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Resumo 

 

 

A rede Wi-Fi está amplamente disseminada na sociedade permitindo aos seus 
milhões de utilizadores acederem diariamente à Internet. No entanto, como 
esta rede de acesso à Internet opera a baixas potências, à medida que nos 
afastamos do local onde se encontra o ponto de acesso Wi-Fi (router) a 
intensidade da rede tende a baixar consideravelmente devido às absorções do 
sinal durante o percurso entre o router e o utilizador. No caso concreto da 
propagação do sinal Wi-Fi no interior de um edifício uma grande parte da 
atenuação sofrida acontece por absorção nas paredes das várias divisões. 
Assim, dependendo do nível da atenuação do sinal poderão ocorrer perdas de 
pacotes que se traduzem na lentidão da rede ou, em casos mais graves, pode 
mesmo haver uma quebra total da ligação à Internet. Posto isto, acredita-se 
que uma possível solução para este problema poderia passar por revestir as 
paredes das divisões com estruturas retrodiretivas, de forma a que quando o 
sinal colidir nestas estruturas, em vez de ser naturalmente absorvido, será 
refletido de volta para o interior da divisão, aumentando assim a potência do 
sinal Wi-Fi.                                                                                                                                                                       

Neste sentido, este trabalho pretende ser uma primeira abordagem para a 
construção de uma parede refletora que aplique um princípio retrodiretivo 
semelhante ao do agregado proposto. De notar que o agregado de antenas 
retrodiretivo apresentado neste documento foi desenvolvido a partir de antenas 
microstrip pelo facto das características deste tipo de antenas permitirem 
construir estruturas pequenas e compactas, facilmente adaptáveis a 
superfícies planares ou não planares e, acima de tudo, por serem fáceis de 
fabricar e terem um baixo custo de produção.                                                                                                       

Concluindo, nesta dissertação de mestrado foi implementado um agregado de 
antenas retrodiretivo passivo para a frequência de ressonância de 2.45 GHz, 
que corresponde à frequência central da banda Wi-Fi situada entre os 2.4 GHz 
e os 2.5 GHz. Para caracterizar o comportamento retrodiretivo deste agregado 
de antenas foram usadas duas configurações específicas de Radar Cross 
Section - a mono-estática e a bi-estática. É de destacar que, em termos 
práticos, a validação do funcionamento do agregado foi alcançada a partir de 
uma montagem experimental criativa que até pode servir como exemplo para 
futuras análises à performance deste tipo de agregados. 
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Abstract 
 

The Wi-Fi network is widely disseminated in society allowing its millions of users 
to access the Internet, however, as the Internet access network operates at low 
power, as we move away from the Wi-Fi access point (router), the intensity of 
the network tends to decrease considerably due to signal absorptions during the 
path between the router and the user. In the specific case of the propagation of 
the Wi-Fi signal inside buildings, a large part of the attenuations suffered is due 
to absorption in the walls of the various rooms. That said, it is believed that a 
possible solution to this problem could be to fill the walls with retrodirective 
structures, so that when the signal collides in these structures, instead of being 
absorbed, it would be reflected back into the interior rooms, increasing the 
strength of the Wi-Fi signal. 

In this sense, this work intends to be a first approach for the construction of a 
reflective wall that applies a retrodirective effect similar to the proposed array. 
The retrodirective antenna array presented in this document was developed 
from microstrip antennas because the characteristics of this type of antennas 
allow the construction of small and compact structures, easily adaptable to 
planar or non-planar surfaces and, above all, because they are easy to 
manufacture and have a low production cost. 

In conclusion, a passive retrodirective antenna array at 2.45 GHz resonance 
frequency was implemented in this dissertation, which is also the central 
frequency of the Wi-Fi band (2.4 GHz and 2.5 GHz). To characterize the 
retrodirective behavior of proposed antenna array, two specific configurations of 
Radar Cross Section were used: the mono-static and the bi-static. It should be 
noted that, in practical terms, the validation of the array's functioning was 
achieved from a creative experimental setup that can even serve as an example 
for future analyzes of the performance for this type of array. 
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Capítulo 1  

1. Introdução 

1.1  Motivação e contextualização 

A invenção das comunicações sem fios, em 1901, foi um dos maiores contributos 

tecnológicos para a humanidade. Esta descoberta tornou possível a transmissão de 

informação entre dois dispositivos separados por curtas (poucos metros) ou longas (milhares 

de quilómetros) distâncias [1].  

Nas comunicações sem fios a transmissão de dados é feita pelo ar através de ondas 

eletromagnéticas, sem ser preciso recorrer a qualquer tipo de cabos, fios ou outros 

condutores elétricos. Dependendo da aplicação pretendida este tipo de comunicação pode 

ser realizado através de diferentes radiações eletromagnéticas como a radiação por ondas de 

rádio, infravermelha ou micro-ondas que variam na frequência e, naturalmente, no 

comprimento de onda [2].  

Desde o seu aparecimento que as comunicações sem fios tem desempenhado um 

papel crucial na melhoria sucessiva da qualidade de vida do Homem permitindo, por 

exemplo, a comunicação nas regiões mais remotas do planeta. Estas comunicações 

encontram-se divididas em diferentes categorias em função da distância, da gama de dados 

a transmitir e dos vários géneros de dispositivos usados na comunicação. Dentro destas 

categorias destacam-se tecnologias como a difusão de televisão e rádio, o Bluetooth, a rede 

Wi-Fi, o GPS (Global Positioning System) ou o RFID (Radio Frequency IDentification) e, 

ainda, as comunicações de satélites ou radares [3]. 
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Diariamente milhões de utilizadores em todo mundo usam uma enorme variedade de 

dispositivos (telemóveis, computadores, televisões, tablets…) que integram estas diferentes 

tecnologias de comunicação. 

               

                      Figura 1.1: Tecnologias de comunicação sem fios [4]. 

Na verdade, uma das tecnologias mais populares é a rede WLAN (Wireless Local 

Area Network), vulgarmente conhecida por rede Wi-Fi, que usa ondas de rádio para fornecer 

Internet e conexões de rede aos mais variados dispositivos [5]. Graças a esta tecnologia de 

baixo custo os profissionais das mais diversas áreas (saúde, ensino ou segurança) podem 

alertar prontamente para situações urgentes ou não urgentes, independentemente da hora do 

dia e do local onde se encontrem.  

Atualmente, qualquer instituição (pública ou privada), hotel, café ou aeroporto 

dispõe de, pelo menos, um ponto de acesso Wi-Fi (leia-se router) que permite aos seus 

utilizadores acederem à Internet sem que a sua mobilidade esteja confinada a uma área muito 

restrita [6]. Ainda assim, convém recordar que o facto de a rede Wi-Fi operar a baixas 

potências limita o seu alcance a algumas dezenas de metros em torno do router.  

Tal como já foi referido, a radiação eletromagnética envolvida na rede Wi-Fi são as 

ondas de rádio que ocupam uma pequena faixa do espectro eletromagnético localizada entre 

os 3 kHz e os 300 GHz. Todavia, foi estabelecido pela ITU (International 

Telecommunication Union) que a rede Wi-Fi está destinada a operar unicamente dentro das 

bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) que correspondem a regiões não licenciadas 

do espectro de rádio. Nestas bandas de frequências os utilizadores não necessitam de 

qualquer licença de operação uma vez que o acesso está aberto a todos desde que cumpram 
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com as restrições de potência regulamentadas. No entanto, como as bandas ISM não estão 

reservadas ao uso exclusivo do Wi-Fi, os dispositivos que usam esta rede devem ser capazes 

de suportar as interferências com outras formas de conectividade sem fios (por exemplo: 

Bluetooth) ou com os diversos fins industriais, científicos e médicos que operam nas mesmas 

bandas [7], [8].  

Na verdade, existem duas bandas especificas de frequências dentro das bandas ISM 

que estão destinadas a suportar a transmissão de dados na rede Wi-Fi - a banda dos 2.4 GHz 

(situada entre os 2.4 GHz e os 2.5 GHz) e a banda dos 5 GHz (localizada entre os 5.725 GHz 

e os 5.875 GHz). As diferenças em termos de desempenho entre estas duas bandas estão 

relacionadas com fatores de cobertura e velocidade da rede, interferências entre canais 

adjacentes e compatibilidade com outros dispositivos. Entretanto, já se usam routers que 

permitem ao utilizador selecionar a banda de frequências em função das características que 

deseja para a sua rede Wi-Fi. Por exemplo, se o utilizador quiser ter uma boa cobertura de 

rede em todas as divisões da casa, deve escolher a banda dos 2.4 GHz. Caso pretenda uma 

maior velocidade na transmissão de dados ou menos interferências na rede deve optar por 

selecionar a banda dos 5 GHz [9].  

 

  Figura 1.2: Interação de acesso à Internet entre uma estação base e os seus utilizadores [10]. 

Assim como acontece com outros tipos de sinais eletromagnéticos também a 

propagação do sinal Wi-Fi enfrenta desafios relacionados com as perdas no percurso, os 

efeitos de multipath ou o desvanecimento resultante da sua absorção e/ou reflexão em certos 

objetos e materiais [11]. Por vezes, o sinal Wi-Fi é tão fraco (de baixa potência) que a sua 

receção nos dispositivos é praticamente marginal significando que a maioria dos pacotes de 
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dados foram perdidos. Esta situação torna a velocidade da rede bastante lenta podendo 

mesmo resultar em constantes falhas na ligação à Internet.      

 Um dos principais motivos responsáveis pela atenuação do sinal Wi-Fi dentro de um 

edifício são as suas paredes que absorvem uma parte considerável do sinal, fazendo com que 

a sua potência em determinadas zonas seja realmente baixa [12]. Uma forma de tentar 

solucionar estas perdas de potência por absorção poderia passar por revestir as paredes com 

estruturas refletoras que atuariam de forma análoga aos repetidores de sinal Wi-Fi.  

1.2  Objetivos da dissertação 

O tema desta dissertação de mestrado surge com o propósito de tentar colmatar um 

problema relacionado com o baixo nível de potência de sinal Wi-Fi existente numa das salas 

do IT-2 (Instituto de Telecomunicações 2). Acredita-se que se cada parede dessa sala fosse 

revestida por uma estrutura refletora apropriada seria possível reduzir a absorção do sinal 

Wi-Fi que acontece naturalmente nas paredes, ao mesmo tempo que o sinal ao ser refletido 

nessa estrutura voltaria para o interior da sala, aumentando assim a sua potência. Neste 

sentido, o desenvolvimento deste trabalho é o ponto de partida para um projeto que tem 

como finalidade a construção de uma parede refletora que aplique o mesmo princípio de 

funcionamento presente no agregado de antenas retrodiretivo passivo descrito neste 

documento. 

Assim sendo, esta dissertação tem como objetivos o desenho e a implementação de 

um agregado de antenas retrodiretivo passivo à frequência de operação de 2.45 GHz, que 

corresponde à frequência central da banda Wi-Fi situada entre os 2.4 GHz e os 2.5 GHz. 

  

1.3  Estrutura da dissertação 

Esta dissertação de mestrado encontra-se dividida em 6 capítulos. Cada capítulo 

inclui diversos subcapítulos que abordam de forma mais detalhada os diferentes assuntos 

tratados. Em seguida, apresenta-se uma breve descrição do conteúdo presente nos vários 

capítulos que compõem este documento.  
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➢ Capítulo 1 – Enquadra o principal tópico deste trabalho no contexto das 

comunicações sem fios e clarifica os objetivos que pretendem ser atingidos com a 

sua realização.  

 

➢ Capítulo 2 – Investiga as diferentes topologias retrodiretivas existentes e explica o 

modo de operação de cada uma a partir dos respetivos circuitos de execução. 

Esclarece também o conceito de Radar Cross Section (RCS) no âmbito deste tema e 

destaca as duas configurações de RCS usadas no processo de caracterização dos 

agregados de antenas retrodiretivos.  

 

➢ Capítulo 3 – Resume de forma sucinta os parâmetros fundamentais das antenas, 

enfatizando os procedimentos de desenho e os cálculos teóricos subjacentes à 

projeção das antenas microstrip. 

 

➢ Capítulo 4 – Expõe todos os passos que conduziram às simulações dos dois modelos 

de agregado de antenas retrodiretivo, bem como os respetivos resultados simulados. 

Inclui ainda a comparação em termos da performance retrodiretiva dos resultados 

obtidos para ambos os modelos.   

    

➢ Capítulo 5 – Aborda o processo de medição do agregado de antenas retrodiretivo 

impresso revelando os procedimentos práticos e os resultados alcançados 

experimentalmente.  

 

➢ Capítulo 6 – Sintetiza as conclusões do trabalho efetuado e sugere propostas 

passíveis de serem desenvolvidas num trabalho futuro.  

1.4  Contribuição desta dissertação 

Esta dissertação levou à escrita de um artigo científico que foi submetido para uma 

conferência:  

1. André Sousa, Pedro Pinho, Nuno Borges Carvalho, “Design of a dual polarized 

retrodirective antenna array for wireless applications” foi aceite para o 13º 

Congresso do Comité Português da URSI (International Union of Radio Science). 
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Capítulo 2 

2. Topologias retrodiretivas  

 Este capítulo foca-se nas principais topologias capazes de alcançar o efeito 

retrodiretivo nomeadamente o refletor de canto, os agregados de antenas Van Atta e os 

agregados de antenas com circuito de conjugação de fase. Abrange ainda uma definição 

pormenorizada do conceito de Radar Cross Section (RCS) juntamente com a descrição das 

configurações de medição do RCS mono-estático e do RCS bi-estático que caracterizam as 

topologias atrás referidas.  

2.1  Enquadramento 

 Ao longo dos últimos anos o crescimento massivo do número de utilizadores a usar 

dispositivos móveis conduziu a um aumento do tráfego nas comunicações sem fios. 

Consequentemente, surgiram problemas relacionados com interferências entre dispositivos 

relativamente próximos a operarem às mesmas frequências. Assim, uma vez que o espectro 

disponível para as comunicações sem fios é muito limitado, uma forma de se evitarem as 

interferências entre dispositivos, ao mesmo tempo que se satisfazem as necessidades de 

todos os utilizadores, passa pela adoção do mecanismo de beamforming [13], [14].   

O beamforming baseia-se na formação de um feixe de radiação de um agregado de 

antenas orientado numa direção específica. Atualmente, a maioria dos sistemas de 

comunicação sem fios já empregam o beamforming como forma de aumentarem a relação 

sinal-ruído e a capacidade de cobertura da rede que, por sua vez, contribuem para melhorar 

a eficiência e a segurança das comunicações [15].  

