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Palavras-chave 

 

5G, IoT, constelação de satélites LEO, ondas milimétricas, 
antena reconfigurável microstrip, díodo PIN, filtena 

Resumo 

 

 

Nesta dissertação foram projetadas três filtenas 

reconfiguráveis na frequência. A designação de “filtenas” vem 

da junção da palavra “antena” com a palavra “filtro”. Estes 

foram integrados na rede de alimentação de todas as 

estruturas, que têm a capacidade de operar a 20 e 29GHz, 

sendo utilizado um díodo PIN para controlar esta comutação.  

Para o projeto das três filtenas, foi necessário um processo 

de aprendizagem, no qual se idealizaram outras estruturas 

cujas falhas e limitações permitiram aprimorar os três 

resultados finais. Entre estas, desenhou-se uma antena 

reconfigurável para as frequências mais baixas de 2.4 e 5GHz, 

sendo o seu processo de construção utilizado no 

desenvolvimento das estruturas definitivas. A segunda antena 

delineada, com capacidade de operar a 9, 12.5 e 16GHz, 

apresentava uma rede de alimentação de elevado custo, o que 

levou à colocação de filtros nos projetos seguintes. Este passo 

foi de elevada importância no processo de otimização final. 

Por último, simularam-se outras filtenas ressoantes a 20 e 

29GHz. As suas limitações motivaram a procura de novas 

técnicas que permitiram aperfeiçoar os projetos das três 

antenas finais. 
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Abstract 
 

In this dissertation three frequency reconfigurable 

filtennas are projected. The designation of “filtenna” comes 

from the junction of the word “antenna” with the word “filter”. 

These have been integrated into the feed network of all 

structures, having the capacity to operate at 20 and 29GHz. A 

PIN diode is used to control the switching. 

 

For the design of the three filtennas, a learning process 

was necessary. Other structures were created whose flaws and 

limitations provided the basis for improvements in the three 

final results. Among these, a reconfigurable antenna was 

designed for the lower frequencies of 2.4 and 5GHz with its 

construction process being used in the development of the 

definitive structures. The second outlined antenna, capable of 

operating at 9, 12.5 and 16GHz, had a high-cost feed network, 

which led to the placement of filters in the subsequent designs. 

This step was of great importance to the final optimization 

process. Finally, others filtennas resonant at 20 and 29GHz 

were simulated. Their limitations motivated the search for 

new techniques that allowed to perfect the designs of the three 

final antennas. 
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Capítulo 1  

1 Introdução 

1.1 Introdução/Contexto 

Desde os tempos mais remotos até aos dias de hoje os sistemas de comunicação sem 

fios sofreram uma grande evolução. Tudo começou em 1864, quando Maxwell apresentou 

as equações que descrevem o movimento de ondas eletromagnéticas no espaço [1]. Pela 

primeira vez na história provou-se que, independentemente da distância, a energia podia 

ser transportada através da propagação de ondas à velocidade da luz. Mais tarde, em 1886, 

Heinrich Hertz foi o primeiro cientista a criar ondas eletromagnéticas através de uma 

experiência realizada em laboratório [2]. Posteriormente, Marconi, que acreditava que os 

sistemas de comunicação sem fios poderiam funcionar a longas distâncias, conseguiu enviar 

a primeira informação através de ondas rádio, desde Inglaterra até ao Canadá [3]. Este 

acontecimento marcou o início das comunicações sem fios. Seguiu-se uma evolução 

profunda neste ramo, com inúmeras experiências que contribuíram para o desenvolvimento 

na área das telecomunicações. Desde o envio das primeiras informações por Marconi até à 

primeira comunicação transatlântica através de satélites alcançada por Pierce e Kompjner 

[4], um longo caminho foi percorrido para se atingir o desenvolvimento hoje alcançado.  

A comunicação sem fios pode ser definida como a ligação entre vários dispositivos 

através de ondas eletromagnéticas, sem necessidade de haver ligações físicas entre eles. As 

comunicações entre o recetor e o transmissor ocorrem devido à propagação das ondas pela 

Terra e pela atmosfera através de reflexões. Idealmente, para se realizar uma ligação entre 

dois pontos, o recetor e o transmissor estariam na mesma linha de visão, sendo o sinal 

enviado diretamente de um ponto para o outro. No entanto, no mundo real, são raras as 

ocasiões em que tal ligação direta entre os dois pontos de comunicação existe, e assim, o 

sinal sofre múltiplos efeitos, tais como reflexões nos obstáculos, atenuação devida à 

distância, difrações e scattering, que levam à sua deformação. É então necessário garantir 

que a informação enviada inicialmente chega corretamente ao recetor. Por outro lado, todos 



2 

 

estes efeitos levam a perdas de potência do sinal, o que é um fator a ter em conta nos 

sistemas de comunicação. Outro ponto crucial, é a segurança que este tipo de comunicação 

oferece. Visto que a informação está codificada nas ondas eletromagnéticas que percorrem 

o ar e qualquer organismo exterior consegue detetá-las, é necessário garantir que tal 

informação seja difícil de descodificar [5]. Por outro lado, estes sistemas têm a enorme 

vantagem de não necessitarem de qualquer ligação por cabo. Isto permite um custo mais 

reduzido, pois não é necessária a criação de qualquer tipo de infraestrutura. Possibilita, 

ainda, que o utilizador ocupe a localização desejada e se movimente aleatoriamente. Os 

sistemas de comunicação sem fios são, por isso, considerados móveis e flexíveis. As 

vantagens que eles apresentam levaram a um aumento da sua necessidade, o que fez com o 

número de utilizadores crescesse exponencialmente, havendo uma enorme quantidade de 

dispositivos móveis que recorrem a esta tecnologia para realizar comunicações.  

O crescimento progressivo desta área e a sua necessidade de evolução levou à criação 

da primeira geração de comunicações móveis (1G). O primeiro sistema desta geração 

recorria a sinais analógicos para realizar as transmissões, possuindo apenas um único 

serviço, a voz. Anos mais tarde, a segunda geração de comunicações móveis (2G), também 

conhecida como GSM (Global System for Mobile Communications), introduzia uma nova 

tecnologia digital de múltiplo acesso, o que permitia ter um serviço de dados mais evoluído, 

bem como uma eficiência espetral mais elevada [6]. A terceira geração de comunicações 

móveis (3G) surgiu porque os engenheiros queriam contrariar determinados pontos 

negativos presentes nas gerações anteriores. A eficiência espetral foi melhorada permitindo 

ter um sistema com mais capacidade, possibilitando aos utilizadores terem acesso a um 

maior número de serviços. Era assim possível ter uma rede capaz de suportar vários 

serviços, tais como voz, transmissão de dados e transmissão de televisão. A partir daqui foi 

possível, pela primeira vez, realizar videochamadas em dispositivos móveis [7]. A quarta 

geração de comunicações móveis (4G) oferece maior transmissão de dados assim como uma 

maior capacidade de suportar serviços. Esta tem a capacidade de transferir dados a 

velocidades muito mais elevadas a um custo mais reduzido [7]. Por fim, a quinta geração 

de comunicações móveis (5G) está em desenvolvimento e promete trazer inúmeras 

vantagens para os utilizadores. Esta pretende elevar a taxa de transmissão de dados a um 

nível que não era possível até agora, alcançando-se velocidades muito mais elevadas na 

transmissão de informação. Pretende-se reduzir a latência, o que significa reduzir o tempo 

de passagem da mensagem entre o transmissor e o recetor. Também com o 5G, a capacidade 
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do sistema irá aumentar, o que permite um maior número de dispositivos conectados numa 

determinada área. Pretende-se ainda melhorar a precisão de posicionamento [8]. Esta nova 

geração permite o desenvolvimento de outros serviços, como o IoT (Internet of Things), que 

pode ser definido como “a comunicação entre as coisas”, sendo o seu objetivo conectar vários 

objetos e fazer com que estes compartilhem dados e informações para concluir determinadas 

tarefas. Assim, é necessária uma grande velocidade de transmissão de dados, para garantir 

que tudo está sincronizado.  

Outro objetivo é a distribuição de internet e da rede 5G por todo o planeta, para 

garantir que toda a população mundial tenha acesso ao serviço IoT e esteja sincronizada 

através de uma rede global, Figura 1. Tenciona-se recorrer a satélites para fazer esta 

distribuição de internet. Estes elementos têm a capacidade de cobrir uma elevada parte da 

superfície da Terra, enviando e recebendo sinais que permitem a realização de comunicações 

a grandes distâncias. Por este motivo, várias empresas têm investido nesta área, 

nomeadamente na construção de constelações de satélites posicionados na LEO (Low-Earth 

Orbit), já que, o 5G necessita de mais estações-base para cobrir a mesma área.  

 

Figura 1: Cenário IoT e comunicações via satélites. 

Apesar da enorme evolução no mundo das telecomunicações, grande parte dos seres 

humanos ainda não tem acesso a internet, ou a uma internet de boa qualidade. É impossível 

fornecer internet a todo o planeta, pois seriam necessárias muitas infraestruturas de elevado 

custo [9]. Por exemplo, a instalação deste serviço por cabos de fibra ótica seria impossível 

em todo o globo, devido ao elevado custo dos materiais e à existência de lugares de difícil 

acesso, tal como algumas montanhas. Além disso, em zonas mais rurais, o número de 

habitantes é muito reduzido, não compensando às empresas investirem nestes locais. Por 
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este motivo, tenciona-se distribuir serviços de internet às populações através de constelações 

de satélites posicionadas na LEO. O uso de milhares de satélites agrupados em constelação 

é necessário para garantir uma cobertura contínua, já que cada um deles, na órbita LEO, 

apenas cobre uma pequena área da superfície terrestre.  

Estes projetos têm como objetivo fornecer, do espaço, internet de alta velocidade para 

todo o globo a um baixo custo, reduzindo a latência e o delay nas comunicações [9].  

Para acompanhar este desenvolvimento, todos os equipamentos envolvidos num 

sistema de comunicação, entre os quais as antenas, têm de ser evoluídos, já que 

desempenham um papel fundamental.  

1.2 Motivação 

Para garantir a transferência de informação é necessário que os sistemas de 

comunicação, nomeadamente os dispositivos móveis, como smartphones, estejam 

devidamente equipados para conseguirem realizar comunicações de uplink e downlink com 

os satélites. Um dos elementos fundamentais que constituem estes sistemas são as antenas. 

As antenas são elementos que permitem a radiação de ondas eletromagnéticas, que, 

por sua vez, são responsáveis pelo transporte de informação entre os vários pontos de 

comunicação, e, assim, são utilizadas em todos os sistemas de comunicação sem fios.  

Uma elevada transmissão de dados nos novos sistemas de comunicações móveis 

(5G) e comunicações via satélite exige que estes sistemas operem a frequências mais 

elevadas. Um dos grandes desafios é desenvolver antenas que sejam compatíveis com estes 

sistemas e que consigam operar a frequências tão elevadas. Deste modo, é essencial ter uma 

antena com o melhor desempenho possível perante esta gama de frequências, o que significa 

ter uma antena “ágil” que se consiga adaptar aos diferentes cenários possíveis. Com isto, 

chega-se ao conceito de antena reconfigurável. Este tipo de antenas consegue, através de 

várias técnicas, modificar as suas características, tais como a frequência de operação, 

diagrama de radiação (pode ser alterado em termos de ganho, direção ou forma) e 

polarização (pode ser linear, circular e elíptica). O uso destes métodos pode levar à alteração 

da estrutura física da antena, à mudança da rede de alimentação, à alteração da distribuição 

das correntes de superfície da antena e à alteração dos campos elétricos. Por este motivo, 

estas antenas conseguem atingir várias configurações e são, por isso, consideradas 

reconfiguráveis. Deste modo, de acordo com as necessidades que o meio envolvente exigir, 
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o elemento radiante pode trabalhar em frequências de banda estreita ou banda larga, e 

trabalhar a diferentes frequências. Pode ter a capacidade de direcionar o feixe para a 

localização necessária, ou conseguir mudar o tipo de polarização, com o objetivo de obter 

um maior aproveitamento da potência transmitida/recebida. Desta forma, apenas com uma 

única antena conseguem-se reproduzir vários cenários, ou seja, todo o trabalho que, até 

aqui, era realizado por várias antenas, pode ser realizado por uma única antena, que 

consegue atingir os mesmos resultados. Consegue-se, assim, diminuir o custo e o espaço 

ocupado. Deste modo, pretende-se desenvolver antenas reconfiguráveis que possam ser 

integradas em dispositivos móveis, para garantir a comunicação com as constelações de 

satélite LEO.  

