desses dispositivos em antenas reconfiguráveis frente aos seus 

concorrentes estão: a necessidade de tensões de polarização relativamente altas, da 

ordem de 20 a 80 Volts, menor capacidade em potência (power handling

complexidade de manipulação em laboratórios, alto custo e complexidade de 

em atmosferas inertes (como nitrogênio ou argônio) com níveis de 

umidade baixos, resultando em componentes praticamente herméticos. 
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Outra desvantagem importante está relacionada ao tempo de chaveamento das 

RF-MEMS, que pode chegar a centenas de microssegundos, enquanto que em diodos p-

i-n esse intervalo chega à ordem de centenas de nano segundos.  

Na Tabela 4.1, é apresentada uma comparação de desempenho entre as RF-

MEMS e os diodos p-i-n de RF, dando destaque aos principais parâmetros de operação 

desses dispositivos, tais como tensão de polarização, consumo de potência, tempo de 

chaveamento e capacitância total  [90]-[92]. 

 

Tabela 4.1 - Comparação de desempenho entre RF-MEMS e diodos p-i-n de RF. 

Parâmetro RF-MEMS Diodo p-i-n de RF 

Tensão (V) 20 – 80  1,5 – 5  

Corrente (mA) 0 3 – 20 

Consumo de potência (mW) 0,05 – 0,1 5 – 100  

Tempo de chaveamento 1 - 300µs 1 – 100ns  

Capacitância total (fF) 1 – 6  40 – 80 

Resistência Série, �� (Ω) 0,5 – 2  2 – 4  

Isolação (1 – 10 GHz) Muito alta Alta 

Isolação (10 GHz – 40 GHz) Muito alta Média 

 

As aplicações de RF-MEMS são diversas e variando desde as antenas 

reconfiguráveis aos deslocadores de fase, indústria automotiva até aplicações militares, 

sistemas de instrumentação e circuitos sintonizáveis com baixas perdas como filtros e 

redes de casamentos. Como são dispositivos com massa praticamente desprezível e 

nenhum consumo de potência, podem ser embarcados em circuitos de terminais móveis 

portáteis em substituição a componentes que dissipam potência, diminuindo o consumo 

de bateria [90]. 

Em [93], uma antena fractal reconfigurável, com radiação em três frequências, 

foi projetada, fabricada e testada. Segundo os autores, esta foi a primeira antena fractal 

com reconfiguração baseada em RF-MEMS totalmente funcionais e integradas à 



  CAPÍTULO 4. ANTENAS RECONFIGURÁVEIS 

 

49 

 

estrutura. Os resultados demonstraram-se satisfatórios. Entretanto, algumas importantes 

considerações foram apontadas: 

 

a) A antena projetada precisa ter bom casamento de impedâncias em todas as 

frequências de interesse para todos os estados das chaves RF-MEMS; 

b) Os efeitos das trilhas de alimentação metálicas de alta resistência tem que ser 

levados em conta. Se mal dimensionados no projeto, podem degradar o 

desempenho prático da antena. Entretanto, se esse tipo de linhas forem 

desenhadas como linhas de alta resistência, não serão alteradas a impedância 

nem os diagramas de irradiação da antena; 

c) As medições de diagrama de irradiação da antena proposta não puderam ser 

realizadas numa câmara anecóica convencional, visto que as chaves RF-MEMS 

precisam ser polarizadas durante a medição. 

 

Trabalhos recentes apresentam importantes resultados sobre antenas 

reconfiguráveis com RF-MEMS. Em [26], o modelo da antena foi baseado numa chave 

RF-MEMS. A reconfiguração foi obtida pelo chaveamento do componente, o qual 

alterava a resposta em frequência da antena, de modo que resultados medidos e 

simulados apresentaram boa concordância.  

Em [27], foi proposta para aplicações em CRS uma antena patch em formato de 

E cuja reconfiguração se dava com duas RF-MEMS fabricadas pela Radant MEMS®, 

modelo RMSW100HP [94]. A escolha das RF-MEMS foi devido à sua disponibilidade 

e desempenho, o qual atingiu bons resultados em largura de banda, validados 

experimentalmente. 

Em [95], um estudo baseado em simulações e análises experimentais de uma 

antena reconfigurável em pixels, de acoplamento por abertura em superstratos, para 

aplicações avançadas como antenas incorporadas a partes das estruturas de aeronaves 

foi apresentado. A reconfiguração dada por chaveamento com RF-MEMS foi obtida 

com a ativação de diferentes dimensões e formatos da antena, o que variou a resposta 

em frequência dentro da faixa de 1 GHz a 2 GHz.  

Na Figura 4.2, são apresentados diversos layouts e fotos micrográficas de RF-

MEMS mencionadas em referencias deste Capítulo. 

 

 



 

 

Figura 4.2 - Layouts

 

4.3.2.2 Chaveamento Eletrônico com Diodo p

 

O diodo p-i-n de RF 

resistência variável nas frequências de micro

RF mais empregado em recentes trabalhos sobre reconfiguração de antenas devido a 

vantagens como: tamanho pequeno, baixo consumo de potência, boa confiabilidade, alta 

velocidade de chaveamento, baixa perda de inserçã

adicionais como facilidade de manuseio, integração com MMIC e disponibilidade. 

As junções tipos P e 

de alta resistividade, �, cuja largura tem um papel importan

componente. O contato P é o ânodo e o contato d

ânodo é o lado com a seta, o cátodo é o lado com o a reta 

dispositivo semicondutor de silicone requer uma tensão de polarização contínua, DC 

(direct current).  

Dentre as diversas configurações que podem ser implementadas o chaveame

entre dois estados ou chave “liga/desliga” (

seleção do diodo p-i-n para um projeto, devem ser levados em consideração dois 

parâmetros primordiais: a resistência em série de polarização direta, 

total de polarização reversa, 

Quando o diodo está sob polarização direta, elétrons e lacunas são injetados na 

região �. Essas cargas não se anulam imedia
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velocidade de chaveamento, baixa perda de inserção, baixo custo e propriedades 

adicionais como facilidade de manuseio, integração com MMIC e disponibilidade. 

e N do semicondutor são separadas por uma região intrínseca 

, cuja largura tem um papel importante no 

é o ânodo e o contato de N é o cátodo. Na sua simbologia, o 

ânodo é o lado com a seta, o cátodo é o lado com o a reta [96]. A operação desse 

dispositivo semicondutor de silicone requer uma tensão de polarização contínua, DC 

Dentre as diversas configurações que podem ser implementadas o chaveame

entre dois estados ou chave “liga/desliga” (ON/OFF switch) é o mais comum. Na 

n para um projeto, devem ser levados em consideração dois 

parâmetros primordiais: a resistência em série de polarização direta, ��, e a capacitância 

tal de polarização reversa, �� [31]. 

Quando o diodo está sob polarização direta, elétrons e lacunas são injetados na 

. Essas cargas não se anulam imediatamente. Ao invés disso, mantêm
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por um determinado período de carregamento, o qual resulta em uma carga média 

acumulada  , responsável

valor ��. Assim, sob polarização direta, o diodo 

e pode se representado como uma resistência elétrica 

��.  

Quando está sob polarização reversa, não existe nenhuma carga acumulada 

região �. Desta maneira, o componente assume

ser representado como uma grande resistência elétrica 

capacitor ��, estando ambos em 

Figura 4.3 [29]-[30], [88]. 

 

Figura 4.3 –

 

Os diodos p-i-n de RF são facilmente integrados com outros dispositivos ativos 

de chaveamento de RF, como os diodos varactores, assim como com dispositivos 

passivos SMD como capacitores agrupados

de corrente de polarização e indutores de bloqueio (

modelos, de variados fabricantes

dispositivos SKYWORKS

Solutions® [33]-[34] e Avago

fotografias de diodos p-i-n 

fabricantes mencionados nesta seção.

Em [97], uma antena monopolo planar espi

monopole antenna) foi proposta. Resultados simulados mostraram a funcionalidade de 

diodos p-i-n de RF modelados computaciona
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Quando está sob polarização reversa, não existe nenhuma carga acumulada 

. Desta maneira, o componente assume o estado desligado (OFF

ser representado como uma grande resistência elétrica �!	 em paralelo 

, estando ambos em série com uma indutância ��, conforme ilustrado na 

 

 

– Representação esquemática de diodos p-i-n de RF

n de RF são facilmente integrados com outros dispositivos ativos 

de chaveamento de RF, como os diodos varactores, assim como com dispositivos 

capacitores agrupados (lumped capacitors), resistores de regulação 

de corrente de polarização e indutores de bloqueio (choke inductors). Uma série de 

modelos, de variados fabricantes, estão disponíveis no mercado, com destaque para os 

SKYWORKS® [97]-[101], Infineon® [29]-[31], M/A-COM 

e Avago® [28]. Na Figura 4.4, são apresentados diversos 

n de RF disponíveis no mercado, obtidas nos manuais dos 

nesta seção. 

, uma antena monopolo planar espirográfica, SPMA (spirograph

) foi proposta. Resultados simulados mostraram a funcionalidade de 

n de RF modelados computacionalmente no software HFSS para a realização 
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de reconfiguração em frequência em três diferentes bandas. Os resultados de simulações 

apresentados foram expandidos, verificados experimentalmente e publicados em 

Figura 4.4 – Diversos 

SKYWORKS

 

Os diodos p-i-n de RF tanto foram simulados no 

implementados na prática, com boa concordância entre resultados simulados e medidos 

na banda de UHF (ultrahigh frequency

frequências distintas, assim como irradiação com padrão omnidirecional foram 

demonstrados. O diodo p-

fabricado pela SKYWORKS

Em [101], quatro diodos p

DSM8100-000 [103], foram implementados para verificação do efeito dessas chaves 

numa antena de fenda em anel quadrado. Comparando resultados simulados com chaves 

ideais com os medidos, foi possível constatar que a capacitância dos componentes gerou 

deslocamentos nas frequências de ressonância, bem como a influência da resistência no 

estado OFF na redução do ganho. 

Em [28], foi apresentada uma antena UWB reconfigurável com diodos p

RF e diodos varactores. O diodo p

Avago®, modelo, HPND-4038 

bloquear a tensão DC de polarização na região de irradiação da antena. Ajustes na

largura de banda de operação desejada foram obtidos pela sintonia do varactor e 

polarização do diodo p-i-n de RF. 

Em [29]-[31], foram propostas antenas com diversos diodos p

do fabricante Infineon®, pertencentes à série BAR64 

capacitores agrupados e a estrutura de boa relação custo
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SKYWORKS®, M/A-COM® e Infineon®. 

n de RF tanto foram simulados no software 

na prática, com boa concordância entre resultados simulados e medidos 

ultrahigh frequency). Operação reconfigurável em três banda de 

frequências distintas, assim como irradiação com padrão omnidirecional foram 

-i-n de RF proposto em [97] e [98] foi o dispositivo SMD 

SKYWORKS®, modelo SMP1340 [102]. 

, quatro diodos p-i-n de RF fabricados pela SKYWORKS

, foram implementados para verificação do efeito dessas chaves 

numa antena de fenda em anel quadrado. Comparando resultados simulados com chaves 

medidos, foi possível constatar que a capacitância dos componentes gerou 

deslocamentos nas frequências de ressonância, bem como a influência da resistência no 

na redução do ganho.  

, foi apresentada uma antena UWB reconfigurável com diodos p

RF e diodos varactores. O diodo p-i-n empregado foi o dispositivo SMD do fabricante 

4038 [104], o qual requer um capacitor SMD de 10 pF para 

bloquear a tensão DC de polarização na região de irradiação da antena. Ajustes na

banda de operação desejada foram obtidos pela sintonia do varactor e 

n de RF.  

, foram propostas antenas com diversos diodos p-

, pertencentes à série BAR64 [105]. Em [29], foram empregados 

capacitores agrupados e a estrutura de boa relação custo-benefício proposta demonstrou 
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baixo ganho, máximo de 0,72 dBi, atribuído pelos autores ao uso dos diodos p-i-n. Em 

[30], a antena CPW demonstrou resposta banda larga, de 1,6 GHz a 6 GHz, quando o 

diodo estava no estado ligado e resposta banda estreita, operando de 3,39 GHz a 3,80 

GHz, no estado OFF.  

Em [31], foi apresentada uma antena de fenda compacta com filtragem de banda 

e chaveamento realizados com diodos p-i-n de RF, para operar na faixa UWB. Em [32], 

foi apresentada uma antena reconfigurável em formato de U invertido com diodos p-i-n 

de RF SMD do fabricante Infineon®, modelo BAR50-02V [106]. A antena aplicável a 

CRS pode operar em quatro bandas estreitas, assim como em banda larga, de 2,63 GHz 

a 3,7 GHz.  

Em [33], uma antena reconfigurável foi proposta para operação na parte superior 

do espectro UWB. A reconfiguração foi dada por sete diodos p-i-n de RF do fabricante 

M/A-COM Technology Solutions®, modelo MADP-042908 [107]. Os resultados obtidos 

propiciaram operação em múltiplas faixas e irradiação com características 

omnidirecionais.  

Em [34], diodos p-i-n de RF modelo MA4AGFCP910, fabricante M/A-COM 

Technology Solutions®, foram empregados na fabricação da antena reconfigurável de 

estrutura fractal com dipolos quasi-Sierpinski proposta. A antena demonstrou aplicação 

em três diferentes bandas em 9,3 GHz (banda X), 14,2 GHz (banda Ku) e 29 GHz 

(banda Ka). 

 

4.4 Métodos de Análise 

 

O estudo da propagação de ondas eletromagnéticas em estruturas planares e 

dispositivos de micro-ondas para UWB e CRS é normalmente muito complexo e requer 

a utilização de métodos de análise rigorosos. Os métodos numéricos de análise mais 

destacados na literatura são o método dos momentos, MoM (method of moments), 

método dos elementos finitos, FEM (finite element method), método iterativo das ondas, 

WCIP (wave concept iterative process), método da ressonância transversa, TRM 

(transverse resonance method) e o método das diferenças finitas no domínio do tempo, 

FDTD (finte differences time domain) [36], [96]. 
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4.4.1 Método dos Momentos 

 

O método dos momentos, MoM (method of moments), é um método numérico 

no domínio da frequência amplamente utilizado em diversas áreas das ciências e da 

engenharia, destacando-se as aplicações em eletromagnetismo, as quais tiveram início 

na década de 1960, nos estudos de Harrington [109] e na implementação computacional 

do código numérico NEC (numerical electromagnetic code), a mais famosa 

implementação do MoM para solução de problemas.  

Considerado eficaz na solução de equações diferenciais e integrais, esse modelo 

numérico pode ser aplicado na solução de fórmulas derivadas das equações de Maxwell, 

como é o caso das aproximações das funções de Green, cuja solução numérica é 

extremamente complexa [96]. Embora seja um método adaptável, o MoM requer grande 

esforço computacional. Apesar disso, a capacidade de modelar estruturas de formatos 

complexos tornou esse método atrativo para empresas de software como a Ansys, a qual 

desenvolveu a ferramenta de software Designer para a simulação eletromagnética de 

filtros e superfícies seletivas em frequências, por exemplo. 

 

4.4.2 Método dos Elementos Finitos 

 

O método dos elementos finitos, FEM (finite element method), é método 

numérico no domínio da frequência que, em princípio, foi mais amplamente aplicado 

em áreas das engenharias mecânica e de materiais. Atualmente, essa técnica numérica, 

resultado de soluções aproximadas para equações diferenciais no modelamento de 

problemas específicos, também é aplicada em problemas de eletromagnetismo. O 

método requer que um problema definido num determinado espaço geométrico (por 

exemplo, o elemento radiante de uma antena circular) seja subdividido em pequenas 

regiões, onde cada elemento seja descrito em função de um conjunto finito de 

parâmetros os quais serão resolvidos separadamente [63]. 

Esse processo de discretização espacial de todo o domínio do problema é o 

conceito básico do FEM. Por exemplo, para o problema do elemento radiante de uma 

antena circular, em duas dimensões, toda a área que a ser analisada é particionada em 

pequenos triângulos ou retângulos de áreas menores. Neste caso, nem toda área da 

circunferência será coberta pelos elementos de pequenas regiões. Assim, ao custo de 
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incremento na complexidade computacional, elemento de discretização de menor 

tamanho, e em maior quantidade, podem ser implementados para maior precisão da 

análise. 

Devido à possibilidade de modelamento de estruturas de formatos complexos em 

duas ou três dimensões, o FEM tem sido considerado como um método atrativo para 

empresas de software como a Ansys, a qual desenvolveu a ferramenta de software HFSS 

para a simulação eletromagnética volumétrica de antenas passivas, por exemplo. 

 

4.4.2.1 Simulador High-Frequency Simulation Software (HFSS) 

 

As mais diversas e aprimoradas ferramentas computacionais para a análise dos 

campos eletromagnéticos de estruturas de micro-ondas tem sido desenvolvidas e 

comercialmente propostas com base na implementação de algum dos métodos 

numéricos apresentados anteriormente. Desta maneira, não se torna mais necessária a 

implementação de novos códigos em ambientes computacionais para a análise numérica 

das estruturas, como visto em décadas passadas.  

Atualmente, basta ao projetista adquirir uma licença de um dos softwares 

disponíveis e utilizar a ferramentas para auxílio no projeto de estruturas de RF. Abaixo, 

são listados os mais destacados softwares de simulação eletromagnética do mercado 

atual, cujas aplicações foram demonstradas em várias publicações recentes [96], [110]: 

 

a) High-Frequency Simulation Software (HFSS), desenvolvido pela Companhia 

Ansys® e que consiste numa implementação do FEM; 

b) Designer, desenvolvido pela companhia Ansys® e que consiste numa 

implementação do MoM; 

c) CST Studio Suite (CST), desenvolvido pela companhia CST® e que consiste 

numa implementação do FDTD; 

d) 3D electromagnetic simulator FEKO, desenvolvido pela companhia FEKO® e 

consiste numa implementação do FDTD; 

e) Advanced design system (ADS), desenvolvido pela companhia Agilent® e que 

consiste numa implementação do FEM; 

f) IE3D electromagnetic simulation software, desenvolvido pela companhia 

Zeland® software que consiste numa implementação do FEM; 
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g) Microwave Office (MWO), desenvolvido pela companhia AWR®, e que 

implementa vários métodos como MoM, FDTD ou FEM, de acordo com a 

necessidade do usuário; e  

h) COMSOL Multiphysics software, desenvolvido pela companhia COMSOL® e 

cujo módulo de RF consiste numa implementação do FEM. 

 

Dentre todas essas ferramentas, merece destaque o software Ansoft HFSS, 

ferramenta computacional de simulação de campos eletromagnéticos de alto 

desempenho para modelagem 3D volumétrica de dispositivos passivos. O software 

HFSS possui interface gráfica familiar do Microsoft Windows e emprega o método 

numérico de onda completa FEM para a obtenção do espalhamento eletromagnético de 

uma antena microfita e fornece resultados de diversos parâmetros como frequência de 

ressonância, impedância de entrada, diagrama de irradiação, parâmetros da matriz de 

espalhamento (parâmetros-S), dentre outros.  

Outros softwares comerciais tradicionalmente encontrados em referências 

constantes na literatura como o CST ou FEKO poderiam ter sido considerados para as 

análises numéricas desenvolvidas neste trabalho. No entanto, a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, possui licença do software HFSS v.13, cuja acurácia tem sido 

amplamente validada por diversas pesquisas em âmbito internacional, razão pela qual 

em todas as simulações computacionais realizadas nesta pesquisa foi empregado o 

software HFSS. 

 

4.4.2.2 Modelando Diodos p-i-n de RF com o HFSS 

 

No software HFSS, não existe um banco de dados de componentes eletrônicos 

passivos ou ativos para inserção e integração com os dispositivos de RF nele projetados. 

Assim sendo, conforme consta em diversos trabalhos na literatura, a implementação de 

resistores limitadores de corrente, capacitores, indutores e diodos p-i-n para a análise de 

onda completa ocorre com a função de condição de contorno lumped RLC boundary 

condition, de modo a simular o comportamento em RF da estrutura como um todo [29], 

[98]. 

Na construção das antenas reconfiguráveis, as trilhas de alimentação dos diodos 

p-i-n de RF são previamente desenhadas de modo a acomodar tanto os diodos quanto os 



 

 

componentes resistivos, capacitivos e indutivos de polarização. Uma distância de 0,8 

mm a 1,0 mm pode ser estabelecida de modo a comportar um componente passivo SMD 

do tamanho 0402 (0,04” x 0,02”

No caso de um diodo p

011LF utilizado neste trabalho, no espaço de 1

elementos conforme a Figura 4.

 

Figura 4.5 –

 

Assim sendo, quando selecionado o estado ligado para o componente, a junção é 

configurada para funcionar como sendo um 

inductor. Caso contrário, quando selecionado o estado desligado, parte da junção é 

ajustada para funcionar como sendo um 

paralelo com um lumped 

valores dos parâmetros considerados para

fabricantes dos componentes

[98]. 

 

4.5 Considerações Finais

 

 Neste Capítulo foram apresentadas as principais maneiras de reconfiguração de 

uma antena, desde aquelas 

em processos automatizados, como os de chaveamento eletrônico. Dente os parâmetros 

que mais frequentemente são reconfigurados em antenas

em frequência, em especial

p-i-n de RF, conforme modelos empregados na fabricação da

propostas neste trabalho. O 

destacando por ter sido a ferramenta adotad

projetos implementados neste trabalho.
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componentes resistivos, capacitivos e indutivos de polarização. Uma distância de 0,8 

mm a 1,0 mm pode ser estabelecida de modo a comportar um componente passivo SMD 

04” x 0,02”, em polegadas ou 1,0 mm x 0,5 mm) [98]

No caso de um diodo p-i-n do fabricante SKYWORKS®, modelo SMP1340

011LF utilizado neste trabalho, no espaço de 1,0 mm foi desenhada uma junção de dois 

elementos conforme a Figura 4.5. 

 

– Diodos p-i-n de RF modelados no software HFSS

Assim sendo, quando selecionado o estado ligado para o componente, a junção é 

para funcionar como sendo um lumped resistor em série com um 

. Caso contrário, quando selecionado o estado desligado, parte da junção é 

ajustada para funcionar como sendo um lumped resistor de elevada resistência

 capacitor, ambos em série com um lumped inductor

considerados para simulação foram obtidos nos 

fabricantes dos componentes, assim como referendados em recentes publicações

Finais 

Neste Capítulo foram apresentadas as principais maneiras de reconfiguração de 

uma antena, desde aquelas baseadas em processos mecânicos àquelas fundamentadas 

em processos automatizados, como os de chaveamento eletrônico. Dente os parâmetros 

que mais frequentemente são reconfigurados em antenas, foi destacada a reconfiguração 

frequência, em especial, quando realizada com chaveamento eletrônico com diodos 

n de RF, conforme modelos empregados na fabricação das antenas

propostas neste trabalho. O software HFSS, baseado no método FEM, também foi

por ter sido a ferramenta adotada para simulação de todos os

implementados neste trabalho. 

ANTENAS RECONFIGURÁVEIS 

57 

componentes resistivos, capacitivos e indutivos de polarização. Uma distância de 0,8 

mm a 1,0 mm pode ser estabelecida de modo a comportar um componente passivo SMD 

[98]. 

, modelo SMP1340-

,0 mm foi desenhada uma junção de dois 

HFSS.  