Seguidamente são apresentados dois sistemas capazes de realizar o mecanismo de 

beamforming: phased array e smart antennas. O phased array consiste num agregado de 

antenas em que cada elemento se encontra conectado a um deslocador de fase. Os 
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deslocadores de fase têm como função provocar atrasos de fase ao sinal a transmitir, de 

forma a que o gradiente de fase resultante dos atrasos possa dirigir o lobo principal do 

diagrama de radiação do agregado para o local pretendido. Este agregado possibilita a 

redução de interferências na transmissão e/ou receção, proporcionando um controlo 

eletrónico da direção desejada [16]. Por sua vez, uma smart antenna é um agregado de 

antenas combinado com processamento digital de sinal capaz de identificar a direção de 

chegada de um sinal e ajustar o máximo do seu padrão de radiação para a direção pretendida 

e os seus nulos para as interferências [17].  

 Assim sendo, através destes mecanismos de beamforming é possível aumentar a 

potência transmitida para uma direção especifica, reduzindo simultaneamente as 

interferências com os utilizadores a operar nas proximidades. Este tipo de mecanismo é 

vulgarmente usado na tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) devido à sua 

maior imunidade ao efeito de desvanecimento [15].  

 

                       

Figura 2.1: Mecanismo de beamforming aplicado a cenário MIMO (Adaptado de [18]). 

 

Apesar dos phased arrays e das smart antennas serem largamente usados nas 

comunicações sem fios, em certas aplicações podem ser substituídos por um tipo de 

agregado alternativo designado por agregado de antenas retrodiretivo.  

Na realidade, desde há uns anos que os agregados de antenas retrodiretivos tem 

suscitado um enorme interesse na comunidade científica devido à sua capacidade especial 

de refletir automaticamente um sinal incidente vindo de uma direção desconhecida de volta 

para essa mesma direção, sem qualquer conhecimento prévio da localização da fonte de 

incidência. Acresce que esta capacidade retrodiretiva é conseguida sem o recurso a 
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deslocadores de fase ou a algoritmos sofisticados de processamento digital de sinal, como 

acontece nos phased arrays ou nas smart antennas, respetivamente [19]. 

Por causa da sua natureza retrodiretiva estes agregados de antenas apresentam um 

enorme potencial para serem aplicados em diferentes áreas como [20]: 

• Sistemas de assistência à navegação; 

• Sensores para prevenção de acidentes; 

• Aplicações de RFID (Radio Frequency IDentification); 

• Sistemas de deteção, rastreamento e radar. 

2.2  Refletor de canto 

O refletor de canto é a forma mais simples para se atingir a retrodiretividade. Este 

refletor consiste em duas placas de metal ortogonais entre si e onde cada quadrante forma 

uma espécie de canto no qual o sinal incidente sofre a reflexão necessária para regressar na 

mesma direção mas no sentido oposto ao de incidência [21]. A Figura 2.2 evidencia o modo 

de funcionamento deste tipo de sistema. 

                     

                         Figura 2.2: Refletor de canto (Adaptado de [20]). 

Não obstante a simplicidade de construção, este refletor é inadequado para 

comunicações sem fios visto que a dimensão da sua estrutura não permite que seja integrado 

em circuitos eletrónicos, ao contrário do que acontece com os agregados de antenas 

retrodiretivos cujo baixo perfil e a forma planar propícia a sua inserção em placas de circuito 

impresso [20].  Uma das aplicações práticas do refletor de canto passa pela montagem em 
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barcos de forma a aumentar a sua visibilidade e detetabilidade aos radares de controlo 

marítimo [21] .  

2.3  Agregado de antenas Van Atta  

O agregado de antenas Van Atta é uma topologia retrodiretiva que pode ser dividida 

em duas configurações: passiva e ativa. Ambas estão descritas abaixo juntamente com os 

respetivos circuitos de execução.  

2.3.1  Configuração passiva   

L.C.Van Atta foi um cientista norte-americano que inventou um novo modelo de 

refletor retrodiretivo. Este investigador, antigo diretor do IEEE (Institute of Eletrical and 

Electronics Engineers), propôs um refletor eletromagnético passivo capaz de receber uma 

onda incidente e a refletir de volta para direção de onde veio [22].   

O agregado de antenas sugerido por Van Atta consegue alcançar o efeito retrodiretivo 

graças ao seu arranjo geométrico específico. Este arranjo consiste num conjunto de antenas 

igualmente espaçadas e que estão emparelhadas entre si. Os pares de antenas formados 

devem estar interligados por linhas de transmissão de igual comprimento físico ou, caso não 

seja possível, têm obrigatoriamente de estar conectados por linhas de transmissão com o 

mesmo comprimento elétrico [20]. A Figura 2.3 ilustra o funcionamento deste tipo de 

agregado de antenas retrodiretivo.  

      

      Figura 2.3: Agregado de antenas Van Atta passivo (Adaptado de [20]). 
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O princípio de funcionamento exposto na Figura 2.3 mostra que a frente de onda 

planar incidente provoca um determinado gradiente de fase aquando da sua receção nas 

antenas do agregado. Desta forma, os sinais recebidos nas antenas 1, 2, 3 e 4 sucessivamente 

desfasados de Φ (em que Φ é o atraso de propagação resultante da distância entre as antenas, 

do comprimento de onda do sinal incidente e do ângulo de incidência) propagam-se através 

das linhas de transmissão para os seus respetivos pares, as antenas 4, 3, 2 e 1, para serem 

retransmitidos. Desde que as linhas de transmissão causem o mesmo atraso de propagação 

aos sinais recebidos nas antenas, consegue-se a reversão do gradiente de fase recebido e, 

consequentemente, o sinal a ser refletido (a partir do gradiente de fase retransmitido) é 

encaminhado na mesma direção mas no sentido inverso ao do sinal incidente [23], [24]. 

2.3.2  Configuração ativa 

Além do agregado de antenas Van Atta na forma passiva, já explanado 

anteriormente, existe também o modo ativo que aplica o mesmo princípio de operação com 

a ligeira diferença de que são acrescentados amplificadores, unilaterais ou bilaterais, a meio 

de cada linha de transmissão que interliga os pares de antenas do agregado [21]. Este modelo 

de refletor retrodiretivo encontra-se presente na Figura 2.4.  

 

          

         Figura 2.4: Agregado de antenas Van Atta ativo (Adaptado de [20]). 

O agregado de antenas Van Atta na configuração ativa diferencia-se em termos de 

comportamento do agregado na configuração passiva por permitir aumentar a intensidade 

do sinal refletido através dos amplificadores adicionados nas linhas de transmissão [25]. 
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Assim sendo, comparando as duas configurações pode-se afirmar que a razão entre o sinal 

refletido no agregado ativo e o sinal refletido no agregado passivo é igual ao ganho dos 

amplificadores utilizados [20].  

Em suma, o agregado de antenas Van Atta, tanto no seu formato passivo como ativo, 

consegue alcançar resultados retrodiretivos relevantes a partir do fabrico de uma estrutura 

compacta e de baixo custo de produção. Acresce ainda que dependendo da aplicação a que 

se destina, este refletor pode ser melhorado recorrendo a antenas de banda larga que 

permitem obter uma largura de banda superior. Todavia, a sua ação retrodiretiva está 

limitada pela largura angular das antenas selecionadas para a construção do agregado. Além 

disto, a disposição geométrica restringe o funcionamento deste tipo de agregado a frentes de 

onda planares [20].    

2.4  Agregado de antenas com circuito de conjugação de fase 

 Contrariamente ao que acontece no agregado de antenas Van Atta que confia nos 

pares de antenas para a reversão do gradiente de fase causado pelo sinal incidente, esta 

topologia retrodiretiva recorre a um circuito de conjugação de fase para alcançar, em cada 

elemento do agregado, a fase conjugada em relação à fase do sinal incidente recebido [20]. 

Assim, este mecanismo de conjugação de fase que assegura a resposta retrodiretiva do 

agregado pode ser realizado através de diferentes técnicas, quer sejam heteródinas, de 

deteção de fase ou digitais [26]. 

Neste subcapítulo são descritas as duas técnicas heteródinas mais frequentemente 

usadas na concretização do fenómeno retrodiretivo. Os componentes necessários à 

construção dos circuitos analógicos que realizam estas técnicas heteródinas são 

essencialmente misturadores, osciladores locais e filtros. Dependendo da finalidade pode-se 

optar por amplificadores paramétricos em detrimento dos misturadores de frequências. Na 

verdade, os amplificadores permitem obter um ganho mais elevado, no entanto, requerem 

maiores níveis de potência aquando do seu funcionamento. Por sua vez, os misturadores 

sofrem com perdas de conversão, embora exijam potências mais baixas ao oscilador local 

[27]. Logo, cabe ao utilizador encontrar um compromisso que seja adequado e viável à sua 

aplicação.  
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2.4.1  1ª técnica heteródina: usando oscilador local ao dobro da frequência RF 

Nesta técnica recorre-se a um circuito analógico que garante que o sinal RF (Rádio 

Frequência) a ser refletido mantém a frequência, mas possui a fase conjugada do sinal 

incidente. A Figura 2.5 ilustra o esquema do circuito de conjugação de fase que cumpre este 

objetivo. 

 

        

Figura 2.5: Esquema do circuito de conjugação de fase realizado através da 1ª técnica 

heteródina (Adaptado de [26]). 

O circuito da Figura 2.5 emprega um oscilador local (OL) que injeta um sinal no 

misturador com o dobro da frequência do sinal incidente. O sinal proveniente do oscilador 

local é multiplicado no misturador com o sinal incidente (RF) recebido pela antena do qual 

resulta, à saída do misturador, o sinal 𝑣M presente na expressão seguinte:   

𝑣M =  VRF cos (ωRFt + Φ) . VOL cos (ωOLt)   (2.1) 

Desenvolvendo a equação (2.1) vem que: 

𝑣M =  
1

2
 VRF . VOL [cos((ωOL − ωRF)t − Φ) +  cos((ωOL + ωRF)t + Φ)] (2.2) 

Sabendo que ωOL = 2ωRF, então: 

𝑣M =  
1

2
 VRF . VOL [cos(ωRFt − Φ) +  cos(3ωRFt + Φ)] (2.3) 
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Pela expressão (2.3) fica claro que apenas a componente que se encontra no primeiro 

termo interessa para a aquisição da fase conjugada. Neste sentido, um modo de eliminar o 

sinal indesejado presente no segundo termo passa por aplicar um Filtro Passa-Baixo (FPB) 

à saída do misturador. Este filtro terá também a capacidade de suprimir sinais resultantes de 

uma eventual fuga do oscilador local, desde que se encontrem a uma frequência bastante 

superior à frequência do sinal (RF) pretendido [28].  

Assim, após a passagem do sinal 𝑣M pelo FPB chega-se ao sinal refletido 𝑣R presente 

na equação (2.4) que preserva a frequência, mas possui a fase conjugada em relação ao sinal 

incidente (RF). 

𝑣R =  
1

2
 VRF . VOL [cos(ωRFt − Φ)] (2.4) 

 

2.4.2  2ª técnica heteródina: usando Frequência Intermédia (FI) 

Esta técnica requer um circuito analógico mais complexo que o método antecedente, 

embora sejam usados o mesmo tipo de componentes. O circuito que assegura a conjugação 

de fase por via desta técnica encontra-se representado na Figura 2.6, diferenciando-se da 

técnica anterior pela sua capacidade de comunicação em ambos os sentidos [26]. 

  

        

Figura 2.6: Esquema do circuito de conjugação de fase realizado através da 2ª técnica 

heteródina (Adaptado de [26]). 
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Partindo do circuito da Figura 2.6 observa-se que o sinal incidente (RF) recebido na 

antena é guiado até ao misturador 1 onde será multiplicado por um sinal à frequência RF-FI 

gerado pelo oscilador local 1. Matematicamente, o sinal à saída do misturador 1 (𝑣M1) pode 

ser escrito da seguinte forma: 

𝑣M1 = VRF cos(ωRFt + Φ) . VOL1 cos(ωOL1t)  (2.5) 

Sabendo que ωOL1 = ωRF − ωFI e expandindo a equação (2.5) vem: 

𝑣M1 =
1

2
 VRF . VOL1 [cos((2ωRF − ωFI)t + Φ) +  cos(ωFIt + Φ)]   (2.6) 

 

Aplicando ao sinal 𝑣M1 um filtro às frequências intermédias (Filtro 1) obtém-se: 

𝑣F1 = VFI cos(ωFIt + Φ)  (2.7) 

Seguidamente, multiplicando o sinal à saída do filtro 1 (𝑣F1) com o sinal à frequência RF+FI 

gerado pelo oscilador local 2 resulta: 

𝑣M2 = VFI cos(ωFIt + Φ) . VOL2 cos(ωOL2t)  (2.8) 

Uma vez que ωOL2 = ωRF + ωFI e estendendo a expressão (2.8) tem-se: 

𝑣M2 =
1

2
 VFI . VOL2 [cos((ωRF + 2ωFI)t + Φ) +  cos(ωRFt − Φ)]  (2.9) 

Filtrando a componente RF do sinal 𝑣M2 chega-se ao sinal refletido 𝑣R que possui a mesma 

frequência, mas a fase conjugada em relação ao sinal incidente. 

𝑣R =
1

2
 VFI . VOL2cos(ωRFt − Φ)  (2.10) 

 

Analisando as duas metodologias heteródinas constata-se que na segunda são 

necessários o dobro dos misturadores, dos filtros e dos osciladores locais usados na primeira 

técnica referida. Por esta razão, o segundo circuito sofre com maiores perdas de conversão 

nos misturadores assim como precisa de mais potência para alimentar os respetivos 

osciladores locais. Portanto, a primeira técnica abordada é a mais aconselhável em termos 

da eficiência energética e do custo total dos componentes do circuito [26].  

Em síntese, o agregado de antenas com circuito de conjugação de fase apresenta uma 

estrutura flexível que possibilita que as antenas que o compõem possam ser posicionadas 

independentemente da distância entre elas e do plano em que se encontrem. Acresce que 
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alterando a frequência do oscilador local o sinal a ser refletido pode facilmente ser modulado 

em frequência [20], [29]. Contudo, os maiores inconvenientes deste tipo de abordagem 

prendem-se com a maior complexidade do circuito face às topologias anteriormente 

estudadas, os elevados custos dos componentes exigidos a que se junta a necessidade de uma 

fonte de energia que alimente os osciladores locais. 

 

Apreciações gerais sobre os agregados de antenas retrodiretivos 

 

Os esquemas dos circuitos dos agregados de antenas retrodiretivos explorados neste 

capítulo pretenderam exibir o princípio teórico de funcionamento dos mesmos, sem tomar 

em atenção fatores como as interferências entre os sinais incidente e refletido ou o 

acoplamento mútuo entre as antenas do agregado.         