 

1.3 Objetivos da Dissertação 

O objetivo desta dissertação é desenvolver uma antena reconfigurável para ser 

integrada em dispositivos móveis, para que seja possível a comunicação com as constelações 

de satélites LEO. Estas irão operar na banda Ka [10], sendo utilizada a “lower Ka band” 

para o downlink e a “Upper Ka band” para o uplink. Desta forma, pretende-se que a antena 

desenvolvida neste projeto seja reconfigurável na frequência, com a capacidade de operar a 

duas frequências distintas, 20GHz e 29GHz, sendo os 20GHz utilizados para o downlink e 

os 29GHz para o uplink. 

Tendo conhecimento das características de uma antena microstrip, pretende-se criar 

uma antena deste tipo que seja reconfigurável, podendo, assim, ser utilizada em diferentes 

cenários. Escolheu-se este tipo de antena por serem antenas simples, baratas, fáceis de 

fabricar, leves e compatíveis com a implementação em circuitos integrados. São ainda muito 

versáteis em relação à forma do patch, sendo as formas circular e retangular as mais 

exploradas e documentadas [11].  

Com a construção desta estrutura será possível ter uma antena que se adapte a 

cenários em que sejam exigidas frequências distintas, eliminando/filtrando as bandas de 

frequência que não sejam requeridas. A antena terá pequenas dimensões, visto que as 

frequências de operação desejadas são muito elevadas, pretendendo-se que esta opere para 

sistemas específicos IoT e comunicações satélite. 
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Visto que as frequências desejadas são elevadas (na ordem dos 20-30GHz), espera-

se um maior desafio no que toca às técnicas de alimentação, pois, para antenas de dimensões 

tão pequenas, são necessários mecanismos muito precisos para se conseguir uma correta 

adaptação. Além disso, qualquer elemento que se introduza poderá ter dimensões 

demasiado grandes comparativamente com o tamanho da antena, emitindo radiação 

indesejada. Prevêem-se, ainda, dificuldades na realização de uma antena que tenha a 

capacidade de estar adaptada para várias frequências. 

Para se alcançar a reconfiguração, está planeado o recurso a técnicas que utilizam 

díodos PIN. Esta escolha justifica-se pelo facto de estes serem baratos e existirem em 

grande quantidade no mercado [12]. Além disso, a sua comutação entre isolador e condutor 

(ou vice-versa) efetua-se a grande velocidade, permitindo assim alterar a estrutura da 

antena rapidamente, alterando a frequência de ressonância quase de forma instantânea 

[13]. 

O simulador CST (Computer Simulation Technology) foi uma ferramenta sempre 

presente para projetar as várias antenas elaboradas ao longo deste trabalho. Assim, simular-

se-ão todas as tentativas e novas ideias que possam surgir, para se ter noção de parâmetros 

como o diagrama de radiação, eficiência, impedância de entrada, coeficiente de reflexão, 

entre outros. Só assim se conseguirá chegar ao objetivo final. 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Nesta secção é apresentada a estrutura da dissertação, com um breve resumo de cada 

capítulo. 

Esta dissertação é dividida em 7 capítulos: 

• Capítulo 1 – Introdução e principais objetivos desta dissertação. Exposição dos 

motivos que incentivaram à escolha deste tema.  

• Capítulo 2 – Pequena introdução à teoria de antenas. Abordagem das principais 

características que definem uma antena, tais como largura de banda, ganho, 

diagrama de radiação, entre outras. Análise de antenas microstrip, explicando os 
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vários métodos de alimentação e análise, assim como exposição das equações 

teóricas que permitem a projeção de uma antena deste tipo.  

• Capítulo 3 – Estado de arte, onde se referem as principais técnicas utilizadas para 

a projeção de antenas reconfiguráveis. Explicação do conceito de filtenas.  

• Capítulo 4 – Apresentação da antena desenvolvida para operar às frequências de 

2.4 e 5GHz. Demonstração dos resultados obtidos em simulação. Exposição da 

antena reconfigurável para 9, 12.5 e 16GHz, comparando os resultados simulados 

com os medidos.  

• Capítulo 5 – Apresentação de uma antena reconfigurável para 20 e 29GHz. Nesta, 

foram integrados filtros de acoplamento com linhas paralelas. Explicação dos 

circuitos de polarização para os díodos PIN. Comparação entre os valores simulados 

e medidos.  

• Capítulo 6 – Exposição de duas antenas reconfiguráveis para 20 e 29GHz, que 

recorreram a filtros do tipo hairpin. Análise e comparação dos resultados simulados 

e medidos na prática.  

• Capítulo 7 – Conclusão e apresentação de um possível trabalho futuro.  

 

1.5 Contribuições 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação permitiu a escrita de três artigos 

científicos, estando um já publicado e dois em fase de submissão:  

 

• Rodrigues, L.; Varum, T.; Matos, J.N. “Concept of a Tri-band Frequency 

Reconfigurable Microstrip Patch Antenna”, IMOC 2019. Este artigo 

científico foi aceite e apresentado na International Microwave and 

Optoelectronics Conference (IMOC). 
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• Rodrigues, L.; Varum, T.; Matos, J.N. “Reconfigurable Filtenna for 5G/LEO 

Constellations Mobile Terminals”, 14th European Conference on Antennas and 

Propagation (2020 Edition of EuCAP). Este artigo científico foi submetido 

para a conferência.  

 

• Rodrigues, L.; Varum, T.; Matos, J.N. “The Application of Reconfigurable 

Filtennas in Mobile Satellite Terminals”. Este encontra-se em processo de 

submissão para uma revista científica.  
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 Capítulo 2 

2 Introdução à Teoria de Antenas 

2.1 Categorias de Antenas 

Antena é um dispositivo que permite, de forma eficiente, a transição entre uma onda 

guiada, num circuito, e uma onda radiada e vice-versa. É um elemento metálico responsável 

por irradiar ou receber ondas eletromagnéticas, e é sempre o último elemento na fase de 

transmissão e o primeiro na fase de receção, sendo, por isso, um dispositivo essencial nos 

sistemas de comunicação. Ela tem inúmeras aplicações, tais como comunicações para 

satélites, radar, televisão, entre outras.  

Pode haver vários tipos de antenas, tais como, wire antenas, aperture antenas, antenas 

microstrip, antenas refletoras e antenas de lente. Entre as wire antenas, destaca-se o dipolo, 

que é uma das mais simples e mais utilizadas. Este é formado por fios que são atravessados 

por corrente elétrica. Nesta secção, podem ainda ser distinguidas as antenas loop e hélix, 

estando esta última representada na Figura 2.1 (b). Na categoria antenas aperture, podem-

se distinguir as horn antenas (que podem ter formato piramidal ou cónico) e as guias de 

onda Figura 2.1 (c). As antenas microstrip, tal como se observa na Figura 2.1 (d), consistem 

numa parte metálica designada por patch, que é separada do plano ground por um substrato 

dielétrico. A parte radiante pode apresentar vários formatos, no entanto, o circular e o 

retangular são os mais populares.  Antenas refletoras foram desenvolvidas com o objetivo 

de realizar comunicações a grandes distâncias. A mais popular deste género designa-se por 

antena parabólica. Esta é constituída por um ponto de alimentação que emite/recebe o sinal 

por meio da reflexão deste no elemento refletor. Pode observar-se este tipo de antenas na 

Figura 2.1 (e). Por último, nas antenas de lente o sinal atravessa a lente, que é escolhida 

com uma determinada forma e material (Figura 2.1 (f)). 

Quando não se conseguem obter as características pretendidas com um único destes 

elementos, é usual agregar vários destes num determinado padrão, para se conseguir 

alcançar os valores pretendidos. Assim, é possível atingir um determinado ganho ou definir 
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o ponto máximo de radiação numa determinada localização. Este conjunto de elementos 

agrupados no mesmo substrato é designado de agregado. Por exemplo, podem existir 

agregados de antenas microstrip patches (Figura 2.1 (g)), ou de antenas wire, que é o caso da 

antena Yagi-Uda, que é das mais conhecidas (Figura 2.1(h)). Esta consiste num dipolo 

radiante que possui na parte de trás elementos refletores e na parte frontal elementos 

diretores [11].  

 

  
 

(a) (b) (c) 

 

 

(d) (e) 

 

 
 

(f) (g) (h) 

Figura 2.1: Vários tipos de antenas: (a) Dipolo, (b) Hélix, (c) Horn cónica, (d) Antena 

Microstrip Patch, (e) Antenas Refletoras (Parabólica), (f) Antenas de Lente, (g) Agregado de Antenas 

Microstrip Patch e (h) Antena Yagi-Uda [11].  

O elevado número de antenas distintas deve-se ao facto de cada tipo apresentar 

características diferentes. Assim, cada uma pode ser classificada pelo seu diagrama de 

radiação, diretividade, eficiência, ganho, largura de banda, polarização, área efetiva e 

impedância de entrada [11]. 

 



11 

 

2.2 Principais Características das Antenas 

2.2.1 Diagrama de Radiação 

O diagrama de radiação é a representação gráfica das propriedades de radiação de 

uma antena. Demonstra a intensidade de radiação das ondas de rádio emitidas pelos 

diferentes ângulos, ou seja, define a forma como a potência é distribuída à sua volta.   

Esta distribuição pode assumir várias formas, sendo por isso classificada em três 

categorias: isotrópica, direcional e omnidirecional. Quando a radiação é isotrópica, significa 

que a potência é distribuída de igual forma pelo espaço envolvente da antena, isto é, irradia 

de igual forma em todas as direções. Se for classificada como diretiva, a potência é radiada 

numa determinada direção específica, onde, nessa direção, surge o chamado lóbulo principal. 

Esse lóbulo contém o máximo de energia e atinge o máximo ganho. No entanto, lóbulos 

secundários surgem, que são considerados indesejados, pois emitem radiação que não tem 

utilidade, desperdiçando energia. A radiação pode ainda ser classificada como 

omnidirecional, onde a potência é distribuída de igual forma por um determinado plano 

[11]. 

 

2.2.2 Diretividade 

A diretividade (D) é definida como a relação entre a intensidade de radiação de uma 

antena (U) em comparação com a intensidade de radiação que seria enviada por uma antena 

isotrópica (U0) radiando a mesma potência [11]. Desta forma: 

 

D = 
𝑈

𝑈0
=  

4𝜋𝑈

𝑃𝑟𝑎𝑑
 (2.1) 

 

2.2.3 Eficiência 

A eficiência de uma antena é a relação entre a potência radiada e a potência absorvida 

pelos terminais da antena. São contabilizadas todas as perdas que podem ocorrer no 

elemento radiante, como, por exemplo, perdas por desadaptação, perdas no dielétrico, entre 

outras [11].  

 



12 

 

2.2.4 Ganho 

O ganho (G) é uma medida que se aproxima muito da diretividade de uma antena. 

O único fator de separação é que o ganho tem em conta a eficiência (η). Assim, o ganho pode 

ser definido como a razão entre a intensidade de radiação da antena e a intensidade que seria 

radiada por uma antena isotrópica, sem perdas, que radie a mesma potência [11].  

 

G = ηD (2.2) 

 

2.2.5 Largura de Banda 

A largura de banda pode ser considerada a gama de frequências para as quais a 

antena se encontra bem adaptada com a linha de transmissão, garantindo baixas reflexões 

[11].  

 

2.2.6 Polarização 

As ondas eletromagnéticas são compostas pelo campo elétrico e pelo campo 

magnético. Deste modo, a orientação destes dois campos define a polarização deste tipo de 

ondas. Este é um conceito muito relevante em antenas, pois para se obter o maior proveito 

das mesmas, é necessário que as antenas transmissora e recetora tenham a mesma 

polarização, evitando-se atenuações e outras perdas de potência. Há vários tipos de 

polarização, tais como polarização linear, circular e elíptica [11]. 

 

2.3 Antenas Microstrip 

2.3.1 Motivação 

Sendo o objetivo desta dissertação o desenvolvimento de uma antena reconfigurável 

na frequência, o tipo de antena escolhido foi o das antenas microstrip devido às suas 

características. Pretende-se, assim, estudar estas antenas e implementar técnicas que 

permitam atingir a reconfiguração necessária.  