Assim sendo, quando selecionado o estado ligado para o componente, a junção é 

em série com um lumped 

. Caso contrário, quando selecionado o estado desligado, parte da junção é 

de elevada resistência em 

lumped inductor. Os 

foram obtidos nos datasheets dos 

, assim como referendados em recentes publicações [97]-

Neste Capítulo foram apresentadas as principais maneiras de reconfiguração de 

baseadas em processos mecânicos àquelas fundamentadas 

em processos automatizados, como os de chaveamento eletrônico. Dente os parâmetros 

foi destacada a reconfiguração 

o realizada com chaveamento eletrônico com diodos    

s reconfiguráveis 

HFSS, baseado no método FEM, também foi 

a para simulação de todos os modelos e 
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Capítulo 5 

Inteligência Computacional Aplicada na 

Síntese e na Otimização de Estruturas 

Planares 

 

 

5.1 Introdução 

 

A otimização de circuitos de micro-ondas tem sido realizada desde a década de 

1970 por meio de abordagens clássicas como as estratégias de gradiente e as estratégias 

de busca direta [111]-[113]. Devido à possibilidade de obtenção de soluções somente 

sub-ótimas ou de mínimos locais, métodos de gradiente deixaram de ser classificados 

como bons algoritmos de otimização em termos de eficiência, quando comparados com 

ferramentas mais modernas de otimização, as quais trabalham com o conceito de ótimo 

global em suas implementações. Diversos problemas da área de engenharia não devem 

ser solucionados por métodos analíticos, tanto pelo largo esforço matemático exigido 

quanto pelas dificuldades em modelagem dos problemas, especialmente, quando 

envolvidas funções descontínuas não diferenciáveis [114].  

A otimização estocástica com ferramentas de inteligência computacional, CI 

(computational intelligence) aplicadas em problemas de eletromagnetismo tem sido 

qualificada como de grande utilidade [44]. Recentemente, grande diversidade de 

ferramentas de CI tem sido propostas na literatura, dentre elas as redes neurais 

artificiais, a computação evolucionária, EC (evolutionary computation), a inteligência 

de enxames, SI (swarm intelligence) e a lógica Fuzzy [37]. 

Alguns parâmetros de antenas para UWB e para CRS, bem como de outras 

estruturas planares de micro-ondas, podem ser aprimorados com o auxílio de 

ferramentas de EC e SI, fundamentadas em princípios comportamentais de animais 

sociais como, por exemplo, insetos como formigas, abelhas, cupins e vespas [37]. 
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Dentre as principais ferramentas os algoritmos genéticos, GA (genetic algorithms), os 

algoritmos de otimização por enxame de partículas, PSO (particle swarm optimisation) 

e os algoritmos de colônias de abelhas, ABC (artificial bee colony) tem recebido grande 

destaque em recentes trabalhos [6]-[8], [37]-[53]. 

Neste Capítulo, são apresentadas ferramentas de inteligência computacional, 

com destaque para os algoritmos genéticos, os algoritmos de otimização por enxame de 

partículas e os algoritmos de colônias de abelhas. Detalhes teóricos e aplicações dessas 

três ferramentas em recentes trabalhos acadêmicos são trazidos, de modo a justificar a 

escolha dessas técnicas para a otimização das estruturas propostas neste trabalho. 

 

5.2 Ferramentas de Computação Evolucionária 

 

Algoritmos evolucionários são métodos heurísticos de busca fundamentados na 

evolução e recombinação genética natural. Os estudos do naturalista Charles Darwin 

definem a Seleção Natural como a preservação dos indivíduos mais adaptados ao 

ambiente os quais tem maiores probabilidades de transmitir sua herança genética aos 

seus descendentes, isto é, maiores chances de se reproduzirem e sobreviverem, 

implicando numa evolução natural em que os menos adaptados tenderiam a desaparecer 

[115]. 

Os algoritmos genéticos, GA são algoritmos de busca estocástica, que imitam 

matematicamente os mecanismos da teoria evolutiva das espécies, exitosamente 

aplicáveis a problemas complexos em diferentes áreas, tais como: economia, 

aerodinâmica, telecomunicações, entre outras. Recentes trabalhos tem empregado os 

GA na otimização e síntese de estruturas de micro-ondas [8], [38]-[40]. 

Em geral os GA apresentam características como: trabalham com uma 

população, operam num espaço de busca codificado, apenas necessitam de informação 

das funções objetivo e das restrições para cada indivíduo da população, dispensam o 

conhecimento de derivadas das funções objetivo, empregam regras de transição 

probabilísticas e não determinísticas para o avanço da solução [115]. 

No GA, indivíduos são formados por variáveis, as quais são os parâmetros de 

um problema a se ajustar (por exemplo, a largura e o comprimento de um plano de terra 

de uma antena a ser otimizada). Esta população é criada aleatoriamente dentro de 

limites pré-definidos (por exemplo, limites máximos dessa antena). Soluções da 
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primeira população são utilizadas para formar uma nova população. Isso ocorre através 

de operadores genéticos como mutação e cruzamento (crossover), de modo que seja 

criada uma nova geração (população), a qual se espera que seja melhor que a anterior 

[116]. 

Os operadores de cruzamento e mutação têm papéis diferentes. O crossover 

mistura características genéticas dos pais em uma nova combinação, enquanto a 

mutação altera sutilmente características dos indivíduos. Ambos devem estar presentes 

em um GA. O crossover é uma maneira de descobrir novas combinações, enquanto a 

mutação atua como uma pesquisa local ou um passo de ajuste fino. A mutação também 

mantém a diversidade em uma população, que é uma característica fundamental para o 

bom desempenho de um GA.  

O operador de crossover tem duas etapas. Primeiramente, ele altera os valores 

das variáveis dos pais de acordo com uma determinada distribuição. Isso tende a 

produzir um filho que se parece muito com um pai e outro filho que se parece muito 

com o outro genitor. Em seguida, alguns dos valores das variáveis dos dois filhos 

podem ser trocados a fim de alcançar maior variação. 

A solução de um problema de otimização é representada como um cromossomo. 

Os parâmetros da solução são codificados como genes dentro do cromossomo. A 

codificação do gene pode ser um número real ou binário. A busca do GA é baseada nas 

características da população, o que implica que existe uma série de cromossomos que 

formam uma população em processo de seleção. O algoritmo explora de forma eficiente 

o histórico de informações para verificar a existência de áreas de pesquisa com melhor 

desempenho. 

Em [38], uma antena foi otimizada por um GA cujos objetivos eram determinar 

as dimensões ideais da antena e o ponto de alimentação ideal. Em [39], uma antena foi 

otimizada por meio de um GA multiobjetivo capaz de encontrar valores ideais para as 

dimensões de um slit no plano de terra. Uma comparação foi feita considerando 

abordagens evolucionárias variantes, com diferentes prioridades e objetivos, de modo 

que os valores ótimos obtidos do GA permitiram melhorar a antena proposta. Em [40], 

foi apresentada uma antena reconfigurável otimizada por meio de um GA multiobjetivo, 

cujo propósito era a diminuição da quantidade de RF-MEMS necessárias para atingir a 

reconfiguração de forma eficiente. 
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5.3 Ferramentas de Inteligência de Enxames 

  

Os algoritmos de inteligência de enxames, chamados algoritmos de SI, tem sido 

aplicados em diversos segmentos da indústria e do desenvolvimento tecnológico. 

Ademais, recentes trabalhos tem proposto o uso do algoritmo de otimização por enxame 

de partículas, PSO e do algoritmo de colônia de abelhas na síntese e na otimização de 

estruturas planares de micro-ondas [41]-[53]. As vantagens principais dessas 

ferramentas são [117]: 

 

a) Simplicidade conceitual: Tem iterações simples inspiradas em processos da 

natureza (por exemplo: aprender, perceber, decidir, etc.); 

b) Alta eficiência: São capazes de encontrar as melhores soluções ou soluções 

próximas do ideal em curto intervalo de tempo de processamento; 

c) Flexibilidade: Com pequenas alterações eles podem ser aplicados para resolver 

diferentes tipos de problemas; 

d) Robustez: São persistentes sob perturbações ou condições de incerteza; 

e) Potencial para usar o conhecimento de domínio e para se integrar a outras 

técnicas.  

 

5.3.1 Otimização por Enxame de Partículas 

 

O algoritmo PSO é um procedimento de otimização estocástico baseado 

comportamento de grupos de organizações naturais como enxames de abelhas, 

cardumes de peixes ou até mesmo uma revoada de pássaros [118]. Assim como outros 

algoritmos, o PSO é uma pesquisa de base populacional onde cada indivíduo da 

população é chamado de “partícula”, e representa uma solução para um problema. Desta 

maneira, as partículas podem se desenvolver por meio de cooperação ou por competição 

entre si, de modo a ajustar os seus voos em direção às soluções, de acordo com a sua 

própria experiência de voos anteriores, bem como levando em consideração a 

experiência de voos dos seus vizinhos [7], [41], [119]. 

O número de partículas em um enxame é chamado de tamanho da população 

[44]. Quando o algoritmo é inicializado, cada partícula % se movimenta, como se 
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estivesse na natureza, em um espaço de busca ℜ', onde a corresponde ao número de 

variáveis da otimização. Cada partícula é tratada como um ponto no espaço ℜ'. 

Inicialmente, são observadas partículas de lugares aleatórios, voando em velocidades 

aleatórias e buscando as melhores soluções. Os parâmetros da solução % são codificados 

como a posição da partícula %, "#$ ∈ ℜ'. 

No PSO, existem pelo menos três parâmetros fundamentais de uma partícula: a 

sua velocidade, (#$ ∈ ℜ' (em cada iteração, uma partícula % muda sua posição de acordo 

com a sua velocidade); a melhor posição da partícula, "#)*+� ∈ ℜ' (posição na qual está 

a melhor solução encontrada pela partícula % até aquele momento) e a melhor posição 

geral dente todas as partículas %, "#,	�)�	 ∈ ℜ' (que é o melhor valor geral até aquele 

momento). 

O funcionamento do algoritmo PSO pode ser descrito da seguinte forma. 

Primeiramente, o número de partículas é determinado. Depois disso, a posição e a 

velocidade de cada partícula são designadas como sendo valores aleatórios. Em seguida, 

valores iniciais de "#)*+� e "#,	�)�	 são estabelecidos. As partículas são avaliadas por 

meio de funções objetivo do algoritmo, de modo a determinar o valor inicial de "#,	�)�	.  
As partículas trocam informações entre si acerca dos resultados por elas obtidos 

e, de acordo com essas informações, aceleram em direção de seus próprios "#)*+� e 

simultaneamente na busca do "#,	�)�	, sendo a trajetória dessas partículas alternações 

entre esses dois destinos. Deste modo, as partículas exploram todo o espaço de busca na 

procura do ponto que possibilite o melhor resultado, para que seja determinada a 

trajetória até o "#,	�)�	 ao final do processo [8]. 

A velocidade da partícula (#$ é atualizada na rotina de acordo com [119] 

 

(#$ ≔ l ∙ (#$ + .1 ∙ 01 ∙ n"o#hpq9 −	"o#%r 	+ .2 ∙ 02 ∙ T"o#ECDh`C −	"o#%X (5.1) 

 

Na Equação 5.1, l é o peso da inércia, o qual controla o valor da velocidade 

anterior (#$. Os parâmetros .� e ./ são chamados de coeficientes de aceleração. Tanto 0� 

quanto 0/ são valores estocásticos, uniformemente distribuídos dentro do intervalo [0, 

1]. Na mesma Equação 5.1, a notação “≔” indica que o valor de (#$ será atualizado na 

próxima iteração. Após a velocidade ser atualizada, cada partícula se move para outra 

posição "#$ de acordo com a sua própria velocidade e baseado em 
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Imediatamente após o movimento de cada partícula, o número total de 

é avaliado mais uma vez por intermédio das funções de otimização do algoritmo de 

modo a atualizar, se necessário, os valores de 

finalizada de acordo com configurações ajustadas pelo programador tais como o núme

de iterações. 

Consta na literatura um grande número de trabalhos relacionados à síntese e à 

otimização de parâmetros de estruturas de micro

algoritmos PSO. Em [42]

otimização de antenas, tendo sido apresentado um PSO para a otimização de parâmetros 

de projeto tais como comprimento e espaçamento entre elementos. Em 

do PSO na otimização de circuitos planares de micro

experimentalmente, destacando resultados do ganho e da perda d

Em [45], foi apresentada uma otimização de uma antena reconfigurável com um 

algoritmo PSO. O modelo ilustrando apresentou boa concordância entre result

medidos e simulados. Em 

desenvolvido. Foram desempenhadas síntese de circuitos planares de micro

otimização de dimensões de um intervalo de ar, sendo os resultados do estudo de 

otimização validados por medidas. Em 

Os resultados apresentados, validados por medidas da antena reconfigurável com RF

MEMS, comprovaram bom desempenho da estrutura.

5.1 apresenta as etapas do algoritmo PSO implementado neste trabalho.

 

Figura 5.1 - Etapas do algoritmo PSO implementado neste trabalho
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"#$ ≔ "#$+(#$ 

Imediatamente após o movimento de cada partícula, o número total de 

é avaliado mais uma vez por intermédio das funções de otimização do algoritmo de 

modo a atualizar, se necessário, os valores de po#t>uv e po#wxytzx. A rotina pode ser 

finalizada de acordo com configurações ajustadas pelo programador tais como o núme

Consta na literatura um grande número de trabalhos relacionados à síntese e à 

otimização de parâmetros de estruturas de micro-ondas usando diferentes versões de 

[42], foi demonstrando com clareza a robustez do PSO na 

otimização de antenas, tendo sido apresentado um PSO para a otimização de parâmetros 

de projeto tais como comprimento e espaçamento entre elementos. Em 

do PSO na otimização de circuitos planares de micro-ondas foi demonstrada e validada 

experimentalmente, destacando resultados do ganho e da perda de retorno. 

, foi apresentada uma otimização de uma antena reconfigurável com um 

algoritmo PSO. O modelo ilustrando apresentou boa concordância entre result

medidos e simulados. Em [46], um estudo de otimização com um PSO foi 

desenvolvido. Foram desempenhadas síntese de circuitos planares de micro

ação de dimensões de um intervalo de ar, sendo os resultados do estudo de 

otimização validados por medidas. Em [47], uma otimização com um PSO foi proposta. 

ultados apresentados, validados por medidas da antena reconfigurável com RF

MEMS, comprovaram bom desempenho da estrutura. O fluxograma exibido na Figura 

apresenta as etapas do algoritmo PSO implementado neste trabalho. 
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(5.2) 

Imediatamente após o movimento de cada partícula, o número total de partículas 

é avaliado mais uma vez por intermédio das funções de otimização do algoritmo de 

A rotina pode ser 

finalizada de acordo com configurações ajustadas pelo programador tais como o número 

Consta na literatura um grande número de trabalhos relacionados à síntese e à 

ondas usando diferentes versões de 

, foi demonstrando com clareza a robustez do PSO na 

otimização de antenas, tendo sido apresentado um PSO para a otimização de parâmetros 

de projeto tais como comprimento e espaçamento entre elementos. Em [44], a eficácia 

ondas foi demonstrada e validada 

e retorno.  

, foi apresentada uma otimização de uma antena reconfigurável com um 

algoritmo PSO. O modelo ilustrando apresentou boa concordância entre resultados 

, um estudo de otimização com um PSO foi 

desenvolvido. Foram desempenhadas síntese de circuitos planares de micro-ondas e a 

ação de dimensões de um intervalo de ar, sendo os resultados do estudo de 

, uma otimização com um PSO foi proposta. 

ultados apresentados, validados por medidas da antena reconfigurável com RF-

O fluxograma exibido na Figura 

  

 

tapas do algoritmo PSO implementado neste trabalho. 
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5.3.2 Algoritmo de Colônia de Abelhas 

 

As abelhas produtoras de mel tem notáveis habilidades naturais de organização. 

Por essa razão, esses são um dos insetos sociais mais extensivamente estudados de toda 

natureza. O algoritmo da colônia artificial de abelhas, ABC (artificial bee colony), foi 

apresentado em [120] e desde então tem sido empregado no modelamento e na solução 

de diversos problemas em áreas distintas do conhecimento. 

O algoritmo ABC simula o comportamento natural de forrageamento, isto é, de 

procura por alimento (néctar), desempenhado pelas abelhas. Uma colônia artificial é 

formada por três grupos de abelhas operárias: as campeiras, as seguidoras e as 

escudeiras. Entre as abelhas produtoras de mel, podem ser adotados como mecanismos 

de comunicação a troca de substâncias químicas, sons, danças ou estímulos 

eletromagnéticos [114]. 

No algoritmo ABC, a primeira metade da colônia artificial é formada por 

abelhas campeiras e a segunda metade é formada por seguidoras. O número de abelhas 

campeiras ou de seguidoras é igual ao número de soluções na população. Uma abelha 

seguidora é aquela que espera na área de danças para tomar decisão sobre a sua escolha 

quanto a uma fonte de alimento.  

As abelhas campeiras adentram na colméia e compartilham suas experiências 

quanto às fontes de néctar com aquelas abelhas que aguardam na área de danças. No 

algoritmo, para cada fonte de néctar existe apenas uma abelha campeira, isto significa 

que o número de abelhas campeiras é igual ao número de fontes de alimento. A solução 

do problema de otimização no algoritmo é representada pela posição das fontes de 

alimento. A qualidade da solução corresponde à quantidade de néctar disponível 

naquela fonte. 

No início do processo de otimização, o algoritmo gera uma população inicial 

com distribuição aleatória, ��� = 0�, a qual contém um número de fontes de alimento, 

��, igual ao número de abelhas campeiras, �. Cada solução do algoritmo 1$, onde 

% = {1, 2, … , ��}, é um vetor D-dimensional, onde 2 é o número de parâmetros de 

otimização [43]. Depois da inicialização, a população de abelhas começa a procurar por 

fontes de alimento em ciclos repetidos � = {1, 2, … ,3��}, onde 3�� é o número 

máximo de ciclos.  
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Abelhas artificiais, sejam campeiras ou seguidoras, produzem 

probabilisticamente uma modificação de sua posição na sua memória, para procurar 

uma nova fonte de alimento e testar a quantidade dessa nova fonte (solução). Conforme 

apresentado em [120], as abelhas artificiais selecionam aleatoriamente uma posição 

correspondente a uma fonte de alimento e produzem uma modificação na posição 

existente em suas memórias conforme a equação  

 

($7 = 1$7 + 6%4 ∙ n1%4 −	154r (5.3) 
 

Na Equação 5.3, uma solução candidata ($ oriunda da solução anterior 1$ pode 

ser gerada e os índices 4 e 5 são gerados aleatoriamente e devem ser diferentes entre si, 

sendo 4	 ∈ {1, 2, … , 2} e 5	 ∈ {1, 2, … , ��}. O parâmetro 6$7 é um número de valor 

estocástico, uniformemente distribuído dentro do intervalo [-1, 1]. 

Uma vez que a quantidade de néctar da nova fonte de alimento é maior do que 

aquela previamente encontrada, a abelha memoriza a nova posição e esquece a posição 

anterior. Caso contrário, mantém a posição da fonte anterior memorizada. O passo 

seguinte ocorre quando as abelhas campeiras completam o compartilhamento de 

informação sobre a posição da fonte de alimento com as abelhas seguidoras na área de 

danças da colméia.  

Na natureza, as abelhas realizam uma dança chamada waggle dance para 

transmitir essa informação. Uma vez que as informações sobre todas as melhores fontes 

de alimento estão disponíveis para a abelha seguidora na área de danças, após visualizar 

várias danças, essa abelha escolherá a fonte de alimento mais promissora para si dentre 

todas [121]. 

De forma similar à desempenhada pela abelha campeira, a abelha seguidora 

produz uma modificação na sua memória acerca da posição da fonte e verifica a 

quantidade de néctar da fonte candidata. Comprovando que a quantidade de alimento é 

maior do que aquela da fonte anterior, a abelha memoriza essa nova fonte e esquece a 

antiga.  

Quando as fontes de alimento já foram exploradas por todas as abelhas 

campeiras e seguidoras, isto é, o 3�� atingiu o seu valor limite, e uma fonte de 

alimento não pode mais ser explorada, essa fonte é abandonada e a abelha seguidora 

correspondente se torna uma escudeira [8], [120]. 
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No algoritmo ABC, uma fonte de alimento é escolhida por uma abelha seguidora 

com uma probabilidade "$ associada àquela fonte de alimento, de acordo com 

 

 

Onde 8%9$	é o valor da função de 

abelha campeira e proporcional à quantidade de néctar dessa fonte de alimento na 

posição %. Consta na literatura um grande número de trabalhos relacionados à síntese e à 

otimização de parâmetros de estruturas de mi

versões de algoritmos ABC.

O fluxograma exibido na Figura 5.2 apresenta as etapas do algoritmo ABC 

implementado neste trabalho.

 

Figura 5.2 - Etapas do algoritmo 

 

Em [48], um algoritmo ABC foi proposto para encontrar o ponto de excitação de 

um elemento de uma antena reconfigurável na qual o lobo principal possua os menores 

lobos laterais. Em [49] e 

algoritmos ABC na otimização de antenas para aplicação em ide

radiofrequência. 
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No algoritmo ABC, uma fonte de alimento é escolhida por uma abelha seguidora 

associada àquela fonte de alimento, de acordo com 

"$ = 8%9%∑ 8%9a��a=1
 

é o valor da função de fitness da solução %, avaliada por sua própria 

abelha campeira e proporcional à quantidade de néctar dessa fonte de alimento na 

Consta na literatura um grande número de trabalhos relacionados à síntese e à 

otimização de parâmetros de estruturas de micro-ondas e antenas usando diferentes 

versões de algoritmos ABC. 

O fluxograma exibido na Figura 5.2 apresenta as etapas do algoritmo ABC 

implementado neste trabalho. 

tapas do algoritmo ABC implementado neste trabalho

, um algoritmo ABC foi proposto para encontrar o ponto de excitação de 

um elemento de uma antena reconfigurável na qual o lobo principal possua os menores 

e [50], resultados de simulações comprovaram a eficá

algoritmos ABC na otimização de antenas para aplicação em ide
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No algoritmo ABC, uma fonte de alimento é escolhida por uma abelha seguidora 

associada àquela fonte de alimento, de acordo com [120] 

(5.4) 

, avaliada por sua própria 

abelha campeira e proporcional à quantidade de néctar dessa fonte de alimento na 

Consta na literatura um grande número de trabalhos relacionados à síntese e à 

ondas e antenas usando diferentes 

O fluxograma exibido na Figura 5.2 apresenta as etapas do algoritmo ABC 

 

implementado neste trabalho. 

, um algoritmo ABC foi proposto para encontrar o ponto de excitação de 

um elemento de uma antena reconfigurável na qual o lobo principal possua os menores 

, resultados de simulações comprovaram a eficácia de 

algoritmos ABC na otimização de antenas para aplicação em identificação por 
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Em [51], um algoritmo ABC foi empregado na síntese de um arranjo de antenas, 

de modo que o espaçamento entre os elementos determinado pelo algoritmo, reduziu os 

níveis dos lóbulos laterais propagados pelo arranjo. Em [52], o algoritmo ABC foi 

avaliado em simulações como sendo eficiente e aplicável na solução de problemas de 

projetos de uma antena planar espiral. Os resultados teóricos obtidos foram expandidos 

e publicados em [53], tendo sido validados experimentalmente.  

 

5.4 Considerações Finais 

 

 Neste Capítulo, foram apresentadas considerações teóricas e aplicações em 

recentes trabalhos acadêmicos de várias ferramentas de inteligência computacional. 

Conforme apresentado os algoritmos genéticos, GA, os algoritmos PSO e os algoritmos 

ABC, de modo geral, tem mostrado resultados promissores em termos de robustez na 

descoberta de soluções, da velocidade no encontro dessa solução e precisão numérica, 

razões pelas quais foram as ferramentas escolhidas para a síntese e para a otimização 

das antenas propostas neste trabalho. 
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Capítulo 6 

Resultados 
 
 

6.1 Introdução 

 

Neste Capítulo são apresentados os diversos resultados de simulações 

computacionais, bem como os resultados experimentais obtidos neste trabalho. Os 

diferentes modelos de antenas para sistemas de banda ultra larga e sistemas de rádios 

cognitivos propostos foram projetados e testados no software HFSS sendo aqui 

apresentados os resultados de inúmeras simulações referentes às estruturas propostas.  