Na realidade, uma vez que estes agregados refletem o sinal incidente para a mesma 

direção de onde veio, é conveniente assegurar que os sinais incidente e refletido não 

interferem um com o outro para não afetarem o efeito retrodiretivo desejado. Neste sentido, 

existem diferentes métodos capazes de diferenciar os dois sinais, tais como polarizações 

ortogonais [30], desvios mínimos da frequência ou acopladores direcionais [29].  

Relativamente ao espaçamento entre os vários elementos do agregado deve-se manter 

uma distância que minimize o impacto do acoplamento mútuo na direção pretendida do sinal 

refletido. Esta distância não possui um valor fixo e varia em função do tipo de antenas usado 

(dipolo, microstrip, horn…). 

2.5  Caracterização das topologias retrodiretivas 

Na literatura a performance das topologias retrodiretivas é avaliada a partir da noção 

de Radar Cross Section (ou simplesmente RCS), cujo fundamento teórico será explicado na 

secção seguinte. Diretamente associado a este conceito serão abordados dois tipos de RCS  

(mono-estático e bi-estático) empregados no processo de caracterização das diversas 

topologias atrás mencionadas. 
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2.5.1  Radar Cross Section (RCS) 

Quando uma onda eletromagnética atinge um objeto a sua energia é espalhada em 

diferentes direções, sendo a distribuição espacial desta energia chamada de dispersão. À 

energia dispersa pelo objeto na mesma direção da do sinal incidente designa-se por energia 

de retrodispersão (mais conhecida em inglês por backscattering) [31]. Esta energia de eco 

do objeto é o desígnio pretendido com a implementação das topologias retrodiretivas já 

mencionadas anteriormente.  

Por definição, o RCS (Radar Cross Section) de um objeto, cujo símbolo é o 𝜎 

(sigma), corresponde à área projetada de uma esfera de metal (dispersão isotrópica) que, 

substituindo o objeto, iria produzir a mesma energia de eco que o objeto em causa [32].  

 Em termos algébricos, o RCS é um indicador da intensidade refletiva de um objeto 

definido como 4π vezes o rácio da densidade de potência dispersa pelo objeto numa dada 

direção e a densidade de potência incidente sobre esse mesmo objeto, à medida que o 

quadrado da distância entre o radar e o objeto tende para infinito [33]. A fórmula matemática 

associada ao cálculo do RCS está indicada abaixo.  

σ = lim
R→∞

[4πR2
|Es|2

|Ei|2
] (2.11) 

 

σ – Radar Cross Section (m2); 

Es − Campo elétrico disperso; 

Ei – Campo elétrico incidente; 

R – Distância entre o radar e o objeto. 

 

De facto, o RCS é um parâmetro aplicado em campo distante que se usa para 

caracterizar um objeto através das suas capacidades de reflexão. Este parâmetro varia em 

função de algumas características do objeto e da onda incidente nele, nomeadamente [34]: 

➢ A geometria/forma e a dimensão;  

➢ A rugosidade da superfície; 

➢ A composição do material (propriedades elétricas e magnéticas); 

➢ O comprimento de onda e a polarização da onda incidente; 

➢ O ângulo de incidência da onda em relação ao eixo central do objeto. 
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O RCS é uma medida expressa através de unidades de área, mais frequentemente em 

metros quadrados (m2) ou em decibéis por metro quadrado (dBm2). Na Tabela 2.1 são 

exibidos valores de referência para o RCS de diversos objetos. 

 

Tabela 2.1: Exemplos de valores de referência do RCS para diferentes objetos [35]. 

Objeto RCS (𝐦𝟐) RCS (𝐝𝐁𝐦𝟐) 

Automóvel 100 20 

Avião comercial 40 16 

Navio de cruzeiro 10 10 

Humano 1 0 

Pássaro 0.01 -20 

Avião furtivo 0.000001 -60 

 

De uma forma mais simples, pode-se afirmar que o RCS é uma propriedade de um 

objeto que indica o quão detetável esse objeto é através de um radar. Assim, um grande RCS 

pressupõe que o objeto é mais facilmente detetável enquanto que um pequeno RCS torna o 

objeto menos visível a um radar.        

 É comum em aplicações militares proceder-se à minimização do RCS dos 

equipamentos bélicos de forma a dificultar a vida ao inimigo. Desta forma, procura-se que 

os mísseis, os aviões furtivos, os satélites de espionagem e outras estruturas militares 

possuam o menor RCS possível, para que não sejam tão facilmente detetáveis pelos radares 

dos oponentes. Por outro lado, há aplicações que requerem um aumento do RCS como, por 

exemplo, os aviões comerciais de passageiros, as aeronaves de treino ou mesmo os navios 

que precisam de uma monitorização constante por parte dos radares de controlo [33]. Estas 

afirmações são corroboradas pelos valores presentes na Tabela 2.1 que mostram que o RCS 

de um avião furtivo é muito inferior ao de um avião comercial. Note-se ainda que não há 

necessariamente uma relação direta entre o tamanho do objeto e o seu RCS. Basta tomar 

atenção nessa mesma tabela para se observar que apesar do tamanho de um avião furtivo ser 

bastante maior que o de um inseto, o seu RCS é 10000 vezes menor. 

De seguida, serão retratados dois tipos de medição (o RCS mono-estático e o RCS 

bi-estático) que caracterizam o desempenho das topologias retrodiretivas, mais 

concretamente dos Agregados de Antenas Retrodiretivos (AARs). 
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2.5.2  RCS mono-estático  

O RCS mono-estático é uma medição que consiste na utilização de duas antenas (uma 

emissora e outra recetora) colocadas na mesma posição e que realizam, simultaneamente, o 

varrimento azimutal (-90º a 90º) do refletor. Na Figura 2.7 é exibida a configuração 

correspondente à medição do RCS mono-estático de um AAR.  

 

         

Figura 2.7: Configuração de medição do RCS mono-estático de um AAR (Adaptado de [20]). 

Acerca da análise da Figura 2.7 é evidente que devido à natureza retrodiretiva do 

agregado o sinal incidente e o sinal refletido estão sempre situados na mesma direção. Deste 

modo o sinal captado pela antena recetora corresponderá sempre ao pico máximo de radiação 

do sinal refletido para todos os ângulos do varrimento. Consequentemente, o resultado desta 

configuração mono-estática evidenciará um padrão de radiação sem quaisquer nulos [20]. 

Assim, o RCS mono-estático é uma medição de particular interesse uma vez que 

permite avaliar a cobertura angular de um agregado de antenas retrodiretivo, ou seja, permite 

aferir a gama de ângulos para os quais o agregado se comporta eficazmente de forma 

retrodiretiva. 

2.5.3  RCS bi-estático 

O RCS bi-estático é outra forma de medição capaz de caracterizar os AARs que 

consiste na utilização de duas antenas (uma emissora e outra recetora) com a particularidade 

de que a antena emissora permanece numa posição fixa (estacionária) em relação ao 

agregado, enquanto que a antena recetora percorre o azimute (-90º a 90º) desse mesmo 

agregado para captar o sinal refletido nele.  
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A configuração para a medição do RCS bi-estático de um AAR encontra-se exposta 

na Figura 2.8.        

    

Figura 2.8: Configuração de medição do RCS bi-estático de um AAR (Adaptado de [20]). 

Relativamente à interpretação da Figura 2.8 espera-se que o lóbulo principal do sinal 

refletido apenas seja registado quando a antena recetora passar na direção onde se encontra 

posicionada a antena emissora. Na restante gama de ângulos poderão ser detetados alguns 

lóbulos secundários, mas nunca da mesma proporção do lóbulo principal.  

Portanto, o RCS bi-estático é a medição que determina, efetivamente, se para um 

determinado ângulo de incidência o agregado de antenas é realmente retrodiretivo. Com base 

nesta medição podem ser conhecidos os níveis de potência dos lóbulos secundários face ao 

lóbulo principal, bem como os desvios do sinal refletido em relação ao ângulo do sinal 

incidente e outras limitações angulares do agregado [20].  

Por fim, apurou-se na literatura que no contexto da caracterização dos agregados de 

antenas retrodiretivos os gráficos correspondentes à configuração mono-estática e bi-estática 

são geralmente normalizados. Isto justifica-se pelo facto de a principal finalidade destes 

resultados ser a obtenção da forma do padrão de radiação do agregado, a fim de se 

conhecerem as propriedades retrodiretivas do mesmo. Além disto, a normalização dos 

valores obtidos facilita a comparação entre os padrões de radiação simulados e medidos.  

 

 

 



21 

 

Capítulo 3 

3. Antenas 

3.1  Introdução 

De acordo com “The IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas” uma antena 

é definida como “um meio para radiar ou receber ondas de rádio”. Este simples conceito não 

deixa transparecer a especial particularidade desta estrutura que, ao contrário de outros 

dispositivos que constituem os sistemas de rádio como os amplificadores, os filtros ou os 

misturadores, possui a capacidade de transformar sinais elétricos (tensões e correntes) em 

sinais eletromagnéticos (campos elétricos e magnéticos) e o seu inverso. Devido a esta 

singularidade uma antena funciona como uma interface de transição entre o guia de onda 

(sinal elétrico) e o espaço livre (sinal eletromagnético) e vice-versa, dependendo da função 

que a antena realize (transmissão ou receção) [36].  

Nos sistemas sem fios a antena é um dispositivo essencial que permite a transmissão 

de informação ou a transferência de energia através de ondas eletromagnéticas entre dois 

dispositivos separados por uma determinada distância.      

Na Figura 3.1 apresenta-se o esquema de um sistema típico de comunicação por 

rádio. 

 

           

 Figura 3.1: Sistema de comunicação de rádio (Adaptado de [36]). 
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Num sistema de comunicação rádio o transmissor envia um sinal, normalmente 

modulado e amplificado, através da linha de transmissão para a antena transmissora. Esta 

antena converte o sinal elétrico recebido num sinal eletromagnético e transmite-o para o 

espaço livre. O sinal eletromagnético propaga-se no ar e será recebido, a uma certa distância, 

por uma antena recetora que fará a sua conversão num sinal elétrico. Por último, o sinal 

elétrico contendo a informação seguirá pela linha de transmissão até ao recetor. 

Na maioria dos sistemas de comunicação a antena já não é somente uma estrutura 

usada para transmitir e receber sinais eletromagnéticos, mas está integrada juntamente com 

outros dispositivos de modo a melhorar o desempenho do sistema de comunicação. Por 

exemplo, nos sistemas MIMO as antenas são introduzidas e coordenadas de forma a reduzir 

os efeitos de multipath no canal de propagação de rádio [36]. 

3.2  Parâmetros fundamentais das antenas 

Para se compreender o comportamento característico de uma antena recorre-se a um 

conjunto de parâmetros específicos que serão abordados neste subcapítulo.  

3.2.1  Regiões de campo 

O espaço em redor de uma antena encontra-se dividido em 3 regiões de campo [36] 

tal como se mostra na Figura 3.2.   

 

  Figura 3.2: Regiões de campo de uma antena. 
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Região de campo próximo – reativo: Região de campo imediatamente em torno da antena 

em que predomina o campo reativo. 

                   R1 < 0.62√
D3

λ
 (3.1) 

Região de campo próximo – radiante (Região de Fresnel):  Região de campo de uma 

antena situada entre a região de campo próximo reativo e a região de campo distante na qual 

predominam os campos radiantes e em que a distribuição do campo angular está dependente 

da distância à antena. 

                  R1 > 0.62√
D3

λ
       ∧        R2 <

2D2

λ
 (3.2) 

Região de campo distante – (Região de Fraunhöfer): Região de campo da antena onde a 

distribuição do campo angular é independente da distância à antena. 

                 R2 >
2D2

λ
 (3.3) 

3.2.2  Diagrama de radiação 

O diagrama de radiação (ou padrão de radiação) de uma antena define-se como uma 

função matemática ou representação gráfica das propriedades de radiação de uma antena em 

função das coordenadas de espaço [37]. Nas propriedades de radiação incluem-se a 

densidade de fluxo de potência, a intensidade de radiação, a diretividade, a fase ou a 

polarização [35]. 

Normalmente as antenas classificam-se de acordo com o seu diagrama de radiação 

em três padrões distintos:  

                                

Figura 3.3: Padrões de radiação de uma antena: (a) Isotrópico; (b) Omnidirecional; (c) 

Direcional [38]. 
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Tabela 3.1: Descrição dos diferentes padrões de radiação possíveis para uma antena [37]. 

Isotrópico Omnidirecional Direcional 

“Uma antena hipotética 

que apresenta igual 

intensidade de radiação 

em todas as direções”.  

 

“Uma antena que possui um 

padrão fundamentalmente 

não direcional no azimute e 

um padrão direcional na 

elevação”. 

“Uma antena que tem a 

propriedade de radiar e receber 

ondas eletromagnéticas de 

forma mais efetiva numas 

direções do que noutras”. 

 

 

3.2.3  Diretividade 

A diretividade de uma antena é uma informação quantitativa que revela a 

concentração de potência radiada pela antena numa determinada direção. Esta grandeza 

adimensional que indica o modo como a antena radia pode ser definida como o rácio da 

intensidade de radiação produzida pela antena numa dada direção e a intensidade de radiação 

média em todas as direções. A intensidade de radiação média é igual à potência total radiada 

a dividir por 4π [36]. Algebricamente, a diretividade (D) é dada pela equação (3.4). 

D = 4π
U

Prad
 (3.4) 

onde U é a intensidade de radiação (Watt/ângulo sólido de unidade) e Prad é a potência total 

radiada (Watt). 

3.2.4  Eficiência total   

A eficiência total de uma antena encontra-se dividida em dois tipos de eficiência 

específicos: a eficiência de radiação e a eficiência de adaptação. À eficiência de radiação 

estão associadas as perdas que ocorrem dentro da estrutura da antena concretamente no 

material condutor e dielétrico [35]. Esta eficiência define-se como o rácio entre a potência 

radiada e a potência de entrada aceite pela antena [36]. Matematicamente, a eficiência de 

radiação (ηe) pode ser dada pela expressão seguinte.  

              ηe =
Prad

Pin
       ,      0 < ηe < 1 (3.5) 

em que Prad é a potência radiada pela antena e Pin é a potência de entrada aceite pela antena. 
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Por sua vez, a eficiência de adaptação da antena está relacionada com as perdas aos 

seus terminais que resultam, sobretudo, da desadaptação da impedância entre a linha de 

alimentação e a antena [35]. Este tipo de eficiência é descrito como o rácio entre a potência 

de entrada aceite pela antena (Pin) e a potência fornecida por uma fonte à antena (Ps) [36]. 

Em termos numéricos, a eficiência de adaptação (ηm) pode ser escrita como: 

ηm =
Pin

Ps
= 1 − |Γ|2      ,      0 < ηm < 1 (3.7) 

onde Γ é o coeficiente de reflexão da antena. 