Atualmente, são cada vez mais as utilidades desta categoria de antenas, sendo 

utilizadas já em satélites, naves espaciais, aviões e em muitos outros equipamentos. Esta 
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elevada procura deve-se ao facto de serem antenas económicas, de pequenas dimensões, com 

baixo peso e com bom desempenho. São ainda facilmente aplicáveis em circuitos integrados. 

Outra vantagem é a possibilidade do patch destas antenas ter diferentes formas. Pode ser 

quadrado, retangular, circular, elíptico e, dependendo da forma escolhida, podem ser muito 

versáteis em termos de polarização, diagrama de radiação, frequência e impedância. No 

entanto, apresentam também desvantagens, como baixa eficiência, baixa potência e largura 

de banda estreita. Contudo, existem técnicas que atenuam algumas destas desvantagens, 

como por exemplo, para aumentar a largura de banda e a eficiência de antena pode 

aumentar-se a altura do substrato. O problema é que neste caso, o aumento do substrato 

origina ondas de superfície, que são responsáveis pela degradação das características de 

polarização e diagrama de radiação. Deste modo, é preciso manter um equilíbrio que 

permita o funcionamento desejado da antena [11].  

O substrato é um elemento essencial na construção deste tipo de antenas. Existem 

substratos pré-definidos que são caracterizados pela sua altura, constante dielétrica, 

tangente de perdas e pela gama de frequência [11].  

 

2.3.2 Características da Antena Microstrip 

A antena usada para a elaboração desta dissertação será a que tem o patch com 

formato retangular, pois é sobre esta que se tem um conhecimento mais aprofundado. Tal 

como se pode observar na Figura 2.2, uma antena microstrip é constituída por dois materiais 

condutores separados por um substrato dielétrico. Normalmente, o condutor inferior que 

ocupa a mesma área que o substrato é definido como o ground, enquanto o material superior, 

de menor dimensão, é conhecido como patch. Este tem um determinado comprimento (L), 

largura (W) e espessura. O substrato, tal como já referido anteriormente, pode ser de vários 

materiais, tendo por isso alturas e constantes dielétricas diferentes. Deste modo, todos estes 

fatores são essenciais para se atingirem as características requeridas, pois alterando-os, 

propriedades como a frequência, polarização, impedância de entrada, ganho e diagrama de 

radiação podem sofrer modificações. O valor da constante dielétrica do substrato varia 

tipicamente entre 2.2 e 12, e assim, dependendo das características que se pretendam atingir 

com a antena, opta-se por constantes dielétricas mais baixas (na ordem dos 2.2, que 

correspondem a substratos com espessura mais grossa), ou por constantes dielétricas mais 

elevadas (na ordem dos 12, que correspondem a substratos de espessura fina). A escolha de 

um substrato com maior espessura permite que a antena atinja uma maior largura de banda 
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e eficiência [14]. No entanto, à medida que a altura do substrato aumenta, surgem ondas 

de superfície que são responsáveis por extrair alguma da potência total disponível [11]. 

Deste modo, a escolha do substrato deve ser feita de acordo com a antena microstrip que se 

pretende desenvolver. 

 

 

Figura 2.2: Antena microstrip patch. 

 

 

2.3.3 Métodos de Alimentação 

Para alimentar uma antena microstrip, quatro métodos são utilizados: linha 

microstrip, cabo coaxial, acoplamento de abertura e acoplamento de proximidade [11].  

A alimentação por linha microstrip consiste em conectar a fonte de sinal à antena 

através de uma linha microstrip. Este método é dos mais usados, pois é fácil de fabricar e 

implementar, é fácil de fazer a combinação entre o patch e a fonte de alimentação, de forma 

a ser alcançada uma boa adaptação da antena. Todavia, com esta técnica, à medida que a 

espessura do substrato aumenta podem surgir spurious feed radiation, que são emissões de 

frequências que estão fora da largura de banda. Estas incluem os harmónicos, o que prova 

que o sistema começa a ter um comportamento não linear. A utilização deste método pode 

ser conseguida com um transformador λ/4 Figura 2.3 (b) ou através da técnica inset feed, 

que consiste em entrar pelo patch com a linha de alimentação, de modo a encontrar a 

impedância de entrada necessária para se chegar à adaptação da antena Figura 2.3 (a) [11].  
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 2.3: Alimentação por linha microstrip: (a) inset feed e (b) com transformador de λ/4. 

 

O método seguinte consiste na alimentação por cabo coaxial, onde a parte interior 

do cabo está conectada ao patch e a parte exterior do cabo está conectada ao ground (Figura 

2.4). É um método fácil de fabricar e que consegue a adaptação da antena de uma forma 

fácil. No entanto, pode apresentar algumas desvantagens quando a espessura do substrato 

começa a aumentar [11]. 

 

 

Figura 2.4: Alimentação por cabo coaxial. 

 

No modelo de acoplamento de abertura, toda a estrutura que envolve a antena possui 

dois substratos sobrepostos. Entres estes existe um plano ground, que tem um slot que vai 
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permitir que a energia seja acoplada desde a linha de transmissão até ao patch. Esta linha de 

transmissão encontra-se na parte inferior do substrato de baixo, enquanto que no substrato 

de cima, encontra-se impresso na sua superfície o patch retangular, tal como se verifica na 

Figura 2.5. Normalmente, o substrato de baixo tem uma espessura fina com uma constante 

dielétrica mais elevada, enquanto que o substrato de cima tem maior espessura e, por isso, 

constante dielétrica mais baixa. A maior desvantagem desta técnica é que o processo de 

fabrico é bastante complexo [11].   

 

 

Figura 2.5: Técnica de acoplamento de abertura.  

 

Por último, a Figura 2.6 demonstra o método de acoplamento por proximidade, que 

consiste em dois substratos diferentes que, entre eles, possuem a linha de transmissão. Na 

superfície do substrato superior está impresso o patch. Também, neste caso, o fabrico é 

bastante complexo [11]. 

 

 

Figura 2.6: Técnica de acoplamento por proximidade. 

 

2.3.4 Métodos de Análise 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para analisar as antenas microstrip. 

Contudo, apenas um deles irá ser abordado, pois é o mais fácil e fornece uma boa 
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compreensão deste tipo de antenas. Este método designa-se por modelo da linha de 

transmissão.  

Esta análise tem em conta o efeito de fringing, que consiste no efeito provocado pelo 

campo elétrico nas bordas do patch retangular. A quantidade de fringing depende da altura 

do substrato e do comprimento e largura do patch. Na Figura 2.7, exemplifica-se o 

comportamento das linhas de campo elétrico numa linha microstrip. A maioria destas linhas 

encontra-se no substrato, contudo, uma parte delas está no ar. Deste modo, não é apenas a 

constante dielétrica do substrato que vai influenciar as características da linha microstrip, 

mas também a constante dielétrica do ar. O mesmo se verifica quando se analisa o que 

acontece numa antena microstrip. Nas bordas do patch, uma parte das linhas de campo 

elétrico encontra-se no ar e, deste modo, a constante dielétrica do ar não pode ser ignorada. 

Assim, é criada uma constante dielétrica efetiva (Ԑreff), que consiste na “soma pesada” das 

duas constantes, a constante dielétrica do substrato e do ar. Desta forma, quando se vão 

efetuar os cálculos para adaptar a antena, é esta nova constante que é tida em conta. À 

medida que a frequência aumenta, as linhas do campo elétrico passam a concentrar-se mais 

no substrato, deixando de se ter o efeito do ar. Assim, a constante dielétrica efetiva 

aproxima-se da constante dielétrica do substrato.  

 

 

Figura 2.7: Linhas de campo elétrico de uma linha microstrip. 

 

2.3.5 Cálculo das Dimensões da Antena 

Para o cálculo do comprimento (L) e largura (W) da antena microstrip, é necessário 

conhecer a constante dielétrica do substrato (Ԑr), assim como a frequência de ressonância 

que se pretende (fr). Na Equação (2.3) apresenta-se a fórmula para o cálculo de W [11].  

 

W = 
1

2𝑓𝑟√µ0Ԑ0
 √

2

Ԑ𝑟 + 1
 (2.3) 
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Onde µ0 é a permeabilidade no vácuo e Ԑ0 é a permissividade no vácuo. 

Após o cálculo da largura, é possível chegar ao valor da constante dielétrica efetiva 

através da Equação (2.4) [11].  

 

Ԑreff = 
Ԑr + 1

2
+  

Ԑr − 1

2
 [1 + 12

ℎ

𝑊
]−

1

2 (2.4) 

  

Para se conseguir calcular o valor do comprimento do patch, tem se ter em conta o 

efeito de fringing. Devido a este fenómeno, o patch parece maior do que realmente é, sendo 

o seu comprimento estendido em ∆L para cada um dos lados, tal como se pode observar na 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Tamanho virtual do patch. 

Verifica-se então que o comprimento fica estendido para Leff, sendo Leff = L + 2∆L 

[11]. 

Assim, é possível chegar a um valor de ∆L, que depende da constante dielétrica 

efetiva e da relação entre a largura do patch (W) e a altura do substrato (h), tal como se 

verifica na Equação (2.5).  

 

∆𝐿

ℎ
=  0.412

(Ԑ𝑟𝑒𝑓𝑓  +  0.3) (
𝑊
ℎ

+ 0.264)

(Ԑ𝑟𝑒𝑓𝑓 −  0.258) (
𝑊
ℎ

+ 0.8)
 (2.5) 

  

 

Após este cálculo, é possível alcançar o valor final pretendido, que é o comprimento 

do patch (L). O cálculo desta variável pode ser encontrado na Equação (2.6), que depende da 
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frequência de ressonância, da constante dielétrica efetiva e da permitividade e 

permeabilidade no vácuo.  

 

L = 
1

2𝑓𝑟√Ԑ𝑟𝑒𝑓𝑓√µ0Ԑ0
 - 2∆L (2.6) 

  

 

 

Tal como foi referido anteriormente, a antena microstrip com alimentação por linha 

de transmissão pode ser representada por dois modelos: antena microstrip com um 

transformador de λ/4 e antena microstrip com inset feed (ver Figura 2.3).  

Relativamente à implementação com λ/4, uma boa aproximação para a impedância 

de entrada da antena pode ser dada pela Equação (2.7), a qual é válida para substratos finos 

[11]. 

 

Rin = 90 
(Ԑ𝑅)2

 Ԑ𝑅 − 1
(

𝐿

𝑊
) (2.7) 

 

 
 

Já para o método com inset feed, a impedância de entrada depende da distância da 

linha de alimentação ao centro do patch, definido pela variável y0, tal como se observa na 

Figura 2.9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 2.9: Método de inset feed: (a) antena microstrip com variáveis e (b) variação da 

impedância de entrada com a variável y0 [11]. 

Quando y0 é igual a zero, a linha de alimentação encontra-se na extremidade do 

patch. Neste ponto, a tensão é máxima e a corrente é mínima e, por este motivo, a impedância 

de entrada é elevada, tal como se observa na Figura 2.9 (b). Quando y0 é igual a L/2, 

significa que a linha de alimentação está posicionada no centro do patch, onde a tensão é 

zero (o equivalente a um curto circuito entre o patch e o plano ground) e a corrente é máxima. 

Aqui, a impedância de entrada, tal como se verifica na Figura 2.9 (b), é igual a zero. Deste 

modo, é necessário encontrar o ponto (distância y0) que corresponde à impedância que se 

pretende, de modo a obter uma boa adaptação da antena.  
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Capítulo 3  
 

3 Estado de Arte 

3.1 Introdução  

Neste capítulo serão abordadas algumas das técnicas correntemente utilizadas para 

a obtenção de antenas reconfiguráveis. Tal como referido anteriormente, estas técnicas 

permitem a alteração da estrutura física do elemento radiante, a distribuição de correntes 

ao longo do patch, a alteração dos campos elétricos e a modificação da rede de alimentação 

da antena. Todas estas mudanças permitem que a antena seja considerada reconfigurável, 

conseguindo operar a várias frequências, ter diferentes diagramas de radiação ou diferentes 

polarizações.  

Referir-se-ão várias técnicas neste capítulo, entre as quais se destacam a utilização 

de elementos tais como díodos PIN, varactos, RF-MEMS (radiofrequency 

microelectromechanical system) e switches óticos. A possibilidade de se obter uma antena 

reconfigurável fisicamente (com capacidade alterar a forma da sua estrutura) será também 

referida.  Serão ainda mencionadas algumas técnicas relacionadas com a utilização de 

materiais específicos, que têm a capacidade de alterar as suas propriedades em resposta a 

determinados estímulos vindos do exterior.  