Ademais, a síntese e a otimização baseada em algoritmos de computação 

evolucionária e ferramentas inteligência de enxames também propostas neste trabalho 

serão detalhadamente descritas. Para validar os resultados obtidos nas simulações, 

parametrizações e nas otimizações, diversos protótipos de antenas foram fabricados e 

medidos em laboratórios, incluindo as antenas eletronicamente reconfiguráveis em 

frequência com diodos p-i-n de RF. 

 

6.2 Antena Reconfigurável UWB com Múltiplas Respostas com 

Larguras de Bandas Estreitas – Prova de Conceito 

 

A antena monopolo reconfigurável com patch em formato de anel circular, com 

plano de terra truncado e com fenda, slit, retangular proposta é apresentada na Figura 

6.1. As dimensões utilizadas no projeto são exibidas na Tabela 6.1. As chaves SW1 a 

SW6 tem 6,84 mm². Na situação em que nenhuma das chaves é habilitada, a antena 

apresenta resposta típica UWB, isto é, nenhum dos tocos metálicos de linha de 

transmissão exerce influência na resposta em frequência da antena, a qual pode ser 

utilizada na função de sensoriamento espectral em CRS. 

A reconfiguração da estrutura pode ser obtida pela conexão dos tocos metálicos 

parasitas dispostos próximos à linha de alimentação. Todos os resultados apresentados 



 

 

 

nesta seção foram publicados em 

medidos. 

 

                                         (a)    
Figura 6.1 – Layout da antena proposta: 

Tabela 6.

W W1 W2

40,0 20,0 30,0

L2 L3 L4

2,0 2,90 19,46

 

Esta conexão pode ser feita por diversas técnicas

chaveamento eletrônico. Entretanto, nesta etapa, uma prova de conceito da 

reconfiguração em frequência da antena foi implementada com base na inserção de 

metálicas condutoras, estreitas e de cobre

abertas ou fechadas, consequentemente,

transmissão, também de cobre,

quais alteram a resposta em frequência do dispositivo proposto.

A linha de alimentação apresenta largura W4 e comprimento L1. Cada um

várias combinações e estados possíveis para as chaves permite a operação de forma 

reconfigurável dentro da faixa de frequência proposta. Para este trabalho, foram 

escolhidas as configurações apresentadas na Tabela 

os protótipos das antenas

O substrato escolhido para fabricação desse
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nesta seção foram publicados em [5], excetuando-se os diagramas de irradiação 3D 

(a)                                 (b)                              (c) 
ntena proposta: (a) Vista superior (b) Vista lateral (c) 

 

Tabela 6.1 - Parâmetros de Projeto (mm) 

W2 W3 W4 W5 L 

30,0 22,75 2,36 19,0 40,0

L4 D1 D2 D3 h 

19,46 19,0 11,0 8,0 1,60

Esta conexão pode ser feita por diversas técnicas como, por exemplo, 

. Entretanto, nesta etapa, uma prova de conceito da 

reconfiguração em frequência da antena foi implementada com base na inserção de 

s, estreitas e de cobre, modelando o comportamento de chaves 

abertas ou fechadas, consequentemente, ativando tocos metálicos de linha de 

, também de cobre, dispostos nas proximidades da linha de alimentação, os 

quais alteram a resposta em frequência do dispositivo proposto. 

A linha de alimentação apresenta largura W4 e comprimento L1. Cada um

várias combinações e estados possíveis para as chaves permite a operação de forma 

reconfigurável dentro da faixa de frequência proposta. Para este trabalho, foram 

escolhidas as configurações apresentadas na Tabela 6.2. Na Figura 6.2, são

s construídas em cada uma das configurações propostas

para fabricação desses protótipos foi o FR4 epoxy
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se os diagramas de irradiação 3D 

 

 Vista inferior [5]. 

 L1 

40,0 20,07 

  

1,60  

, por exemplo, o 

. Entretanto, nesta etapa, uma prova de conceito da 

reconfiguração em frequência da antena foi implementada com base na inserção de fitas 

, modelando o comportamento de chaves 

ativando tocos metálicos de linha de 

dispostos nas proximidades da linha de alimentação, os 

A linha de alimentação apresenta largura W4 e comprimento L1. Cada uma das 

várias combinações e estados possíveis para as chaves permite a operação de forma 

reconfigurável dentro da faixa de frequência proposta. Para este trabalho, foram 

são apresentados 

configurações propostas.                          

epoxy, com dH = 4,4. 



 

 

 

 

Tabela 6.2 - Configurações da Antena Proposta 

Configuração 
I 
II 

III-A / III-B 
IV 
V 
VI SW2, SW4 e SW6 ativadas. Demais SW desabilitadas.

 

Figura 6.2 – Fotografia
 

As simulações computacionais do coeficiente de reflexão, 

diagrama de irradiação e ganho da antena foram desempenhadas com o 

Essas simulações foram realizadas

avançadas como a função 

Optimetrics do software HFSS

serão aplicadas em modelos de antena

As medidas elétricas do coeficiente de reflexão, 

da antena foram realizadas utilizando o analisador de rede vetorial 

Technologies, Modelo N5230A, conforme apresentado na Figura 6

I, da antena proposta, foi obtida resposta típica UWB, mesmo existind

próximos à sua linha de alimentação. Foi verificado coeficiente de reflexão,

S�� K	P10	dB para toda a banda de frequências de operação UWB, conforme exibido 

na Figura 6.4 [5]. O resultado da simulação com 

linha sólida. Já o resultado da medição realizada é repr
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Configurações da Antena Proposta – Estados das Chaves

SW1 / SW2 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6
Todas as chaves desabilitadas. 

Todas as chaves ativadas.  
SW1 e SW2 ativadas e todas as demais desabilitadas.
SW3 e SW4 ativadas e todas as demais desabilitadas.
SW5 e SW6 ativadas e todas as demais desabilitadas.

SW2, SW4 e SW6 ativadas. Demais SW desabilitadas.

Fotografias das antenas propostas. Configurações I até VI

As simulações computacionais do coeficiente de reflexão, S��

diagrama de irradiação e ganho da antena foram desempenhadas com o 

realizadas de forma tradicional, sem uso de

como a função de parametrização do software HFSS. As funções

software HFSS serão apresentadas mais adiante neste trabalho

modelos de antenas propostos e apresentados nas seções seguintes.

As medidas elétricas do coeficiente de reflexão, S��, e da resposta em frequência 

da antena foram realizadas utilizando o analisador de rede vetorial 

, Modelo N5230A, conforme apresentado na Figura 6.3. Na Configuração 

da antena proposta, foi obtida resposta típica UWB, mesmo existind

próximos à sua linha de alimentação. Foi verificado coeficiente de reflexão,

para toda a banda de frequências de operação UWB, conforme exibido 

O resultado da simulação com software HFSS é representado pela 

linha sólida. Já o resultado da medição realizada é representado pela linha pontilhada.

CAPÍTULO 6. RESULTADOS   

70 

Chaves 

SW1 / SW2 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 
Todas as chaves desabilitadas.  

SW1 e SW2 ativadas e todas as demais desabilitadas. 
SW3 e SW4 ativadas e todas as demais desabilitadas. 

ativadas e todas as demais desabilitadas. 
SW2, SW4 e SW6 ativadas. Demais SW desabilitadas. 

 
ões I até VI.  

��, bem como do 

diagrama de irradiação e ganho da antena foram desempenhadas com o software HFSS. 

tradicional, sem uso de funções mais 

funções do grupo 

neste trabalho, pois 

nas seções seguintes.  

, e da resposta em frequência 

da antena foram realizadas utilizando o analisador de rede vetorial Agilent 

Na Configuração 

da antena proposta, foi obtida resposta típica UWB, mesmo existindo parasitas 

próximos à sua linha de alimentação. Foi verificado coeficiente de reflexão,                     

para toda a banda de frequências de operação UWB, conforme exibido 

é representado pela 

esentado pela linha pontilhada. 



 

 

 

 

Figura 6.
 

Figura 6.4 – Coeficiente de reflexão, 

 

A partir da ativação ou da desativação das chaves SW1 a SW6, a estrutura 

passou a operar fora da resposta UWB e iniciou a reconfiguração pretendi

investigação. Conforme exibido na F

reconfigurável proposta neste trabalho foi capaz de cobrir toda banda de operação UWB

com bandas estreitas (NB). 

Na Configuração II, a antena apresentou resposta faixa estreita entre 6,4 GHz e 

6,8 GHz. Já na Configuração III

B, foi possível cobrir plenamente as bandas de 8,34 GHz a 9,29 GHz e, residualmente, 

atender à faixa de 3,5 GHz a 4,3 GHz, isto por que a resposta em frequência simulada 

foi satisfatória, mas os resultados medidos não se mostraram perfeitamente adequados.
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Figura 6.3 – Equipamento VNA N5230A. 

 
Coeficiente de reflexão, S�� (dB) em função da frequência (GHz)

 para a antena na Configuração I [5]. 

A partir da ativação ou da desativação das chaves SW1 a SW6, a estrutura 

passou a operar fora da resposta UWB e iniciou a reconfiguração pretendi

onforme exibido na Figura 6.5, é possível perceber que 

reconfigurável proposta neste trabalho foi capaz de cobrir toda banda de operação UWB

 

Na Configuração II, a antena apresentou resposta faixa estreita entre 6,4 GHz e 

iguração III, dividida em duas Configurações chamadas III

plenamente as bandas de 8,34 GHz a 9,29 GHz e, residualmente, 

atender à faixa de 3,5 GHz a 4,3 GHz, isto por que a resposta em frequência simulada 

s os resultados medidos não se mostraram perfeitamente adequados.
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(dB) em função da frequência (GHz) 

A partir da ativação ou da desativação das chaves SW1 a SW6, a estrutura 

passou a operar fora da resposta UWB e iniciou a reconfiguração pretendida nesta 

é possível perceber que a antena 

reconfigurável proposta neste trabalho foi capaz de cobrir toda banda de operação UWB 

Na Configuração II, a antena apresentou resposta faixa estreita entre 6,4 GHz e 

dividida em duas Configurações chamadas III-A e III-

plenamente as bandas de 8,34 GHz a 9,29 GHz e, residualmente, 

atender à faixa de 3,5 GHz a 4,3 GHz, isto por que a resposta em frequência simulada 

s os resultados medidos não se mostraram perfeitamente adequados. 



 

 

 

Figura 6.5 - Coeficiente de reflexão, 

 

Na Configuração IV, a banda entre 5,38 GHz e 6,22 GHz foi contemplada, 

sendo obtido um coeficiente de reflexão, 

plena transferência de energia 

Já nas Configurações V e VI, foram atendidas as faixas de 7,43 GHz a 7,8 GHz e 

9,32 GHz a 12 GHz, respectivamente. Em ambos os casos, o coeficiente de reflexão, 

S��, obtido nas simulações e nas medidas

Na Figura 6.6, são apresentados os diagramas de irradiação 2D simulados com o 

software HFSS, plotados n

simuladas neste trabalho. 

Para a Configuração I, foram plotados os diagramas 2D simulados com o 

software HFSS na frequência 5,8 GHz por se tratar da frequência central do padrão de 

redes WLAN sem fios IEEE 802.11. Para as demais configurações, os diagramas foram 

obtidos nas frequências de menor coeficiente de reflexão, 

de elevação xz (�=90º) e azimute

Observa-se que, em frequências mais baixas, os padrões de irradiação são 

praticamente bidirecionais e a antena tem um lobo principal na direç

exemplo, Configuração III; Freq. = 3,8 GHz). Nas frequências de 5,8 GHz 

(Configurações I e IV), os padrões de irradiação assemelham

dipolo, garantindo a aplicabilidade do modelo proposto em sistemas móveis como 

UWB e CRS. 
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Coeficiente de reflexão, S��, (dB) em função da frequência (GHz). 
Configurações II a VI [5]. 

Na Configuração IV, a banda entre 5,38 GHz e 6,22 GHz foi contemplada, 

sendo obtido um coeficiente de reflexão, S��, simulado próximo a -30 dB, que significa 

plena transferência de energia para a antena e impedância próxima dos 50 

Já nas Configurações V e VI, foram atendidas as faixas de 7,43 GHz a 7,8 GHz e 

9,32 GHz a 12 GHz, respectivamente. Em ambos os casos, o coeficiente de reflexão, 

, obtido nas simulações e nas medidas realizadas foi menor que -20 dB.

, são apresentados os diagramas de irradiação 2D simulados com o 

na frequência central de cada uma das seis

Para a Configuração I, foram plotados os diagramas 2D simulados com o 

na frequência 5,8 GHz por se tratar da frequência central do padrão de 

redes WLAN sem fios IEEE 802.11. Para as demais configurações, os diagramas foram 

cias de menor coeficiente de reflexão, S��. São ilustrados os planos 

=90º) e azimute yz (�=0º). 

se que, em frequências mais baixas, os padrões de irradiação são 

praticamente bidirecionais e a antena tem um lobo principal na direção 

exemplo, Configuração III; Freq. = 3,8 GHz). Nas frequências de 5,8 GHz 

(Configurações I e IV), os padrões de irradiação assemelham-se ao de uma antena 

dipolo, garantindo a aplicabilidade do modelo proposto em sistemas móveis como 
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, (dB) em função da frequência (GHz).  

Na Configuração IV, a banda entre 5,38 GHz e 6,22 GHz foi contemplada, 

30 dB, que significa 

para a antena e impedância próxima dos 50 Ω desejados. 

Já nas Configurações V e VI, foram atendidas as faixas de 7,43 GHz a 7,8 GHz e 

9,32 GHz a 12 GHz, respectivamente. Em ambos os casos, o coeficiente de reflexão, 

20 dB. 

, são apresentados os diagramas de irradiação 2D simulados com o 

seis configurações 

Para a Configuração I, foram plotados os diagramas 2D simulados com o 

na frequência 5,8 GHz por se tratar da frequência central do padrão de 

redes WLAN sem fios IEEE 802.11. Para as demais configurações, os diagramas foram 

. São ilustrados os planos 

se que, em frequências mais baixas, os padrões de irradiação são 

ão broadside (por 

exemplo, Configuração III; Freq. = 3,8 GHz). Nas frequências de 5,8 GHz 

se ao de uma antena 

dipolo, garantindo a aplicabilidade do modelo proposto em sistemas móveis como 



 

 

 

Figura 6.6 - Diagramas de irradiação simulados
 

Aumentando o valor da frequência acima de 5,8 GHz, modos de ordem 

superiores são propagados e os diagramas de irradiação se tornam mais direcionais 

(Configuração VI; Freq. = 10,4 GHz), com deformações que resultam em inclinações do 

feixe principal longe da direção 

Configuração V; Freq. = 7,5 GHz) além de níveis de irradiação relativamente mais 

baixos em comparação com outras frequências.

Algumas medidas de diagrama de irradiação em escala de ganho 

realizadas com o equipamen

O sistema de coordenadas esféricas adotado pelo equipamento é ilustrado na Figura 6

O corte horizontal (cinza)

representa o plano de elevação, correspondendo aos planos 

respectivamente. A antena em teste permanece

Probe 1, enquanto a estrutura

plano de elevação, em relação ao eixo 

girada 360º pelo motor de azimute
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Diagramas de irradiação simulados no software HFSS. Configurações I a VI 

Aumentando o valor da frequência acima de 5,8 GHz, modos de ordem 

iores são propagados e os diagramas de irradiação se tornam mais direcionais 

(Configuração VI; Freq. = 10,4 GHz), com deformações que resultam em inclinações do 

feixe principal longe da direção broadside (Configuração II; Freq. = 6,5 GHz e 

Configuração V; Freq. = 7,5 GHz) além de níveis de irradiação relativamente mais 

baixos em comparação com outras frequências. 

gumas medidas de diagrama de irradiação em escala de ganho 

com o equipamento Satimo Starlab, conforme exibido na Figura 6

O sistema de coordenadas esféricas adotado pelo equipamento é ilustrado na Figura 6

) representa o plano de azimute e o corte vertical

ano de elevação, correspondendo aos planos xy (�=0º

antena em teste permaneceu fixa no centro do equipamento, ponto 

enquanto a estrutura do Starlab realizou movimentos do ponto 

em relação ao eixo x (� = +90º e -90º). Além disso, a antena 

girada 360º pelo motor de azimute, enquanto a estrutura do Starlab permanece
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Configurações I a VI [5]. 

Aumentando o valor da frequência acima de 5,8 GHz, modos de ordem 

iores são propagados e os diagramas de irradiação se tornam mais direcionais 

(Configuração VI; Freq. = 10,4 GHz), com deformações que resultam em inclinações do 

(Configuração II; Freq. = 6,5 GHz e 

Configuração V; Freq. = 7,5 GHz) além de níveis de irradiação relativamente mais 

gumas medidas de diagrama de irradiação em escala de ganho foram 

, conforme exibido na Figura 6.7.                     

O sistema de coordenadas esféricas adotado pelo equipamento é ilustrado na Figura 6.8. 

representa o plano de azimute e o corte vertical (roxo) 

=0º) e zy (�=90º), 

no centro do equipamento, ponto 

movimentos do ponto Zenith, no 

Além disso, a antena foi 

permaneceu fixa. 



 

 

 

Figura 6.7 - Setup das medidas de diagrama de irradiação
 

Figura 6.8 - Sistema de coordenadas esféricas do equipamento 

 

As medidas foram realizadas para valores fixos de frequências dentro da faixa de 

2,2 GHz a 14 GHz, pré-estabelecidos pela equipe da MVG

atendiam bem os objetivos deste 

faixa de UWB. Os diagramas de irradiação 2D medidos com o 

ganho, são exibidos na Figura 6
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das medidas de diagrama de irradiação no equipamento 

 

Sistema de coordenadas esféricas do equipamento Starlab

As medidas foram realizadas para valores fixos de frequências dentro da faixa de 

estabelecidos pela equipe da MVG®. Como estas medidas 

atendiam bem os objetivos deste trabalho, são exibidos os valores acima e abaixo da 

Os diagramas de irradiação 2D medidos com o Starlab

são exibidos na Figura 6.9 para o plano de elevação zy (�=90º), assim como na 
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quipamento Starlab. 

 

Starlab. 

As medidas foram realizadas para valores fixos de frequências dentro da faixa de 

. Como estas medidas 

são exibidos os valores acima e abaixo da 

Starlab, em escala de 

=90º), assim como na 



 

 

 

Figura 6.10 para o plano de azimute 

coordenadas do equipamento

frequências de 2,2 GHz, 4,1

 

Figura 6.9 - Diagramas de irradiação 2D
Plano de elevação 

 

Figura 6.10 - Diagramas de irradiação 2D medidos em escala de ganho (dB). 
Plano de azimute 

 

Dos resultados medidos apresentados, é possível perceber boa semelhança entre 

os diagramas de irradiação simulados 

medidos com o Starlab, sendo 
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para o plano de azimute xy (�=0º), levando em consideração o sistema de 

coordenadas do equipamento. Em ambos os casos, as medidas foram realizadas

,1 GHz, 5,1 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 12 GHz e 14 GHz.

Diagramas de irradiação 2D medidos em escala de ganho (dB).
Plano de elevação zy (�=90º). Antena reconfigurável Configuração I.

Diagramas de irradiação 2D medidos em escala de ganho (dB). 
Plano de azimute xy (�=0º). Antena reconfigurável Configuração I.

ultados medidos apresentados, é possível perceber boa semelhança entre 

os diagramas de irradiação simulados com o software HFSS em relação aos padrões 

sendo verificando, no plano vertical, comportamento similar ao 
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=0º), levando em consideração o sistema de 

as medidas foram realizadas para as 

GHz, 5,1 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 12 GHz e 14 GHz. 

 

medidos em escala de ganho (dB). 
=90º). Antena reconfigurável Configuração I. 

 
Diagramas de irradiação 2D medidos em escala de ganho (dB).  

=0º). Antena reconfigurável Configuração I. 

ultados medidos apresentados, é possível perceber boa semelhança entre 

em relação aos padrões 

comportamento similar ao 



 

 

 

padrão de irradiação de uma antena 

típico de uma antena omnidirecional

Entretanto, esses padrões 

(figure of eight) para frequências mais elevadas, acima de 

(�=90º). Já em termos de azimute (

mais baixas perdeu a característica similar ao padrão omnidirecional

a frequência de operação da antena 

Foram realizadas com o 

as frequências de 2,2 GHz e 12 GHz

campos total irradiado, �����	
de telas geradas pela interface visual

 

Figura 6.11 - Diagrama de irradiação 3D medido
Antena reconfigurável Configuração I. 

 
Os dados dessas medidas foram pós

computacional comercial INSIGH

de correntes eletromagnéticas na estrutura em teste, além de calcular os cam

próximos da antena a partir de dados de medidas de campos próximos ou distantes no 

Starlab. Esta ferramenta de pós

antenas teve sua eficácia comprovada em recentes trabalhos 

Vale mencionar que

software INSIGHT, torna-se

de medições da antena submetida aos testes.
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o de uma antena dipolo e, no plano de azimute, um comportamento 

omnidirecional, em especial, nas frequências abaixo de

Entretanto, esses padrões sofreram deformações do aspecto de um número oito 

) para frequências mais elevadas, acima de 7 GHz, no plano vertical 

=90º). Já em termos de azimute (�=0º), o comportamento obtido nas frequências 

a característica similar ao padrão omnidirecional, na medida em que 

ração da antena foi aumentada. 

com o Starlab medidas dos diagramas de irradiação 3D

de 2,2 GHz e 12 GHz, da antena na Configuração I. Os resultados 

����	 	���, apresentados nas Figuras 6.11 e 6.12 

de telas geradas pela interface visual do equipamento Starlab. 

 
Diagrama de irradiação 3D medido no equipamento Starlab. 
Antena reconfigurável Configuração I. Frequência 2,2 GHz. 

Os dados dessas medidas foram pós-processados com o auxílio da ferramenta 

INSIGHT, software capaz de calcular autênticas distribuições 

de correntes eletromagnéticas na estrutura em teste, além de calcular os cam

próximos da antena a partir de dados de medidas de campos próximos ou distantes no 

. Esta ferramenta de pós-processamento avançado para análise e diagnóstico de 

antenas teve sua eficácia comprovada em recentes trabalhos [59]-[60]. 

Vale mencionar que, dos resultados obtidos com a ferramenta computacional 

se possível elaborar um diagnóstico para melhorias do 

submetida aos testes. 
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um comportamento 

abaixo de 7 GHz. 

aspecto de um número oito 

no plano vertical 

=0º), o comportamento obtido nas frequências 

na medida em que 

medidas dos diagramas de irradiação 3D, para 

. Os resultados dos 

6.12 são capturas 

 �����		���.  
 

processados com o auxílio da ferramenta 

capaz de calcular autênticas distribuições 

de correntes eletromagnéticas na estrutura em teste, além de calcular os campos 

próximos da antena a partir de dados de medidas de campos próximos ou distantes no 

processamento avançado para análise e diagnóstico de 

ferramenta computacional 

possível elaborar um diagnóstico para melhorias do setup 



 

 

 

Figura 6.12 - Diagrama de irradiação 3D medido
Antena reconfigurável Configuração I. Frequência 12 GHz.

 

Com base nos dados medidos no 

under test) foi modelada e reconstruída pelo 

de processo utilizado pelo software INSIGHT

de diversos parâmetros como, por exemplo, 

superfície da estrutura reconstituída computacionalmente
 

Figura 6.13 - Fluxo de processo utilizado pelo 
 

A faixa de frequências considerada foi de 3,1 GHz a 10,6 GHz, para a antena 

UWB, Configuração I. Já as correntes eletromagnéticas foram determinadas para a 

frequência 6 GHz. Na Figura 6

superficial total na antena, 

das correntes. Correntes elétricas totais normalizadas em níveis mais baixos do que 

-15 dB, em relação ao pico, foram detectados no cabo de alimentação pelo 

INSIGHT. 
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Diagrama de irradiação 3D medido no equipamento Starlab.
Antena reconfigurável Configuração I. Frequência 12 GHz. 