Portanto, a partir dos cálculos anteriores é possível obter a expressão para a eficiência 

total da antena (ηt) que corresponde ao produto da eficiência de radiação (ηe) com a 

eficiência de adaptação (ηm) [36].  

   ηt =
Prad

Ps
=  ηmηe      ,      0 < ηt < 1 (3.7) 

3.2.5  Ganho  

Na secção 3.2.3 constatou-se que a diretividade considera apenas as propriedades 

direcionais da antena sendo um conceito que depende somente do padrão de radiação 

intrínseco à própria antena. Por seu turno, o ganho da antena, além das propriedades 

direcionais,  toma também em consideração a eficiência da antena [35]. Assim, o ganho da 

antena é definido como o rácio entre a intensidade de radiação que a antena produz numa 

determinada direção e a potência de entrada aceite pela antena a dividir por 4π [36]. 

Matematicamente, o ganho (G) é uma grandeza adimensional que pode ser obtida através da 

equação (3.8). 

G = 4π
U

Pin
 (3.8) 

em que U é a intensidade de radiação (Watt/ângulo sólido de unidade) e Pin é a potência de   

entrada aceite pela antena (Watt). 

 É importante realçar que o ganho e a diretividade de uma antena são grandezas que 

estão diretamente associadas. O fator que as relaciona é a eficiência de radiação tal como se 

demonstra na expressão (3.9). 

G =
Prad

Pin
D =  ηeD (3.9) 
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3.2.6  Polarização 

Qualquer onda eletromagnética (EM) é constituída por dois campos posicionados em 

planos ortogonais entre si: o campo elétrico e o campo magnético. Ademais, todas as ondas 

EM obedecem à condição de no vácuo se propagarem sempre à velocidade da luz (c = 3x108 

m/s) independentemente das circunstâncias [39]. A Figura 3.4 mostra a disposição do campo 

elétrico (E) e do campo magnético (B) de uma onda EM ao longo do tempo.  

      

                    Figura 3.4: Onda eletromagnética (Adaptado de [40]). 

A polarização de uma onda eletromagnética radiada é descrita em [37] como “uma 

propriedade da onda que descreve a direção e a magnitude relativa do vetor campo elétrico 

ao longo do tempo”. Acresce que a figura geométrica traçada pelo vetor campo elétrico, num 

certo ponto do espaço, ao longo do tempo e na direção de propagação é designada de curva 

de polarização. Neste sentido, a polarização de uma onda eletromagnética pode ser 

classificada, relativamente à figura geométrica gerada no plano perpendicular à direção de 

propagação, em três formas distintas [41]:  

Polarização Linear: Uma onda EM encontra-se polarizada linearmente num certo 

ponto do espaço, se o vetor do campo elétrico (ou magnético) nesse ponto estiver sempre 

orientado ao longo da mesma linha reta para todos os instantes de tempo [35]. 

       

                                      Figura 3.5: Polarização linear [42]. 
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Polarização Circular: Uma onda EM apresenta-se polarizada circularmente num 

dado ponto do espaço, se o vetor do campo elétrico (ou magnético) nesse ponto originar um 

círculo com o decorrer do tempo [35].  

                                         

                                      Figura 3.6: Polarização circular [42]. 

Polarização Elíptica: Uma onda EM considera-se polarizada elipticamente no 

espaço, se o vetor do campo elétrico originar uma elipse ao longo do tempo [35]. 

                                           

                                      Figura 3.7: Polarização elíptica [42]. 

Na maioria das ondas eletromagnéticas a figura geométrica gerada pelo vetor campo 

elétrico é uma elipse e, como tal, considera-se que o campo está elipticamente polarizado. 

As polarizações lineares e circulares advêm de casos característicos da polarização elíptica 

que surgem em circunstâncias especificas como resultado da degeneração da figura 

geométrica numa linha ou num círculo, respetivamente. No que diz respeito às polarizações 

circulares e elípticas está estabelecido, por convenção, que se o sentido de rotação do vetor 

campo elétrico é igual ao sentido de rotação dos ponteiros do relógio, trata-se de polarização 

circular/elíptica direita. Caso o sentido de rotação do vetor campo elétrico seja contrário ao 

sentido de rotação dos ponteiros do relógio, denomina-se por polarização circular/elíptica 

esquerda [35].  
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A relação axial (AR) é outro parâmetro capaz de determinar o tipo de polarização de 

uma onda EM ainda que nada indique quanto ao sentido de rotação. É definida como o rácio 

entre o eixo maior e o eixo menor da curva de polarização gerada pela onda EM [35].  

AR =
eixo maior

eixo menor
 

                AR = {

   1          Polarização circular
    ∞          Polarização linear …  

  outro       Polarização elíptica … 
 

(3.10) 

 

Assim sendo, a polarização de uma antena numa determinada direção é dada em [37] 

como “ a polarização da onda radiada por essa mesma antena quando se encontra alimentada. 

Alternativamente, também pode ser vista como a polarização de uma onda incidente 

proveniente de uma dada direção que resulta na máxima potência disponível aos terminais 

da antena recetora”. Isto quer dizer que no caso de um sistema de comunicação é 

indispensável que as antenas emissoras e as antenas recetoras possuam o mesmo tipo de 

polarização para que haja a maior transferência de energia possível, caso contrário, haverá 

uma perda parcial ou mesmo total da potência emitida. 

3.2.7  Impedância de entrada 

De acordo com [36] a impedância de entrada de uma antena é descrita como “a 

impedância apresentada pela antena aos seus terminais ou o rácio da tensão sobre a corrente 

nos terminais da antena”. Em termos matemáticos a impedância de entrada da antena pode 

ser expressa da seguinte forma: 

       Za =
Vin

Iin
=  Ra + jXa (3.11) 

onde Vin e Iin são a tensão e a corrente à entrada da antena, respetivamente.  

Como se vê pela equação (3.11) a impedância de entrada corresponde a um número 

complexo composto por uma parte real Ra e por uma parte imaginária jXa . Aliás, a 

componente real Ra corresponde à soma de duas componentes tal como se apresenta na 

expressão (3.12) [36].   

            Ra =  Rr +  RL  (3.12) 

em que Rr é a resistência de radiação e RL equivale à resistência de perdas da antena. 

 



29 

 

3.2.8  Largura de banda 

A largura de banda de uma antena é definida como a gama de frequências dentro da 

qual o desempenho da antena em relação a uma dada característica apresenta um resultado 

admissível, garantindo o funcionamento adequado da antena. Por outras palavras, a largura 

de banda pode ser também considerada como a gama de frequências em torno da frequência 

central (geralmente frequência de ressonância) onde os diversos parâmetros da antena  estão 

dentro de valores aceitáveis quando comparados aos correspondentes à frequência central 

[35]. 

 No âmbito desta dissertação considera-se a largura de banda de uma antena o 

intervalo de frequências onde a magnitude do coeficiente de reflexão (𝑆11) regista os -10 dB. 

Além disso, assume-se também que uma antena está adaptada a uma dada frequência se a 

magnitude do seu coeficiente de reflexão para essa frequência for inferior a -10 dB.  

3.2.9  Tipos de antenas 

As antenas são estruturas normalmente feitas de metal embora também possam ser 

constituídas noutros tipos de materiais. Nos dias de hoje há uma enorme variedade de antenas 

que possibilitam ao utilizador escolher o tipo de antena a usar em função dos requisitos 

específicos pretendidos. 

De acordo com as suas características físicas as antenas podem-se classificar em 

diferentes tipos [43], como se mostra no diagrama da Figura 3.8. Destacam-se as antenas 

microstrip que serão exploradas mais detalhadamente no subcapítulo 3.3. 

                                 

                                 Figura 3.8: Tipos de antenas. 
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3.3  Antenas microstrip 

3.3.1  Introdução 

Nos anos 70 surgiu uma nova conceção de antenas que suscitou um grande interesse 

na comunidade científica – as antenas microstrip. Este tipo de antenas caracteriza-se por 

apresentar baixo perfil, adaptabilidade a superfícies planares e não planares, baixo custo de 

produção, facilidade de fabrico e ainda capacidade de integração na tecnologia de circuitos 

impressos. Por causa da sua enorme versatilidade (em termos de frequência de ressonância, 

impedância de entrada, padrão de radiação e polarização), as antenas microstrip são usadas 

em aeronaves, satélites, rádios móveis e comunicações sem fios [35], [36].  

Na Figura 3.9 exibe-se a estrutura de uma antena microstrip composta por um plano 

de massa, um substrato e um elemento radiante (patch).  

                    

       Figura 3.9: Estrutura de uma antena microstrip (Adaptado de [44]). 

Atentando na Figura 3.9 percebe-se que uma antena microstrip é formada por três 

camadas distintas. A camada inferior designada por plano de massa caracteriza-se por ser 

constituída por um material metálico (vulgarmente cobre) de espessura muito fina. Num 

outro plano, imediatamente acima do plano de massa, encontra-se o substrato que é definido 

pela sua constante dielétrica (εr) e espessura, conferindo propriedades eletromagnéticas 

próprias à antena. Por fim, surge a camada superior de pequena espessura onde se posiciona 

o elemento radiante, mais conhecido por patch. Este elemento radiante pode assumir 

diversas geometrias em função da aplicação final pretendida, todavia, as mais 

frequentemente usadas são a forma retangular, quadrada e circular devido à simplicidade de 

análise e fabrico [35]. 
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3.3.2  Métodos de alimentação 

Existe um conjunto de diferentes técnicas capazes de alimentar uma antena 

microstrip das quais se destacam a alimentação por linha de transmissão, por cabo coaxial e 

por fenda acoplada. A escolha do método de alimentação deve considerar, entre outros 

aspetos, o impacto no diagrama de radiação da antena ou o tipo de adaptação a realizar entre 

a impedância da antena e a impedância da linha de transmissão.  

 

Alimentação por linha de transmissão 

O método de alimentação por linha de transmissão consiste na conexão de uma linha 

condutora à extremidade do elemento radiante (patch), tal como se mostra na Figura 3.10.  

              

Figura 3.10: Alimentação de uma antena microstrip por linha de transmissão (Adaptado de 

[45]). 

Apesar das inúmeras vantagens fornecidas por esta técnica, nomeadamente, a sua 

simplicidade e facilidade de produção, existem também alguns aspetos indesejados como a 

extensão da superfície da antena devido ao acréscimo da linha e a degradação do padrão de 

radiação da antena que decorre do posicionamento da linha de alimentação no mesmo 

substrato do elemento radiante [35]. Além disto, como resultado das altas impedâncias que 

se registam nas extremidades do elemento radiante, é usual recorrer-se a estruturas que 

facilitem a adaptação entre o patch e a linha. Nestas estruturas incluem-se os 

transformadores de 𝜆/4 e as reentrâncias incorporadas no patch que serão detalhadas mais 

adiante neste trabalho.  

 

Alimentação por cabo coaxial  

O método de alimentação por cabo coaxial representado na Figura 3.11 emprega um 

cabo coaxial (como o nome do método indica) constituído por dois condutores: o condutor 

interno faz a conexão ao elemento radiante num ponto que possibilite a adaptação do cabo à 
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antena, enquanto o condutor externo é conectado somente ao plano de massa. Uma vez que 

a alimentação é feita pelo lado oposto à posição onde se encontra o patch, não há qualquer 

degradação do diagrama de radiação da antena. Tal como o método anterior, este também é 

de fácil fabrico e adaptação embora seja difícil de modelar em substratos com maior 

espessura [35]. 

                           

Figura 3.11: Alimentação de uma antena microstrip por cabo coaxial (Adaptado de [45]). 

Alimentação por fenda acoplada  

O método de alimentação por fenda acoplada parte da sobreposição de dois 

substratos separados por um plano de massa. Acima do substrato superior, que normalmente 

possui uma espessura grossa e uma constante dielétrica baixa, encontra-se o elemento 

radiante (patch). Por sua vez, abaixo do substrato inferior, geralmente caracterizado por uma 

alta constante dielétrica, está a linha de alimentação cuja energia está acoplada ao patch 

através de uma fenda situada no plano de massa que separa as duas camadas de substrato. A 

presença destas camadas permite isolar a linha de alimentação do elemento radiante 

minimizando, desta forma, as interferências no padrão de radiação da antena [35].  

Não obstante, este método representado na Figura 3.12 é, de todos os referidos, o 

mais complexo em termos de produção por exigir um alinhamento perfeito entre o patch, a 

fenda e a linha de alimentação.  

                     

Figura 3.12: Alimentação de uma antena microstrip por fenda acoplada (Adaptado de [45]). 
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3.3.3  Métodos de análise 

Para compreender o funcionamento de uma antena microstrip pode-se recorrer a 

vários métodos de análise que fornecem valores aproximados para os diversos parâmetros 

da antena. Estes métodos de análise encontram-se distribuídos em dois grupos [35], [36]: 

I. Modelos baseados em estruturas físicas que já se encontram estudadas.  

   Exemplos:  - Método da linha de transmissão; 

    - Método da cavidade; 

    - Método da onda completa. 

II. Modelos baseados em métodos numéricos capazes de solucionar as equações 

de Maxwell. 

Exemplos:  - Método dos elementos finitos;  

    - Método dos momentos; 

    - Método das diferenças finitas. 

Nesta dissertação aplica-se o método da linha de transmissão para estudar o 

comportamento e estimar os parâmetros relativos às antenas microstrip desenhadas no 

Capítulo 4. Por esta razão, este método será explorado pormenorizadamente imediatamente 

abaixo. 

 

Método da linha de transmissão 

É uma técnica de análise relativamente simples e de baixa complexidade matemática, 

embora apresente menor versatilidade e resultados menos precisos que os outros métodos 

mencionados anteriormente. Ainda assim, é um método que consegue estimar com rigor 

suficiente a impedância de entrada e os vários parâmetros físicos da antena. Na realidade, o 

método da linha de transmissão, que só se aplica a estruturas retangulares, representa uma 

antena microstrip através de duas fendas radiantes separadas por uma linha de transmissão 

de baixa impedância [35].  

                          

              Figura 3.13: Método da linha de transmissão (Adaptado de [35]). 
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Visto que as dimensões de uma antena microstrip são finitas, tanto no comprimento 

como na largura, existirão sempre linhas de campo de fuga para além das fendas radiantes 

da antena. Estas linhas de campo que se encontram representadas na Figura 3.14 dependem 

dos parâmetros da antena (W, L, h e εr ).  

                              

                                 Figura 3.14: Linhas de campo elétrico [35]. 

Como se observa na figura anterior, as linhas de campo elétrico encontram-se 

concentradas maioritariamente no substrato e no ar. Este comportamento das linhas faz com 

que o tamanho elétrico da estrutura seja superior à sua dimensão física. Tal situação conduz 

a novos conceitos como a constante dielétrica efetiva (εreff ) e o comprimento efetivo (Leff).     