Neste capítulo será também abordada a questão da integração de filtros em 

estruturas de antenas. Por vezes, o sinal eletromagnético é filtrado antes da linha de 

alimentação da antena, para impedir que frequências indesejadas tenham influência no 

comportamento da mesma. Deste modo, apenas o sinal à frequência desejada alcança a 

estrutura radiante, e assim, se esta estiver bem estruturada e adaptada, radia. Desta maneira 

é possível evitar que outras frequências tenham interferência na parte radiante, ou em 

estruturas auxiliares, como, por exemplo, nos circuitos de polarização dos díodos PIN.  

 



22 

 

3.2 Técnicas utilizadas para a reconfiguração 

Uma das técnicas baseia-se na utilização de switches de silício óticos. Quando 

iluminado por luz, o silício muda o seu comportamento, passando de isolador a condutor. 

Os eletrões que se encontram na banda de valência são transferidos para a banda de 

condução. Para que isto se verifique, os fotões presentes na luz que incide nos switches óticos 

têm de ter energia suficiente para provocar esta transferência [15]. Assim, é possível ter 

switches que apresentam um comportamento ON/OFF: quando a energia da luz incidente 

passa um determinado limite (energia necessária para permitir a passagem dos eletrões da 

banda de valência para a banda de condução), o switch fica em estado ON, caso contrário, o 

switch permanece OFF. A grande vantagem deste método é não necessitar de circuitos de 

polarização para a comutação se realizar, para além da sua linearidade. 

No artigo [15], os lasers utilizados para ativar os switches são acoplados a dois cabos 

de fibra ótica que não estão integrados diretamente no circuito impresso. Deste modo, 

consegue-se colocar os switches em estado ON ou OFF. É apresentada uma antena dipolo, 

demonstrada na Figura 3.1, que foi impressa num substrato com constante dielétrica de 2.2 

e 1.17mm de espessura. Sendo a antena dipolo um sistema balanceado e o cabo coaxial um 

sistema não balanceado, é necessário usar um balun, que é responsável por interligar estas 

duas partes. É utilizada uma linha de transmissão não balanceada CPW (coplanar 

waveguide), conectada com o cabo coaxial, e uma linha balanceada CPS (coplanar stripline), 

conectada ao dipolo, usando-se o balun para garantir a interligação. Esta antena contém 

dois switches óticos em cada um dos seus “braços”. Assim, é possível aumentar o 

comprimento da antena dipolo, mudando a sua estrutura. Isto permite que esta antena 

funcione a duas frequências de ressonância diferentes. Quando o switch está OFF 

(funcionando como isolador) o comprimento do dipolo é de 33.5mm, sendo a frequência de 

ressonância mais elevada. Quando os lasers emitem uma luz com uma potência suficiente, 

o switch conduz, passando para o estado ON. Neste caso, o dipolo atinge um comprimento 

de 62.3mm, provocando que a frequência de ressonância da antena seja mais baixa. 

Consegue-se assim que a antena opere a 3.15GHz com uma largura de banda de cerca de 

13.4% da frequência de ressonância e ganho de 4dBi, quando os switches estão OFF, e uma 

frequência de 2.26GHz quando os switches estão ON, com uma largura de banda de cerca de 

9.5% e um ganho de 2.9dBi.  



23 

 

 

Figura 3.1: Antena dipolo com dois switches óticos [15].  

No artigo [16] o patch da antena é constituído por duas formas circulares, que se 

encontram separadas por dois switches óticos. Toda a estrutura se encontra implementada 

sobre um substrato de constante dielétrica 2.2 com 1.6mm de espessura. Os switches podem 

ser ativados através da luz proveniente dos lasers que se encontram acoplados nos cabos de 

fibra ótica, que se encontram posicionados na parte inferior do substrato. Desta forma, para 

haver possibilidade de os switches receberem luz, dois buracos foram introduzidos no 

substrato entre os cabos de fibra e os switches, tal como se observa na Figura 3.2. Assim, 

permite-se que os switches comutem para o estado ON, o que provoca a conexão das duas 

formas circulares. Esta ligação entre as duas formas conduz à alteração da estrutura física 

do patch, aumentando a sua área. Isto permite que a frequência de ressonância seja entre 18 

e 19GHz quando os switches estão OFF e 12GHz quando os switches estão ON. Verificou-se 

que, quanto maior a potência da luz enviada pelo laser, melhor era o coeficiente de reflexão.   

 

Figura 3.2: Fibra ótica integrada [16]. 
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Um outro novo método pode ser exemplificado. Neste, o díodo laser responsável 

pela ativação dos switches é integrado diretamente na estrutura da antena. No artigo [17] 

os díodos laser são integrados e fixados por um pedaço de cobre na parte inferior do 

substrato de 2.2 de constante dielétrica e 1.6mm de espessura. Na parte superior, 

encontram-se dois switches óticos que são responsáveis pela mudança da frequência de 

ressonância da antena, pois, quando ativos, acrescentam dois pedaços de metal extra ao 

patch principal. Dois buracos foram feitos no substrato, para que a luz proveniente dos 

díodos laser conseguisse atingir os switches óticos. Quando os dois switches estão inativos, ou 

seja, quando nenhuma luz incide neles, apenas o patch principal radia, operando na banda 

de 3.84GHz a 4.8GHz e na banda de 6.2GHz a 7.4GHz. Para uma melhor compreensão, 

deverá observar-se a Figura 3.3. Quando apenas o switch 1 está ativo, a antena opera nas 

bandas de 4.6GHz a 5.92GHz e de 7.35GHz a 8.6GHz. Por fim, quando apenas o switch 2 

conduz, a antena cobre as bandas de 3.2GHz a 4.1GHz e de 7GHz a 7.5GHz. Para todas 

estas configurações, os diagramas de radiação obtidos são omnidirecionais.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 3.3: Díodo integrado diretamente na estrutura: (a) parte superior do substrato e (b) 

parte inferior do substrato [17].  

Nos três exemplos anteriormente expostos, eram usados switches óticos para 

modificar a estrutura da antena. No entanto, o sistema utilizado para fornecer luz com a 

potência necessária aos switches é um pouco complexo, sendo difícil a sua integração em 

dispositivos móveis. Por outro lado, as antenas operavam a baixas frequências.  
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Seguidamente irão abordar-se outros elementos, tais como os díodos PIN, os RF-

MEMS e os varactors. Devido à sua facilidade de integração, têm sido cada vez mais 

utilizados como técnicas de antenas reconfiguráveis. Contudo, apresentam várias 

desvantagens, como por exemplo, a necessidade de um sistema de polarização dos switches 

(que torna a estrutura mais complexa e pode levar à alteração do diagrama de radiação da 

antena). 

Os díodos PIN podem ser encontrados facilmente no mercado, existindo em grandes 

quantidades, já que há uma enorme diversidade destes elementos. A combinação entre a sua 

abundância e o seu baixo custo leva a que estes elementos sejam cada vez mais procurados 

[12]. Um díodo PIN consiste num switch que consegue atingir dois estados: ON ou OFF. 

Para comutar entre eles é necessário um circuito que polarize o díodo, fornecendo-lhe uma 

tensão. Deste modo, quando esta tensão é superior a um determinado limiar, o switch 

conduz, atingindo o estado ON. Caso contrário, o switch funciona como isolador, 

permanecendo no estado OFF. A grande desvantagem desta técnica é a necessidade do 

circuito de polarização, que aumenta o consumo de energia. Por outro lado, a tensão 

necessária para que se verifique a sua comutação é de valores baixos. Outra das suas grandes 

vantagens é a elevada velocidade com que comutam de estado [13].  

No artigo [18], quatro díodos PIN são utilizados para conectar quatro diferentes 

partes do patch. A antena é constituída por um patch principal e por quatro patches de 

dimensões inferiores, que podem ser conectados ao principal, se assim se pretender. Com 

isto, conseguem-se dezasseis configurações diferentes do patch da antena, que permitem 

atingir diferentes frequências. Estas quatro partes de metal são conectadas à parte principal 

através de díodos PIN, que, por sua vez, são controlados por uma FPGA (Field 

Programmable Gate Array). Com estes díodos estão condensadores, que impedem que 

corrente DC (Direct Current) atravesse para o patch principal, onde circula a corrente de 

rádio frequência. A FPGA determina o estado de condução dos switchs, através da tensão 

que lhes aplica. Assim, através de software, é possível selecionar a frequência de ressonância 

a que a antena irá operar. O substrato utilizado tem uma constante dielétrica de 4.2 e uma 

espessura de 0.235cm. Apesar de serem possíveis 16 configurações, no artigo apenas é 

representado o coeficiente de reflexão para quatro situações distintas, onde a antena tem a 

possibilidade de operar às frequências de cerca de 1.8GHz, 2.3GHz, 3GHz e 4.85GHz.  

No artigo [19], é estudada uma antena microstrip com forma retangular. No seu 

patch, um slot com um único díodo PIN foi introduzido, tal como se verifica na Figura 3.4. 
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Observa-se que, quando este díodo funciona como isolador, a antena tem a capacidade de 

operar a cinco frequências diferentes (3.31GHz, 3.55GHz, 4.09GHz, 4.77GHz e 5GHz). Já 

quando o díodo está ativo, a antena opera a seis frequências distintas (0.42GHz, 1.407GHz, 

3.31GHz, 3.96GHz, 4.76GHz e 4.99GHz). Verifica-se, ainda, que, dependendo da 

frequência de operação, o diagrama de radiação da antena apresenta ligeiras mudanças na 

direção do lóbulo principal, assim como no ganho deste lóbulo, que varia desde os 3.19dBi 

até aos 7.3dBi. O substrato usado tem uma constante dielétrica, relativa de 4.3, e a antena 

foi alimentada com um transformador λ/4.  

 

Figura 3.4: Antena microstrip reconfigurável com díodos PIN [19]. 

Existem inúmeras estratégias diferentes para a utilização deste tipo de díodos. Em 

[20] é utilizada uma antena microstrip quadrada. Esta apresenta a capacidade de cobrir três 

bandas diferentes de frequência: Bluetooth, WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) e WLAN (Wireless Local Area Network). A estratégia utilizada baseou-se 

apenas na modificação do plano ground, que se encontra na parte inferior do substrato. Este 

é constituído por pedaços de metal de diferentes formas, que podem ser conectados para 

variar a frequência de ressonância da antena. Díodos PIN foram introduzidos neste plano, 

com o objetivo de conectar as partes metálicas quando necessário. Estes díodos são 

controlados por uma tensão de DC, que lhes permite variar entre ON e OFF. Assim, de 

acordo com o estado dos díodos, a antena opera para Bluetooth entre 2.3GHz e 2.51GHz 

com 8.7% de largura de banda, para WiMAX entre 3.35GHz e 3.75GHz com 11.2% de 

largura de banda, e para WLAN entre 4.95GHz e 5.53GHz com 11% de largura de banda. 

A parte superior, onde se encontra o patch, e a linha de alimentação não foram alteradas, 

para evitar a modificação da impedância de entrada da antena. Para uma melhor 

compreensão, apresentam-se na Figura 3.5 a parte superior (a) e inferior (b) do substrato.  
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(a) 

 

 

 

(b) 

Figura 3.5: Antena microstrip: (a) parte superior do substrato e (b) plano ground [20].  