Com base nos dados medidos no Starlab, a antena em teste, AUT (

) foi modelada e reconstruída pelo software. Na Figura 6.13, é exibido o fluxo 

software INSIGHT no modelamento da AUT e determinação 

de diversos parâmetros como, por exemplo, as correntes elétricas e magnéticas na

strutura reconstituída computacionalmente.  

 

Fluxo de processo utilizado pelo software INSIGHT

A faixa de frequências considerada foi de 3,1 GHz a 10,6 GHz, para a antena 

UWB, Configuração I. Já as correntes eletromagnéticas foram determinadas para a 

frequência 6 GHz. Na Figura 6.14, é exibido o resultado da densidade de corrente 

a antena, ����	���/��, onde as setas indicam as variações de fase 

Correntes elétricas totais normalizadas em níveis mais baixos do que 

15 dB, em relação ao pico, foram detectados no cabo de alimentação pelo 

CAPÍTULO 6. RESULTADOS   

77 

. E�yvzx	�dB�. 
 

, a antena em teste, AUT (antenna 

, é exibido o fluxo 

o modelamento da AUT e determinação 

elétricas e magnéticas na 

software INSIGHT. 

A faixa de frequências considerada foi de 3,1 GHz a 10,6 GHz, para a antena 

UWB, Configuração I. Já as correntes eletromagnéticas foram determinadas para a 

densidade de corrente 

, onde as setas indicam as variações de fase 

Correntes elétricas totais normalizadas em níveis mais baixos do que         

15 dB, em relação ao pico, foram detectados no cabo de alimentação pelo software 



 

 

 

 Figura 6.14 - Corrente elétrica total
Configuração I. Resultado do 

 
O resultado apresentado na Figura 6.14

AUT e o cabo de alimentação. Como melhoria, a ferramenta propõe um processo de 

filtragem espacial dos efeitos desse cabo, levando a zero os valores de corrente na sua 

região e melhorando a visualização dos resultados da antena reconfiguráv

Configuração I em análise. 

Na Figura 6.15, é exibido o resultado da etapa de filtragem espacial no cabo de 

alimentação utilizado no setup

 

Figura 6.15 - Corrente elétrica total
Configuração I. Resultado do 

 

Na Figura 6.16, são exibidos de forma conjunta os resultados da corrente elétrica 

total normalizada na antena, 

AUT, �����		���, fornecido pelo 

esféricas de referência desta análise também é apresentado.

Nas Figuras 6.17 e 6.18, são exibidos os resultados da diretividade da antena

reconfigurável, Configuração I, obtidos 

variações dos campos distante

e em função de variações do ângulo 
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Corrente elétrica total, ����	���/��. Antena reconfigurável na 
Configuração I. Resultado do software INSIGHT. 

apresentado na Figura 6.14 indica que existe uma i

AUT e o cabo de alimentação. Como melhoria, a ferramenta propõe um processo de 

filtragem espacial dos efeitos desse cabo, levando a zero os valores de corrente na sua 

região e melhorando a visualização dos resultados da antena reconfiguráv

I em análise.  

, é exibido o resultado da etapa de filtragem espacial no cabo de 

setup de medições. 

 

Corrente elétrica total, ����	���/��. Antena reconfigurável na 
Configuração I. Resultado do software INSIGHT após filtragem espacial.

, são exibidos de forma conjunta os resultados da corrente elétrica 

total normalizada na antena, ���� 	���/��, e o resultado do campo próximo 

fornecido pelo software INSIGHT. O sistema de coordenadas 

esféricas de referência desta análise também é apresentado. 

Nas Figuras 6.17 e 6.18, são exibidos os resultados da diretividade da antena

reconfigurável, Configuração I, obtidos com o software INSIGHT, em termos de

distantes, nos planos de azimute e de elevação, em decibéis (dB) 

e em função de variações do ângulo �, sendo �=0º e �=90º, respectivamente.
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. Antena reconfigurável na 

interação entre a 

AUT e o cabo de alimentação. Como melhoria, a ferramenta propõe um processo de 

filtragem espacial dos efeitos desse cabo, levando a zero os valores de corrente na sua 

região e melhorando a visualização dos resultados da antena reconfigurável, na 

, é exibido o resultado da etapa de filtragem espacial no cabo de 

. Antena reconfigurável na 
após filtragem espacial. 

, são exibidos de forma conjunta os resultados da corrente elétrica 

róximo 3D para a 

O sistema de coordenadas 

Nas Figuras 6.17 e 6.18, são exibidos os resultados da diretividade da antena 

, em termos de 

em decibéis (dB) 

=90º, respectivamente. 



 

 

 

 

Figura 6.16 - Corrente elétrica total
reconfigurável.

 
O pós-processamento dos dados

permitiu suprimir a influência dos campos e c

do Starlab na AUT. Assim, d

perceber diagramas mais regulares (linhas preta e vermelha) do que os obtidos 

previamente à filtragem espacial dos efeitos do cabo de 

rosa).  

Um desempenho aprimorado 

em relação à polarização cruzada

Figura 6.17 (linha vermelha).

ainda, um alinhamento melhorado em relação ao ângulo 

Figura 6.18 (linha preta). 

 

Figura 6.17 – Efeito da filtragem do 
(dB) em função do ângulo 
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Corrente elétrica total, ����	���/��	e �����	 	��� 3D
reconfigurável. Configuração I no software INSIGHT. 

processamento dos dados realizado pela ferramenta de software

permitiu suprimir a influência dos campos e correntes gerados na linha de alimentação 

na AUT. Assim, de acordo com os resultados apresentados

diagramas mais regulares (linhas preta e vermelha) do que os obtidos 

previamente à filtragem espacial dos efeitos do cabo de alimentação

Um desempenho aprimorado (em torno de -3 dB, na posição do ângulo 

em relação à polarização cruzada, também pode ser percebido, conforme exibido na 

vermelha). O processo de filtragem do software INSIGHT

ainda, um alinhamento melhorado em relação ao ângulo � = 0º, conforme exibido na 

Efeito da filtragem do software INSIGHT na medida da diretividade
em função do ângulo � (graus). Antena reconfigurável. Configuração I
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3D. Antena 

software INSIGHT 

orrentes gerados na linha de alimentação 

apresentados, foi possível 

diagramas mais regulares (linhas preta e vermelha) do que os obtidos 

 (linhas verde e 

do ângulo � = 0º), 

também pode ser percebido, conforme exibido na 

INSIGHT permitiu, 

0º, conforme exibido na 

 

iretividade da antena 
Antena reconfigurável. Configuração I. �=0º. 



 

 

 

Figura 6.18 – Efeito da filtragem do 
(dB) em função do ângulo 

 

 

6.3 Antena Reconfigurável UWB 

em 5,8 GHz – com Otimização com PSO

 

A segunda antena proposta neste trabalho possui capacidade de operação UWB e 

pode operar, de forma reconfigurável, em banda estreita em torno da frequência 

5,8 GHz. O layout escolhido para o projeto dessa antena reconfigurável também foi um 

monopolo com patch em formato de anel circular, com plano de terra truncado e com 

fenda, slit, retangular proposto em 

Entretanto, nas análises, ao invés de ativar os seis 

dispostos em torno da linha de alimentação, apenas os dois tocos de linha de 

transmissão desenhados no centro do projeto foram ativados e desativados, conforme 

fotografia da antena construída 

este projeto de antena foram 

As dimensões da antena, antes da etapa de otimização com algoritmo PSO, são 

as apresentadas na Tabela 

otimização, um protótipo da antena foi fabricado sob um substrato FR4 

dH = 4,4 e espessura de 1,58 mm.

funcionamento da antena foi o process

ferramenta computacional de inteligência de enxames, qual seja, o algoritmo de 

otimização por enxame de partículas (PSO), a qual foi introduzida nesta etapa

trabalho. 
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Efeito da filtragem do software INSIGHT na medida da diretividade
(dB) em função do ângulo � (graus). Antena reconfigurável. Configuração I

Antena Reconfigurável UWB e com Resposta Banda Estreita Única 

om Otimização com PSO – Prova de Conceito

A segunda antena proposta neste trabalho possui capacidade de operação UWB e 

pode operar, de forma reconfigurável, em banda estreita em torno da frequência 

escolhido para o projeto dessa antena reconfigurável também foi um 

em formato de anel circular, com plano de terra truncado e com 

, retangular proposto em [5], com algumas dimensões físicas modificadas.

Entretanto, nas análises, ao invés de ativar os seis tocos metálicos parasitas

dispostos em torno da linha de alimentação, apenas os dois tocos de linha de 

transmissão desenhados no centro do projeto foram ativados e desativados, conforme 

fotografia da antena construída apresentada na Figura 6.19. Os resultados 

ojeto de antena foram publicados em [6]. 

As dimensões da antena, antes da etapa de otimização com algoritmo PSO, são 

as apresentadas na Tabela 6.3. Para testes e validação dessa prova de conceito e da 

otimização, um protótipo da antena foi fabricado sob um substrato FR4 

= 4,4 e espessura de 1,58 mm. A justificativa para essa simplificação do 

funcionamento da antena foi o processo de melhoria do projeto com o uso de uma 

ferramenta computacional de inteligência de enxames, qual seja, o algoritmo de 

otimização por enxame de partículas (PSO), a qual foi introduzida nesta etapa
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iretividade da antena 
Antena reconfigurável. Configuração I. �=90º. 

da Estreita Única 

rova de Conceito 

A segunda antena proposta neste trabalho possui capacidade de operação UWB e 

pode operar, de forma reconfigurável, em banda estreita em torno da frequência            

escolhido para o projeto dessa antena reconfigurável também foi um 

em formato de anel circular, com plano de terra truncado e com 

, com algumas dimensões físicas modificadas. 

tocos metálicos parasitas 

dispostos em torno da linha de alimentação, apenas os dois tocos de linha de 

transmissão desenhados no centro do projeto foram ativados e desativados, conforme a 

Os resultados relativos a 

As dimensões da antena, antes da etapa de otimização com algoritmo PSO, são 

. Para testes e validação dessa prova de conceito e da 

otimização, um protótipo da antena foi fabricado sob um substrato FR4 epoxy, com      

A justificativa para essa simplificação do 

o de melhoria do projeto com o uso de uma 

ferramenta computacional de inteligência de enxames, qual seja, o algoritmo de 

otimização por enxame de partículas (PSO), a qual foi introduzida nesta etapa deste 



 

 

 

                                                 
Figura 6.19 - Fotografia do protótipo da antena reconfigurável 

(a) 

Tabela 6.3 - Parâmetros de 

antes da 

A B C

41,0 20,5 30,0

I J K

2,36 41,0 20,1

 

O processo de otimização proposto 

computacional, a qual requer a realização de simulações paramétricas no 

HFSS. O primeiro layout de antena proposto e apresentado anteriormente 

possui inúmeros cenários possíveis para simulações

otimização com PSO, dentre 

anteriormente apresentadas

Na simulação paramétrica

em seguida, são definidos os parâmetros do projeto que variam

parametrizar a geometria d

externo e interno do patch 

parametrizado no software 

A função Optimetrics

melhor variação do projeto entre as possíveis variações com base em um critério 

estabelecido pelo projetista, por exemplo, maior largura de band

apresentada na tela do software 

dentro do mesmo menu a função 
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      (a)                               (b)                                       
Fotografia do protótipo da antena reconfigurável com otimização com PSO

(a) Vista superior. (b) Vista inferior [6]. 
  

Parâmetros de projeto da antena reconfigurável 

antes da otimização com PSO (mm) 

C D E F G 

30,0 22,75 11,0 19,0 8,0

K L M N  

20,1 2,0 2,90 19,46  

O processo de otimização proposto consiste em uma análise numérica 

a qual requer a realização de simulações paramétricas no 

de antena proposto e apresentado anteriormente 

inúmeros cenários possíveis para simulações no software 

entre todos os cenários, foram escolhidas as seis c

anteriormente apresentadas. 

paramétrica com software HFSS, um modelo original é criado e,

em seguida, são definidos os parâmetros do projeto que variam. Por exemplo, é possível 

e uma antena em anel circular, testando valores para os raios 

 do modelo. Qualquer parâmetro de valor numérico pode 

software HFSS.  

Optimetrics do software HFSS é utilizada, permitindo determinar a 

melhor variação do projeto entre as possíveis variações com base em um critério 

estabelecido pelo projetista, por exemplo, maior largura de banda. Na Figura 6

software HFSS a função Optimetrics, sendo possível visualizar 

dentro do mesmo menu a função Parametrics empregada nesta etapa deste trabalho.
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(a)                               (b)                                        
otimização com PSO:  

reconfigurável  

 H 

8,0 19,0 

  

 

uma análise numérica 

a qual requer a realização de simulações paramétricas no software 

de antena proposto e apresentado anteriormente neste Capítulo 

 HFSS. Para a 

seis configurações 

, um modelo original é criado e, 

or exemplo, é possível 

em anel circular, testando valores para os raios 

modelo. Qualquer parâmetro de valor numérico pode ser 

é utilizada, permitindo determinar a 

melhor variação do projeto entre as possíveis variações com base em um critério 

Na Figura 6.20, é 

, sendo possível visualizar 

empregada nesta etapa deste trabalho. 
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Figura 6.20 - Função Optimetrics do software HFSS. 
 

Assim sendo, cada um dos seis cenários deveria ser submetido a simulações 

paramétricas no software HFSS, de modo a serem obtidos os dados para serem 

explorados pelo PSO, o qual por si só também representa um significativo custo 

computacional em suas análises numéricas. Na prática, realizar essas simulações 

paramétricas com múltiplos cenários para geração de um banco de dados significou um 

custo computacional muito elevado.  

Vale frisar que cada simulação paramétrica de cada cenário chegou a durar vinte 

horas ininterruptas no software HFSS. Por essa razão, processo de otimização do projeto 

da antena reconfigurável com seis cenários não foi levado à diante neste trabalho e o 

projeto de otimização com dois estados possíveis foi levado à diante. 

Deste modo, os testes dos protótipos construídos neste trabalho para essa nova 

prova de conceito da reconfiguração em frequência foram desempenhados com base na 

inserção de pequenos pedaços de fita metálica condutora de 2,0 mm x 3,12 mm. A 

otimização de parâmetros com a ferramenta PSO foi desempenhada para os seguintes 

cenários: Todas as duas chaves abertas, que implica em resposta UWB da antena, e as 

duas chaves fechadas significando resposta banda estreita, NB (narrow band) entre            

5,5 GHz e 5,6 GHz.  

Em cada um dos dois cenários propostos, foram coletados dados que formam um 

espaço de busca, o qual consiste no banco de dados a ser explorado pela ferramenta de 

otimização PSO. O algoritmo PSO foi implementado na plataforma Java e tinha 

múltiplos objetivos, tais como, melhoria da largura de banda (BW) assim como valores 



 

 

 

mais baixos do coeficiente de reflexão

frequência em torno da frequência central 5,8 GHz.

O algoritmo implementado neste trabalho 

busca pelos melhores resultados em BW em função da variação das dimensões 

do slit e do plano de terra da antena, parâmetros fundamentais no ajuste do casamento 

de impedâncias entre a linha de alimentação e o

O espaço de busca foi construído com base no armazenamento das respostas 

obtidas nas simulações paramétricas do coeficiente de reflexão

da antena, desempenhadas com o 

de busca construído para ser explorad

 

Figura 6.21 - Exemplo

Observando o modelo de espaço de busca apresentado, é possível notar que 

existem intervalos entre os resultados obtidos com o 

explorados por aquela ferramenta. Tomando como exemplo as duas primeiras linhas da 

referida tabela de espaço de busca

truncado � e 3, assim como a distância correspondente à altura do plano de terra, 

variadas.  

A função objetivo do algoritmo PSO 

melhores valores para BW e 

meio de interpolações entre os valores fixados no espaço de busca. Neste sentido, é 

possível perceber no exemplo que, variando 0,11 mm do parâmetro 

mudança significativa na BW (redução de 20 MHz) e no 
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mais baixos do coeficiente de reflexão, S�� K P10	dB, da antena e resposta em 

frequência em torno da frequência central 5,8 GHz. 

implementado neste trabalho realiza uma procura em seu espaço de 

busca pelos melhores resultados em BW em função da variação das dimensões 

e do plano de terra da antena, parâmetros fundamentais no ajuste do casamento 

de impedâncias entre a linha de alimentação e o patch condutor.  

O espaço de busca foi construído com base no armazenamento das respostas 

obtidas nas simulações paramétricas do coeficiente de reflexão, S��, e largura de banda 

da antena, desempenhadas com o software HFSS. Um exemplo de um 

para ser explorado por um PSO é apresentado na Figura 6

 

Exemplo de espaço de busca a ser explorado por um algoritmo PSO.
 

Observando o modelo de espaço de busca apresentado, é possível notar que 

entre os resultados obtidos com o software HFSS

explorados por aquela ferramenta. Tomando como exemplo as duas primeiras linhas da 

referida tabela de espaço de busca. Nelas, a largura e a altura do slit do plano de terra 

, assim como a distância correspondente à altura do plano de terra, 

objetivo do algoritmo PSO implementado tem como foco a busca dos 

BW e ���. Essa função é capaz de buscar valore

rpolações entre os valores fixados no espaço de busca. Neste sentido, é 

possível perceber no exemplo que, variando 0,11 mm do parâmetro 

mudança significativa na BW (redução de 20 MHz) e no ��� (melhora de 1,68 dB).
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da antena e resposta em 

realiza uma procura em seu espaço de 

busca pelos melhores resultados em BW em função da variação das dimensões �, 3 e � 

e do plano de terra da antena, parâmetros fundamentais no ajuste do casamento 

O espaço de busca foi construído com base no armazenamento das respostas 

e largura de banda 

 pequeno espaço 

PSO é apresentado na Figura 6.21.  

spaço de busca a ser explorado por um algoritmo PSO. 

Observando o modelo de espaço de busca apresentado, é possível notar que 

HFSS que não são 

explorados por aquela ferramenta. Tomando como exemplo as duas primeiras linhas da 

do plano de terra 

, assim como a distância correspondente à altura do plano de terra, �, são 

foco a busca dos 

paz de buscar valores ótimos, por 

rpolações entre os valores fixados no espaço de busca. Neste sentido, é 

possível perceber no exemplo que, variando 0,11 mm do parâmetro �, houve uma 

(melhora de 1,68 dB). 
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O número de iterações, os limites do espaço de busca, o tamanho da população e 

a alteração dos valores dos parâmetros inerentes dos algoritmos afetam diretamente o 

valor qualitativo das soluções obtidas e, de um modo geral, um algoritmo como o PSO 

tem a tendência de levar as soluções para regiões próximas a um ótimo global. Assim, 

sendo os resultados obtidos podem ser melhorados (ou piorados) modificando-se os 

parâmetros de ajuste das ferramentas. Os parâmetros de análises numéricas com PSO 

neste trabalho foram ajustados de modo a buscar as soluções mais próximas do ótimo 

global dentro do espaço de busca construído. 

Em um algoritmo PSO, o fluxo de informações entre suas partículas é dado por 

uma topologia de vizinhança adotada. Diferenças estruturais nessa topologia acarretam 

em comportamentos distintos nas partículas. Assim sendo, por consequência, uma 

exploração mais eficiente do espaço de busca pode ocorrer por meio da escolha da 

topologia mais adequada ao problema em questão. Nesta etapa, foi empregado um 

enxame com 50 partículas, com uma topologia de vizinhança global, cuja característica 

fundamental é uma troca simultânea de informações, tais como velocidade e posição, 

entre as partículas do enxame. 

Na topologia global, todos os elementos populacionais são levados em 

consideração, sejam próximos ou distantes entre si. Nela, todas as partículas possuem 

comunicação direta e são implementadas com vizinhança direta, ou seja, não dependem 

de suas vizinhas mais próximas para receber informação de outras partículas como nos 

casos das demais topologias de vizinhança existentes como vizinhança local e Von 

Neumann.  

Na Figura 6.22, é exibido um modelo de topologia de vizinhança do PSO [37]. A 

topologia de vizinhança global foi adotada neste trabalho pela aplicabilidade no 

problema em questão, assim como pelo fato do modelo já ter sido testado em recentes 

trabalhos relativos ao tema de pesquisa [37], [46]. Os coeficientes utilizados foram 

respectivamente: 2,8 para a confiança social da partícula, 0,45 para a confiança 

individual da partícula e 0,45 para o peso da inércia [6]. 

A ferramenta PSO foi implementada neste trabalho para realizar uma busca 

populacional em todo o espaço de busca construído, de modo a encontrar os melhores 

valores de �, 3 e � que correspondam aos mínimos de ��� (quanto menor melhor) e 

garantir a BW de, no mínimo, 100 MHz para a faixa de frequência proposta.  

 

 



 

 

 

 

Figura 6.22 
 

Após as primeiras iterações efetuadas, o PSO construído em ambiente 

IDE, na plataforma Java, encontrou 

serem o valore ótimo globa

como: � = 2,346 mm; 3 

numérica, na qual várias iterações 

precisão de três casas decimais, para os parâmetros de otimização da antena fornecidos 

pelo algoritmo PSO foram:

Desta forma, novas simulações da antena foram realizadas com 

software HFSS sendo empregados os resultados obtidos com PSO. Para as simulações, 

foram adotadas as três casas decimais mencionadas acima. Entretanto, 

antena otimizada com PSO

� = 2,36 mm; 3 = 2,88 mm e 

As medidas elétricas do coeficiente de reflexão

utilizando o analisador vetorial de rede

Resultados de S�� (dB) em função da frequência (GHz) 

e são resumidamente descritos na Tabela 6.4.

Na Configuração K1/K2 ligadas, 

contemplada, sendo obtido

que significa boa transferência de energia para a antena e 

impedâncias, com VSWR < 2. Ademais, foi observada uma BW maior na antena 

otimizada com PSO, quando comparado

HFSS, atendendo aos objetiv

BW a antena com auxílio da ferramenta computacional PSO.
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 - Modelo de topologia de vizinhança global [37].

iterações efetuadas, o PSO construído em ambiente 

, encontrou no espaço de busca duas respostas

valore ótimo global: � = 2,359 mm; 3 = 2,878 mm e � = 19,1

 = 2,855 mm e � = 19,264 mm. Após mais uma análise 

iterações foram efetuadas, os valores de interpolações, com 

precisão de três casas decimais, para os parâmetros de otimização da antena fornecidos 

pelo algoritmo PSO foram: � = 2,356 mm; 3 = 2,875 mm e � = 19,149 

Desta forma, novas simulações da antena foram realizadas com 

sendo empregados os resultados obtidos com PSO. Para as simulações, 

casas decimais mencionadas acima. Entretanto, 

com PSO foi construído com base nas seguintes dimensões:

2,88 mm e � = 19,15 mm.  

As medidas elétricas do coeficiente de reflexão, S��, e da BW foram realizadas 

utilizando o analisador vetorial de redes Agilent Technologies, Model

) em função da frequência (GHz) são apresentados na Figura 6.2

e são resumidamente descritos na Tabela 6.4. 

K1/K2 ligadas, a banda entre 5,5 GHz e 6,

o um coeficiente de reflexão, S��, medido próxim

transferência de energia para a antena e bom casamento de 

s, com VSWR < 2. Ademais, foi observada uma BW maior na antena 

quando comparados os resultados simulados com o 

, atendendo aos objetivos pretendidos neste trabalho em relação à melhorias na 

BW a antena com auxílio da ferramenta computacional PSO. 
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. 

iterações efetuadas, o PSO construído em ambiente NetBeans 

respostas candidatas a 

19,147 mm, assim 

. Após mais uma análise 

, os valores de interpolações, com 

precisão de três casas decimais, para os parâmetros de otimização da antena fornecidos 

 mm. 