                                     

       Figura 3.15: Constante dielétrica efetiva [35]. 

A constante dielétrica efetiva surge do facto das linhas de campo elétrico, 

provenientes da estrutura radiante, percorrerem um meio não homogéneo constituído pelo 

substrato e pelo ar. Conceptualmente, o parâmetro εreff  define-se como “a constante 

dielétrica do material dielétrico uniforme de modo que a estrutura imersa num meio não 

homogéneo possua características elétricas (nomeadamente a constante de propagação) 

idênticas a uma estrutura imersa num meio homogéneo” [35].  

Para valores de frequências consideravelmente baixos a constante dielétrica efetiva 

é sensivelmente constante podendo ser aproximada pela equação (3.13) [35].  

εreff =  
εr + 1

2
+

εr − 1

2
(1 + 12

h

W
)−

1
2 (3.13) 

onde εr é a constante dielétrica do substrato, h é a espessura do dielétrico e W a largura da 

antena. 
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Como as linhas de campo de fuga tornam o tamanho da estrutura da antena em termos 

elétricos superior ao seu tamanho físico, é necessário recalcular as dimensões reais da antena 

contabilizando o efeito provocado por estas linhas. 

Nesse sentido, apresenta-se na Figura 3.16 a estrutura de uma antena microstrip com 

as variáveis correspondentes aos comprimentos físicos e efetivos da mesma [35], [36], [46].  

     

      Figura 3.16: Dimensões físicas e efetivas de uma antena microstrip [35]. 

Para o cálculo do comprimento real da antena (L) usa-se a expressão seguinte. 

L = Leff − 2ΔL  (3.14) 

onde as variáveis Leff e ΔL correspondem às equações (3.15) e (3.16), respetivamente. 

Leff =  
c

2fr √εreff   
   (3.15) 

 

ΔL = 0.412h
(εreff + 0.3) (

W
h

+ 0.264)

(εreff + 0.258) (
W
h

+ 0.8)
 (3.16) 

A largura real da antena (W) pode ser obtida através da equação (3.17). 

W =  
𝑐

2fr  
 √

2

εr + 1
 (3.17) 

em que c é a velocidade da luz no vazio e fr a frequência de ressonância. 

No caso particular de se pretender desenhar uma antena patch quadrada o comprimento da 

antena (L) é igual à sua largura (W), isto é: 

 L = W =  
c

2fr  
 √

2

εr + 1
 (3.18) 
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Um outro parâmetro fundamental a ter em conta no desenho de uma antena é a sua 

impedância de entrada. No caso de uma antena microstrip a impedância de entrada é 

aproximada em [36] pela equação (3.19). 

           ZA ≈ 90
εr

2

εr − 1
 (

L

W
)

2

 (3.19) 

 

Neste tipo de antenas (entenda-se microstrip) a impedância de entrada (ZA) é bastante 

elevada (variando entre os 100 Ω e os 400 Ω) por isso é necessário recorrer a estruturas que 

possibilitem a sua adaptação à impedância da linha de transmissão [36]. Para tal, podem-se 

usar os dois mecanismos seguintes: 

 

(a) Transformador de 𝜆/4 

                  

        Figura 3.17: Adaptação de impedância através de transformador de 𝜆/4. 

A partir do esquema anterior surge a equação (3.20) que relaciona a impedância de 

entrada da antena (ZA), a impedância do transformador (ZT) e a impedância da linha (Z0). 

             ZT =  √ZA Z0   (3.20) 

 

(b) Reentrância incorporada no patch 

Este mecanismo baseia-se no facto da impedância de entrada variar ao longo do 

comprimento (L) da antena, sendo a impedância nula no centro e máxima na extremidade da 

antena [36]. 

A adaptação direta da antena à linha através de reentrância encontra-se exibida na 

Figura 3.18. 
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         Figura 3.18: Adaptação direta da antena à linha de transmissão [35]. 

Uma vez conhecida a impedância de entrada da antena (ZA) e a impedância da linha 

(Z0), pode-se calcular através da equação (3.21) o valor do comprimento da reentrância (y0) 

que possibilita a adaptação da antena à linha. 

                 y0 =
L

π
 cos−1 (√

Z0

ZA
) (3.21) 

Caso se pretenda construir uma antena com dupla polarização (vertical e horizontal) 

deve-se optar pela adaptação por transformador de 𝜆/4, uma vez que o mecanismo de 

adaptação por reentrância obriga a que sejam realizadas fendas em planos ortogonais (um 

par de fendas na vertical e outro par na horizontal) que degradam o padrão de radiação da 

própria antena. 

Concluída toda a discussão relacionada com os parâmetros fundamentais das antenas 

e com a sequência de passos que levam ao desenho/construção das antenas microstrip, 

segue-se a componente prática desta dissertação presente nos Capítulos 4 e 5. 
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Capítulo 4 

4. Simulações e Análise dos resultados 

Este capítulo foca-se na simulação de dois agregados de antenas retrodiretivos 

passivos com 4 elementos seguindo duas abordagens distintas. Ambos os agregados foram 

desenhados para possuírem dupla polarização, isto é, podem operar perante sinais incidentes 

polarizados verticalmente ou horizontalmente. Na parte final deste capítulo efetua-se a 

comparação dos resultados simulados para os dois agregados de antenas retrodiretivos, de 

modo a evidenciar as suas diferenças e a perceber aquele que melhor cumpre o objetivo 

proposto no âmbito desta dissertação. 

Todas as simulações apresentadas neste documento foram executadas no simulador 

CST (Computer Simulation Technology) a partir de dois templates específicos – Antennas e 

Radar Cross Section. Note-se que os gráficos gerados no simulador CST foram exportados 

para o programa MATLAB (MATrix LABoratory) para serem devidamente legendados. 

Além disto, as linhas de transmissão (incluindo os transformadores) foram dimensionadas 

com o auxílio da ferramenta TXLine. 

4.1  Escolha do substrato 

Um dos tópicos fundamentais na utilização da tecnologia microstrip é a escolha do 

dielétrico. No caso das antenas microstrip o substrato (dielétrico) é um fator que afeta 

fortemente o modo de operação da antena, nomeadamente as suas propriedades de radiação 

e a sua largura de banda. 

Geralmente, as constantes dielétricas dos substratos usados no desenho de antenas 

microstrip situam-se numa gama de 2.2 < εr< 12. As constantes dielétricas mais baixas cujo 

substrato apresenta maior espessura fornecem melhor eficiência e maior largura de banda à 

antena, no entanto, tornam o seu tamanho superior. Por sua vez, as constantes dielétricas 
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mais elevadas para as quais a espessura do substrato é mais fina originam antenas com 

dimensões menores, contudo, estão associadas a um fator de perdas maior que conduz a uma 

pior eficiência da antena e a uma largura de banda menor [35]. 

Tendo em conta as apreciações feitas atrás procurou-se para esta dissertação um 

substrato que proporcionasse uma boa eficiência às antenas a partir de uma tangente de 

perdas relativamente baixa. Assim, o substrato de trabalho selecionado foi o Isola Astra cujos 

parâmetros característicos se encontram definidos na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Atributos do substrato Isola Astra. 

Parâmetro Valor Unidades 

Constante dielétrica (εr) 3 - 

Espessura do substrato (h) 1.52 mm 

Espessura do cobre (t) 0.035 mm 

Tangente de perdas (tan(δ)) 0.0017 @ 10 GHz - 

4.2  Considerações gerais sobre o agregado retrodiretivo passivo 

Os dois modelos de AAR passivo estudados neste trabalho basearam-se no princípio 

do agregado de antenas Van Atta (passivo). O desenho destes dois modelos assenta num 

conjunto de premissas que garantem o seu funcionamento adequado. Os pressupostos em 

causa são os seguintes:  

✓ O agregado tem de possuir um número par de elementos de modo a que se possam 

formar pares de antenas.  

✓ A distância entre elementos deve ser escolhida de modo a minimizar o acoplamento 

mútuo existente entre eles de forma a que não haja desvios significativos na direção 

do sinal refletido. Após testes com diferentes distâncias percebeu-se que o 

espaçamento entre antenas (centro a centro) de 0.6λ é o que menos afeta o efeito 

retrodiretivo pretendido.  

✓ As linhas de transmissão que conectam os pares de antenas devem ter igual 

comprimento físico ou, se não for possível por dificuldades de construção, podem ter 

comprimentos físicos diferentes desde que se assegure, obrigatoriamente, que 
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possuem o mesmo comprimento elétrico. Deste modo, garante-se que o atraso de fase 

resultante da propagação dos sinais é o mesmo em todas as linhas de transmissão. 

✓ O arranjo geométrico deste tipo de agregado encontra-se restrito a frentes de onda 

planares pelo que é necessário assegurar uma distância mínima entre as antenas 

(emissora e recetora) e o agregado, correspondente à estimativa de localização da 

região de campo distante do agregado. 

✓ Como o sinal incidente no agregado e o sinal refletido por ele se encontram à mesma 

frequência decidiu-se usar polarizações ortogonais (vertical e horizontal) para 

distinguir ambos os sinais envolvidos neste tipo de refletor. 

4.3  Simulação do Agregado Antenas Retrodiretivo 1 (AAR 1) 

 O primeiro agregado de antenas retrodiretivo projetado baseou-se na utilização de 

antenas microstrip com uma única polarização. Portanto, antes construção do agregado 

propriamente dito, simulou-se uma das antenas que o compõem.  

4.3.1  Projeto de antena com polarização vertical 

 Na Figura 4.1 encontra-se uma antena microstrip com alimentação por reentrância 

desenhada no simulador (CST) para a frequência de operação de 2.45 GHz. 

  

           

             Figura 4.1: Esquemático da antena com polarização vertical. 
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Os valores teóricos apresentados na Tabela 4.2 têm como base a fundamentação já 

discutida no Capítulo 3. A partir daí foram realizadas sucessivas simulações no CST com o 

intuito de atingir as dimensões ótimas para a antena.  

Tabela 4.2: Parâmetros teóricos e otimizados da antena. 

Parâmetros WP LP xm ym W50 WS LS 

Teóricos (mm) 43.29 34.84 - 12.41 3.78 - - 

Otimizados (mm) 42.27 34.36 1.93 11.87 3.78 84.53 68.72 

 

 Acrescenta-se ainda que a impedância de entrada simulada (equação (4.1)) vista do 

porto 1 da antena está bastante perto dos 50Ω desejados.  

 Zin =  48.55 + i0.49 (Ω) (4.1) 

4.3.2  Resultados simulados 

Após a otimização da antena obteve-se o gráfico referente ao coeficiente de reflexão, 

tal como se mostra na Figura 4.2. 

               

                           Figura 4.2: Coeficiente de reflexão (S11) da antena.    

Por observação direta da Figura 4.2 percebe-se que há uma boa adaptação da antena 

à frequência de operação uma vez que a magnitude do S11 é de -35.56 dB, bastante abaixo 

dos -10 dB de referência. A largura de banda da antena, seguindo o critério dos -10 dB, é de 

sensivelmente 35 MHz. 
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Em seguida, apresenta-se o diagrama de radiação 3D simulado correspondente a esta 

antena com polarização vertical. 

                    

            Figura 4.3: Diagrama de radiação 3D da antena para os 2.45 GHz. 

Da observação da Figura 4.3 nota-se que o máximo ganho realizado da antena é de 

cerca de 6.9 dBi na direção do eixo do z. 

Além disso, para complementar os resultados anteriores obtiveram-se ainda as 

Figuras 4.4 e 4.5 que apresentam informação relativa à variação do ganho e da eficiência da 

antena com a frequência, respetivamente. A máxima eficiência da antena ocorre aos 2.45 

GHz e regista um valor bastante elevado, 85%. Também o máximo ganho realizado da 

antena ocorre à frequência de operação. 

              

          Figura 4.4: Variação do ganho realizado da antena com a frequência. 
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               Figura 4.5: Variação da eficiência da antena com a frequência. 

 

4.3.3  Projeto do Agregado de Antenas Retrodiretivo 1 (AAR 1) 

O projeto do AAR 1 no qual duas antenas estão polarizadas verticalmente (antenas 3 

e 4) e as restantes duas estão polarizadas horizontalmente (antenas 1 e 2) segue a lógica de 

funcionamento exemplificada no esquema da Figura 4.6. 

 

       

              Figura 4.6: Esquema ilustrativo do princípio de funcionamento do AAR 1. 
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Tabela 4.3: Características associadas ao modo de operação do AAR 1. 

Sinal Polarização Gradiente de fase 

Incidente (Azul) Vertical Φ        0 

Refletido (Verde) Horizontal  0        Φ 

em que Φ = kdsin(Θ), sendo k = 2π/𝜆, d a distância entre as antenas (centro a 

centro) e Θ o ângulo de incidência do sinal. 

Constata-se pelo esquema da Figura 4.6 que o gradiente de fase provocado pela frente 

de onda incidente nas antenas 3 e 4 é revertido através dos seus pares, no caso as antenas 2 

e 1, respetivamente. Esta reversão do gradiente de fase conduz à reflexão do sinal incidente 

no agregado para a mesma direção de onde veio, como desejado num agregado de antenas 

retrodiretivo. No entanto, isto só acontece se as duas linhas de transmissão causarem o 

mesmo atraso de propagação aos sinais recebidos nas antenas 3 e 4 do agregado. 

Depois de compreendido o modo de operação do AAR 1 procedeu-se à sua 

construção no simulador partindo da antena com alimentação por reentrância previamente 

concebida. A Figura 4.7 mostra o esquemático do AAR 1 desenhado no CST. 

   

                                   Figura 4.7: Esquemático do AAR 1. 

 

Tabela 4.4: Parâmetros otimizados das antenas do AAR 1. 

Parâmetros WP LP xm ym W50 

Otimizados (mm) 42.42 34.22 1.92 11.82 3.78 
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Tabela 4.5: Restantes parâmetros otimizados do AAR 1. 

Parâmetros L1 L2 d WS LS 

Otimizados (mm) 143.00 296.60 76.47 282.99 106.04 

  

Para se atingir o efeito retrodiretivo no AAR 1 foi necessário assegurar que as linhas 

de transmissão (L1 e L2) provocam iguais atrasos de propagação aos sinais recebidos. Para 

tal, colocou-se um porto na extremidade de cada linha de transmissão e variou-se os 

comprimentos físicos das linhas até que o comprimento elétrico (atraso de fase) em ambas 

fosse praticamente o mesmo. 

  

 

                  Figura 4.8: Comprimento elétrico das linhas: (a) L1; (b) L2. 