Analisando mais exemplos de técnicas já implementadas, em [21] é apresentada 

uma antena formada por um slot circular. Este slot é introduzido no plano ground que se 

encontra no plano superior do substrato, enquanto que, no plano inferior, é utilizada uma 

linha microstrip para alimentação. É possível alterar o diagrama de radiação da antena, assim 

como a sua frequência de ressonância usando díodos PIN, que alteram o circuito de 

adaptação. Entre a linha de alimentação e o slot ocorre acoplamento magnético, que cria um 

nulo no diagrama de radiação. Colocando díodos PIN no slot e controlando-os de modo a 

criar um curto-circuito entre o círculo central e o resto do metal, a distribuição do campo 

eletromagnético é modificada, provocando um desvio do nulo do padrão de radiação e 

permitindo a alteração deste. Este mecanismo provoca a alteração da impedância da antena, 

e, por isso, é necessário que a linha de alimentação acompanhe as modificações, de forma a 

manter a antena adaptada para a frequência de ressonância desejada. Para isto, são 

introduzidos stubs, que podem ser conectados à linha de alimentação principal, através de 

pequenos díodos PIN. Deste modo, são necessários dois circuitos de adaptação para os dois 

diferentes casos: um deles ocorre quando o díodo PIN no slot (considerado um díodo de 

grandes dimensões) se mantém fixo, e apenas se altera a frequência de ressonância, 

alterando o circuito de adaptação com os stubs (que são conectados com uns díodos PIN de 

dimensões mais pequenas); o outro caso verifica-se quando se pretende alterar o díodo de 

maiores dimensões do slot, para várias posições diferentes, modificando assim o padrão de 
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radiação. Esta mudança vai alterar a impedância de entrada da antena e, assim, para manter 

a frequência de ressonância, o circuito de adaptação tem de ser modificado para acompanhar 

as mudanças. Os díodos de pequenas dimensões conectam os stubs à linha de alimentação, 

para que a antena consiga estar sempre adaptada à mesma frequência, mesmo com a 

mudança do diagrama de radiação. A frequência central para a qual a antena foi projetada 

foi 5.8GHz. Contudo, alterando o circuito de alimentação, consegue-se que esta opere 

também a 5.2GHz e 6.4GHz. À medida que estas frequências mudam, o ângulo do nulo que 

surge no diagrama de radiação é alterado.  

No artigo [22], é apresentada uma antena reconfigurável na frequência e na 

polarização. Trata-se de um patch com um slot, com um díodo PIN introduzido no seu 

centro, que controla o estado de operação da antena. Este díodo é controlado por uma tensão 

DC, permitindo que este comute entre os estados ON e OFF. A alimentação é feita por cabo 

coaxial, com a sua parte interior conectada, não no centro do patch, mas sim num dos lados, 

perto de um canto. Assim, a antena pode operar a duas frequências diferentes com duas 

polarizações diferentes. Quando o díodo se encontra ON, as correntes de superfície 

atravessam-no e, assim, a frequência de ressonância é próxima da que seria a do mesmo 

patch sem o slot, ou seja, 4.55GHz com polarização circular esquerda. Já com o díodo em 

OFF, as correntes têm de contornar o slot, o que se traduz numa frequência de ressonância 

mais baixa (4.2GHz), com polarização circular direita. Por outro lado, o ponto de 

alimentação pode ser mudado, havendo assim dois pontos possíveis e simétricos, pelos quais 

a antena pode ser alimentada. Isto permite que a antena tenha o comportamento inverso, 

ou seja, que opere a 4.2GHz com polarização esquerda e a 4.55GHz com polarização direita. 

Relativamente à reconfiguração em termos de polarização, muitos mais exemplos 

podem ser demonstrados. Em [23], uma antena microstrip circular é reconfigurável em 

termos de polarização e frequência. Nesta estão integrados díodos PIN, tendo, assim, 

capacidade para atingir duas frequências diferentes com polarização linear, e ainda atingir 

polarização circular direita e esquerda. Dos díodos presentes, três deles são responsáveis 

pela adaptação da antena para as várias frequências, alterando a linha de alimentação com 

a conexão de stubs. Para modificar a polarização, dois díodos são utilizados e colocados entre 

um slot (com formato em linha curva) e a extremidade do patch. Quando os dois díodos estão 

ON, o patch inclui a parte de metal superior “rodeada” pelos dois díodos e pelo slot. Assim, 

o formato do patch mantém-se praticamente igual, não sofrendo grande alteração à 

frequência de ressonância (2.477GHz) e apresentando 5.85dBi de ganho. Quando ambos 
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estão OFF, esta parte de metal fica completamente desconectada do resto do patch, 

reduzindo a sua área. Deste modo, esta configuração atinge uma frequência mais elevada 

que a primeira (2.552GHz) e ganho ligeiramente superior (5.94dBi). Contudo, ambas 

exibem a mesma polarização, linear. Para obter polarização circular direita ou esquerda, 

deve-se manter um díodo ON e o outro OFF, ficando o metal superior conectado ao patch 

principal apenas por um dos lados.  

Após a análise de várias antenas que recorrem a díodos PIN, concluiu-se que estas 

não poderiam ser usadas para garantir a comunicação com constelações de satélites LEO. 

De uma maneira geral, operam a frequências baixas, apresentam dimensões significativas e 

recorrem a muitos díodos (que para altas frequências são bastante caros). Num caso, a 

alimentação é feita por cabo coaxial, sendo impensável colocar esta antena num smartphone. 

Além disso, a maioria integra condensadores nos circuitos de polarização, algo que não é 

possível a altas frequências, visto que estes elementos perdem o seu comportamento ideal.  

Outros elementos podem ser utilizados para reconfiguração, entre eles os RF-

MEMS, que têm a capacidade de alterar as características de uma antena. Eles podem ter 

um comportamento idêntico aos díodos PIN e funcionarem como switches. No artigo [24], 

MEMS switches capacitivos são usados para alterar a estrutura física da antena, o que 

provoca a alteração do diagrama de radiação. Trata-se de uma antena microstrip projetada 

para 10GHz com polarização circular direita, em que o patch apresenta uma forma espiral. 

O substrato utilizado tem uma constante dielétrica de 3.27 e uma espessura de 3.175mm. A 

técnica de alimentação usada foi a de cabo coaxial, que alimenta a antena diretamente no 

seu ponto central. A espiral é dividida em cinco secções separadas por quatro RF-MEMS 

switches, que podem estar em estado ON ou OFF. Tendo em conta estes estados, o 

comprimento da espiral é alterado, o que permite a mudança do diagrama de radiação da 

antena. Verifica-se também a variação da frequência entre 5GHz e 15GHz 

aproximadamente, assim como variação no ganho (entre 4 e 6.1dBi). A comutação dos RF-

MEMS é alcançada com a aplicação de uma tensão elevada, o que leva a uma capacidade 

alta do switch, permitindo que ele conduza (estado ON). Controlando isto para os quatro 

switches, consegue-se obter uma antena reconfigurável.  

RF-MEMS podem ser utilizados não só como switches. Em [25], são utilizados como 

condensadores variáveis, aos quais é aplicada uma tensão de polarização DC (0 a 11.9V), 

que permite que a sua capacidade aumente ou diminua. Esta variação permite a mudança da 
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frequência de ressonância da antena entre 16.05GHz e 15.75GHz, à medida que a tensão 

passa de 0V para 11.9V.  

No artigo [26], é proposta uma antena com dupla polarização, que possui RF-

MEMS para escolher o tipo de polarização. Esta é alimentada em posições diferentes, por 

duas linhas de alimentação independentes. Cada uma destas linhas (que são de 50Ω) está 

conectada a uma linha fina de alta impedância (que é um transformador λ/4), que, por sua 

vez, se divide em duas linhas finas de alta impedância que se conectam ao patch. Têm-se, 

assim, quatro linhas finas ligadas ao patch, duas por cada linha de alimentação. O objetivo 

destas linhas é a transformação da alta impedância de entrada do patch para 50Ω. Para cada 

linha de alimentação principal, no ponto onde o transformador se liga às duas linhas, estão 

colocados dois RF-MEMS, que têm como objetivo fazer com que apenas passe corrente em 

cada uma destas linhas, estando, assim, apenas uma delas conectada ao patch. Deste modo, 

para cada uma das duas diferentes linhas de alimentação, garante-se que cada uma delas só 

alimenta o patch em um único ponto. Deste modo, com a comutação dos switches consegue-

se mudar a posição dos pontos de alimentação da antena, o que leva a uma diferente 

distribuição de correntes e, consequentemente, à alteração da polarização, que pode ser 

linear, vertical ou horizontal. A antena foi projetada num substrato de quartzo de espessura 

igual a 1.575mm com constante dielétrica de 3.78, para operar a 3.8GHz, com uma largura 

de banda de 1.7% da frequência de ressonância. 

Um exemplo de antenas com diagrama de radiação reconfigurável está presente no 

artigo [27]. Trata-se de uma antena microstrip quadrada com formato espiral, onde são 

utilizados RF-MEMS. Aqui, tem-se em conta, não só o seu comportamento ON/OFF, mas 

também a influência que podem ter no diagrama de radiação.   

Mais um exemplo de duas antenas reconfiguráveis na frequência recorrendo a RF-

MEMS são apresentadas em [28]. Trata-se de dois monopolos: no primeiro, um slot em 

forma de “U” é introduzido e, no segundo, dois pedaços de metal simétricos em forma de 

“L” invertido são inseridos. O objetivo desta estrutura é rejeitar frequências dentro da gama 

de 5GHz a 6GHz. A ideia é idêntica às anteriores, adicionar ou remover uma parte da 

estrutura ressonante. Neste caso, com estas alterações, não se permite que a antena ressoe 

a determinadas frequências.  

As maiores preocupações que surgem com os RF-MEMS são a necessidade de 

tensões muito elevadas para alcançar a comutação de estados ON/OFF e o facto de serem 

muito lentos quando esta comutação se realiza [24]. No entanto, têm um bom isolamento 
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(não tendo perdas de potências elevadas), um comportamento linear, consomem pouca 

potência DC e podem ser integrados em antenas, pois podem ser impressos na parte 

superior de substratos baratos [25] [26]. Contudo, a integração das antenas apresentadas 

em dispositivos móveis não é aconselhada, pois, em geral, apresentam dimensões elevadas 

e necessitam de tensões extremamente altas para polarizar os RF-MEMS.  

Um varactor tem o comportamento de um condensador variável. Quando é sujeito a 

uma variação de uma tensão DC que o polariza, muda o valor da sua capacidade. Isto 

permite alterar o valor da frequência de ressonância de uma antena [29]. Neste artigo é 

apresentada uma antena microstrip de anel aberto alimentada diretamente por cabo coaxial. 

Dois varactors foram introduzidos a cada extremidade do anel, tal como se verifica na Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6: Antena reconfigurável usando varactors [29]. 

 

Verifica-se assim que a antena consegue operar a 2.596GHz (ganho de 6.37dBi), 

1.750GHz (ganho igual a 3.61dBi) e 1.338GHz (ganho de a 2.19dBi), para capacidades do 

varactor de 0.1, 0.5 e 1pF respetivamente. Deste modo, observa-se que, à medida que a 

capacidade do varactor aumenta, a frequência de ressonância diminui.   

Este elemento é o que consome menos energia relativamente aos outros dois 

apresentados (díodos PIN e RF-MEMS). No entanto, tem um comportamento não linear. 

O baixo valor de frequências, assim como a pequena variação entre a frequência máxima e 

mínima, fazem com que esta antena seja descartada para operar com constelações LEO.  
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Outra técnica para se obter uma antena reconfigurável consiste na alteração física 

da estrutura radiante da antena. Esta técnica apresenta as vantagens de não precisar de 

switches laser (tal como é utilizada nas antenas reconfiguráveis com díodos óticos), nem de 

linhas de polarização (para permitir a comutação de um switch do estado ON para OFF e 

vice-versa). Assim, a interferência, as perdas e a distorção do diagrama de radiação são 

menos acentuadas. Contudo, é um mecanismo caro, de difícil integração e que apresenta 

uma resposta lenta.  

O artigo [30], apresenta uma antena que pode ser alterada fisicamente, com o 

objetivo de cobrir cinco bandas entre 2 e 7GHz, mantendo o diagrama de radiação 

omnidirecional. A antena está dividida em quatro patches de diferentes formas, que estão 

contidos no mesmo substrato (com espessura igual a 1.6mm e 2.2 de constante dielétrica) e 

têm o mesmo plano ground. Estes estão sobre uma estrutura circular que pode rodar, de 

forma a encaixar cada uma das diferentes formas do patch com a linha de alimentação (ver 

Figura 3.7). Deste modo, a forma 1 cobre as frequências entre 2.3 e 2.6GHz, a forma 2 entre 

2.6 e 3.4GHz, a forma 3 entre 4 e 5GHz, e, por último, a forma 4 cobre as bandas de 3 a 

4GHz e de 5.26 a 7GHz. O ganho varia também, sendo, respetivamente, 4.57dBi, 3.12dBi, 

2.72dBi e 5.9dBi.  

 

 

Figura 3.7: Antena reconfigurável fisicamente [30]. 