Desta forma, novas simulações da antena foram realizadas com o auxílio do 

sendo empregados os resultados obtidos com PSO. Para as simulações, 

casas decimais mencionadas acima. Entretanto, um protótipo da 

com base nas seguintes dimensões:                           

foram realizadas 

Modelo N5230A. Os 

são apresentados na Figura 6.23 

GHz e 6,5 GHz foi 

próximo a -22 dB, 

bom casamento de 

s, com VSWR < 2. Ademais, foi observada uma BW maior na antena 

os resultados simulados com o software 

os pretendidos neste trabalho em relação à melhorias na 



 

 

 

Figura 6.23 – Coeficiente de reflexão, 

 

Tabela 6.4 - Resultados 

 da antena reconfigurável otimiza

Parâmetro 

BW (MHz) 

Frequência Central 

BW% 

Aumento  
percentual da BW  

 

De acordo com o constante na Tabela 6.

antena otimizada é 17% superior àquela sem otimização, em se tratando de resultados 

simulados. Já em relação aos resultados medidos, a antena 

apresentou BW 37% superior à apresentada pela antena sem otimização.

 A medida de diagrama de irradiação 

realizada com o equipamento

demonstrado na seção ante

com as chaves K1 e K2 ativadas, ou seja, com resposta em frequência NB em 5,8 GHz.

Na Figura 6.24, são exibidos os resultados dos diagramas de irradiação medidos 

em escala de ganho (dB) nas frequên
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Coeficiente de reflexão, S�� (dB) em função da frequência (GHz) para a Antena 
otimizada com PSO. K1/K2 ligadas. 

Resultados simulados e resultados experimentais

antena reconfigurável otimizada com PSO 

Simulado 
Simulado 

Com otimização 
PSO 

Medido 
Com otimização

650 790 

5,78 5,87 

11,24 13,45 

- 17,72 

De acordo com o constante na Tabela 6.4, na frequência de 5,8 GHz a BW da 

antena otimizada é 17% superior àquela sem otimização, em se tratando de resultados 

simulados. Já em relação aos resultados medidos, a antena otimizada com PSO 

apresentou BW 37% superior à apresentada pela antena sem otimização.

A medida de diagrama de irradiação 2D da antena otimizada com PSO foi 

realizada com o equipamento Satimo Starlab. O setup de medidas é o mesmo 

demonstrado na seção anterior. Entretanto, o protótipo testado corresponde à antena 

com as chaves K1 e K2 ativadas, ou seja, com resposta em frequência NB em 5,8 GHz.

, são exibidos os resultados dos diagramas de irradiação medidos 

em escala de ganho (dB) nas frequências de 5,1 GHz e 6 GHz, para o plano de elevação 
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em função da frequência (GHz) para a Antena 

e resultados experimentais 

Medido  
Com otimização 

PSO 

1043 

5,97 

17,45 

37,68 

, na frequência de 5,8 GHz a BW da 

antena otimizada é 17% superior àquela sem otimização, em se tratando de resultados 

otimizada com PSO 

apresentou BW 37% superior à apresentada pela antena sem otimização. 

da antena otimizada com PSO foi 

de medidas é o mesmo 

rior. Entretanto, o protótipo testado corresponde à antena 

com as chaves K1 e K2 ativadas, ou seja, com resposta em frequência NB em 5,8 GHz. 

, são exibidos os resultados dos diagramas de irradiação medidos 

lano de elevação 



 

 

 

zy (�=90º) no Starlab, da 

K1/K2 ligadas. Já na Figura 6

irradiação medidos da mesma antena, levando 

xy (�=0º) no Starlab. 

 

Figura 6.24 – Diagramas de irradiação
Plano de elevação zy (�=90º)

 

Figura 6.25 – Diagramas 
Plano de azimute xy (�=0º)

 

Os resultados medidos 

5,1 GHz e 6 GHz, os diagramas de i

reconfigurável otimizada com PSO

irradiação de uma antena dipolo
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, da antena reconfigurável otimizada com PSO 

as. Já na Figura 6.25, são exibidos os resultados dos diagramas de 

irradiação medidos da mesma antena, levando em consideração o plano de 

iagramas de irradiação 2D medidos em escala de ganho (dB). 
=90º). Antena reconfigurável otimizada com PSO. 

iagramas de irradiação 2D medidos escala de ganho (dB).
=0º). Antena reconfigurável otimizada com PSO. K1/K2 ligadas.

Os resultados medidos no Starlab demonstraram que, entre as frequências 

os diagramas de irradiação no plano de elevação da 

reconfigurável otimizada com PSO possuem características similares às do padrão de 

antena dipolo. Já no plano de azimute, as respostas obtidas nas 
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 na configuração 

, são exibidos os resultados dos diagramas de 

lano de azimute      

 

em escala de ganho (dB).  
 K1/K2 ligadas. 

 

escala de ganho (dB). 
K1/K2 ligadas. 

entre as frequências                  

rradiação no plano de elevação da antena 

possuem características similares às do padrão de 

. Já no plano de azimute, as respostas obtidas nas 
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medições das antenas propostas neste trabalho são típicas de uma antena 

omnidirecional. Esses resultados forma medidos para valores próximos da frequência de 

5,8 GHz e comprovam que a antena possui padrões de irradiação adequados para a faixa 

de operação pretendida neste trabalho. 

 

6.4 Antena CPW UWB: Com Otimização com GA 

 

A terceira antena proposta neste trabalho possui capacidade de operação UWB e 

é proposta para sensoriamento espectral em CRS. Diferente das antenas monopolo em 

anel circular UWB anteriormente apresentadas, as quais foram alimentadas por linha de 

microfita e possuem um plano de terra na face inferior do substrato dielétrico, esta nova 

antena possui alimentação por guia de onda coplanar (CPW), isto é, o seu layout é mais 

simples por ser uniplanar, pois o elemento irradiante e plano de terra estão ambos num 

mesmo lado do substrato. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos do plano de terra CPW, uma nova 

geometria é proposta neste trabalho, a qual consiste na sobreposição de um retângulo e 

uma metade de uma elipse. Além disso, próximo ao ponto de alimentação do anel 

circular, uma fenda slit retangular também é proposta.  

Os resultados apresentados nesta seção, dentre eles os publicados em [8], 

demonstram que tanto esse slit quanto a separação entre a linha de alimentação e os dois 

lados do plano de terra CPW podem melhorar no desempenho em BW e casamento de 

impedâncias, sem degradar o desempenho da estrutura em termos de coeficiente de 

reflexão, S��, e padrões de irradiação.  

Na Figura 6.26, é ilustrado o layout da antena CPW com patch em anel circular 

e plano de terra modificado proposta. As dimensões exibidas no layout são 

apresentadas, de forma resumida, na Tabela 6.5. É importante salientar que o desenho 

da antena apresentado é simétrico em ambos os lados do plano de terra CPW em relação 

à linha de alimentação. Com base nessas dimensões iniciais, simulações convencionais 

com o software HFSS foram realizadas e um protótipo da antena sem otimizações foi 

fabricado para validação do modelo proposto. Para tanto, foi utilizado um substrato de 

alta qualidade e para altas frequências, fabricado pela Rogers, modelo RO4003C®, com 

dH = 3,38, espessura de 1,58 mm e tangente de perda, 9`ab = 0,005 [61]. 



 

 

 

Figura 6
 

Tabela 6.5 -

Raio principal 

da elipse 

Razão da 

elipse

18,9 1,9

�� ��
38,0 17,55

 

As dimensões iniciais do plano de terra em 

elemento irradiante da antena foram verificadas por simulações paramétricas com o 

software HFSS, as quais exploraram intervalos possíveis para os parâmetros 

L� da antena, visando encontrar os melhores valores do coeficiente de reflexão, 

S�� K P10	dB, além da mais ampla BW dentro da faixa de 2

nas simulações, que contempl

proposta possui dimensões inferiores a de antenas recentemente propostas para 

sensoriamento espectral em CRS como a proposta em 

Simulações paramétricas no 

dinâmica das dimensões do projeto em teste, de modo que várias possibilidades de 

valores para determinadas dimensões da antena puderam ser exaustivamente tes

No caso específico deste modelo proposto neste trabalho, conforme demonstrado na 

Figura 6.27, as simulações paramétricas no 

computacional, pelo fato de terem sido testas as combinações das variações de três 

parâmetros distintos da antena CPW proposta. A duração das simulações paramétricas 

no software HFSS foi superior a vinte e seis horas ininterruptas.
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Figura 6.26 - Antena CPW UWB proposta [8]. 

- Parâmetros de Projeto da Antena CPW (mm

Razão da 

elipse �� �� ��� �
1,9 50,0 24,77 24,45 24,0

� �� �� ��� �
17,55 2,0 3,88 2,9 4,5

As dimensões iniciais do plano de terra em relação à linha de alimentação e do 

elemento irradiante da antena foram verificadas por simulações paramétricas com o 

, as quais exploraram intervalos possíveis para os parâmetros 

da antena, visando encontrar os melhores valores do coeficiente de reflexão, 

, além da mais ampla BW dentro da faixa de 2 GHz a 12 

nas simulações, que contempla os sistemas UWB. Vale mencionar que esta geometria 

proposta possui dimensões inferiores a de antenas recentemente propostas para 

sensoriamento espectral em CRS como a proposta em [122]. 

Simulações paramétricas no software HFSS foram realizadas para verificação 

dinâmica das dimensões do projeto em teste, de modo que várias possibilidades de 

valores para determinadas dimensões da antena puderam ser exaustivamente tes

No caso específico deste modelo proposto neste trabalho, conforme demonstrado na 

, as simulações paramétricas no software HFSS exigiram um grande esforço 

computacional, pelo fato de terem sido testas as combinações das variações de três 

arâmetros distintos da antena CPW proposta. A duração das simulações paramétricas 

foi superior a vinte e seis horas ininterruptas. 
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mm) 

�� �� 

24,0 9,2 

�� �� 

4,5 0,9 

relação à linha de alimentação e do 

elemento irradiante da antena foram verificadas por simulações paramétricas com o 

, as quais exploraram intervalos possíveis para os parâmetros Ww�, R; e 

da antena, visando encontrar os melhores valores do coeficiente de reflexão, 

GHz a 12 GHz adotada 

a os sistemas UWB. Vale mencionar que esta geometria 

proposta possui dimensões inferiores a de antenas recentemente propostas para 

foram realizadas para verificação 

dinâmica das dimensões do projeto em teste, de modo que várias possibilidades de 

valores para determinadas dimensões da antena puderam ser exaustivamente testados. 

No caso específico deste modelo proposto neste trabalho, conforme demonstrado na 

exigiram um grande esforço 

computacional, pelo fato de terem sido testas as combinações das variações de três 

arâmetros distintos da antena CPW proposta. A duração das simulações paramétricas 
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Figura 6.27 - Tela do software HFSS: Simulações paramétricas da antena CPW.  
 

Mesmo o período de simulações paramétricas no software HFSS tendo exigido 

mais esforço computacional do que o apresentado no modelo proposto na seção anterior 

(antena reconfigurável, otimizada com PSO), cumpre mencionar que este esforço inclui 

tanto as análises numéricas dos campos eletromagnéticos do software HFSS, quanto as 

heurísticas do algoritmo genético utilizado. Ademais, outra vantagem deste modelo é 

que não foi necessário implementação computacional do GA, o qual já é uma rotina 

disponível no software HFSS e pronta para uso. 

Os resultados dos coeficientes de reflexão, S��, obtidos para cada um dos 

cenários simulados parametricamente foram agrupados num arquivo “.txt” e foram 

analisados em uma rotina construída em linguagem MATLAB R2010, de modo a 

classificar o melhor cenário simulado dentre todos os mais de cento e setenta testados. 

As dimensões dos parâmetros da antena apontadas na parametrização com o 

software HFSS como o melhor cenário foram: Ww� = 2,802 mm, R; = 4,012 mm e   

L� =	0,998 mm. Terminadas as parametrizações com o software HFSS, foi dado início à 

etapa de otimização com GA no software HFSS. Ainda no menu da função Optimetrics, 

é possível selecionar a função Optimization e, dentre as operações disponíveis, escolher 

a otimização com GA.  

Na Figura 6.28, é exibida uma tela obtida do software HFSS, na qual são 

exibidos os parâmetros do GA empregado neste trabalho, cujo objetivo escolhido foi a 

exploração de intervalos possíveis para os parâmetros Ww�, R; e L� da antena, visando 

encontrar, com intermédio da ferramenta de computação evolucionária, os melhores 

valores do coeficiente de reflexão, S�� < −10	dB, além da mais ampla BW dentro da 

faixa de 2 GHz a 12 GHz. 
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Figura 6.28 - Tela do software HFSS: parâmetros do GA deste trabalho. 
 

O número máximo de gerações escolhido foi 300. O tempo máximo de 

processamento de um dia foi adotado. Esses dois parâmetros são os critérios de parada 

(stopping criteria) do algoritmo. O número de indivíduos da primeira geração, o 

número de crianças e o número de indivíduos aptos a acasalar foram ajustados em 30. A 

estratégia de seleção proporcional, ou seleção por roleta (roullete selection), foi 

selecionada. 

Dentre os mais importantes critérios de evolução de um GA disponíveis no 

menu de opções avançadas (advanced genetic algorithm optimizer options) do software 

HFSS estão a taxa de cruzamento e o mecanismo de mutação. No caso deste trabalho, 

dentre os tipos de seleção existentes no software HFSS (crossover setup: simulated 

binary crossover ou uniform ou one point ou two points) foi selecionado o cruzamento 

tipo binário.  

Ademais, dentre os tipos de mutação existentes no software HFSS (mutation 

setup: mutation type: polynomial mutation ou uniform distribution ou gauss uniform 

distribution) foi selecionada a mutação polimonial, com desvio padrão 0,05 e 

probabilidade de mutação do indivíduo 1,0. O valor da fronteira de Pareto foi definido 

em 10, isto é o número de melhores indivíduos a serem mantidos para as gerações 

futuras, identificados em relação à função custo do algoritmo foi ajustado em 10. 

No GA do software HFSS utilizado neste trabalho, uma busca populacional 

robusta foi desempenhada de modo a simular o processo de seleção natural, onde as 
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soluções ótimas são amplamente independentes das condições iniciais e estão próximas 

de um ponto ótimo global. É possível terminar a rotina de otimização quando a variação 

média na disseminação da solução Pareto é consideravelmente menor do que se o 

número máximo de gerações foi alcançado [8]. 

Na Figura 6.29, é apresentado um resultado gráfico dos coeficientes de reflexão, 

S��, obtidos para todos dos cenários simulados com o software HFSS na otimização da 

antena CPW UWB com GA.  

 

 

Figura 6.29 – Melhores resultados dos coeficientes de reflexão, S�� (dB).  
Análise paramétrica como o software HFSS. 

 

De acordo com o exibido na Figura 6.29, os melhores resultados, em termos de 

BW e de coeficiente de reflexão, S�� < - 10 dB, foram obtidos para as dimensões dos 

parâmetros Ww�, R; e L� da antena apresentados na legenda, ou seja, levado em 

consideração a variação mínima dessas dimensões, é possível perceber no gráfico a 

influência na resposta em frequência da estrutura. 

Na Figura 6.30, é demonstrado que a otimização com GA no software HFSS 

exigiu menor esforço computacional quando comparada com as simulações 

paramétricas no software HFSS para a mesma antena CPW proposta. Neste caso, a 

duração das simulações foi de, aproximadamente, oito horas ininterruptas. 

Os resultados do coeficiente de reflexão, S��, obtidos da otimização com GA da 

antena CPW foram agrupados num arquivo “.txt” e analisados computacionalmente 

para classificar os melhores dentre todos cenários testados. As dimensões otimizadas 

dos parâmetros da antena foram: Ww� = 2,833 mm, R; = 3,769 mm e L� = 	1,029 mm. 



 

 

 

 

Figura 6.30 - Tela do 
 

Para validação do método

consideração as dimensões otimizadas com o GA, um novo protótipo da antena UWB 

CPW foi fabricado em substrato

do protótipo fabricado é apresentad

 

Figura 6.31 – Protótipo d
 

As dimensões utilizadas para a fabricação dos protótipos propostos neste 

trabalho, bem como as dimensões obtidas nas simulações paramétricas com o 

HFSS são resumidas na Tabela 

S��, foram realizadas utilizando o analisador vetorial de rede

modelo ZVB-14, ilustrado na Figura 6
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Tela do software HFSS: Otimização com GA da antena CPW. 

Para validação do método e do modelo proposto neste trabalho

consideração as dimensões otimizadas com o GA, um novo protótipo da antena UWB 

CPW foi fabricado em substrato de alta qualidade Rogers RO4003C®. Uma fotografi

apresentada na Figura 6.31. 

 

Protótipo de antena CPW otimizada com GA fabricado

As dimensões utilizadas para a fabricação dos protótipos propostos neste 

trabalho, bem como as dimensões obtidas nas simulações paramétricas com o 

são resumidas na Tabela 6.6 [8]. As medidas elétricas do coeficiente de reflexão

foram realizadas utilizando o analisador vetorial de redes Rohde

14, ilustrado na Figura 6.32.  
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com GA da antena CPW.  

e do modelo proposto neste trabalho, levando em 

consideração as dimensões otimizadas com o GA, um novo protótipo da antena UWB 

. Uma fotografia 

fabricado. 

As dimensões utilizadas para a fabricação dos protótipos propostos neste 

trabalho, bem como as dimensões obtidas nas simulações paramétricas com o software 

As medidas elétricas do coeficiente de reflexão, 

Rohde & Schwarz, 



 

 

 

 

Figura 6.32 - Analisador 
 

Tabela 6.6 -

com Parametrização e Otimização com GA do 

Simulações Paramétricas

Otimização com GA

 

Na Figura 6.33, são apresentados os resultados do coeficiente de reflexão, 

(dB) em função da frequência (GHz) das antenas CPW obtidos nas simulações, 

parametrizações e otimização com GA realizadas com o 

 

Figura 6.33 - Comparação dos r
da frequência (GHz) das antenas CPW 
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Analisador vetorial Rohde & Schwarz, modelo ZVB

- Parâmetros de fabricação das Antenas CPW 

com Parametrização e Otimização com GA do software HFSS 

 ��� �� �� 

Simulações Paramétricas 2,80 4,0 1,1 

Otimização com GA 2,83 3,77 1,03

Na Figura 6.33, são apresentados os resultados do coeficiente de reflexão, 

(dB) em função da frequência (GHz) das antenas CPW obtidos nas simulações, 

parametrizações e otimização com GA realizadas com o software HFSS. 

Comparação dos resultados medidos e simulados do S�� em função
da frequência (GHz) das antenas CPW [8]. 
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, modelo ZVB-14.  

CPW  

software HFSS (mm) 

 

 

,03 

Na Figura 6.33, são apresentados os resultados do coeficiente de reflexão, S�� 

(dB) em função da frequência (GHz) das antenas CPW obtidos nas simulações, 

HFSS.  

 

em função 



 

 

 

Para fins de validação, esses resultados exibidos na Figura 6.3

com os resultados experimentais obtidos nas medidas do

dos protótipos das antenas CPW fabricadas neste trabalho. 

das simulações com o software 

ou BW% de 122,58 (de 2,88 GHz 

125,86 (de 2,73 GHz a 12 GHz

otimização com aquela que passou por simulações 

Já em relação aos resultados simulados da otimização com GA realizada com o 

software HFSS, a razão da BW foi aumentada pa

130,58 (de 2,52 GHz a 12 GHz)

CPW sem otimização realizada

experimentais que apresentaram boa concordância entre si

As medidas de diagrama de irradiação 

em câmara anecóica de campo distante,

azimute,	�=0º, sendo o setup

receptor de medidas PNA

coaxiais, conexões e de antenas corn

 

Figura 6.34 - Setup da
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Para fins de validação, esses resultados exibidos na Figura 6.33 

com os resultados experimentais obtidos nas medidas do coeficiente de reflexão,

s CPW fabricadas neste trabalho. Em relação aos resultados 

software HFSS, a razão da BW passou de 4,2 : 1 (

2,88 GHz a 12 GHz), para 4,4 : 1 (S�� < -10 dB

12 GHz) quando comparados os resultados da antena CPW sem 

otimização com aquela que passou por simulações paramétricas com o software

Já em relação aos resultados simulados da otimização com GA realizada com o 

, a razão da BW foi aumentada para 4,8 : 1 (S�� < -10 dB

12 GHz). Os resultados simulados no software HFSS

realizada e com otimização GA foram validados com resultados 

experimentais que apresentaram boa concordância entre si. 

As medidas de diagrama de irradiação 2D e ganho da antena foram realizadas 

em câmara anecóica de campo distante, para os planos de elevação, 

setup dessas medidas composto por: um analisador de redes

receptor de medidas PNA-X Agilent Technologies, modelo N5264A, além de

antenas cornetas, conforme ilustrado na Figura 6

das medidas de diagramas de irradiação em câmara anecóica.
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 são comparados 

coeficiente de reflexão, S��, 

Em relação aos resultados 

1 (S�� < -10 dB), 

10 dB) ou BW% de 

) quando comparados os resultados da antena CPW sem 

software HFSS.  

Já em relação aos resultados simulados da otimização com GA realizada com o 

10 dB) ou BW% de 

HFSS das antenas 

GA foram validados com resultados 

e ganho da antena foram realizadas 

para os planos de elevação, �=90º, e de 

analisador de redes 

, modelo N5264A, além de cabos 

etas, conforme ilustrado na Figura 6.34. 

 

de irradiação em câmara anecóica. 
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Os modelos e as características das antenas cornetas fabricante Flann 

Microwave [123], utilizadas em todas as medidas realizadas em câmara anecóica 

apresentadas neste trabalho são resumidos na Tabela 6.7 [123]. 

 

Tabela 6.7 - Antenas cornetas utilizadas nas medidas de irradiação em câmara anecóica  

Modelo Nº 
Ganho 

Nominal 
(dB) 

Faixa de 
Frequências  

(GHz) 

Ganho numa 
Frequência  

(dB) 

06240-10 10,0 1,14 – 1,73 - 

08240-10 10,0 1,72 – 3,95 - 

12240-15 15,0 3,94 – 8,18 16,4 (Em 5,8GHz) 

16240-15 15,0 8,20 – 12,5 
13,4 (Em 8,5GHz) 

15,2 (Em 10,5GHz) 

 

Na Figura 6.35, são apresentados os diagramas de irradiação da antena otimizada 

com GA proposta, simulados com o software HFSS, para os planos de azimute              

xz (�=0º) e de elevação yz (�=90º) e para as frequências de 2,75 GHz, 3,5 GHz, 7 GHz 

e 12 GHz. Esses resultados, publicados em [8], demonstram a característica de 

irradiação da antena CPW proposta em frequências acima e abaixo dos limites da fixa 

UWB, tendo em vista que as curvas do coeficiente de reflexão, S��, obtidas demonstram 

cobertura dessas subfaixas pelo protótipo apresentado. 

Comparações entre os resultados experimentais e os resultados de simulações dos 

diagramas de irradiação da antena CPW UWB otimizada com GA em 5,8 GHz, os quais 

foram publicados em [8], são apresentados na Figura 6.36, para os planos de azimute   

xz (�=0º) e de elevação yz (�=90º). Nesta frequência, o diagrama da antena proposta 

apresentou características de irradiação semelhantes àquelas de um monopolo planar 

omnidirecional, com boa concordância entre os resultados simulados e medidos [8]. 

Já para as frequências de 8,5 GHz e 10,5 GHz, comparações entre os resultados 

experimentais e os resultados de simulações dos diagramas de irradiação da antena 

CPW UWB otimizada com GA são apresentados nas Figuras 6.37 e 6.38, para os planos 

�=0º e �=90º, respectivamente.  

Levando em consideração o desempenho da antena em termos de resposta em 

frequência, este projeto de antena planar, com alimentação CPW e otimizada com GA, 



 

 

 

pode ser considerado como candidato

faixa UWB em CRS. 