Nos dois gráficos da Figura 4.8 encontram-se marcados os pontos de interesse no que 

diz respeito aos resultados obtidos para o comprimento elétrico das linhas L1 e L2 à 

frequência de 2.45 GHz. Observa-se que o atraso de fase em ambas as linhas é muito 

semelhante sendo de aproximadamente 69º. 

4.3.4  Resultados simulados 

Nesta fase serão apresentados os resultados simulados relacionados com a 

performance do AAR 1. Inicialmente, obteve-se a largura de banda do agregado que está 

presente na Figura 4.9. 
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                                      Figura 4.9: Largura de banda do AAR 1. 

Para se determinar a largura de banda do agregado fez-se um varrimento na 

frequência a fim de se conhecerem os pontos nos quais o diagrama de radiação cai 3 dB face 

ao seu valor máximo. A partir daí registaram-se as frequências correspondentes a esses 

pontos e chegou-se à largura de banda do agregado calculando a diferença entre essas 

frequências. Assim, a largura de banda do AAR 1 é de cerca de 66 MHz. 

Como referido na parte teórica, a caracterização dos agregados de antenas 

retrodiretivos baseia-se em dois tipos de configurações – a mono-estática e a bi-estática. Na 

Figura 4.10 encontram-se os resultados relativos ao RCS mono-estático.  

                      

                                     Figura 4.10: RCS mono-estático do AAR 1. 
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No caso da configuração bi-estática realizou-se uma amostragem para sinais 

incidentes provenientes de 3 ângulos distintos como forma da verificação do comportamento 

retrodiretivo do agregado. Uma vez que é de todo interesse conhecer os ângulos concretos 

para onde agregado reflete os sinais incidentes vindos de diferentes localizações, optou-se 

por mostrar o RCS bi-estático cartesiano (2D) em vez da visão 3D.               

                                                  

    Figura 4.11: RCS bi-estático do AAR 1 com o sinal incidente posicionado a -10º.    

  

                                                                       

     Figura 4.12: RCS bi-estático do AAR 1 com o sinal incidente posicionado a 0º. 



49 

 

                                      

     Figura 4.13: RCS bi-estático do AAR 1 com o sinal incidente posicionado a 15º.   

   

Tabela 4.6: Resumo do RCS bi-estático simulado para o AAR 1. 

Características  

RCS 

Sinal Incidente 

-10º 0º 15º 

Direção Lóbulo Principal -9.0º -3.0º 13.0º 

Largura Angular 44.9º 51.1º 51.0º 

Nível Lóbulo Secundário -15.9 dB - -14.5 dB 

4.4  Simulação do Agregado Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2) 

Analisando novamente a Figura 4.6 percebe-se que o AAR 1 recebe a frente de onda 

incidente apenas nas duas antenas mais à direita e que a reflete somente nas duas antenas 

mais à esquerda. Isto significa que o AAR 1 embora tenha 4 elementos aquando do processo 

de receção ou de reflexão só metade dos elementos estão envolvidos. Por este razão, 

procedeu-se à construção do Agregado de Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2) no qual todos 

os elementos intervêm tanto na receção como na reflexão da frente de onda incidente, uma 

vez que as antenas do AAR 2 possuem dupla polarização. Mais adiante, serão comparadas 

as performances dos dois agregados simulados. 
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4.4.1  Projeto de antena com dupla polarização (vertical e horizontal) 

Tal como para o agregado precedente, numa fase inicial desenhou-se e simulou-se 

apenas uma das antenas que compõem o AAR 2. Uma vez que este segundo modelo de 

agregado será construído a partir de antenas com dupla polarização, usaram-se dois 

transformadores de 𝜆/4 para adaptar a impedância da antena às duas linhas de alimentação 

(vertical e horizontal) de 50Ω. Na Figura 4.14 está exibida a antena patch quadrada com 

dupla polarização desenhada no simulador CST para a frequência de 2.45 GHz.  

     

             Figura 4.14: Esquemático da antena com dupla polarização. 

Na Tabela 4.7 estão expostos os valores teóricos e otimizados dos diferentes 

parâmetros da antena assinalados na Figura 4.14. Os primeiros foram obtidos de acordo com 

a teoria referida no Capítulo 3, enquanto que os segundos são provenientes das várias 

otimizações executadas no simulador.  

Tabela 4.7: Parâmetros teóricos e otimizados da antena. 

Parâmetros LP Wt Lt W50 LS 

Teóricos (mm) 35.02 0.33 20.99 3.78 - 

Otimizados (mm) 33.98 0.30 17.50 3.78 78.15 

 

Note-se que como a largura do transformador de 𝜆/4 (Wt) é muito fina foi impossível 

representá-la no esquemático da Figura 4.14.   
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A impedância de entrada simulada da antena vista do porto 1 e do porto 2 situa-se 

próxima dos 50Ω pretendidos como se mostra nas equações (4.2) e (4.3), respetivamente.  

Zin1 =  49.73 −  i1.36 (Ω)  (4.2) 

Zin2 =  49.65 −  i1.40 (Ω)  (4.3) 

4.4.2  Resultados simulados 

Em seguida, a antena com dupla polarização atrás projetada foi simulada e 

obtiveram-se os gráficos correspondentes aos coeficientes de reflexão e de transmissão. 

Estes resultados surgem nas Figuras 4.15 e 4.16, respetivamente.  

 

  

Figura 4.15: Coeficiente de reflexão da antena com dupla polarização: (a) S11 (Porto 1); (b) 

S22 (Porto 2). 

                  

          Figura 4.16: Coeficiente de transmissão (S21) entre os portos da antena.          
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A Figura 4.15 mostra que a largura de banda quando a magnitude dos coeficientes de 

reflexão intersecta a reta dos -10 dB é de 30 MHz em ambos os portos. Nessa mesma figura 

observa-se também que à frequência de 2.45 GHz a magnitude do S11 e do S22 está bastante 

abaixo dos -10 dB. Portanto, com base nos coeficientes de reflexão conclui-se que, para 

ambos os portos, existe uma adaptação apropriada da antena à frequência de ressonância. 

Quanto à Figura 4.16 que alude ao coeficiente de transmissão (S21) entre os portos da antena 

pode-se inferir que há um isolamento bastante considerável entre o porto vertical e o porto 

horizontal à frequência de 2.45 GHz. Neste caso o valor do isolamento registado é de 

aproximadamente 36 dB. 

A seguir mostram-se os diagramas de radiação 3D simulados da antena com dupla 

polarização quando os dois portos são alimentados. 

                          

 Figura 4.17: Diagrama de radiação 3D da antena para os 2.45 GHz (Porto 1). 

                           

  Figura 4.18: Diagrama de radiação 3D da antena para os 2.45 GHz (Porto 2). 
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Os diagramas de radiação apresentados nas Figuras 4.17 e 4.18 revelam que o 

máximo ganho realizado da antena é de 6.54 dBi na direção do eixo z. 

Tal como realizado para a antena com polarização vertical, também aqui se mostram 

os gráficos da variação do ganho e da eficiência da antena com a frequência. Na Figura 4.19 

observa-se que o máximo ganho realizado da antena ocorre à frequência de operação para 

os dois portos. Por sua vez, a Figura 4.20 revela que a máxima eficiência da antena acontece 

aos 2.45 GHz sendo de aproximadamente 84% em ambos os portos. 

 

     

 Figura 4.19: Variação do ganho da antena com a frequência (a) Porto 1; (b) Porto 2. 

 

 

     

     Figura 4.20: Variação da eficiência da antena com a frequência (a) Porto 1; (b) Porto 2. 
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4.4.3  Projeto do Agregado de Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2) 

Partindo da antena com dupla polarização desenhou-se o segundo modelo de 

agregado composto por 4 elementos cujo modo de operação está demonstrado no exemplo 

da Figura 4.21.  

     

    Figura 4.21: Esquema ilustrativo do princípio de funcionamento do AAR 2. 

 

Tabela 4.8: Características associadas ao modo de operação do AAR 2. 

Sinal Polarização Gradiente de fase 

Incidente (Azul) Vertical 3Φ        2Φ         Φ         0 

Refletido (Verde) Horizontal       0          Φ         2Φ        3Φ 

 

Da análise da Figura 4.21 verifica-se que uma frente de onda incidente proveniente 

de uma direção desconhecida, gera um determinado gradiente de fase nos portos verticais 

das quatro antenas do agregado. No seguimento disto, o sinal incidente recebido no porto 

vertical de cada antena é guiado através de uma linha de transmissão para o porto horizontal 

do respetivo par dessa antena. Uma vez que todas as linhas de transmissão causam iguais 

atrasos de propagação aos sinais recebidos (porque possuem o mesmo comprimento 

elétrico), haverá a reversão do gradiente de fase recebido fazendo com que o sinal refletido 

pelos portos horizontais das antenas seja orientado na direção do sinal incidente. 
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Após a clarificação teórica do funcionamento do segundo modelo de agregado, 

aproveitou-se o esquemático da antena da Figura 4.14 para a construção do AAR 2. O 

desenho deste agregado no simulador está presente na Figura 4.22.  

 

                               Figura 4.22: Esquemático do AAR 2. 

Tabela 4.9: Parâmetros otimizados das várias antenas do AAR 2. 

Parâmetros LP Wt Lt W50 

Otimizados (mm) 33.98 0.30 17.50 3.78 

       

Tabela 4.10: Restantes parâmetros otimizados do AAR 2. 

Parâmetros L1 L2 L3 L4 d WS LS 

Otimizados (mm) 131.46 288.05 131.46 288.05 76.47 279.31 94.23 

 

Repetiu-se o mesmo processo que no AAR 1 para assegurar que o atraso de 

propagação em todas as linhas é igual. Note-se que os comprimentos das linhas (L1, L2, L3 

e L4) registados na Tabela 4.10 não incluem os comprimentos dos transformadores de 𝜆/4 

visto que como os transformadores são todos iguais, o seu impacto no atraso de propagação 

dos sinais é o mesmo em todas as linhas. Como também se pode ver na Tabela 4.10 as linhas 

L1 e L3 possuem o mesmo comprimento físico, assim como as linhas L2 e L4. Portanto, 

bastou garantir, por exemplo, que as linhas L3 e L4 apesar dos diferentes comprimentos 

físicos possuem o mesmo comprimento elétrico (atraso de fase) à frequência de operação do 

agregado. Esta condição é demonstrada na Figura 4.23.  
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  Figura 4.23: Comprimento elétrico das linhas: (a) L3; (b) L4. 

Na Figura 4.23 percebe-se que para a frequência de 2.45 GHz o atraso de fase é 

sensivelmente o mesmo (cerca de 0º) em ambas as linhas L3 e L4, cumprindo uma das 

condições essenciais para o funcionamento apropriado do agregado. 

4.4.4  Resultado simulados 

Em seguida, serão apresentados os resultados simulados do AAR 2 começando pelo 

gráfico da largura de banda presente na Figura 4.24.  

              

                                  Figura 4.24: Largura de banda do AAR 2. 

A largura de banda do AAR 2 foi calculada seguindo o mesmo procedimento do 

agregado anterior. Neste caso a largura de banda (vista aos -3 dB) é de aproximadamente 37 

MHz, estando situada na gama de frequências dos 2.439 GHz aos 2.476 GHz. 
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Tal como para o AAR 1, foram realizadas ambas as configurações do RCS para 

caracterizar o AAR 2. O resultado do RCS mono-estático demonstra-se na Figura 4.25.  

                         

                                  Figura 4.25: RCS mono-estático do AAR 2. 

Para a configuração bi-estática foram selecionados os mesmos ângulos de 

posicionamento do sinal incidente que no AAR 1, para que adiante se possam comparar os 

resultados obtidos para os dois agregados simulados. 

  

           

  Figura 4.26: RCS bi-estático do AAR 2 com o sinal incidente posicionado a -10º.       
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  Figura 4.27: RCS bi-estático do AAR 2 com o sinal incidente posicionado a 0º. 

                       

  Figura 4.28: RCS bi-estático do AAR 2 com o sinal incidente posicionado a 15º. 

Tabela 4.11: Resumo do RCS bi-estático simulado para o AAR 2. 

Características  

RCS 

Sinal Incidente 

-10º 0º 15º 

Direção Lóbulo Principal -10.0º 0.0º 14.0º 

Largura Angular 23.9º 20.9º 22.7º 

Nível Lóbulo Secundário -13.1 dB -12.9 dB -9.0 dB 
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4.5  Comparação dos resultados dos dois agregados simulados 

Após o término das simulações realizou-se a comparação dos resultados referentes 

ao RCS mono-estático e bi-estático dos dois agregados simulados de forma a identificar as 

diferenças existentes nos desempenhos retrodiretivos dos mesmos. Para melhor se 

compreenderem as análises feitas neste subcapítulo é importante relembrar a secção 2.5.2 e 

2.5.3 do Capítulo 2 que explica o modo de obtenção e o verdadeiro significado destas duas 

configurações de RCS no contexto dos agregados de antenas retrodiretivos. 

Na Figura 4.29 estão sobrepostos os resultados do RCS mono-estático 

correspondentes aos dois modelos de agregado simulados. 

                  

       Figura 4.29: Sobreposição do RCS mono-estático do AAR 1 e do AAR 2. 

Analisando a Figura 4.29 percebe-se que para os diferentes ângulos de incidência no 

plano do azimute o AAR 1 consegue refletir eficientemente (até -3 dB) numa gama de 

ângulos de aproximadamente 55º. Por sua vez, o AAR 2 consegue atingir um comportamento 

retrodiretivo aceitável para uma largura angular um pouco superior, na ordem dos 70º.  

Observa-se também na figura anterior que à medida que o sinal incidente se afasta 

do centro do agregado (ou seja, dos 0º), as capacidades retrodiretivas de ambos os agregados 

tendem a piorar significativamente. Esta situação surge como resultado da limitação da 

largura angular das antenas microstrip usadas na construção dos dois agregados. 

 Imediatamente abaixo são comparados os resultados do RCS bi-estático de ambos os 

agregados para 3 localizações diferentes do sinal incidente. 
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Tabela 4.12: Comparação entre o RCS bi-estático do AAR 1 e do AAR 2. 

Características 

RCS 

AAR 1 AAR 2 

Sinal Incidente Sinal Incidente 

-10º 0º 15º -10º 0º 15º 

Direção Lóbulo principal -9.0º -3.0º 13.0º -10.0º 0.0º 14.0º 

Largura Angular 44.9º 51.1º 51.0º 23.9º 20.9º 22.7º 

Nível Lóbulo Secundário -15.9 dB - -14.5 dB -13.1 dB -12.9 dB -9.0 dB  

 

Tomando em atenção os dados presentes na Tabela 4.12 pode-se concluir que a 

direção do lóbulo principal do sinal refletido no AAR 1 encontra-se um pouco mais afastada 

da direção do sinal incidente do que no caso do AAR 2 que para os ângulos incidentes atrás 

referidos é quase coincidente. Em relação à largura angular nota-se que para o AAR 2 os 

valores apresentados são cerca de metade dos registados para o AAR 1, o que quer dizer que 

no AAR 2 os lóbulos principais se encontram mais focados nas respetivas direções. 