Outro exemplo pode ser visto no artigo [31], onde uma antena foi desenvolvida 

para ser utilizada no rádio cognitivo. Esta é constituída por duas estruturas diferentes, 

sendo uma delas uma antena de banda larga responsável por fazer a constante 

monitorização do espetro, cobrindo desde os 3.1 aos 11GHz. O objetivo disto é a 

“observação” de todo o espetro para se ter conhecimento das frequências que estão a ser 

utilizadas, e das frequências que estão livres. Após esta deteção, as frequências livres podem 
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ser usadas pela antena desenhada para o rádio cognitivo. Assim, a segunda estrutura desta 

antena contém duas antenas de banda estreita que são responsáveis por operar a estas 

frequências. Estas apresentam uma forma triangular e estão impressas numa estrutura 

circular que pode sofrer uma rotação, para que a linha de alimentação se adapte com uma 

destas duas antenas, dependendo da frequência a que se pretende operar. Assim, umas das 

duas formas opera dos 3 aos 5GHz e a outra forma dos 5 aos 9GHz. Com esta tecnologia, 

consegue-se uma comunicação mais eficiente e um melhor aproveitamento do espetro.  

Ainda em [32], é criada uma antena reconfigurável fisicamente, em substituição das 

técnicas mais usuais, tais como díodos PIN, RF-MEMS e varactors. Consiste num patch com 

uma estrutura circular introduzida, que pode apresentar diferentes formas. Esta estrutura 

tem a capacidade de rodar, alterando a forma do patch.  Assim, a antena pode ter diferentes 

configurações que resultam em diferentes frequências de ressonância. 

Um outro método para se conseguirem antenas reconfiguráveis consiste na 

aplicação de diferentes tensões ao substrato, que permitem a alteração das propriedades do 

mesmo. Alguns substratos, constituídos com materiais como a ferrite ou cristais líquidos, 

podem modificar as suas propriedades. Dependendo da tensão aplicada, a constante 

dielétrica pode ser alterada, devido ao reajustamento das moléculas em materiais como o 

cristal líquido. Desta forma, consegue-se alterar a frequência à medida que se vai alterando 

a tensão aplicada ao substrato [33]. A variação conseguida em frequência é de cerca de 

1GHz. Na Figura 3.8 verifica-se a mudança da orientação das moléculas para duas tensões 

diferentes aplicadas. Assim, a constante elétrica é alterada, o que, por sua vez, irá alterar a 

frequência de ressonância da antena.  

 

Figura 3.8: Antena reconfigurável com materiais inteligentes [33]. 
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No artigo [34], foi desenvolvida uma antena reconfigurável na frequência, 

recorrendo à mesma técnica. Cristal líquido (material usado como dielétrico) foi injetado 

entre os planos do patch e do ground. A aplicação de uma diferença de potencial (de 0 a 10V) 

entre o patch e o ground, através do cristal líquido, permite que este modifique as suas 

propriedades, sendo assim alterada a frequência de ressonância da antena. Quando são 

aplicados 0V, a constante dielétrica do substrato é 2.72, quando aplicados 5V, a constante 

dielétrica é 3 e, por fim, quando a tensão é 10V, a constante é 3.17. Desta a forma, a tensão 

varia desde 5.42GHz (10V) até 5.63GHz (0V).  O maior problema deste processo é a sua 

reduzida eficiência, o seu elevado custo e a necessidade de tensões elevadas. 

A aplicação de alguns tipos destes elementos em antenas capazes de operar a altas 

frequências é também possível. Em [35] é demonstrado um array de antenas utilizado para 

operar em sistemas 5G. Este é composto por vários elementos singulares com a capacidade 

de operar a duas frequências diferentes: 28 e 38GHz. Estes elementos são slots em forma de 

“T” no plano ground da antena, que conseguem alcançar esta capacidade de reconfiguração 

através de dois díodos PIN colocados em cada um dos seus braços. Dependendo do seu 

estado (ON ou OFF), são capazes de alterar o comprimento do slot, permitindo a radiação 

de duas frequências distintas. Quando ambos os díodos estão ON, a antena opera a 38GHz 

e quando estão em estado OFF, opera a 28GHz. Em [36] estão presentes quatro modelos 

de antenas microstrip patch desenvolvidos para operar a 60GHz. Apesar de terem sido 

desenhadas no mesmo substrato, o que distingue os vários modelos é a estrutura do patch e 

do ground, que têm dimensões e formatos diferentes de modelo para modelo.  Além disso, 

possuem slots com diferentes formas, que possuem resistências variáveis no seu interior. São 

utilizadas duas técnicas diferentes para alimentar as antenas. Variando o valor das 

resistências, verifica-se que, em geral, para cada um dos modelos há variações em termos 

de coeficiente de reflexão, largura de banda, ganho e diretividade. Conseguem-se, deste 

modo, quatro antenas diferentes capazes de apresentarem ligeiras variações em frequências 

(o máximo atingido foi na ordem dos 280MHz), com a variação das resistências que 

possuem (variações de 20Ω).  

 

De seguida, apresenta-se um resumo que define as melhores características de cada 

elemento: 

• Switches óticos: Não necessitam de circuitos de polarização e são elementos 

com comportamento bastante linear.  



35 

 

• RF-MEMS: Têm um comportamento linear; consomem pouca potência DC; 

necessitam de um circuito de polarização; necessitam de uma elevada tensão 

de polarização; a velocidade de comutação é baixa; 

• Díodos PIN: Necessitam de um circuito de polarização. Facilmente 

acessíveis; a tensão que lhes é aplicada é baixa; a velocidade de comutação de 

condutor para isolador é elevada.  

• Varactor: Consome pouca energia relativamente aos descritos anteriormente; 

comportamento não linear. 

• Reconfiguração física: Não necessita de switches óticos e de circuito de 

polarização; é uma técnica bastante dispendiosa, difícil de integrar e com uma 

resposta lenta; interferência e perdas são mais reduzidas.  

3.3 Filtenas 

Os filtros são um elemento essencial no mundo das comunicações, pois permitem a 

rejeição de determinadas frequências que poderiam influenciar o comportamento dos 

sistemas. Estes podem ter a capacidade de rejeitar frequências mais altas (filtros passa-

baixo) ou frequências mais baixas (filtros passa-alto). Podem aceitar só uma determinada 

gama de frequências e rejeitar as adjacentes (filtros passa-banda), ou, pelo contrário, 

permitir a passagem de todas as frequências, exceto as definidas pelo filtro, que são 

atenuadas (filtros rejeita-banda). Além disto, cada tipo de filtro tem as suas características, 

o que permite a existência de uma enorme quantidade de tipologias diferentes. Estas podem 

variar em termos de largura de banda, alcance de frequência, podem apresentar um baixo 

insertion loss relativamente a outros filtros, etc. Por exemplo, em linhas microstrip é possível 

desenvolver vários tipos de filtro, todos com especificações diferentes, tais como o filtro 

hairpin, o edge-couple, o interdigital, entre outros.  

A associação de um filtro de RF a uma antena é um conceito já bastante utilizado, 

designado por “filtena”. No artigo [37] é apresentada uma antena microstrip patch que 

possui um filtro hairpin, sendo a frequência de operação de toda a estrutura de 4.06 a 

4.26GHz. Esta é constituída por dois substratos dielétricos diferentes, separados pelo plano 

ground. Na parte superior do substrato de cima encontra-se o patch radiante, estando o filtro 

implementado na parte inferior do substrato de baixo. Estes dois elementos estão 

conectados através de uma ligação metálica que atravessa os substratos. O objetivo desta 
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estrutura é substituir uma alimentação direta e no mesmo plano entre o filtro e o patch. 

Deste modo, o filtro, além de filtrar as frequências que o patch não iria radiar, permite a 

construção de uma estrutura de menores dimensões. Em [38] é projetada uma antena 

microstrip patch de banda larga. Para que não sejam radiadas todas as frequências, um filtro 

hairpin é introduzido com uma banda de passagem desde 2.03 até 2.3GHz, permitindo que 

apenas seja radiado sinal a estas frequências. A transferência de energia entre o filtro e o 

patch é feita através de acoplamento, visto que estes elementos não se encontram 

conectados. Deste modo, a frequência de operação da antena é 2.3GHz.  

Para desenvolver um filtro não é preciso recorrer apenas às estruturas já existentes. 

É possível criar filtros com linhas microstrip, recorrendo à utilização de stubs em circuito 

aberto ou em curto-circuito, stubs radiais que permitem ter uma largura de banda mais 

elevada, introdução de slots, entre outras técnicas. Por exemplo, no artigo [39], é 

apresentada uma antena de banda larga que tem uma gama de operação entre 3.1 e 

10.6GHz. Como as frequências fora desta banda de operação podem gerar interferência com 

outros sistemas de comunicação, é essencial removê-las. Para isso, na linha de alimentação 

da antena inseriu-se um filtro passa-banda com três linhas microstrip acopladas com stubs 

em curto-circuito, o que permite que as frequências fora da banda de operação da antena 

sejam filtradas. Analisando os dados do artigo, no intervalo de frequências de interesse (3.1 

a 10.6GHz), o coeficiente de reflexão atinge valores abaixo de -15dB, o que significa que o 

sinal para estas frequências atravessa o filtro. Em [40], um filtro passa-banda que tem 

integrado um varactor é incorporado na linha de alimentação da antena. Variando a tensão 

aplicada ao varactor que funciona como um condensador variável (de 11 a 27V), é possível 

variar a capacidade deste, e, consequentemente, alterar a gama de frequências que o filtro 

tem capacidade de eliminar. Deste modo, consegue-se obter um filtro reconfigurável na 

frequência, e, consequentemente, uma antena capaz de radiar várias frequências diferentes 

(de 6.16 a 6.6GHz), de acordo com o sinal que o filtro deixa passar. No artigo [41], uma 

outra técnica é utilizada para filtrar o sinal. Trata-se de uma antena com uma elevada 

largura de banda (de 3.1 a 10.6GHz), na qual um filtro rejeita-banda para 5.5GHz foi 

introduzido. Este é formado por dois slots em forma de “U” no plano ground da antena e 

outro slot na linha de alimentação, que ressoam para a frequência escolhida (5.5GHz). Isto 

provoca uma desadaptação da antena a esta frequência. O seu comprimento elétrico foi 

cuidadosamente projetado, sendo um quarto do comprimento de onda desta frequência.  O 

recurso a stubs radiais para o desenvolvimento de filtros passa-banda é exposto em [42]. 
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Uma antena de banda larga capaz de operar no intervalo de 20 a 32GHz tem um modo de 

receção (que opera apenas na gama de 23 a 24GHz) e um modo de transmissão (que tem 

duas bandas de operação: de 25 a 27GHz e de 27 a 30GHz). Deste modo, é necessário ter 

um filtro capaz de permitir a passagem destas três gamas de interesse.  A antena é 

constituída por dois planos de substratos dielétricos diferentes, e entre eles encontra-se o 

plano ground. Na parte superior do substrato de cima encontra-se a estrutura radiante, que 

é constituída por quatro elementos de quatro patches cada, num total de dezasseis patches 

com um formato aproximado de um hexágono. Na parte inferior do substrato do baixo, 

encontra-se a estrutura de alimentação da antena e o filtro. Os portos de receção e 

transmissão são conectados a este plano, para que os sinais possam ser filtrados 

adequadamente. A ligação entre o patch e a estrutura de alimentação é feita através de furos 

que atravessam os substratos. Analisando o filtro, verifica-se que do lado do porto de 

receção há um stub radial que aumenta a banda de passagem e cria um circuito aberto virtual 

visto pelas frequências do lado do porto de transmissão. Deste modo, quando se pretende 

transmitir um determinado sinal, a parte relacionada com o porto de receção não tem 

influência, já que o porto de transmissão observa uma impedância muito alta que, em 

paralelo com a impedância do restante circuito, é desprezável. Sendo assim, todo o sinal 

transmitido é emitido para a antena para que possa ser radiado. Ainda, do lado da receção, 

é utilizado um stub para melhorar a adaptação da antena para as frequências de receção. Do 

lado do porto de transmissão a ideia é semelhante. Um stub radial foi desenhado para criar 

um circuito aberto virtual para as frequências de receção. Desta forma, o sinal recebido pela 

antena observa uma impedância muito elevada para o lado do porto de transmissão, sendo 

totalmente enviado para o porto de receção. Está também presente um stub para permitir a 

adaptação da antena para as frequências de transmissão. Como para a transmissão existem 

duas gamas de frequência, este stub tem um díodo PIN que permite variar o comprimento 

do mesmo, permitindo a adaptação para as duas gamas de frequência (de 25 a 27GHz e de 

27 a 30GHz).  
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Capítulo 4 

4 Antenas Reconfiguráveis: Dual-Band e Tri-

Band 

4.1 Introdução 

Neste capítulo apresenta-se o estudo de duas antenas microstrip patch reconfiguráveis 

na frequência. Recorreu-se ao uso de estruturas microstrip, uma vez que elas permitem 

fabricar antenas de uma forma compacta, simples, eficiente e de baixo custo [11]. O desenho 

destas antenas baseou-se na construção de um patch retangular alimentado com uma linha 

microstrip, seguindo o estudo teórico mencionado no capítulo 2. A estrutura metálica sofreu 

alterações de modo a criar um elemento radiante capaz de operar a frequências diferentes. 