 

Figura 6.35 - Diagramas de irradiação simulados. Antena otimizada com GA. 
Frequências de 2,75 GHz, 3,5 GHz, 7 GHz e 12 GHz 

 

Figura 6.36 - Diagramas de irradiação 
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como candidato para aplicações de sensoriamento espectral na 

Diagramas de irradiação simulados. Antena otimizada com GA. 
Frequências de 2,75 GHz, 3,5 GHz, 7 GHz e 12 GHz [8]. 

 

Diagramas de irradiação medidos e simulados da antena CPW UWB otimizada
com GA. Frequência 5,8 GHz [8]. 
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para aplicações de sensoriamento espectral na 

 

Diagramas de irradiação simulados. Antena otimizada com GA.  

da antena CPW UWB otimizada 



 

 

 

 

Figura 6.37 - Diagramas de irradiação

 

Figura 6.38 - Diagramas de irradiação

 

No entanto, levando em consideração não apenas a resposta em frequência 

baseada nos resultados de S

antena proposta apresenta comportamento fora das características omnidirecionais em 

frequências acima de 7 GHz, conforme os resultados experimentais e de simulações 

computacionais apresentados. Isto 

S�� nessas faixas de frequências, porém com alcance e ganhos significativamente 

inferiores do que nas frequências mais baixas do espectro UWB.
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Diagramas de irradiação medidos e simulados da antena CPW UWB 
com GA. Frequência 8,5 GHz. 

 

Diagramas de irradiação medidos e simulados da antena CPW UWB otimizada 
com GA. Frequência 10,5 GHz. 

No entanto, levando em consideração não apenas a resposta em frequência 

S�� < -10 dB, mas o desempenho em padrão de irradiação, a 

antena proposta apresenta comportamento fora das características omnidirecionais em 

frequências acima de 7 GHz, conforme os resultados experimentais e de simulações 

computacionais apresentados. Isto significa que a antena responde bem em termos de 

nessas faixas de frequências, porém com alcance e ganhos significativamente 

inferiores do que nas frequências mais baixas do espectro UWB. 
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da antena CPW UWB otimizada 

da antena CPW UWB otimizada 

No entanto, levando em consideração não apenas a resposta em frequência 

10 dB, mas o desempenho em padrão de irradiação, a 

antena proposta apresenta comportamento fora das características omnidirecionais em 

frequências acima de 7 GHz, conforme os resultados experimentais e de simulações 

significa que a antena responde bem em termos de 

nessas faixas de frequências, porém com alcance e ganhos significativamente 



 

 

 

6.5 Antena Eletronicamente Reconfigurável com Diodos p

UWB e Banda Estreita 5,8 GHz 

 

A antena eletronicamente reconfigurável

de terra truncado e com slit

relação aos layouts apresentados anteriormente neste Capítulo, esta antena não é 

uniplanar e possui dois tocos de linha de transmissão situados próximos à linha de 

microfita de alimentação, os quais tem a função de 

sintonizadores de RF. A operação dessa antena pode ser dada em dois cenários: o estado 

desligado, onde é uma antena

estado ligado, onde opera como uma antena

 

                                           (a)                          
Figura 6.3

(a) Visão superior. (b) Visão lateral (centro) e (c) Visão 
 

Neste modelo proposto

eletronicamente reconfigurável com 

ocorre quando dois diodos p

transmissão à linha de alimentação d

funcionam como chaves abertas e mantém a linha desconectada dos parasitas. No caso 

contrário, polarizando diretamente os dois diodos com tensão DC, a antena assume 

operação NB em torno da frequência central de 5,8 

A configuração de operação como chave “liga/desliga” de RF para os diodos p

n de RF resulta em uma chave de estado sólido que apresenta tempo de chaveamento 

muito mais rápido do que chaves eletromecânicas ou relés. Para a polarização dos 

diodos p-i-n de RF, circuitos de alimentação foram desenhados no mesmo substrato da 
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Antena Eletronicamente Reconfigurável com Diodos p

UWB e Banda Estreita 5,8 GHz – Com Otimizações PSO e

eletronicamente reconfigurável em formato de anel circular com plano 

slit proposta nesta seção é apresentada na Figura 6

apresentados anteriormente neste Capítulo, esta antena não é 

uniplanar e possui dois tocos de linha de transmissão situados próximos à linha de 

microfita de alimentação, os quais tem a função de tocos metálicos p

sintonizadores de RF. A operação dessa antena pode ser dada em dois cenários: o estado 

antena sensor em UWB, sobre a faixa de 3,1 GHz 

estado ligado, onde opera como uma antena NB, sobre a faixa de 5,8 GHz.

(a)                                    (b)                                (c)  
.39 – Layout da antena reconfigurável proposta: 

(a) Visão superior. (b) Visão lateral (centro) e (c) Visão inferior

odelo proposto e desenvolvido neste trabalho, a a

econfigurável com diodos p-i-n de RF reais, ou seja, a operação UWB 

ocorre quando dois diodos p-i-n de RF, os quais conectam os tocos de linha de 

transmissão à linha de alimentação da antena, operam sem polarização, isto é, 

funcionam como chaves abertas e mantém a linha desconectada dos parasitas. No caso 

contrário, polarizando diretamente os dois diodos com tensão DC, a antena assume 

operação NB em torno da frequência central de 5,8 GHz.  

configuração de operação como chave “liga/desliga” de RF para os diodos p

n de RF resulta em uma chave de estado sólido que apresenta tempo de chaveamento 

muito mais rápido do que chaves eletromecânicas ou relés. Para a polarização dos 

F, circuitos de alimentação foram desenhados no mesmo substrato da 
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Antena Eletronicamente Reconfigurável com Diodos p-i-n de RF 

e ABC 

em formato de anel circular com plano 

tada na Figura 6.39. Em 

apresentados anteriormente neste Capítulo, esta antena não é 

uniplanar e possui dois tocos de linha de transmissão situados próximos à linha de 

tocos metálicos parasitas 

sintonizadores de RF. A operação dessa antena pode ser dada em dois cenários: o estado 

GHz 10,6 GHz, e o 

NB, sobre a faixa de 5,8 GHz. 

 
(c)   

inferior. 

trabalho, a antena é 

reais, ou seja, a operação UWB 

n de RF, os quais conectam os tocos de linha de 

a antena, operam sem polarização, isto é, 

funcionam como chaves abertas e mantém a linha desconectada dos parasitas. No caso 

contrário, polarizando diretamente os dois diodos com tensão DC, a antena assume 

configuração de operação como chave “liga/desliga” de RF para os diodos p-i-

n de RF resulta em uma chave de estado sólido que apresenta tempo de chaveamento 

muito mais rápido do que chaves eletromecânicas ou relés. Para a polarização dos 

F, circuitos de alimentação foram desenhados no mesmo substrato da 
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estrutura irradiante, de modo a receber uma conexão com uma fonte de tensão DC, 

requerida pra o funcionamento dos diodos p-i-n de RF, mas sem interferir no 

funcionamento da antena.  

Estas duas linhas de alimentação DC são compostas por trilhas metálicas sob o 

mesmo substrato da antena, assim como por componentes resistivos e indutivos, do tipo 

SMD, cuja função é isolar a fonte DC da potência emitida pelo gerador de RF que 

alimenta a antena. O modelo proposto nesta antena deste trabalho pode ser estendido 

para outras estruturas de RF tais como superfícies seletivas em frequências (FSS) e 

filtros de RF [7]. 

As dimensões da antena proposta são apresentadas na Tabela 6.8. A estrutura 

possui simetria, sendo as dimensões no lado esquerdo e direito da linha de alimentação 

iguais. Todos os resultados apresentados nesta seção foram publicados em [7], 

excetuando-se os diagramas de irradiação 2D medidos em câmara anecóica. 

 

Tabela 6.8 - Parâmetros de projeto antena eletronicamente reconfigurável (mm) 

W W1 W2 W3 Wb1 Wb2 Wb3 L 

40,15 14,8 1,0 2,34 16,67 1,1 0,7 40,15 

L1 L2 Lb1 Lb2 a b h  

20,37 2,0 9,5 4,4 5,5 9,2 1,60  

 

Inicialmente, a concepção simples de uma antena reconfigurável não otimizada 

foi desempenhada, a fim de validar o projeto proposto. As dimensões apresentadas na 

Tabela 6.8 foram levadas em conta para simulações convencionais, sem 

parametrizações ou otimizações, desempenhadas com o software HFSS. As dimensões 

iniciais (em mm) do plano de terra utilizadas foram: N� = 2,38; �� = 2,91 e �� = 19,45. 

Os componentes resistivos, indutivos e os diodos p-i-n de RF foram modelados 

para simulações no software HFSS como sendo elementos agrupados (lumped 

elements). Negligenciar a existência desses componentes durante as análises numéricas 

pode produzir resultados insatisfatórios relativos ao projeto proposto. Em se tratando de 

antenas reconfiguráveis, isso significaria discrepâncias entre resultados medidos e 

simulados de modo que o projeto não seria validado. 

Sob polarização direta, o diodo p-i-n de RF pode se representado como uma 

resistência elétrica ��	 em série com uma indutância ��. Já sob polarização reversa, o 
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componente pode ser representado por uma grande resistência elétrica �!	 em paralelo 

com um capacitor ��, estando ambos em série com uma indutância ��. Assim, os 

valores adotados nas análises numéricas foram: �� = 1,2 Ω; �! = 5000 kΩ; �� = 0,14 

pF e �� = 0,45 nH. Esses valores adotados neste trabalho representam um modelamento 

computacional do diodo p-i-n de RF comercial, tipo SMD, modelo SMP1340-011LF, 

fabricado pela SKYWORKS® [102], conforme proposto em [97]-[98], [7]. 

Ademais, para as análises numéricas com o software HFSS, duas resistências de 

regulação de corrente, tipo SMD, de 47 Ω, além de dois indutores de RF de bloqueio 

(choke inductors), valor de 2,6 nH também são modeladas computacionalmente na 

simulação da geometria proposta. Esses indutores desenhados no software HFSS 

simulam o componente comercial, tipo SMD, modelo 0604HQ-2N6XJL, fabricado pela 

Coilcraft® [124], conforme proposto em [7]. 

Cada um dos dois cenários possíveis dessa antena reconfigurável sem 

otimização foi submetido a simulações com o software HFSS, sendo os resultados das 

simulações computacionais do coeficiente de reflexão, S��, bem como de diagrama de 

irradiação obtidos e armazenados. Um protótipo dessa antena reconfigurável não 

otimizada foi fabricado sob um substrato FR4 epoxy, com dH = 4,4, para fins de 

comparação entre resultados medidos e experimentais. 

Esses resultados iniciais já demonstraram que a antena desenvolvida e proposta 

neste trabalho era capaz de cobrir a faixa de UWB (entre 3,1 GHz e 10,6 GHz), quando 

os diodos p-i-n de RF D1/D2 estavam desligados. Ademais, polarizando os 

componentes D1/D2 com tensão DC, a antena operava em NB, na frequência central de 

5,8 GHz. Detalhes sobre as medidas desempenhadas neste protótipo serão apresentados 

na sequência deste Capítulo. 

A síntese dessa antena eletronicamente reconfigurável foi proposta na etapa 

seguinte. Para tanto, o primeiro passo a ser levado em conta foi a definição de quais 

parâmetros da antena seriam otimizados. Os parâmetros de projeto N�, �� e ��	do slit e 

no plano de terra da antena foram escolhidos pelo fato de exercerem forte influência no 

casamento de impedâncias entre a linha de alimentação e o patch condutor em anel 

circular. Outros parâmetros poderiam ser testados para otimizações tais como a razão 

entre o raio interno e externo do anel circular, h `⁄ . Entretanto, nesse tipo de antena, 

essa razão exerce influência na separação entre os modos de ressonância e na 

diretividade, o que poderia alterar a resposta em frequência [78]. 
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Um intervalo de valores foi estabelecido para cada uma das dimensões de 

projeto N�, �� e ��	de modo a desempenhar a segunda etapa do projeto proposto: a 

realização de simulações paramétricas com o software HFSS para verificação dinâmica 

das dimensões do projeto e teste de cada um dos dois cenários possíveis (D1/D2 

desligados e D1/D2 ligados), de modo a serem obtidos os dados para formação de um 

espaço de busca, no qual está contida a solução ideal para o problema de otimização a 

serem explorados em etapas seguintes. As dimensões, todas em milímetros, 

consideradas para otimização foram: 2,30 ≤ N� ≤ 2,38; 2,55 ≤ �� ≤ 2,91; e 19,15 ≤ ��	 ≤ 

19,45. 

Essa solução ótima deve der encontrada após as análises numéricas realizadas 

com auxílio de ferramentas de inteligência computacional. Algoritmos de inteligência 

de enxames, especificamente, o algoritmo de otimização por enxame de partículas 

(PSO) e o algoritmo de enxames de abelhas, especificamente, o algoritmo da colônia 

artificial de abelhas (ABC), foram implementados na plataforma Java e aplicados com 

os objetivos de redução dos valores do coeficiente de reflexão, S��, assim como o 

aumento da BW da antena inicialmente proposta. 

Uma vez estabelecido o espaço de busca, os desempenhos dos algoritmos PSO e 

ABC foram testados e comparados em um teste de convergência. O resultado desse teste 

é demonstrado pelas curvas apresentadas na Figura 6.40.  

 

 

Figura 6.40 - Teste de convergência dos algoritmos PSO e ABC. 
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Em uma demonstração do PSO e do ABC implementados, os resultados obtidos 

podem ser levados em consideração na determinação da melhor partícula em cada 

iteração. De acordo com o resultado numérico do teste, o algoritmo PSO aparenta 

encontrar os seus melhores resultados de forma relativamente mais rápida do que o 

algoritmo ABC. No entanto, as avaliações desses valores são praticamente idênticas na 

iteração número 100.  

O passo seguinte foi a aplicação dos algoritmos PSO e ABC. Ambas as 

metaheurísticas tem como objetivos a busca por melhores resultados de S�� < −10	dB e 

BW em função da variação ótima das dimensões N�, �� e ��	do slit e do plano de terra 

da antena. Os resultados encontrados pelos algoritmos foram fruto de uma minuciosa 

exploração entre linhas e colunas do espaço de busca, a qual resultou em pontos onde 

estava o melhor casamento de impedâncias entre a linha de alimentação no lado de cima 

da antena e a fenda desenhada em seu plano de terra.  

No momento de sua execução, os algoritmos PSO e ABC geram novos 

indivíduos em suas populações de acordo com sua própria heurística. A função de 

avaliação recebe do espaço de busca novos valores de ��� e BW, por meio de um 

método de interpolação usado em análises numéricas, chamado apache commons math, 

constante numa biblioteca de funções externa, instalada na plataforma Java. A 

interpolação por funções bivariáveis e trivariáveis, também existentes na mesma na 

biblioteca de funções da plataforma Java, foram empregadas para a implementação dos 

algoritmos PSO e ABC neste trabalho. 

A função de interpolação Tricubic Spline Interpolating Function também foi 

usada em ambos os casos. A referida função tipo spline, programa uma função real na 

construção dos algoritmos PSO e ABC com a variação de valores máximos e mínimos 

dos parâmetros de projeto N�, �� e ��	do slit e do plano de terra da antena [7]. Na 

Tabela 6.9, é exibido um exemplo de interpolação de uma solução candidata dentro dos 

valores de N�, �� e �� do algoritmo ABC. 

É possível perceber que o algoritmo ABC implementado neste trabalho atuou 

com uma precisão de cinco casas decimais na interpolação de valores do espaço de 

busca, no qual foram fornecidos valores de entrada com precisão de duas casas 

decimais. Assim sendo, as dimensões de um espaço de busca com 250 linhas por 5 

colunas, por exemplo, podem ser exploradas muitas vezes além dos limites dessas 

dimensões inicialmente propostas. 
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Tabela 6.9 - Exemplo de interpolação realizada no processo de otimização ABC 

W1 (mm) L3 (mm) L4 (mm) BW (MHz) S11 (dB) 

2,34656 2,85507 19,26459 944,5745245145599 -19,10 

 

A função objetivo do problema de otimização proposto neste trabalho pode ser 

expressa matematicamente pela expressão 

 

8 = �T����������� − ���������X/ + nN�*+*7��� − N )�$��r/ (6.1) 

 

Na Equação 6.1, a função 8 é uma aplicação do conceito de medidas de 

distancias, amplamente utilizado em diversas aplicações com dados de amplas 

dimensões, técnicas de inteligência computacional e séries temporais. Neste trabalho 

especificamente, é utilizada a distância Euclidiana, ED (Euclidean distance) que é uma 

das mais diretas medidas de similaridade para séries temporais [125]-[126]. 

No algoritmo PSO, a topologia de vizinhança das partículas exerce um papel 

fundamental em seu desempenho, refletindo na eficiência com a qual o algoritmo 

explora o espaço de busca. Neste trabalho, uma topologia de vizinhança global foi 

adotada, de modo que o enxame de 50 partículas tenha a característica de troca 

simultânea de informações como velocidade e posição de cada partícula entre os seus 

agentes. Outras informações sobre o PSO desenvolvido são confiança social da 

partícula de 2,8, peso da inércia de 0,45 e confiança individual da partícula 0,45 [8]. Na 

Tabela 6.10, são apresentadas informações sobre os algoritmos PSO e ABC 

implementados. 

 

Tabela 6.10 – Parâmetros dos algoritmos de otimização PSO e ABC implementados 

 PSO ABC 

Numero de Iterações / Número de ciclos MCN 50 50 

Tamanho da população (partículas /abelhas) 50, 100, 150 50, 100, 150 
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Uma vez encerradas as rotinas de analises numéricas de síntese desenvolvidas, 

os algoritmos PSO e ABC forneceram os seus resultados relativos à síntese da estrutura 

proposta. Os valores das interpolações, com precisão de cinco casas decimais, para os 

parâmetros de otimização da antena fornecidos pelo algoritmo PSO foram:                          

N� = 2,36013 mm, �� = 2,88011 mm e �� = 19,15411 mm. Já os valores de 

interpolações fornecidas pelo algoritmo ABC foram: N�= 2,33388 mm,                                 

�� = 2,86477 mm e ��	= 19,15413 mm.  

Para os projetos e simulações no software HFSS, assim como para a construção 

dos protótipos das antenas otimizadas neste trabalho, foram adotadas as seguintes 

dimensões para o slit e para o comprimento do plano de terra do lado de baixo da 

antena: Otimização com PSO: N� = 2,36 mm, �� = 2,88 mm e �� = 19,15 mm; 

Otimização com ABC: N�= 2,33 mm, �� = 2,86 mm e ��	= 19,15 mm.  

Com base nesses parâmetros e após as novas simulações das antenas otimizadas 

no software HFSS, dois protótipos das antenas sintetizadas com intermédio das 

ferramentas de inteligência de enxames foram fabricados sob substratos dielétricos FR4 

epoxy, com dH = 4,4, sendo um referente à otimização com algoritmo PSO e outro à 

otimização com algoritmo ABC. 

Neste trabalho, cada um dos três protótipos fabricados foram equipados com 

seguintes componentes SMD reais, necessários para a reconfiguração eletrônica em 

frequência proposta, quais sejam: dois diodos p-i-n de RF comerciais, tipo SMD, 

modelo SMP1340-011LF, fabricado pela SKYWORKS®, duas resistências de limitação 

de corrente comerciais, tipo SMD, referência 47R, padrão 0402 (1,0 mm x 0,5 mm), e 

valor de 47Ω, além de dois indutores comerciais, tipo SMD, modelo 0604HQ-2N6XJL, 

fabricado pela Coilcraft®, de valor 2,6 nH. 

Neste ponto deste trabalho, a principal expectativa a ser atingida era que as 

antenas sintetizadas com os algoritmos ABC e PSO tivessem desempenhos superiores 

em relação aos seus resultados do coeficiente de reflexão, ���, e BW, em comparação 

com a primeira antena desenvolvida, a qual não passou por nenhum processo de 

parametrização ou de otimização com ferramentas computacionais. É importante 

ressaltar que este modelo de otimização proposto pode ser aplicado facilmente a outros 

tipos de antena patch tais como aquelas com formatos retangulares, fractais ou mesmo 

elípticos. 



 

 

 

Para validação do modelo, os protótipos fabricados foram submetidos a testes e 

medidas em laboratórios. Uma fonte de alimentação DC, modelo MPL

fabricante Minipa, foi utilizada para a polarização dos diodos p

do S��. As medidas elétricas do coeficiente de reflexão, 

o analisador vetorial de redes 

apresentado na Figura 6.41.

 

Figura 6.41 - Setup das medidas do 
protótipos de antenas reconfiguráveis fabricados.

 

Na Figura 6.42, é apresentada uma fotografia do protótipo fabricado da antena 

otimizada com PSO, na qual é possível visualizar todos os componentes SMD 

integrantes do projeto.  

 

                                      (a)                                                           (b) 
Figura 6.42 – Fotografia do protótipo fabricado da antena otimizada com PSO

(a) 
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Para validação do modelo, os protótipos fabricados foram submetidos a testes e 

medidas em laboratórios. Uma fonte de alimentação DC, modelo MPL

ante Minipa, foi utilizada para a polarização dos diodos p-i-n de RF nas medidas 

. As medidas elétricas do coeficiente de reflexão, S��, foram realizadas utilizando 

o analisador vetorial de redes Agilent Technologies, Modelo E5071C

. 

das medidas do coeficiente de reflexão, S��, utilizado nos testes dos três 
protótipos de antenas reconfiguráveis fabricados. 

, é apresentada uma fotografia do protótipo fabricado da antena 

otimizada com PSO, na qual é possível visualizar todos os componentes SMD 

(a)                                                           (b)  
Fotografia do protótipo fabricado da antena otimizada com PSO

(a) Vista superior. (b) Vista inferior [8]. 
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Para validação do modelo, os protótipos fabricados foram submetidos a testes e 

medidas em laboratórios. Uma fonte de alimentação DC, modelo MPL-3305M, 

n de RF nas medidas 

, foram realizadas utilizando 

, Modelo E5071C-2K5, conforme 

 
utilizado nos testes dos três 

, é apresentada uma fotografia do protótipo fabricado da antena 

otimizada com PSO, na qual é possível visualizar todos os componentes SMD 

 

Fotografia do protótipo fabricado da antena otimizada com PSO. 



 

 

 

Na Figura 6.43, é apresentada uma fotografia aproxima

RF integrantes do protótipo da antena não otimizada fabricada. Em destaque estão as 

posições dos cátodos dos diodos p

quadrada indicativa de polaridade, que facilita a correta soldagem 

SMD.  

 

Figura 6.43 – Detalhe dos 
 

Já na Figura 6.44, é apresentada uma fotografia de uma série de componentes 

SMD utilizados nos protótipos fabricados neste trabalho, de modo a 

dimensões físicas desses componentes.

 

Figura 6.44 – Tamanho físico
 

Na Figura 6.45, é apresenta

com o software HFSS para o

(GHz) das antenas reconfiguráveis quando os diodos D1/D2 estão desligados, isto é, as 

antenas operam como sensor de RF na faixa de UWB. Os valores simulados do

coeficiente de reflexão, S��

faixa de RF considerada. 
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, é apresentada uma fotografia aproximada dos diodos p

RF integrantes do protótipo da antena não otimizada fabricada. Em destaque estão as 

posições dos cátodos dos diodos p-i-n de RF, assinalados de fábrica com uma caixa 

quadrada indicativa de polaridade, que facilita a correta soldagem dos componentes 

 
Detalhe dos diodos p-i-n de RF no protótipo da antena não otimizada.

, é apresentada uma fotografia de uma série de componentes 

SMD utilizados nos protótipos fabricados neste trabalho, de modo a 

dimensões físicas desses componentes. 

 
Tamanho físico dos componentes SMD utilizados nos protótipos das antenas.

apresentada uma comparação entre os resultados simulados 

para o coeficiente de reflexão, S��, em função da frequência 

(GHz) das antenas reconfiguráveis quando os diodos D1/D2 estão desligados, isto é, as 

antenas operam como sensor de RF na faixa de UWB. Os valores simulados do

��, apresentados estão abaixo de -10 dB na maior parte da 
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da dos diodos p-i-n de 

RF integrantes do protótipo da antena não otimizada fabricada. Em destaque estão as 

n de RF, assinalados de fábrica com uma caixa 

dos componentes 

n de RF no protótipo da antena não otimizada. 