 Ainda no domínio bi-estático foi realizada uma sequência de simulações que permitiu 

obter a direção do lóbulo principal do sinal refletido do AAR 1 e do AAR 2 para um conjunto 

de ângulos incidentes entre os 0º e os 90º no plano do azimute. Para analisar estas simulações 

recorreu-se a uma nova métrica designada por BPE (Beam Pointing Error) que corresponde 

à diferença entre o ângulo real de incidência no agregado e o ângulo de reflexão procedente 

do mesmo. A Figura 4.30 revela o BPE para os dois modelos de agregado.  

             

               Figura 4.30: Beam Pointing Error (BPE) do AAR 1 e do AAR 2. 
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Atentando na Figura 4.30 observa-se que o AAR 1 apresenta, na maioria dos ângulos, 

um BPE superior ao do AAR 2. Repara-se também que, em ambos os agregados, à medida 

que o ângulo incidente se distancia dos 0º, o BPE cresce substancialmente. Isto significa que 

a diferença entre o ângulo incidente e o ângulo refletido vai sendo cada vez maior. 

Assim, os resultados da Tabela 4.12 e da Figura 4.30 confirmam que apesar dos dois 

agregados de antenas comparados serem constituídos por 4 elementos, a circunstância do 

AAR 1 usar apenas dois elementos para a receção do sinal incidente e dois elementos para a 

sua reflexão leva a que a direção do lóbulo principal do sinal refletido esteja mais afastada 

da do sinal incidente do que no caso do AAR 2 que todas as antenas emitem e recebem 

simultaneamente. 

Por fim, concluiu-se que o AAR 2, tanto no domínio mono-estático como bi-estático, 

possibilita um desempenho retrodiretivo superior e mais consistente que o AAR 1. Por 

conseguinte, decidiu-se produzir uma PCB (Printed Circuit Board) do AAR 2 cujos 

procedimentos práticos e os resultados medidos são apresentados no próximo capítulo. 
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  Capítulo 5 

5. Medições e Discussão dos resultados 

Este capítulo foca-se na exposição dos procedimentos experimentais e dos resultados 

medidos durante o processo de implementação do Agregado de Antenas Retrodiretivo 2 

(AAR 2). Os resultados obtidos são exibidos pela mesma ordem do capítulo anterior tendo 

sido numa etapa inicial expostos os resultados medidos da antena com dupla polarização e 

só depois se apresentam os resultados medidos do AAR 2 propriamente dito. 

 Apesar de nesta parte do trabalho se fazer referência apenas aos resultados medidos, 

optou-se pela sua sobreposição com os resultados simulados para evidenciar as 

diferenças/semelhanças existentes entre eles.  

5.1  Medição da antena com dupla polarização 

Antes do fabrico do agregado procedeu-se à produção e medição de um dos seus 

elementos constituintes. Esse elemento é uma antena com dupla polarização cujo protótipo 

impresso, juntamente com dois conectores SMA (SubMiniature version A) soldados em cada 

um dos portos, surge na Figura 5.1. 

                                 

         Figura 5.1: Protótipo da antena com dupla polarização. 
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Antes de se realizar qualquer medição efetuou-se a calibração do VNA (Vector 

Network Analyzer) para uma gama de frequências situada entre os 2 GHz e os 3 GHz, de 

modo a incluir a frequência de ressonância prevista para a antena.  

5.1.1  Resultados medidos 

Na Figura 5.2 mostra-se o coeficiente de reflexão medido para os dois portos da 

antena com dupla polarização. 

 

Figura 5.2: Coeficiente de reflexão da antena com dupla polarização: (a) S11 (Porto 1); (b) S22 

(Porto 2). 

A medição do coeficiente de reflexão nos dois portos da antena foi realizada de forma 

individual. Para medir o coeficiente de reflexão do porto 1 conectou-se este porto ao VNA, 

enquanto que no porto 2 foi colocada uma carga de 50 Ω. No caso da medida do coeficiente 

de reflexão do porto 2 realizou-se o processo inverso.   

Examinando os resultados presentes na Figura 5.2 é percetível pelas curvas medidas 

que houve um desvio da frequência de ressonância dos portos da antena face às simulações. 

Em ambos os portos da antena a magnitude do S11 e S22 medida apresenta o seu valor 

mínimo (bem abaixo dos -10 dB) para a frequência de operação de 2.473 GHz. Quanto à 

largura de banda da antena é aproximadamente de 23 MHz e 20 MHz para os portos 1 e 2, 

respetivamente. 

Seguidamente, apresenta-se o gráfico do coeficiente de transmissão medido entre os 

dois portos da antena. 
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        Figura 5.3: Coeficiente de transmissão (S21) entre os portos da antena. 

Pela observação da Figura 5.3 percebe-se que à frequência de ressonância (2.473 

GHz) o coeficiente de transmissão entre os portos da antena apresenta uma magnitude de 

cerca de -32 dB. Como já foi mencionado neste documento, a partir do coeficiente de 

transmissão pode-se obter o isolamento entre os dois portos. Este isolamento corresponde ao 

rácio em dB entre a potência aplicada a um dos portos da antena e a potência recebida no 

outro porto da antena, para uma dada frequência. De acordo com a Figura 5.3 existe um 

isolamento entre os portos na ordem dos 32 dB, o que é considerado um valor bastante 

aceitável para este tipo de antenas. 

Em seguida serão expostos os diagramas de radiação da antena medidos para ambos 

os portos e para os planos Phi = 0º e Phi = 90º. 

 

   Figura 5.4: Diagrama de radiação da antena para o porto 1: (a) Phi = 0º; (b) Phi = 90º. 
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    Figura 5.5: Diagrama de radiação da antena para o porto 2: (a) Phi = 0º; (b) Phi = 90º. 

Analisando as Figuras 5.4 e 5.5 nota-se que os padrões de radiação simulados e 

medidos são bastante idênticos. Em relação ao porto 1 o ganho medido é de 6.48 dBi no 

plano Phi = 0º e de 6.12 dBi no plano Phi = 90º. Quanto ao porto 2 verificou-se um ganho 

medido de 6.49 dBi e de 6.42 dBi para o plano Phi = 0º e Phi = 90º, respetivamente.  

É de salientar que todos os diagramas de radiação medidos expostos anteriormente 

foram obtidos na câmara anecóica do DETI (Departamento de Eletrónica, Telecomunicações 

e Informática) com a colaboração do técnico responsável. 

5.2  Medição do Agregado de Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2) 

Finalizadas as medições da antena com dupla polarização passou-se para o fabrico 

do circuito impresso do Agregado de Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2). O protótipo deste 

agregado está presente na Figura 5.6. 

 

 

                                      Figura 5.6: Protótipo do AAR 2. 
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Dado que o AAR 2 produzido não apresenta qualquer tipo de portos de alimentação, 

para se observarem as suas propriedades refletoras foi necessário recorrer a uma antena 

emissora, como fonte externa de sinal, e a uma antena recetora que possa captar o sinal 

proveniente da reflexão no agregado. 

Para que o sinal incidente no agregado seja uma frente de onda planar, é preciso 

garantir que a antena emissora se encontra posicionada na região de campo distante do 

agregado. Para tal, a distância entre o agregado e a antena emissora a partir da qual esta 

condição está assegurada é dada abaixo. 

d >
2D2

λ
=  1.42 metros 

em que D é a dimensão máxima do agregado (diagonal) e λ o comprimento de onda do sinal. 

A montagem experimental para medição do agregado foi realizada no pátio exterior 

do IT-2 (Instituto de Telecomunicações 2) com a ajuda dos seus colaboradores visto que, 

infelizmente, a câmara anecóica existente no DETI não oferece as condições necessárias 

para realizar as medições de acordo com as configurações (mono-estática e bi-estática) 

recomendadas na literatura. Na Figuras 5.7 é apresentada a montagem e a disposição do 

equipamento usado durante a medição do AAR 2.  

     Figura 5.7: Montagem para medição do AAR 2. 
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No procedimento prático anterior foi utilizado o material indicado na lista abaixo.  

o 2 cornetas (antenas com elevada diretividade); 

o 2 suportes para segurar as antenas emissora e recetora; 

o 1 tripé para fixar o agregado de antenas retrodiretivo; 

o 1 tábua (para garantir que as antenas estão na região de campo distante); 

o 1 VNA e cabos coaxiais para o conectar às antenas. 

5.2.1  Resultados medidos  

Relativamente aos resultados medidos para o AAR 2 é importante referir que foram 

alcançados a partir de uma potência emitida de -5 dBm, sendo que as potências recebidas 

variaram aproximadamente entre os -47 dBm e os -60 dBm. 

Na Figura 5.8 encontra-se o gráfico da largura de banda medida para o AAR 2 que 

foi obtido através de um varrimento na frequência quando as antenas emissora e recetora 

estavam posicionadas aos 0º (lado a lado). 

             

                                   Figura 5.8: Largura de banda do AAR 2. 

Como se vê na Figura 5.8 o intervalo da largura de banda medida encontra-se um 

pouco deslocado na frequência em relação ao resultado simulado. Ainda assim, observa-se 

uma largura de banda prática do agregado na ordem dos 30 MHz, o que representa 1.21% 

da sua frequência de operação (2.47 GHz). 

Em seguida, a Figura 5.9 mostra o resultado medido para o RCS mono-estático do 

AAR 2. 
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                                  Figura 5.9: RCS mono-estático do AAR 2. 

Acerca da Figura 5.9 percebe-se que há uma diminuição da largura angular medida 

do agregado em relação à respetiva simulação. Mesmo assim, em termos práticos o agregado 

exibe uma cobertura angular (aos -3 dB) de cerca de 45º. Acredita-se que algumas das 

discrepâncias existentes entre o padrão simulado e medido resultam do facto de a medição 

para cada ângulo ter sido realizada com a antena emissora e recetora posicionadas lado a 

lado, em vez de ter sido usada uma corneta com dupla polarização (que não existe no IT) 

que pudesse emitir e receber simultaneamente em cada ângulo do varrimento em azimute. 

Para a medição do AAR 2 no domínio bi-estático foram escolhidos os mesmos 

ângulos de posicionamento do sinal incidente que os usados nas simulações do Capítulo 4. 

   

   Figura 5.10: RCS bi-estático do AAR 2 com o sinal incidente posicionado a -10º. 
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      Figura 5.11: RCS bi-estático do AAR 2 com o sinal incidente posicionado a 0º. 

 

                       

        Figura 5.12: RCS bi-estático do AAR 2 com o sinal incidente posicionado a 15º. 

Contrariamente à análise dos resultados simulados em que foram expostos numa 

tabela os valores concretos referentes às características do RCS bi-estático, no caso dos 

resultados medidos não é coerente fazer esse tipo de observação uma vez que o varrimento 

em azimute do agregado foi realizado de 5º em 5º. Por esta razão, a indicação das 
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características do RCS (como, por exemplo, a direção do lóbulo principal) estaria sempre 

condicionada a uma margem de erro no limite de 5º.  

Portanto, a verificação experimental do desempenho retrodiretivo do agregado no 

domínio bi-estático é feita a partir da comparação entre a forma do padrão de radiação 

simulado e medido. Neste sentido, apesar dos gráficos medidos para o RCS bi-estático 

exibirem algumas irregularidades quando comparados com os simulados, é vísivel a 

proximidade entre a direção do máximo do lóbulo principal do sinal refletido e a localização 

do sinal incidente para os diferentes posicionamentos testados, validando assim o efeito 

retrodiretivo do AAR 2. 
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Capítulo 6 

6. Conclusões e Trabalho Futuro 

6.1  Conclusão 

 O principal objetivo desta dissertação, tal como já foi mencionado no Capítulo 1, era 

desenvolver um agregado de antenas retrodiretivo passivo para a frequência de 2.45 GHz 

(Wi-Fi). Neste contexto considerou-se relevante a comparação entre dois modelos de 

implementação deste tipo de agregado para se perceber qual o tipo de abordagem a 

concretizar. O modelo de agregado simulado que revelou melhor desempenho retrodiretivo 

foi impresso e medido, bem como uma das antenas que o compõem. 

 No que se refere à implementação da antena com dupla polarização os gráficos 

medidos mostraram uma largura de banda na ordem dos 20 MHz e revelaram a existência 

de um desvio na frequência de ressonância da antena dos 2.45 GHz simulados para os 2.473 

GHz medidos. Provavelmente, a causa deste desvio resulta do facto do εr real do substrato 

utilizado ser ligeiramente diferente do seu valor padronizado nos datasheets. Além do mais, 

também não são de desprezar eventuais imperfeições durante o processo de fabrico da 

antena.  

Quanto aos diagramas de radiação medidos para a antena com dupla polarização 

observou-se uma enorme concordância entre os valores simulados e medidos. No caso do 

porto 1 o ganho medido situou-se nos 6.48 dBi para o plano Phi = 0º e nos 6.12 dBi para o 

plano Phi = 90º. Em relação ao porto 2 o ganho medido foi de 6.49 dBi e 6.42 dBi nos planos 

Phi = 0º e Phi = 90º, respetivamente. Visto que o ganho simulado para ambos os portos foi 

de 6.54 dBi, constata-se que houve uma diminuição praticamente irrelevante dos valores 

práticos do ganho. 
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 Relativamente à implementação do agregado de antenas retrodiretivo denotou-se a 

existência de um desvio no intervalo da largura de banda medida (2.46 GHz – 2.49 GHz) 

face à respetiva simulação (2.439 GHz - 2.476 GHz). Pensa-se que os fatores que 

provocaram este deslocamento da largura de banda foram os mesmos já referidos para o caso 

da antena com dupla polarização. Na verdade, teria sido possível resolver o desvio observado 

na frequência projetando um novo agregado que pudesse compensar esse deslocamento. No 

entanto, tal foi considerado desnecessário visto que o objetivo fundamental deste trabalho 

passava por observar o efeito retrodiretivo através da implementação de um AAR passivo a 

operar dentro da banda Wi-Fi (2.4 GHz – 2.5 GHz). 

A respeito do RCS mono-estático constatou-se que a largura angular medida foi de 

45º, o que representa uma diminuição significativa quando comparada à largura angular 

simulada de 70º. Isto significa que as capacidades retrodiretivas do protótipo estão limitadas 

a um conjunto menor de ângulos incidentes do que o esperado. 