A reconfiguração é obtida através da conexão/desconexão de tiras de cobre que permitem 

a variação da área deste mesmo elemento. Estas tiras representam os comutadores 

ON/OFF designados por díodos PIN. O objetivo deste estudo foi não só a compreensão do 

comportamento destas antenas após as alterações físicas a que foram sujeitas, mas também 

provar que é possível adaptar a mesma antena para frequências diferentes usando a mesma 

linha de alimentação. Parâmetros tais como coeficiente de reflexão, eficiência, ganho e 

diagrama de radiação foram analisados, recorrendo ao software de simulações 

eletromagnéticas CST.  

Inicialmente, começou-se pelo desenho de um patch capaz de operar a duas 

frequências diferentes, relativamente baixas (2.4 e 5GHz). O principal objetivo era a 

compreensão dos parâmetros mencionados no parágrafo anterior, assim como provar que a 

reconfiguração pode ser alcançada através da junção de diferentes partes de cobre. Estas 

junções eram feitas através de tiras de metal utilizadas em substituição de díodos PIN. Estes 

elementos não estavam disponíveis em laboratório e a sua encomenda seria um processo 

demorado, que não compensaria, pois tratava-se de um estudo superficial e inicial a este tipo 
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de antenas. Prova-se, assim, que é possível variar a frequência de ressonância, modificando 

a área do elemento radiante.   

O desenho da segunda antena permitiu ter um elemento com capacidade de operar 

a três frequências distintas (9, 12.5 e 16GHz). Pretendeu-se observar o comportamento da 

mesma para frequências mais elevadas. Para a sua construção seria necessário acrescentar 

várias estruturas de metal, o que levaria ao uso de um número elevado de díodos PIN. Seria 

necessário utilizar catorze comutadores para se conseguir completar a estrutura e se 

obterem resultados aceitáveis. Como se tratava de uma antena para frequências mais 

elevadas, teria de se recorrer a díodos de alta frequência e de dimensões mais reduzidas. 

Estes apresentam um custo bastante elevado no mercado, o que provocou a desconsideração 

da ideia de os utilizar na estrutura, uma vez que esta utilização levaria a um preço total 

excessivo. Consequentemente, recorreu-se ao uso de tiras de metal (que apresentavam as 

mesmas dimensões dos díodos) como cópia do comportamento destes switches.  

 

4.2 Antena Dual-Band para aplicações Wi-Fi 

4.2.1 Design da Antena 

A estrutura da antena desenvolvida é apresentada na Figura 4.1. Esta foi 

desenvolvida com o intuito de ser utilizada para aplicações Wi-Fi, tendo a capacidade de 

operar às frequências de 2.4 e 5GHz.  

O substrato dielétrico usado foi o RO472525JXR que apresenta uma constante 

dielétrica εr = 2.55, uma tangente de perdas tanδ = 0.0026 a 10GHz e uma espessura de 

0.78mm. A dimensão global da estrutura é um quadrado com 93.4x93.4 𝑚𝑚2. 
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Figura 4.1: Antena reconfigurável para duas frequências: 2.4GHz e 5GHz. 

A antena é constituída por um patch retangular principal (patch 1), que permite que 

a estrutura opere a 5GHz. Envolvendo este, está uma segunda estrutura em formato 

retangular (patch 2), que possibilita o funcionamento a 2.4 GHz. Estes dois patches estão 

separados por tiras de metal que representam os díodos PIN. Estes elementos podem ser 

colocados ou retirados, procedimento que corresponde respetivamente à ativação (estado 

ON) e à desativação (estado OFF) de um díodo. Deste modo, quando ligados, a distribuição 

da corrente é feita por toda a estrutura da antena, o que permite que o elemento radiante 

tenha a maior área possível e, consequentemente, opere à frequência mais baixa. Caso 

contrário, a corrente não atravessa estas tiras de metal e fica concentrada no patch central 

de menores dimensões. Assim, a antena tem a menor área possível, o que permite que 

funcione à maior frequência, 5GHz.  

As dimensões teóricas dos patches 1 e 2 foram calculadas com as Equações (2.3), (2.4), 

(2.5) e (2.6) apresentadas no capítulo 2. Seguidamente, no simulador eletromagnético foram 

realizadas análises paramétricas que alteraram as dimensões dos mesmos, até se 

conseguirem boas adaptações para as duas frequências de interesse. Estas dimensões são 

comparadas com os valores teóricos nas Tabela 4.1 e Tabela 4.2. 
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5GHZ Teóricos (mm) Simulados (mm) 

L1 18.45 18.43 

W1 22.5 22.34 

Y0 4.65 5.17 

Tabela 4.1: Dimensões teóricas e simuladas para o patch 1 - antena para aplicações Wi-Fi. 

 

2.4GHZ Teóricos (mm) Simulados (mm) 

L2 38.84 37.23 

W2 46.88 67.14 

Y0 9.79 5.17 

Tabela 4.2: Dimensões teóricas e simuladas para o patch 2 - antena para aplicações Wi-Fi. 

 

Um dos grandes objetivos desta experiência era provar que, com a mesma linha de 

alimentação, se conseguia adaptar a mesma antena para frequências diferentes. A adaptação 

foi feita para 50Ω para ambos os casos. Tal como foi analisado no ponto 2.3.5 do capítulo 2 

(Figura 2.9), na extremidade de uma antena patch a impedância é mais elevada, pois a tensão 

é máxima e a corrente mínima. À medida que se entra com a linha de alimentação no patch, 

a resistência diminui, até ao ponto central, onde se obtém resistência nula. Desta forma, 

para se conseguir uma boa adaptação para a antena a 5GHz, a linha de alimentação foi 

inserida no interior do patch, até se encontrar o ponto onde a impedância de entrada para 

5GHz fosse 50Ω. Após isto, a largura e o comprimento do patch foram alterados até 

eliminarem a parte imaginária da impedância de entrada vista. Assim, foi possível ter um 

ponto no interior do patch com 50Ω puramente reais, o que permite uma boa adaptação com 

a linha de alimentação. Esta impedância pode ser vista na Equação (4.1). 

 

ZIN = 51.36 +j3.21 (Ω)              (4.1) 

 

Para provar a veracidade deste método, na Figura 4.2, Figura 4.3 e Figura 4.4 são 

apresentados os gráficos da variação da impedância de entrada da antena (parte real e parte 

imaginária) com as variáveis W1 (largura), L1 (comprimento) e Y0 (entrada da linha de 

alimentação na antena).  
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Figura 4.2: 5GHz: Variação da impedância de entrada da antena com a variação da largura (L 

= 18.45 mm e Y0 = 4.65 mm). 

 

Figura 4.3: 5GHz: Variação da impedância de entrada da antena com a variação do 

comprimento (W = 22.5 mm e Y0 = 4.65 mm). 

 

Figura 4.4: 5GHz: Variação da impedância de entrada da antena com a variação da variável 

Y0 (W = 22.5 mm e L = 18.45 mm).  

Analisando a Figura 4.4, verifica-se que a variável Y0 praticamente não tem 

influência na parte imaginária da impedância. Pelo contrário, à medida que esta variável 

aumenta, a parte real da impedância da entrada da antena diminuiu, o que está de acordo 
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com a teoria explicada anteriormente. Verifica-se que o aumento contínuo desta variável 

levaria ao ponto onde a impedância de entrada seria nula. Por outro lado, quanto menor, 

mais perto da borda da antena, resultando numa impedância de entrada extremamente alta. 

De acordo com a Tabela 4.1, o valor teórico de Y0 seria 4.65mm. Como para este valor a 

parte real era superior a 50Ω, Y0 sofreu um aumento até chegar perto dessa gama de 

impedância. Observando a Figura 4.2, concluiu-se que na zona de interesse (cerca de 

22.5mm) ambas as partes (real e imaginária) diminuem à medida que esta variável aumenta. 

Na Figura 4.3, para o comprimento na zona de interesse (18.45mm), verifica-se que a parte 

real pode aumentar ou diminuir à medida que L1 aumenta, dependendo da gama de valores 

que esta variável apresenta. Pelo contrário, a parte imaginária diminui com o aumento de 

L1. No entanto, a variação do comprimento foi muito menor comparativamente com a 

variação da largura, demonstrando que a alteração de L1 provoca uma resposta mais 

acentuada na impedância de entrada da antena. Tendo noção do comportamento desta 

impedância com a alteração dos parâmetros da antena, após o ajuste de Y0, ajustou-se W1 

e L1 até se conseguir atingir um valor muito próximo dos 50Ω puramente reais.  

Para uma boa adaptação para 2.4GHz, não foi possível mexer na posição da linha de 

alimentação em relação ao patch (Y0), pois esta mudança provocaria uma desadaptação para 

5GHz, já que deslocaria a linha do ponto puramente real de 50Ω, encontrado anteriormente. 

Por este motivo, na Tabela 4.1 e Tabela 4.2 os valores simulados de Y0 são iguais. Para 

2.4GHz, através de várias tentativas no simulador, modificou-se a largura e comprimento 

do patch 2, até se encontrar o ponto de 50Ω com parte imaginária nula. Na Figura 4.5 e 

Figura 4.6 está representado o comportamento da impedância de entrada à medida que se 

alteram as variáveis W2 e L2.  

 

Figura 4.5: 2.4GHz: Variação da impedância de entrada da antena com a variação da largura 

(L = 38.84 mm). 
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Figura 4.6: 2.4GHz: Variação da impedância de entrada da antena com a variação do 

comprimento (L = 46.88 mm). 

Analisando os gráficos da Figura 4.5 e Figura 4.6, comprova-se que a parte 

imaginária diminui à medida que W2 e L2 aumentam. Em relação à parte real, esta aumenta 

com o aumento de L2 e W2 até um determinado valor. A partir deste ponto, diminui com 

o aumento de ambos os parâmetros. Neste caso, a gama de valores para o comprimento é 

idêntica à gama de valores da largura, provando que a impedância de entrada é igualmente 

sensível à variação de W2 e L2. Contrariamente ao que se observou na Tabela 4.1, o valor 

da largura calculado teoricamente para o patch 2 é um pouco diferente do simulado, após os 

devidos ajustes. Isto deve-se ao facto desta estrutura global ser um pouco diferente do que 

seria um simples patch operando a 2.4GHz. Neste caso, Y0 foi definido pelo patch 1, estando 

o patch 2 sujeito a esta condição. Desta forma, para contrariar e compensar a influência de 

Y0 (que teoricamente devia ser perto de 9.79mm), alterou-se, em geral, a largura. Tendo 

conhecimento da influência desta e do comprimento L2 na impedância de entrada da antena, 

fizeram-se ainda os ajustes finais para conseguir a melhor adaptação possível (os 50Ω com 

parte imaginária nula). A impedância de entrada é demonstrada na Equação (4.2). 

 

ZIN = 45.87 – j2.73(Ω)             (4.2) 

 

Deste modo, conseguiu-se adaptar a antena para duas frequências distintas com a 

mesma linha de alimentação. Para fazer toda esta análise de impedâncias, recorreu-se ao 

gráfico da Carta de Smith disponível no simulador.  
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4.2.2 Resultados Obtidos 

Sendo o objetivo principal provar que era possível alterar a frequência de 

ressonância, modificando a área do elemento radiante, e, também, demonstrar que com a 

mesma linha de alimentação era possível adaptar a antena para frequências diferentes, a 

estrutura apenas foi testada no simulador, não chegando a ser impressa. Os únicos 

resultados apresentados são, então, os obtidos no CST.  

Inicialmente, analisaram-se os resultados obtidos para a frequência de 2.4GHz. Na 

Figura 4.7 apresenta-se o coeficiente de reflexão para esta frequência, na Figura 4.8 o 

diagrama de radiação 3D, e na Figura 4.9 o diagrama de radiação polar.  