, é apresentada uma fotografia de uma série de componentes 

SMD utilizados nos protótipos fabricados neste trabalho, de modo a ilustrar as 

dos componentes SMD utilizados nos protótipos das antenas. 

uma comparação entre os resultados simulados 

em função da frequência 

(GHz) das antenas reconfiguráveis quando os diodos D1/D2 estão desligados, isto é, as 

antenas operam como sensor de RF na faixa de UWB. Os valores simulados do 

10 dB na maior parte da 
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Quando comparados com os resultados obtidos em um modelo de prova de 

conceito dessa antena reconfigurável, no qual a reconfiguração foi conseguida com a 

inserção de pequenos pedaços de fita metálica, foi possível entender que a conexão dos 

diodos p-i-n de RF promoveram uma perda de inserção de aproximadamente 0,8 a                     

1,0 dB para cada diodo. 

 

 

Figura 6.45 - Resultados simulados dos coeficientes de reflexão, S�� (dB), em função 
da frequência (GHz) das antenas reconfiguráveis. D1/D2 desligados [7]. 

 

Os resultados medidos dos coeficientes de reflexão, S�� (dB), em função da 

frequência (GHz) das antenas reconfiguráveis com D1/D2 desligados confirmam que 

essa perda de inserção mencionada não afetou o desempenho final da antena, o qual 

também ficou abaixo ou muito próximo de -10 dB na maior parte da faixa de RF entre     

2 GHz e 12 GHz. Esses resultados experimentais dos coeficientes de reflexão, S��, 

foram publicados em [7] e são apresentados na Figura 6.46. 

Nessas condições, a BW% medida foi de 128% para a antena otimizada como o 

algoritmo PSO e de 122% para aquela otimizada com algoritmo ABC. Ademais, 

comparando os resultados simulados e experimentais das respostas em frequência deste 

trabalho é possível notar que esses apresentam boa concordância entre si. 

A Figura 6.47 apresenta os resultados simulados com o software HFSS dos 

coeficientes de reflexão, S�� (dB), em função da frequência (GHz) das antenas 

reconfiguráveis quando os diodos D1/D2 estão ligados, isto é, as antenas operam em 

NB, em torno da frequência central 5,8 GHz. 
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Figura 6.46 - Resultados medidos dos coeficientes de reflexão, S�� (dB), em função 
da frequência (GHz) das antenas reconfiguráveis. D1/D2 desligados [7]. 

 

 

 
Figura 6.47 - Resultados simulados dos coeficientes de reflexão, S�� (dB), em função 

da frequência (GHz) das antenas reconfiguráveis. D1/D2 ligados [7]. 
 

Para este mesmo cenário com D1/D2 ligados, a Figura 6.48 exibe os resultados 

experimentais obtidos. Uma impedância de entrada medida de 49 Ω foi verificada para a 

antena não otimizada na frequência 5,8 GHz. Nessa configuração de banda estreita, a 

BW% medida foi de 11,74% para a antena otimizada como o algoritmo PSO e de 

23,81% para a antena otimizada com algoritmo ABC. As frequências centrais levadas 

em conta para essas medidas foram 5,87 GHz e 5,75 GHz, respectivamente. 
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Quando comparados, os resultados simulados e medidos das respostas em 

frequência do caso D1/D2 ligados, também é possível notar boa concordância, apesar de 

pequenas diferenças entre si. A antena otimizada com o algoritmo ABC apresentou uma 

largura de banda medida de 1,37 GHz, que é 26% superior em termos percentuais à sua 

BW simulada, que corresponde a 1,01 GHz. Além disso, esse resultado é 49% maior do 

que a BW medida na antena otimizada com o algoritmo PSO. 

 

 
Figura 6.48 - Resultados medidos dos coeficientes de reflexão, S�� (dB), em função 

da frequência (GHz) das antenas reconfiguráveis. D1/D2 ligados [7]. 
 

Na Tabela 6.11, é apresentado um resumo dos resultados simulados e medidos 

dos coeficientes de reflexão, S�� (dB), para o caso em que os diodos D1/D2 estão 

desligados (UWB), enquanto que na Tabela 6.12 é apresentado um resumo dos valores 

medidos e simulados dos coeficientes de reflexão, S��, para o caso em que os diodos 

D1/D2 estão ligados (NB), destacando parâmetros como frequência central, largura de 

banda, largura de banda percentual e o coeficiente de reflexão, S�� (dB), na frequência 

central. 
 

Tabela 6.11 - Resultados das antenas eletronicamente reconfiguráveis. 

D1/D2 desligados (Antena UWB) 

 Resultados Simulados – HFSS Resultados Medidos – Agilent VNA 

 Sem 
otimização 

Otimizado 
PSO 

Otimizado 
ABC 

Sem 
otimização 

Otimizado 
PSO 

Otimizado 
ABC 

Frequência central 
(GHz) 

7,26 7,23 7,28 6,81 7,31 6,94 

BW (GHz) 9,26 9,54 9,43 8,13 9,37 8,53 

BW (%) 127,55 131,95 129,44 119,47 128,09 122,82 

S11 (dB) na 
frequência central 

-12,99 -13,83 -14,51 -11,01 -12,95 -20,28 



 

 

 

Os diagramas de irradiação 2D simulados com o 

de azimute xy (�=0º) e elevação 

com os referentes às antenas reconfiguráveis com otimizações PSO e ABC, nas 

frequências de 3,8 GHz, 5,8 GHz, 8,0 GHz e 10,6 GHz, na configuração D1/D2 

desligados, conforme apresentado na Figura 6

 

Tabela 6.12 - Resultados das 

 Resultados Simulados 

 Sem 
otimização

Frequência central 
(GHz) 

5,95 

BW (GHz) 0,94 

BW (%) 15,80 

S11 (dB) na 
frequência central 

-21,33 

 

Figura 6.49 – Diagramas de irradiação simulados. Antena reconfigurável. 
Frequências 3,8 GHz, 5,8 GHz, 8,0 GHz e 10,6 GHz. D1/D2 desligados 
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Os diagramas de irradiação 2D simulados com o software HFSS

=0º) e elevação xz (�=90º) da antena sem otimização são comparados 

os referentes às antenas reconfiguráveis com otimizações PSO e ABC, nas 

frequências de 3,8 GHz, 5,8 GHz, 8,0 GHz e 10,6 GHz, na configuração D1/D2 

desligados, conforme apresentado na Figura 6.49. 

Resultados das antenas eletronicamente reconfiguráveis

D1/D2 ligados (Antena NB) 

Resultados Simulados – HFSS Resultados Medidos 

ção 
Otimizado 

PSO 
Otimizado 

ABC 
Sem 

otimização 
Otimi

PSO

5,985 6,015 5,72 5,875

0,95 1,01 0,78 0,

 15,87 16,79 13,64 11

 -20,27 -18,73 -27,5 -14

Diagramas de irradiação simulados. Antena reconfigurável. 
Frequências 3,8 GHz, 5,8 GHz, 8,0 GHz e 10,6 GHz. D1/D2 desligados 
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HFSS para os planos 

=90º) da antena sem otimização são comparados 

os referentes às antenas reconfiguráveis com otimizações PSO e ABC, nas 

frequências de 3,8 GHz, 5,8 GHz, 8,0 GHz e 10,6 GHz, na configuração D1/D2 

figuráveis. 

Resultados Medidos – Agilent VNA 

Otimizado 
PSO 

Otimizado 
ABC 

875 5,755 

,69 1,37 

11,74 23,81 

14,52 -21,1 

 
Diagramas de irradiação simulados. Antena reconfigurável.  

Frequências 3,8 GHz, 5,8 GHz, 8,0 GHz e 10,6 GHz. D1/D2 desligados [7]. 



 

 

 

Na Figura 6.50, são apresentados os diagramas de irradiação 2D simulados com 

o software HFSS na configuração D1/D2 ligados, para os planos de azimute 

elevação xz (�=90º), da antena sem otimização na frequência 5,8 GHz, são comparados 

com os referentes às antenas reconfiguráveis com otimizações PSO e ABC. Esses 

resultados de simulações foram publicados em 

 

Figura 6
Antena reconfigurável. Frequência 5,8 GHz. D1/D2 ligados 

 

O que pode ser observado nos resultados de simulações apresentados relativos às 

frequências de 3,8 GHz e 5,8 GHz é que as antenas propostas possuem diagramas de 

irradiação com características próximas às de um diagrama típico omnidirecional no 

plano de azimute. Além disso, no plano de elevação, a característica típica da figura de 

um oito encontrada em antenas 

Entretanto, também pode ser observado nos resultados de simulações 

apresentados, relativos às frequências mais elevadas

conforme os diagramas em 8 GHz e 10,6 GHz apresentados.  Essas variações podem 

ocorrer por ocasião da excitação de alguns modos de propagação de ordem superiores 

nas antenas nessas frequências altas.

Quando comparados os 

planos de azimute xy (�=0º) e elevação 

propostas nessa seção, na frequência de 5,8 GHz
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, são apresentados os diagramas de irradiação 2D simulados com 

na configuração D1/D2 ligados, para os planos de azimute 

=90º), da antena sem otimização na frequência 5,8 GHz, são comparados 

com os referentes às antenas reconfiguráveis com otimizações PSO e ABC. Esses 

resultados de simulações foram publicados em [7]. 

Figura 6.50 – Diagramas de irradiação simulados.  
Antena reconfigurável. Frequência 5,8 GHz. D1/D2 ligados [7]

r observado nos resultados de simulações apresentados relativos às 

frequências de 3,8 GHz e 5,8 GHz é que as antenas propostas possuem diagramas de 

irradiação com características próximas às de um diagrama típico omnidirecional no 

sso, no plano de elevação, a característica típica da figura de 

um oito encontrada em antenas dipolos pode ser claramente observada. 

Entretanto, também pode ser observado nos resultados de simulações 

relativos às frequências mais elevadas, uma perda dessas características, 

conforme os diagramas em 8 GHz e 10,6 GHz apresentados.  Essas variações podem 

ocorrer por ocasião da excitação de alguns modos de propagação de ordem superiores 

nas antenas nessas frequências altas. 

Quando comparados os diagramas 2D simulados com o software

=0º) e elevação xz (�=90º) de todas as antena reconfiguráveis

na frequência de 5,8 GHz, para os estados D1/D2 desligados e 
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, são apresentados os diagramas de irradiação 2D simulados com 

na configuração D1/D2 ligados, para os planos de azimute xy (�=0º) e 

=90º), da antena sem otimização na frequência 5,8 GHz, são comparados 

com os referentes às antenas reconfiguráveis com otimizações PSO e ABC. Esses 

 

[7]. 

r observado nos resultados de simulações apresentados relativos às 

frequências de 3,8 GHz e 5,8 GHz é que as antenas propostas possuem diagramas de 

irradiação com características próximas às de um diagrama típico omnidirecional no 

sso, no plano de elevação, a característica típica da figura de 

 

Entretanto, também pode ser observado nos resultados de simulações 

uma perda dessas características, 

conforme os diagramas em 8 GHz e 10,6 GHz apresentados.  Essas variações podem 

ocorrer por ocasião da excitação de alguns modos de propagação de ordem superiores 

software HFSS para os 

=90º) de todas as antena reconfiguráveis 

para os estados D1/D2 desligados e 



 

 

 

D1/D2 ligados, não são percebidas 

o que implica em pouca influência da polarização desses componentes ativos nos 

padrões de irradiação da antena em termos de resultados simulados. 

Esses resultados dos padrões de irradiação simulados p

necessitavam de uma validação experimental. Assim sendo, medidas de diagrama de 

irradiação 2D e ganho da antena eletronicamente reconfigurável e otimizada com PSO 

foram realizadas em câmara anecóica de campos distantes para os planos de azimute, 

xz (�=0º), e de elevação, 

N5264A, além de antenas cornetas, cabos coaxiais e conexões.

Nas medidas de diagrama de irradiação realizadas em câmara anecóica de 

campos distantes foram utilizadas duas pilhas alcalinas, modelo AA, fabricante 

Panasonic, de 1,5V, como fonte de alimentação DC para a p

p-i-n de RF, conforme ilustrado na Figura 6

 

Figura 6.51 – Detalhe do 
e ganho 

 

Os resultados medidos dos diagramas de irradiação 2D para os planos de 

azimute e elevação e referentes à antena reconfigurável otimizada com PSO

frequência de 5,8 GHz, nas configurações D1/D2 desligados e D1/D2 ligados são 

apresentados na Figura 6.52
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D1/D2 ligados, não são percebidas alterações significativas dos diagramas de irradiação, 

o que implica em pouca influência da polarização desses componentes ativos nos 

padrões de irradiação da antena em termos de resultados simulados.  

Esses resultados dos padrões de irradiação simulados publicados em 

necessitavam de uma validação experimental. Assim sendo, medidas de diagrama de 

e ganho da antena eletronicamente reconfigurável e otimizada com PSO 

foram realizadas em câmara anecóica de campos distantes para os planos de azimute, 

=0º), e de elevação, yz (�=90º), com o PNA-X Agilent Technologies

de antenas cornetas, cabos coaxiais e conexões. 

Nas medidas de diagrama de irradiação realizadas em câmara anecóica de 

campos distantes foram utilizadas duas pilhas alcalinas, modelo AA, fabricante 

, de 1,5V, como fonte de alimentação DC para a polarização dos diodos 

n de RF, conforme ilustrado na Figura 6.51. 

 
Detalhe do Setup das medidas de diagrama de irradiação 2D

da antena reconfigurável otimizada com PSO. 

Os resultados medidos dos diagramas de irradiação 2D para os planos de 

azimute e elevação e referentes à antena reconfigurável otimizada com PSO

frequência de 5,8 GHz, nas configurações D1/D2 desligados e D1/D2 ligados são 

2. 
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alterações significativas dos diagramas de irradiação, 

o que implica em pouca influência da polarização desses componentes ativos nos 

ublicados em [7] ainda 

necessitavam de uma validação experimental. Assim sendo, medidas de diagrama de 

e ganho da antena eletronicamente reconfigurável e otimizada com PSO 

foram realizadas em câmara anecóica de campos distantes para os planos de azimute,           

Agilent Technologies, modelo 

Nas medidas de diagrama de irradiação realizadas em câmara anecóica de 

campos distantes foram utilizadas duas pilhas alcalinas, modelo AA, fabricante 

olarização dos diodos              

das medidas de diagrama de irradiação 2D                                                                

Os resultados medidos dos diagramas de irradiação 2D para os planos de 

azimute e elevação e referentes à antena reconfigurável otimizada com PSO, para a 

frequência de 5,8 GHz, nas configurações D1/D2 desligados e D1/D2 ligados são 



 

 

 

Figura 6.52 – Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO. 
Frequência 5,8 GHz. Comparação D1/D2 ligados e D1/D2 desligados.

 

Esses resultados demonstram a pouca influência da ativação dos diodos p

RF no desempenho da antena otimizada com PSO, em termos de padrão de irradiação, 

para a frequência 5,8 GHz, tendo em vista a boa concordância entre os diagramas 

independente da ativação dos diodos p

medidos para os planos de azimute e elevação e referentes à antena reconfigurável 

otimizada com PSO nas frequências de 8,5 GHz e 10,5 GHz, na configuração D1/D2 

desligados são apresentados nas 

 

Figura 6.53 – Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO. 
Frequência 8,5 GHz. D1/D2 desligados.
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Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO. 

Frequência 5,8 GHz. Comparação D1/D2 ligados e D1/D2 desligados.

Esses resultados demonstram a pouca influência da ativação dos diodos p

RF no desempenho da antena otimizada com PSO, em termos de padrão de irradiação, 

para a frequência 5,8 GHz, tendo em vista a boa concordância entre os diagramas 

ativação dos diodos p-i-n de RF. Os diagramas de irradiação 2D 

medidos para os planos de azimute e elevação e referentes à antena reconfigurável 

otimizada com PSO nas frequências de 8,5 GHz e 10,5 GHz, na configuração D1/D2 

desligados são apresentados nas Figuras 6.53 e 6.54, respectivamente. 

 
Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO. 

Frequência 8,5 GHz. D1/D2 desligados. 
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Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO. 
Frequência 5,8 GHz. Comparação D1/D2 ligados e D1/D2 desligados. 

Esses resultados demonstram a pouca influência da ativação dos diodos p-i-n de 

RF no desempenho da antena otimizada com PSO, em termos de padrão de irradiação, 

para a frequência 5,8 GHz, tendo em vista a boa concordância entre os diagramas 

Os diagramas de irradiação 2D 

medidos para os planos de azimute e elevação e referentes à antena reconfigurável 

otimizada com PSO nas frequências de 8,5 GHz e 10,5 GHz, na configuração D1/D2 

 
Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO. 



 

 

 

Figura 6.54 – Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO
Frequência 10,5 GHz. D1/D2 desligados.

 
Esses resultados medidos comprovam a mudança da característica de irradiação 

da antena proposta em frequências superiores a 7 GHz que já havia sido demonstrada 

nos resultados das simulações computacionais com o 

publicados em [7]. Ademais, a ocorrência de ganhos máximos medidos pouco 

superiores a 0,34 dBi, referente ao plano de elevação na frequência de 10,5 GHz, 

também retratam o desempenho da antena em frequências e

comprometer o alcance e a efetiva cobertura dos sistemas propostos.

Em relação aos ganhos

computacionais com o software HFSS

de elevação na antena otimizada com PSO com D1/D2 desligados. Já para a antena 

otimizada com ABC, um ganho de 5,29 dBi para o plano de elevação com D1/D2 

desligados. Para os diodos D1/D2 ligados, resultados dos ganhos com o 

para o plano de elevação foram 5,15 dBi para o plano de elevação na antena otimizada 

com PSO e 5,26 dBi para a antena otimizada com ABC.

Um ganho de 4,84 dBi para o plano de elevação

otimizada com PSO, para a frequência 5,8 GHz

foi de 4,74 dBi. Ambos os valores correspondem à operação com D1/D2 desligados. Os 

diagramas na forma retangular dos ganhos medidos nesta configuração para os planos 

de azimute e elevação são exibidos na Figura 6
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Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO
Frequência 10,5 GHz. D1/D2 desligados. 

Esses resultados medidos comprovam a mudança da característica de irradiação 

da antena proposta em frequências superiores a 7 GHz que já havia sido demonstrada 

nos resultados das simulações computacionais com o software HFSS

. Ademais, a ocorrência de ganhos máximos medidos pouco 

superiores a 0,34 dBi, referente ao plano de elevação na frequência de 10,5 GHz, 

também retratam o desempenho da antena em frequências elevadas, o que pode 

comprometer o alcance e a efetiva cobertura dos sistemas propostos. 

Em relação aos ganhos, para a frequência 5,8 GHz, os resultados das simulações 

software HFSS apresentaram um ganho de 5,15 dBi para o plano 

ação na antena otimizada com PSO com D1/D2 desligados. Já para a antena 

otimizada com ABC, um ganho de 5,29 dBi para o plano de elevação com D1/D2 

desligados. Para os diodos D1/D2 ligados, resultados dos ganhos com o 

foram 5,15 dBi para o plano de elevação na antena otimizada 

com PSO e 5,26 dBi para a antena otimizada com ABC. 

m ganho de 4,84 dBi para o plano de elevação foi medido

para a frequência 5,8 GHz. No plano de azimute, o ganh

foi de 4,74 dBi. Ambos os valores correspondem à operação com D1/D2 desligados. Os 

diagramas na forma retangular dos ganhos medidos nesta configuração para os planos 

de azimute e elevação são exibidos na Figura 6.55. 
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Diagramas de irradiação medidos. Antena reconfigurável otimizada com PSO. 

Esses resultados medidos comprovam a mudança da característica de irradiação 

da antena proposta em frequências superiores a 7 GHz que já havia sido demonstrada 

HFSS e que forma 

. Ademais, a ocorrência de ganhos máximos medidos pouco 

superiores a 0,34 dBi, referente ao plano de elevação na frequência de 10,5 GHz, 

levadas, o que pode 

os resultados das simulações 

apresentaram um ganho de 5,15 dBi para o plano 

ação na antena otimizada com PSO com D1/D2 desligados. Já para a antena 

otimizada com ABC, um ganho de 5,29 dBi para o plano de elevação com D1/D2 

desligados. Para os diodos D1/D2 ligados, resultados dos ganhos com o software HFSS 

foram 5,15 dBi para o plano de elevação na antena otimizada 

foi medido para a antena 

No plano de azimute, o ganho medido 

foi de 4,74 dBi. Ambos os valores correspondem à operação com D1/D2 desligados. Os 

diagramas na forma retangular dos ganhos medidos nesta configuração para os planos 



 

 

 

Figura 6.55 - Ganhos medidos
com PSO. Frequência 5,8 GHz. D1/D2 desligados

Os valores dos ganhos medidos correspondentes à operação com D1/D2 ligados 

foram de 4,34 dBi para o plano de elevação e de 4,23 d

demonstram a pouca influência da ativação dos diodos p

antena otimizada com PSO em termos de ganho, para a frequência 5,8 GHz. Os 

resultados medidos nesta configuração para os planos de azimute e ele

exibidos na forma retangular na Figura 6

 

Figura 6.56 - Ganhos medidos para os planos de azimute e elevação. Antena otimizada com 
PSO. Frequência 5,8 GHz. D1/D2 ligados.
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Ganhos medidos (dBi) para os planos de azimute e elevação. Antena otimizada 
com PSO. Frequência 5,8 GHz. D1/D2 desligados. 

 

Os valores dos ganhos medidos correspondentes à operação com D1/D2 ligados 

foram de 4,34 dBi para o plano de elevação e de 4,23 dBi no plano de azimute, o que 

demonstram a pouca influência da ativação dos diodos p-i-n de RF no desempenho da 

antena otimizada com PSO em termos de ganho, para a frequência 5,8 GHz. Os 

resultados medidos nesta configuração para os planos de azimute e ele

exibidos na forma retangular na Figura 6.56. 

Ganhos medidos para os planos de azimute e elevação. Antena otimizada com 
PSO. Frequência 5,8 GHz. D1/D2 ligados. 
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para os planos de azimute e elevação. Antena otimizada 

Os valores dos ganhos medidos correspondentes à operação com D1/D2 ligados 

Bi no plano de azimute, o que 

n de RF no desempenho da 

antena otimizada com PSO em termos de ganho, para a frequência 5,8 GHz. Os 

resultados medidos nesta configuração para os planos de azimute e elevação são 

 
Ganhos medidos para os planos de azimute e elevação. Antena otimizada com 



 

 

 

As medidas de diagrama de irradiação 3D da antena foram realizadas co

Satimo Starlab. Nessas, medidas não foi tecnicamente viável implementar

DC, pela inexistência de um conector específico para essa função, sendo os protótipos 

de antenas otimizadas com algoritmos PSO e ABC testados apenas no estado desligado. 

Nas Figuras 6.57 e 6.58

experimentais, obtidos em 

equipamento Starlab, assim como

software HFSS. A Figura 6

como a Figura 6.58 para a frequência 

 

Figura 6.57 – Diagramas de irradiação 3D. Comparação resultados simulados e medidos. 
Otimização com PSO. Frequência 5,8 GHz

 

Figura 6.58 – Diagramas de irradiação 3D. Comparação resultados simulados e medidos. 
Otimização com ABC. Frequência 10,6 GHz

 

Dos resultados de diagramas 3D apresentados, é possível verificar pouca 

alteração dos padrões de irradiação das antenas propostas quando os diodos D1/D2 são 

alterados do estado ligado (NB) 

que não há alteração significativa n

de análises numéricas e validadas com resultados 
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As medidas de diagrama de irradiação 3D da antena foram realizadas co

. Nessas, medidas não foi tecnicamente viável implementar

DC, pela inexistência de um conector específico para essa função, sendo os protótipos 

de antenas otimizadas com algoritmos PSO e ABC testados apenas no estado desligado. 