Em termos da caracterização do agregado no domínio bi-estático, apesar de algumas 

diferenças entre os resultados simulados e medidos, as formas dos padrões de radiação 

práticos mostram que para os diferentes ângulos de incidência experimentados se consegue 

que o máximo do sinal refletido seja orientado numa direção próxima à localização do sinal 

incidente. Desta forma, os gráficos medidos para o RCS bi-estático validam a presença do 

fenómeno retrodiretivo, embora não tenha sido possível definir com rigor os respetivos 

padrões de radiação. 

É importante relembrar que as condições em que estas medições foram realizadas 

não são ideais. Por conseguinte, uma parte das irregularidades visíveis nos resultados 

medidos podem ser atribuídas aos constrangimentos de medição resultantes da improvisação 

da montagem experimental. Entre as dificuldades práticas destacam-se o facto de o 

varrimento em azimute do agregado ter sido feito manualmente, tornando difícil aferir com 

exatidão o ângulo real que está a ser medido (mesmo usando um transferidor na base do 

agregado como referência). A somar isto, a movimentação manual do suporte com as antenas 

exigia, de medida para medida, um alinhamento “a olho” do agregado com as antenas 

emissora e recetora, constituindo também uma fonte de erros aleatórios.   

Concluindo, o principal objetivo desta dissertação foi cumprido uma vez que foi 

implementado um AAR passivo a operar dentro da banda Wi-Fi pretendida. O processo que 

conduziu ao fabrico deste protótipo cumpriu todas as fases de um projeto de engenharia. 
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Numa fase inicial foi efetuada uma análise teórica sobre o seu modo de funcionamento. 

Posteriormente, foram realizadas as simulações correspondentes para confirmar o efeito 

retrodiretivo previsto teoricamente. E, por último, procedeu-se aos testes experimentais do 

protótipo para validar o seu comportamento retrodiretivo.  

 

6.2  Trabalho Futuro 

 

Numa perspetiva de enriquecimento desta dissertação sugerem-se alguns tópicos a 

ter em consideração num trabalho futuro. 

 

▪ Efetuar as medições do agregado de antenas retrodiretivo numa câmara 

anecóica adequada para verificar com rigor os resultados obtidos, 

nomeadamente o padrão de radiação no domínio bi-estático que permite 

validar o comportamento retrodiretivo do agregado. 

 

▪ Construir um agregado de antenas retrodiretivo com um maior número de 

antenas para tornar o lóbulo principal do padrão de radiação mais diretivo. 

Simultaneamente, pode-se aplicar polarização circular ao agregado para 

abranger um maior número de aplicações.     

    

▪ Averiguar as propriedades dielétricas e estruturais de diferentes materiais 

cerâmicos tendo em vista a construção de uma parede refletora recorrendo a 

azulejos e fita condutora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Referências 

[1] “Wireless Communication and types.” , engineersgarage.com [Online]. Disponível: 

https://www.engineersgarage.com/article_page/wireless-communication-and-types/ 

[Acedido: 16 - junho - 2019]. 

[2] “Different Types of Wireless Communication with Applications.” , elprocus.com 

[Online]. Disponível: https://www.elprocus.com/types-of-wireless-communication-

applications/ [Acedido: 17 - junho - 2019]. 

[3] “Different Types of Wireless Communication Technologies.” , edgefx.in [Online]. 

Disponível: https://www.edgefx.in/different-types-wireless-communication-

technologies/ [Acedido: 17 - junho - 2019]. 

[4] “Efficient Types of Communication Systems to Develop Electronic Projects.” , 

efxkits.co.uk [Online]. Disponível: https://www.efxkits.co.uk/various-types-

efficient-communication-systems/ [Acedido: 17 - junho - 2019]. 

[5] “Wi-Fi (Wireless networking).” , webopedia.com [Online]. Disponível: 

https://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html [Acedido: 17 - junho - 2019]. 

[6] “What Is a Wireless Network? - Wi-Fi Network | What is a Wi-Fi or wireless network 

vs. a wired network? | What are the benefits of a Wi-Fi wireless network?” , cisco.com 

[Online]. Disponível: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-

business/resource-center/networking/wireless-network.html [Acedido: 17 - junho - 

2019]. 

[7] “Wi-Fi Channels, Frequencies, Bands & Bandwidths.” , electronics-notes.com 

[Online]. Disponível: https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wifi-

ieee-802-11/channels-frequencies-bands-bandwidth.php [Acedido: 23 - junho - 

2019]. 

[8] “What are the ISM Bands, and What Are They Used For.” , blog.pasternack.com 

[Online]. Disponível: https://blog.pasternack.com/uncategorized/what-are-the-ism-

bands-and-what-are-they-used-for/ [Acedido: 23 - junho - 2019]. 

[9] “WiFi frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz.” , minim.co [Online]. Disponível: 

https://www.minim.co/blog/wifi-frequency-bands-2.4-ghz-and-5-ghz [Acedido: 23 - 

junho - 2019]. 

[10] “Base Station - CPE quickstart.” , bitlomat.com [Online]. Disponível: 



77 

 

http://bitlomat.com/bs-cpe-quickstart/ [Acedido: 5 - julho - 2019]. 

[11] J. B. Andersen, T. Rappaport, S. Yoshida, and T. S. Rappa-, “Propagation 

Measurements and Models for Wireless Communications Channels,” IEEE Commun. 

Mag., vol. 33, no. 1, pp. 42–49, 1995. 

[12] “Do Walls Affect Wi-Fi.” , classroom.synonym.com [Online]. Disponível: 

https://classroom.synonym.com/walls-affect-wifi-16848.html [Acedido: 6 - julho - 

2019]. 

[13] “Introduction to beamforming.” , nutaq.com [Online]. Disponível: 

https://www.nutaq.com/blog/introduction-beamforming [Acedido: 20 - julho - 2019]. 

[14] G. Charis and N. Showme, “Beamforming in Wireless Communication Standards : A 

Survey,” Indian J. Sci. Technol., vol. 10, no. February, 2017. 

[15] “Advantages of Beamforming |Disadvantages of Beamforming.” , rfwireless-

world.com [Online]. Disponível: https://www.rfwireless-

world.com/Terminology/Advantages-and-Disadvantages-of-Beamforming.html [21 - 

julho - 2019]. 

[16] “Phased Array Antenna.” , radartutorial.eu [Online]. Disponível: 

https://www.radartutorial.eu/06.antennas/Phased%20Array%20Antenna.en.html 

[Acedido: 21 - julho - 2019]. 

[17] “Smart Antennas.” , circuitstoday.com [Online]. Disponível: 

http://www.circuitstoday.com/smart-antennas [Acedido: 22 - julho - 2019]. 

[18] “What Is Massive MIMO Technology.” , 5g.co.uk [Online]. Disponível: 

https://5g.co.uk/guides/what-is-massive-mimo-technology/ [Acedido: 22 - julho - 

2019]. 

[19] K. M. K. H. Leong and R. Y. Miyamoto, “Moving forward in retrodirective antenna 

arrays,” pp. 16–21, 2003. 

[20] Y. C. Guo, X. W. Shi, and L. Chen, “RETRODIRECTIVE ARRAY 

TECHNOLOGY,” Prog. Electromagn. Res. B, vol. 5, pp. 153–167, 2008. 

[21] V. F. Fusco and S. L. Karode, “Self-phasing antenna array techniques for mobile 

communications applications.” 

[22] L. C. Van Atta, “Electromagnetic reflector,” U.S. Pat., vol. 2908, 1959. 

[23] Shyh-Jong Chung and Kai Chang, “A retrodirective microstrip antenna array,” IEEE 

Trans. Antennas Propag., vol. 46, no. 12, pp. 1802–1809, 2002. 



78 

 

[24] P. Ang and G. V. Eleftheriades, “A Passive Redirecting Van Atta-Type Reflector,” 

IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., vol. 17, no. 4, pp. 689–692, 2018. 

[25] S. W. P. Transmission, Y. Li, V. Jandhyala, and S. Member, “Design of Retrodirective 

Antenna Arrays for,” vol. 60, no. 1, pp. 206–211, 2012. 

[26] L. Chen, Y. C. Guo, X. W. Shi, and T. L. Zhang, “Overview on the Phase Conjugation 

Techniques of the Retrodirective Array,” Int. J. Antennas Propag., vol. 2010, pp. 1–

10, 2010. 

[27] C. Y.PON, “Retrodirective Array Using the Heterodyne Technique,” IEEE Trans. 

Antennas Propag., no. October 24, pp. 176–180, 1963. 

[28] R. Y. Miyamoto and T. Itoh, “RETRODIRECTIVE ARRAYS for Wireless 

Communications,” IEEE microwave magazine, no. March. pp. 71–79, 2002. 

[29] D. Jorgensen, C. Loadman, and Z. D. Chen, “Retrodirective Antenna Systems for 

Wireless Communications,” Commun. Networks Serv. Res. Conf., pp. 20–23, 2003. 

[30] F. Hu, J. Zhang, and L. Fang, “Design and Simulation of a Broad Band Retrodirective 

Array Element,” Trans Tech Publ., vol. 130–134, pp. 3087–3090, 2012. 

[31] E. F. Knott, “RADAR CROSS SECTION,” in RADAR HANDBOOK, Second Edi., 

1990, p. 11.1-11.34. 

[32] “Radar Cross Section.” , sciencedirect.com [Online]. Disponível: 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/radar-cross-section [Acedido: 16 - 

julho - 2019]. 

[33] V. G. Borkar, A. Ghosh, R. K. Singh, and N. Chourasia, “Radar Cross-section 

Measurement Techniques,” Def. Sci. J., vol. 60, no. 2, pp. 204–212, 2010. 

[34] M. A. S. Miacci and M. C., “Basics on Radar Cross Section Reduction Measurements 

of Simple and Complex Targets Using Microwave Absorbers,” Appl. Meas. Syst., pp. 

351–376, 2012. 

[35] C. A. Balanis, Antenna Theory, 3rd ed. New Jersey: John wileysons Inc, 2005. 

[36] Y. Huang and K. Boyle, Antennas From Theory to Practice. United Kingdom: Sons, 

John Wiley &, 2008. 

[37] J. L. Allen,  c. c. Allen, P. W. Hannan, P. A. Loth, L. J. Ricardi, and A. C. Schell, 

“IEEE Standard # 145 Definitions of Terms for ANTENNAS,” IEEE Trans. Antennas 

Propag., vol. AP-17, no. 3, pp. 262–269, 1969. 

[38] “Understanding Antennas.” , apprize.info [Online]. Disponível: 



79 

 

https://apprize.info/network/ccna/4.html [Acedido: 17 - julho - 2019]. 

[39] J. J. Carr, Practical Antenna Handbook, 4th ed. McGraw-Hill, 2001. 

[40] “Plane Electromagnetic Waves.” , phys.libretexts.org [Online]. Disponível: 

https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_P

hysics_(OpenStax)/Map%3A_University_Physics_II_-

_Thermodynamics%2C_Electricity%2C_and_Magnetism_(OpenStax)/16%3A_Elec

tromagnetic_Waves [Acedido: 17 - julho - 2019]. 

[41] J. D. Kraus, ANTENNAS, 2nd ed. McGraw-Hill Book Company, 1988. 

[42] “Types of EM wave polarization.” , researchgate.net [Online]. Disponível: 

https://www.researchgate.net/figure/Types-of-EM-wave-

polarization_fig2_303488056 [Acedido: 18 - julho - 2019 ]. 

[43] “Different Types of Antennas & Characteristics of Antenna.” , electronicshub.org 

[Online]. Disponível: https://www.electronicshub.org/types-of-antennas/ [Acedido: 

14 - setembro - 2019]. 

[44] S. Dwivedi, “Rectangular Microstrip Patch Antennas with Defected Ground Structure 

using Rectangular Microstrip Patch Antennas with Defected Ground Structure using 

Double I Slot for Mobile Applications,” Int. J. Electron. Commun. Comput. Eng., vol. 

6, no. 5, 2015. 

[45] S. Bisht, S. Saini, V. Prakash, and B. Nautiyal, “Study The Various Feeding 

Techniques of Microstrip Antenna Using Design and Simulation Using CST 

Microwave Studio .,” Int. J. Emerg. Technol. Adv. Eng., vol. 4, no. 9, pp. 318–324, 

2014. 

[46] T. A. Milligan, Modern Antenna Design, 2nd ed. JOHN WILEY & SONS, 2005. 

 

 

 


	1. Introdução
	1.1  Motivação e contextualização
	1.2  Objetivos da dissertação
	1.3  Estrutura da dissertação
	1.4  Contribuição desta dissertação

	2. Topologias retrodiretivas
	2.1  Enquadramento
	2.2  Refletor de canto
	2.3  Agregado de antenas Van Atta
	2.3.1  Configuração passiva
	2.3.2  Configuração ativa

	2.4  Agregado de antenas com circuito de conjugação de fase
	2.4.1  1ª técnica heteródina: usando oscilador local ao dobro da frequência RF
	2.4.2  2ª técnica heteródina: usando Frequência Intermédia (FI)

	2.5  Caracterização das topologias retrodiretivas
	2.5.1  Radar Cross Section (RCS)
	2.5.2  RCS mono-estático
	2.5.3  RCS bi-estático


	3. Antenas
	3.1  Introdução
	3.2  Parâmetros fundamentais das antenas
	3.2.1  Regiões de campo
	3.2.2  Diagrama de radiação
	3.2.3  Diretividade
	3.2.4  Eficiência total
	3.2.5  Ganho
	3.2.6  Polarização
	3.2.7  Impedância de entrada
	3.2.8  Largura de banda
	3.2.9  Tipos de antenas

	3.3  Antenas microstrip
	3.3.1  Introdução
	3.3.2  Métodos de alimentação
	3.3.3  Métodos de análise


	4. Simulações e Análise dos resultados
	4.1  Escolha do substrato
	4.2  Considerações gerais sobre o agregado retrodiretivo passivo
	4.3  Simulação do Agregado Antenas Retrodiretivo 1 (AAR 1)
	4.3.1  Projeto de antena com polarização vertical
	4.3.2  Resultados simulados
	4.3.3  Projeto do Agregado de Antenas Retrodiretivo 1 (AAR 1)
	4.3.4  Resultados simulados

	4.4  Simulação do Agregado Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2)
	4.4.1  Projeto de antena com dupla polarização (vertical e horizontal)
	4.4.2  Resultados simulados
	4.4.3  Projeto do Agregado de Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2)
	4.4.4  Resultado simulados

	4.5  Comparação dos resultados dos dois agregados simulados

	5. Medições e Discussão dos resultados
	5.1  Medição da antena com dupla polarização
	5.1.1  Resultados medidos

	5.2  Medição do Agregado de Antenas Retrodiretivo 2 (AAR 2)
	5.2.1  Resultados medidos


	6. Conclusões e Trabalho Futuro
	6.1  Conclusão
	6.2  Trabalho Futuro

	Referências