7 e 6.58, São ilustradas comparações entre resultados 

, obtidos em prints de telas direto da interface do operador do 

assim como resultados de simulações, realizadas com auxílio do

6.57 refere-se os resultados para a frequência 5,8 GHz, assim 

a frequência 10,6 GHz. 

 

Diagramas de irradiação 3D. Comparação resultados simulados e medidos. 
Otimização com PSO. Frequência 5,8 GHz [7]. 

 

Diagramas de irradiação 3D. Comparação resultados simulados e medidos. 
Otimização com ABC. Frequência 10,6 GHz [7]. 

Dos resultados de diagramas 3D apresentados, é possível verificar pouca 

alteração dos padrões de irradiação das antenas propostas quando os diodos D1/D2 são 

alterados do estado ligado (NB) para o estado desligado (UWB). Essa

significativa nas características de irradiação verificadas por meio 

validadas com resultados experimentais, consistem em
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As medidas de diagrama de irradiação 3D da antena foram realizadas com o 

. Nessas, medidas não foi tecnicamente viável implementar a alimentação 

DC, pela inexistência de um conector específico para essa função, sendo os protótipos 

de antenas otimizadas com algoritmos PSO e ABC testados apenas no estado desligado.  

entre resultados 

de telas direto da interface do operador do 

, realizadas com auxílio do o 

se os resultados para a frequência 5,8 GHz, assim 

 

Diagramas de irradiação 3D. Comparação resultados simulados e medidos. 

 

Diagramas de irradiação 3D. Comparação resultados simulados e medidos. 

Dos resultados de diagramas 3D apresentados, é possível verificar pouca 

alteração dos padrões de irradiação das antenas propostas quando os diodos D1/D2 são 

para o estado desligado (UWB). Essa constatação de 

as características de irradiação verificadas por meio 

consistem em uma das 
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mais importantes contribuições deste trabalho. A implementação de componentes ativos 

em circuitos de micro-ondas e antenas são uma área de pesquisa relativamente nova, a 

qual requer a realização de estudos com profunda base teórica, bem como 

fundamentados em exaustivas análises como as apresentadas. Além disso, essas 

características de irradiação, associadas às respostas em frequência demonstradas nas 

análises realizadas, habilitam este projeto como uma alternativa real a ser aplicada em 

sistemas UWB e de rádios cognitivos. 

 

6.6 Comparação dos resultados obtidos com recentes trabalhos 

Quando comparado com outros trabalhos recentemente propostos na literatura, 

acerca de antenas reconfiguráveis, este trabalho apresenta algumas vantagens, dentre 

elas a simplicidade do layout proposto. A antena eletronicamente reconfigurável com 

diodos p-i-n de RF proposta tem estrutura única e pode operar como sensor de RF na 

faixa de UWB e como antena transmissora em banda estreita em 5,8 GHz. Para tanto, 

foram requeridos, apenas, um par de diodos p-i-n de RF, um par de resistores e um par 

de indutores. 

Ademais, o design em formato de anel circular proposto foi inovador em relação 

às antenas para rádios cognitivos, tendo sido as publicações resultantes deste trabalho 

[5]-[8] os primeiros trabalhos acerca do tema que utilizam patches em anéis circulares. 

As estruturas passaram por processos de síntese com auxílio de ferramentas de 

inteligência computacional. Notadamente, os algoritmos PSO e ABC possibilitaram 

redução das dimensões do plano de terra da antena proposta, assim como, com base nos 

resultados numéricos e experimentais apresentados, aumentos da largura de banda da 

antena, para valores de S�� sempre abaixo ou bem próximos de -10 dB. 

Os resultados experimentais apresentados demonstraram a real influência dos 

diodos p-i-n de RF utilizados, em termos de perdas de inserção, no comportamento dos 

padrões irradiação e no ganho das estruturas propostas. Essa contribuição foi bastante 

significativa, pois não são comumente encontradas na literatura discussões e 

detalhamentos de projeto conforme foram apresentados neste trabalho. 

Na Tabela 6.12, é apresentada uma comparação entre a antena reconfigurável 

proposta neste trabalho com as antenas de recentes trabalhos. A técnica de chaveamento 

eletrônico com diodos p-i-n de RF foi selecionada como critério comum para fins de 

comparação com os dispositivos propostos neste trabalho. 



 

 

 

Tabela 6.13 - Comparação entre a antena 

trabalho com as antenas de recentes trabalhos

Ref. 
Fotografia ou desenho

Antena proposta

[23]  

 

[28] 

 

[29] 

[30] 

 

[31] 
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Comparação entre a antena eletronicamente reconfigurável proposta neste 

trabalho com as antenas de recentes trabalhos. 

Fotografia ou desenho da 
proposta 

Banda de 
operação (GHz) 

Componentes 
para 

reconfiguração

 

1,5 – 5,0 

 

6 diodos p-i-n;
10 Capacitores;

6 Indutores; 
 

 Observações: Proposta para rejeição de RF; 
Quantidade elevada de componentes SMD; 
Alimentação DC na parte inferior do elemento radiante; 
Deformações nos padrões de irradiação; Não passou por 
otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5

 

2,7 – 7,1 

 

2 diodos p-i-n;
1 diodo varactor
3 Capacitores;

 
 Observações: Antena CPW de dimensões reduzidas; 

Layout simples; Proposta para rejeição de RF; 
Alimentação DC cruza elemento radiante; Tensões DC 
de até 30 V; Padrões de irradiação distorcidos; Não 
passou por otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5
GHz. 

 

1,5 - 3,5 

 

2 diodos p-i-n;
1 diodo varactor
2 Capacitores;

 
 Observações: Antena de Layout bastante complexo; 

Proposta para reconfiguração em diagrama de irradiação 
(sem o diodo varactor) e em frequência (com diodo 
varactor); Não passou por otimizações; Não cobre a 
banda 3,1 a 10,5 GHz. 

 

1,6 – 6,0 
3,39 - 3,80 

 

2 diodos p-i-n;
32 Capacitores;

4 Indutores; 
 

 Observações: Antena dimensões elevadas; 
bastante complexo; Quantidade extremamente elevada 
de componentes SMD; Não passou por otimizações; 
Não cobre a banda 3,1 a 10,5 GHz. 

 

2,5 – 10,5 

 

2 diodos p-i-n;
4 Capacitores;

 
 Observações: Antena muito compacta; 

para a quantidade de componentes; Dispositivos SMD 
sobre o elemento irradiante; Não passou por 
otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5
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reconfigurável proposta neste 

Componentes 

reconfiguração 

Dimensões 
(mm) 

n; 
10 Capacitores; 

 
45 x 45 

Proposta para rejeição de RF; 
Quantidade elevada de componentes SMD; 
Alimentação DC na parte inferior do elemento radiante; 
Deformações nos padrões de irradiação; Não passou por 
otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5 GHz. 

n; 
1 diodo varactor 
3 Capacitores; 

30 x 30 

Antena CPW de dimensões reduzidas; 
Proposta para rejeição de RF; 

Alimentação DC cruza elemento radiante; Tensões DC 
de até 30 V; Padrões de irradiação distorcidos; Não 
passou por otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5 

n; 
1 diodo varactor 
2 Capacitores; 

50 x 50 

bastante complexo; 
Proposta para reconfiguração em diagrama de irradiação 
(sem o diodo varactor) e em frequência (com diodo 
varactor); Não passou por otimizações; Não cobre a 

n; 
32 Capacitores; 

 
103 x 118 

Antena dimensões elevadas; Layout 
bastante complexo; Quantidade extremamente elevada 
de componentes SMD; Não passou por otimizações; 

n; 
4 Capacitores; 20 x 20 

Antena muito compacta; Layout pequeno 
para a quantidade de componentes; Dispositivos SMD 
sobre o elemento irradiante; Não passou por 
otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5 GHz. 



 

 

 

[32] 

 

 

[33] 

 

[34] 

 

[98] 

 

[100] 

 

6.7 Considerações Finais

Este capítulo apresentou a comparação das análises 

parametrizações computacionais

medidos para os diversos protótipos de antenas p

  CAPÍTULO 6. RESULTADOS

 

2,63 – 3,7 

 

12 diodos p-i-n;
30 Capacitores;

 
 

 Observações: Antena simples; Layout
bastante complexo; Quantidade extremamente elevada 
de componentes SMD; Dispositivos SMD tornam 
irregular o formato plano terra; Não passou por 
otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5

 

6,0 – 10,6 
 

7 diodos p-i-n;
1 Capacitor; 

 

 Observações: Layout bastante complexo; 
elevada de diodos SMD; Dispositivos SMD de RF em 
ambos os lados da antena; Ganho pequeno
por otimizações; Só cobre a parte superior da banda 
UWB. 

 

9,3  
14,2  
29,0 

 
4 diodos p-i-n;

6 Indutores; 
 

 Observações: Antena de dimensões elevadas; 
complexo; Padrões de irradiação 
passou por otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5 
GHz. 

  

 

1,07 - 3,36 
2,17 - 3,36 
1,21 - 2,5 

1,07 - 2,92 

4 diodos p-i-n;
4 Capacitores;
4 Indutores; 

 Observações: Antena de dimensões elevadas; 
complexo; Padrões de irradiação bastante distorcidos; 
Não passou por otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 
10,5 GHz. 

  

 

Nove sub-
bandas entre 
0,69 e 2,69 

diodos p-i-n; 
Capacitores; 
Indutores; 

 
 Observações: S�� de -6dB considerado como aceitável; 

Antena de dimensões elevadas; Ganho baixo em muitas 
sub-faixas; Não passou por otimizações; Não cobre a 
banda 3,1 a 10,5 GHz. 

Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a comparação das análises numéricas, simulações e 

computacionais com o software HFSS com os resultados 

diversos protótipos de antenas planares propostos e 
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120 

n; 
30 Capacitores; 68 x 51 

Layout do plano de terra 
Quantidade extremamente elevada 

de componentes SMD; Dispositivos SMD tornam 
Não passou por 

otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 10,5 GHz. 

n; 
 

35 x 35 

complexo; Quantidade 
elevada de diodos SMD; Dispositivos SMD de RF em 

pequeno; Não passou 
por otimizações; Só cobre a parte superior da banda 

n; 
 

Não 
informado 

Antena de dimensões elevadas; Layout 
 adequados; Não 

cobre a banda 3,1 a 10,5 

n; 
4 Capacitores; 

 
62,5 x 115 

Antena de dimensões elevadas; Layout 
complexo; Padrões de irradiação bastante distorcidos; 
Não passou por otimizações; Não cobre a banda 3,1 a 

 
Capacitores; 

60 x 120 

considerado como aceitável; 
Antena de dimensões elevadas; Ganho baixo em muitas 

faixas; Não passou por otimizações; Não cobre a 

numéricas, simulações e 

com os resultados experimentais 

propostos e desenvolvidos 
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neste trabalho. Duas antenas reconfiguráveis foram propostas como prova de conceito, 

de modo a validar a proposta inicial do trabalho, i.e., a reconfiguração em frequência, 

assim como a otimização com um algoritmo PSO. Em seguida, uma antena passiva com 

alimentação CPW foi desenvolvida e otimizada com um GA, de modo a examinar tanto 

as vantagens desse método de alimentação quanto a precisão e validade do GA na 

otimização de estruturas de micro-ondas. Por fim, uma antena eletronicamente 

reconfigurável foi apresentada e desenvolvida, a qual passou por processos de 

otimização com um algoritmo PSO e com um algoritmo ABC. Esses quatro projetos de 

antenas foram analisados, diversos protótipos foram construídos sob diferentes 

substratos dielétricos e os resultados obtidos apresentaram boa concordância entre as 

verificações experimentais e as análises numéricas desempenhadas. Uma tabela 

comparativa foi apresentada, na qual os resultados de recentes trabalhos relativos ao 

tema reconfiguração eletrônica com diodos p-i-n de RF foram comparados com os 

resultados obtidos neste trabalho, especificamente os relativos à antena com 

reconfiguração eletrônica apresentados neste Capítulo. O dispositivo proposto nesta 

pesquisa mostro-se mais eficiente em relação a diversos aspectos, tais como a 

simplicidade e a ampla largura de banda contemplada. 
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Capítulo 7 

Conclusão 
 
 

Neste trabalho, foram propostas diversas antenas planares aplicáveis aos 

sistemas de comunicações emergentes de banda ultra larga e os sistemas de rádios 

cognitivos. Em relação às suas antenas, a principal demanda dos sistemas UWB é a 

capacidade de cobrir sua ampla banda de frequências, entre 3,1 GHz e 10,6 GHz.  

Já em relação aos CRS, também são requeridas antenas as quais podem operar 

em banda larga ou ultra larga, realizando processo de sensoriamento espectral. 

Entretanto, são requeridas características adicionais dessas antenas como robustez e 

reconfigurabilidade. Isto significa a capacidade ajustar a resposta em frequência e 

operar instantaneamente em banda estreita, aproveitando as oportunidades (espaços 

brancos), utilizando dinamicamente faixas de frequências disponíveis. 

Neste sentido, quatro diferentes antenas foram desenvolvidas, tendo sido 

fabricados e medidos vários protótipos, para efeito de validação experimental do 

desempenho real de cada uma delas e comparação dos resultados obtidos com 

intermédio do software HFSS. Uma série de resultados simulados e medidos foram 

obtidos e apresentados separadamente, para cada uma das estruturas analisadas. 

Os projetos e as análises das antenas propostas foram realizados com auxílio do 

software HFSS, o qual permitiu a determinação das principais características das 

estruturas tais como a frequência de ressonância, largura de banda e perda de retorno, 

coeficiente de reflexão e impedância de entrada. Outras características das antenas 

como, ganho e diagramas de radiação 2D e 3D também foram obtidos.  

Além disso, foram realizadas análises numéricas robustas, com o objetivo de 

otimizar o desempenho e sintetizar a estrutura física das antenas propostas. Três dos 

quatro projetos propostos passaram por processos de otimização baseados em 

ferramentas de inteligência computacional como os algoritmos genéticos, o algoritmo 

de otimização de enxames de partículas, assim como o algoritmo de otimização de 

colônia de abelhas artificial.  
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Os resultados dessas otimizações foram obtidos com elevado custo 

computacional envolvido. Além disso, esses foram devidamente validados por 

comparação entre resultados experimentais e resultados de simulações e/ou 

parametrizações numéricas. Foi observada boa concordância entre os resultados dos 

protótipos das antenas com otimização quando comparados com os resultados obtidos 

no software HFSS, assim como com resultados experimentais de protótipos não 

otimizados. 

A primeira antena proposta foi a única que não passou por processo de 

otimização. Essa antena consistiu numa prova de conceito de uma antena reconfigurável 

que opera tanto em UWB como em múltiplas respostas banda estreita. De início, a 

reconfiguração foi testada por meio da inserção e retirada de pequenos pedaços de fita 

metálica condutora, com uma função lógica de chave “liga/desliga”. Neste caso, a 

grande vantagem do modelo proposto é que, com um só protótipo, é possível realizar o 

sensoriamento em UWB e a transmissão em cinco configurações banda estreitas 

distintas, dentro do espectro UWB. Ademais, o protótipo construído possui layout 

simples, de fácil fabricação e cujas características de irradiação atendem bem ao padrão 

de irradiação omnidirecional, conforme resultados experimentais apresentados. Todavia, 

com o aumento da frequência, percebeu-se perda desta característica de irradiação, o 

que pode significar certo prejuízo em termos de alcance no funcionamento prático do 

dispositivo proposto. Os resultados dessa primeira antena passaram, adicionalmente, por 

um pós-processamento realizado com auxílio do software INSIGHT. Esse procedimento 

foi desempenhado nos laboratórios do Grupo MVG®, na França, e fornecem resultados 

adicionais de desempenho da antena em termos de corrente elétrica total, J�yv	���/
��, �����	 	���, dentre outros parâmetros. Todos os resultados foram cordialmente 

gerados pelos engenheiros do Grupo MVG® e remetidos com autorização para serem 

exibidos neste trabalho. 

A segunda antena proposta também foi uma prova de conceito de uma antena 

reconfigurável capaz de operar tanto em UWB como em resposta banda estreita única, 

em 5,8 GHz. Neste caso, a estrutura passou por um processo de otimização com um 

algoritmo PSO, que modificou as dimensões do plano de terra da antena com objetivo 

de maximizar a largura de banda dessa resposta banda estreita, mantendo o coeficiente 

de reflexão da antena sempre abaixo de -10 dB. As vantagens do modelo proposto 

foram o uso da função Optimetrics do software HFSS, para a realização de simulações 
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paramétricas no software HFSS, assim como o teste e o uso com eficácia do PSO como 

mecanismo computacional de inteligência de enxames para otimização da estrutura 

planar. Após o processo de otimização com PSO, o protótipo construído apresentou 

largura de banda medida superior àquela obtida sem otimização, conforme resultados 

experimentais apresentados. Ademais, essa antena reconfigurável possui um layout cuja 

análise foi mais simples do que a primeira antena proposta, posto que só dois tocos de 

linha de transmissão foram acionados para verificar a reconfiguração. 

A terceira antena proposta neste trabalho foi capaz de operar em UWB, como 

uma típica antena para sensoriamento espectral em sistemas de rádios cognitivos. Neste 

caso, a estrutura possuía alimentação por guia de onda coplanar e não era reconfigurável 

em frequência. Ademais, a antena passou por um processo de parametrização e por um 

processo de otimização com um algoritmo genético, ambos conduzidos com auxílio do 

software HFSS. Nessas análises numéricas, as dimensões do plano de terra coplanar da 

antena foram satisfatoriamente modificadas, com objetivo de maximizar a largura de 

banda, mantendo o coeficiente de reflexão da antena sempre abaixo de -10 dB. Como 

vantagem, além do layout simples e design inovador, a antena possui estrutura 

uniplanar, o que permite a instalação do dispositivo em diferentes posições em relação 

às duas antenas com plano de terra truncado apresentadas anteriormente. 

Adicionalmente, o uso da rotina de otimização existente no software HFSS dispensou a 

implementação computacional de um algoritmo PSO, como foi feito na segunda antena 

proposta, tendo em vista que o GA já é uma rotina disponível no software HFSS e 

pronta para uso. Entretanto, vale mencionar a customização limitada e a possibilidade 

de convergência breve, distante dos ótimos globais ideais são fatores que podem 

demonstrar limitações do modelo. Em termos de diagrama de irradiação, a antena 

proposta apresentou características de semelhantes àquelas típicas de uma antena 

dipolo, tendo sido verificada boa concordância entre os resultados simulados e medidos, 

em especial para a frequência de 5,8 GHz. 

Por fim, a quarta antena proposta foi uma antena eletronicamente reconfigurável 

que utilizou diodos p-i-n de RF. Assim sendo, foram propostos, fabricados, testados 

diversos protótipos os quais, adicionalmente, passaram por processos de otimização 

com algoritmos PSO e ABC. Três protótipos diferentes foram construídos e medidos e 

uma boa concordância foi observada entre os valores simulados e os experimentais. As 

discrepâncias entre resultados simulados e medidos nestas antenas eletronicamente 

reconfiguráveis podem ser atribuídas ao modelamento dos diodos p-i-n de RF no 
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software HFSS. A antena otimizada com PSO apresentou um excelente resultado 

quando comparada com as antenas sem otimização e com otimização com algoritmo 

ABC. Em ambas as otimizações, houve melhora significativa no coeficiente de reflexão. 

Ademais, foi possível constatar que a perda de inserção de cada um dos diodos p-i-n de 

RF não alterou significativamente o desempenho das antenas em termos de resposta em 

frequência, além de ter exercido pouca influência em termos de diagrama de irradiação, 

conforme resultados experimentais demonstrados. Dentre as vantagens do modelo 

proposto, destacamos a simplicidade do layout, assim como o baixo custo de fabricação. 

Além dessas, a facilidade de manuseio dos diodos p-i-n de RF em relação às RF-MEMS 

ou ao chaveamento eletromecânico também merece destaque. Os protótipos foram 

fabricados nas dependências dos laboratórios da UFRN, dispensando custos adicionais 

com a contratação de empresas especializadas no manuseio de componentes de RF.  

Quando comparado com dez recentes trabalhos relativos à reconfiguração 

eletrônica com diodos p-i-n de RF, o modelo proposto se destaca em relação à 

simplicidade do layout, ao pequeno tamanho físico da antena, à cobertura de toda faixa 

de frequências UWB, às adequadas características de irradiação, por ter passado por 

otimização com ferramentas de inteligência computacional, assim como à pequena 

quantidade de componentes SMD requerida para a reconfiguração em frequência. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos das análises de todas as antenas 

neste trabalho evidenciam que software HFSS pode ser usado de forma precisa e 

eficiente na análise de estruturas planares de micro-ondas passivas e ativas. As 

principais aplicações para os modelos propostos são as áreas de comunicações móveis 

emergentes e engenharia de telecomunicações. 

 

7.1 Propostas e sugestões de trabalhos futuros 

 

Neste trabalho, foram realizados estudos relacionados às antenas planares de 

micro-ondas reconfiguráveis em frequências, aplicadas aos sistemas de banda ultra larga 

e aos rádios cognitivos. A junção de várias áreas do conhecimento da Engenharia 

Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Ciências da Computação e Regulação das 

Telecomunicações descrita neste documento permite que sejam tomados diversos rumos 

em relação à continuidade natural desta pesquisa em estudos futuros. Nesta seção, são 

listadas algumas sugestões de continuidade para trabalhos futuros. 
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Um dos processos realizados nesta pesquisa foi a reconfiguração em frequência 

de antenas com plano de terra truncado. Essa reconfiguração foi realizada de forma 

eletrônica, com a utilização de diodos p-i-n de RF inseridos nas estruturas. Acerca deste 

tópico, como sugestões para a continuidade deste trabalho, novas análises podem ser 

realizadas com o uso de diodos varactores, tendo em vista que esses componentes 

também são facilmente manuseados em laboratórios e possuem desempenho satisfatório 

em circuitos planares de RF. 

Levando em consideração os layouts desenvolvidos neste trabalho, ainda é 

cabível uma análise dos resultados obtidos nesta pesquisa considerando substratos 

dielétricos de alta frequência, como os laminados fabricados pela Rogers®. Neste 

sentido, poderão ser realizadas análises em relação aos efeitos da construção de antenas 

eletronicamente reconfiguráveis, levando em consideração as características de 

irradiação, de modo a avaliar os benefícios obtidos com a utilização desses laminados.  

A construção de antenas CPW reconfiguráveis é outra possibilidade de trabalho 

futuro que se vislumbra, tendo em vista os excelentes resultados já apresentados neste 

trabalho. Por serem uniplanares, as inserções dos componentes de RF nessas antenas 

CPW podem ser feitas no plano inferior da antena, o que implica em mais espaço físico 

para o projetista trabalhar. Em contrapartida, os efeitos prejudiciais em termos de 

propagação devem ser levados em conta. 

O uso de substratos têxteis em antenas eletronicamente reconfiguráveis é outro 

possível universo de pesquisa que este trabalho permite trilhar, visto que as antenas 

corporais (body antennas) tem merecido bastante destaque em pesquisas recentes. 

Por fim, cabe lembrar que, para todas essas sugestões de trabalhos futuros, é 

possível, ainda, realizar otimizações com as ferramentas de inteligência computacional 

testadas e validadas neste trabalho. Análises multiobjetivos, que tomam em 

consideração outros parâmetros de antenas, filtros de RF ou de superfícies seletivas em 

frequência, podem ser levados em consideração. A verificação de um posicionamento 

ótimo para as linhas de alimentação DC dos diodos p-i-n de RF pode ser desempenhada 

com um algoritmo PSO, por exemplo, de modo que a ferramenta propicie ao projetista 

resultados significativos em relação à resposta em frequência ou em diagrama de 

irradiação, para os casos de antenas eletronicamente reconfiguráveis em frequência e em 

polarização. 
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