 

 

Figura 4.7: Parâmetro S11 para 2.4GHz – antena para aplicações Wi-Fi. 

Observando a Figura 4.7, verifica-se que a antena apresenta uma boa adaptação, já 

que o valor simulado para 2.4GHz é -23.63dB. A largura de banda é 20MHz (2.39-

2.41GHz), que corresponde a 0.83% da frequência de operação. Este valor é designado por 

fractional bandwidth (FBW), que é a relação de largura de banda de sinal com a frequência 

média. A fórmula utilizada para o cálculo desta variável pode ser vista na Equação (4.3).  

 

FBW = 2* 
𝑓ℎ−𝑓𝑙

𝑓ℎ+𝑓𝑙
  (4.3) 

  

Onde, fh é a frequência mais baixa e fl a mais alta, nos dois pontos onde o gráfico 

atinge os -10dB [43].  

Na Figura 4.8 é apresentado o diagrama obtido em simulação, num dos casos a 

transparente para se poder observar a antena. Este tem o comportamento desejado para 
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uma antena patch retangular, apresentando um padrão de radiação diretivo, com um formato 

circular na zona frontal da estrutura. Contudo, o ganho não apresenta um valor elevado, 

(visto que a eficiência da antena foi de 55%), o que não foi motivo de preocupação nesta fase 

inicial, uma vez que só se queria demonstrar que era possível obter uma boa adaptação e 

um diagrama de radiação com um formato regular.  

 

Figura 4.8: Diagrama de radiação 3D para 2.4GHz – antena para aplicações Wi-Fi. 

Por fim, faz-se ainda uma análise ao diagrama polar para os planos de φ = 0⁰ e φ = 

90⁰, tal como se pode observar na Figura 4.9.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 4.9: Diagrama de radiação polar para 2.4GHz - antena para aplicações Wi-Fi: (a) φ = 

90⁰ e b) φ = 0⁰. 

Partindo da análise da Figura 4.9, é possível notar que o ganho máximo obtido é 

4.81dBi, o que está de acordo com o ganho absoluto observado no diagrama de radiação 3D, 

na Figura 4.8. As imagens confirmam que o padrão de radiação apresenta o formato 

esperado.   
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Após a análise da antena para 2.4GHz, os conectores de metal que ligavam ambos 

os patches foram retirados, ficando o patch 1 como o único elemento radiante. Os resultados 

obtidos apresentam-se nas figuras em baixo. 

 

Figura 4.10: Parâmetro S11 para 5GHz – antena para aplicações Wi-Fi. 

De acordo com a Figura 4.10, a antena simulada está ressonante para 5GHz com -

34.12dB. Tem uma largura de banda de 70MHz (4.97-5.04GHz), que corresponde a 1.4% 

da sua frequência de operação.  

Seguidamente, apresentam-se os dados relativos aos diagramas de radiação. 

 

Figura 4.11: Diagrama de radiação 3D para 5GHz – antena para aplicações Wi-Fi. 

Analisando a Figura 4.11, observa-se que o diagrama tem o formato esperado, pois 

é diretivo com um ganho máximo de 6.9dBi. A eficiência da antena é de 79%. Seguidamente, 

na Figura 4.12, exibe-se o diagrama polar.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.12: Diagrama de radiação polar para 5GHz - antena para aplicações Wi-Fi: (a) φ = 

90⁰ e b) φ = 0⁰. 

Mais uma vez, constata-se que o diagrama apresenta a forma prevista, tendo em 

conta que se trata de uma antena patch. O ganho observado no simulador do diagrama polar 

foi de 6.91dBi, concordando com o ganho absoluto do diagrama 3D.   

 

4.3 Antena Tri-Band 

4.3.1 Design da Antena 

O desenho desta antena baseou-se na estrutura de uma simples antena microstrip 

patch retangular. O protótipo da antena é apresentado na Figura 4.13. 

O substrato dielétrico utilizado corresponde ao usado para a antena, para aplicações 

Wi-Fi, ou seja, o RO4725JXR, com constante dielétrica εr = 2.55, uma tangente de perdas 

tanδ = 0.0026 a 10GHz e uma espessura de 0.78mm. A dimensão da estrutura é 38.3x38.8 

𝑚𝑚2. 
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Figura 4.13: Antena reconfigurável para três frequências (9, 12.5 e 16GHz). 

A antena é composta por um patch principal (patch 1) que ressoa a 16 GHz. À sua 

volta encontra-se uma segunda estrutura de metal (patch 2). Quando ambos estão 

conectados comportam-se como um patch único, operando a 12.5GHz. Por fim, rodeando 

estas duas estruturas, encontra-se uma terceira estrutura de cobre (patch 3). Quando todos 

os patches estão ligados pelas tiras de metal (díodos em estado ON), o elemento radiante tem 

a maior área possível e a antena opera à frequência mais baixa, 9GHz.  

Como as dimensões da estrutura eram mais reduzidas, por operar a frequências mais 

elevadas, foi necessário ter em atenção as dimensões da linha de alimentação. Neste caso, 

uma impedância característica de 50Ω da linha fazia com que esta tivesse uma largura 

superior ao desejado, tornando-se muito larga em comparação com o tamanho da antena. 

Para contrariar isto, escolheu-se uma impedância característica de 75Ω, valor que permitia 

obter uma linha com a largura pretendida. O processo de adaptação foi igual ao explicado 

no ponto 4.2.1. Inseriu-se a linha dentro da estrutura até se encontrar o ponto com 

impedância de entrada igual a 75Ω. Após isto, o comprimento e a largura do patch 1 foram 

ajustados até a parte imaginária da impedância de entrada ser eliminada. Com isto, 

conseguiu-se uma boa adaptação para o patch 1, ou seja, para 16GHz. Para se conseguir que 

a antena operasse a 9GHz e 12.5GHz, foram utilizados stubs em circuito aberto (na Figura 

4.13, o stub da direita foi calculado para adaptar a 9GHz e o da esquerda para adaptar a 

12.5GHz). Os valores do seu comprimento e da distância à entrada da antena, a que tiveram 

de ser colocados, foram calculados recorrendo à Carta de Smith. Assim, para 12.5GHz, 
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conectaram-se os patches 1 e 2 e analisou-se a impedância de entrada da antena. Após 

conhecer esta impedância, calcularam-se os parâmetros do stub através da Carta de Smith. 

O processo repetiu-se para 9GHz, desta vez com todos os patches conectados. Desta forma, 

foi possível adaptar a antena para 3 frequências diferentes. As impedâncias de entrada para 

cada umas das frequências estão presentes nas Equações (4.4), (4.5) e (4.6). 

 

ZIN = 47.97 + j1.29 (Ω)                           (4.4) 

 

ZIN = 48.31 – j1.12 (Ω)                  (4.5) 

 

ZIN = 43.44 + j0.54 (Ω)                  (4.6) 

 

As dimensões da antena são apresentadas na Tabela 4.3. 

 

Variável Valor (mm) Variável Valor (mm) Variável Valor (mm) 

a 2.32 h 9.48 o 15.82 

b 5.3 i 1.11 p 11.07 

c 1.09 j 0.46 q 7.97 

d 6.61 k 0.28 r 1.58 

e 1.91 l 38.32 s 4.1 

f 9.82 m 38.82 t 2.28 

g 11.18 n 2.19 u 1.21 

Tabela 4.3: Dimensões da antena reconfigurável para três frequências. 

Para converter a impedância característica de 75Ω para a alimentação de entrada de 

50Ω, foram usados três transformadores de λ/4 (com impedância característica de 61.24Ω), 

um para cada uma das frequências. Estes representam três caminhos de alimentação 

diferentes, que são selecionados de acordo com o estado dos switches, ON ou OFF. Assim, 

para cada uma das frequências a que se pretende operar, o respetivo caminho de alimentação 

é selecionado. Uma linha com impedância característica de 50Ω é colocada no fundo da 

antena, para soldar o conector SMA (SubMiniature version A). A estrutura da antena 

impressa é apresentada na Figura 4.14. 
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Figura 4.14: Protótipo da antena tri-band fabricada. 

 

4.3.2 Resultados Obtidos 

Nesta secção, comparam-se os resultados medidos com os simulados. Inicialmente, 

a antena foi impressa com a configuração de 9GHz, ou seja, com todas as ligações 

necessárias para que operasse a esta frequência. Parâmetros como o coeficiente de reflexão 

são apresentados no gráfico da Figura 4.15. O diagrama de radiação 3D simulado é 

apresentado na Figura 4.16. A Figura 4.17 compara o diagrama polar medido na câmara 

anecóica com o simulado.  

 

Figura 4.15: Parâmetro S11 para 9GHz – antena tri-band. 
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Figura 4.16: Diagrama de radiação 3D para 9GHz – antena tri-band. 

 

 

Figura 4.17: Diagrama de radiação polar para 9GHz - antena tri-band: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 

0⁰. 

Analisando o S11 da Figura 4.15, verifica-se que há uma boa concordância entre os 

valores simulados e os valores medidos na zona de interesse, assinalada a tracejado. O 

coeficiente de reflexão medido para 9GHz foi de -9.41dB, enquanto que para 9.08GHz é -

18.21dB. Tendo em conta este pequeno desvio de 80MHz, considera-se que a antena foi 

adaptada com sucesso, visto que o S11 é bom para uma frequência muito próxima da 

pretendida. O resultado simulado foi de -35.8dB para 9GHz. Isto demonstra que a 

adaptação da antena para a frequência desejada é adequada, tanto na prática como na 

simulação, assumindo o critério de S11 < -10dB para uma boa adaptação. A largura de banda 

medida é 157 MHz (9-9.16GHz), que equivale a 1.76% da frequência central. A simulada é 

de 160MHz (8.92-9.08GHz), correspondendo a 1.78% da frequência de operação. No 

entanto, ambos os valores práticos e teóricos demonstram que a antena tem também uma 

boa adaptação para frequência indesejadas, tais como 12GHz, 14.29GHz (apenas o medido) 
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e 16GHz. Isto surge devido às fendas que existem entre os diferentes patches, que funcionam 

como slots radiantes.   

Analisando o diagrama 3D da Figura 4.16, conclui-se que este apresenta, 

aproximadamente, o formato esperado num patch ideal, apresentando apenas um pequeno 

desvio para a direita. Este é diretivo com formato circular e ganho igual a 6.31dBi. A 

eficiência da antena é de 79%. 

Em relação aos diagramas de radiação polar da Figura 4.17, pode observar-se que, 

para ambos os planos, φ = 0⁰ e φ = 90⁰, os resultados medidos estão de acordo com os 

simulados, uma vez que os gráficos estão praticamente sobrepostos. No entanto, o ganho 

máximo simulado para φ = 0º foi de 6.03dBi, porquanto o ponto de máximo ganho no 

diagrama de radiação 3D está fora da zona de corte dos dois planos. Para o cálculo do ganho 

medido recorreu-se à Equação (4.7) descrita em baixo, obtendo-se o valor de 5.73dBi, que 

está bastante próximo do simulado. 

O cálculo do ganho prático da antena (GANT) foi feito tendo em conta o seu insertion 

loss S21 (S21_ANT), o ganho da antena de referência (GREF) e o seu parâmetro S21 (S21_REF). 

Este é dado pela Equação (4.7), que é usada para o cálculo de todos os ganhos práticos feitos 

ao longo desta dissertação.  

 

GANT = GREF – (S21_REF - S21_ANT)                    (4.7) 

 

Depois da análise para a frequência mais baixa, a estrutura física da antena foi 

alterada para operar a 12.5GHz, retirando-se o patch exterior. Nas FigurasFigura 4.18, 

Figura 4.19 e Figura 4.20, os resultados medidos e simulados do coeficiente de reflexão e 

diagramas de radiação são demostrados.  

 

Figura 4.18: Parâmetro S11 para 12.5GHz – antena tri-band. 
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Figura 4.19: Diagrama de radiação 3D para 12.5GHz – antena tri-band. 

 

 

Figura 4.20: Diagrama de radiação polar para 12.5GHz – antena tri-band: (a) φ = 90⁰ e b) φ 

= 0⁰. 

Relativamente à Figura 4.18, na zona a tracejado, o coeficiente de reflexão simulado 

foi de -37.88dB para 12.56GHz, verificando-se um ligeiro desvio na frequência de 

ressonância. A largura de banda simulada é 700MHz (12.44-13-14GHz), equivalente a 

5.47% da frequência de trabalho. Na prática a antena opera a 13GHz com 16.76dB. A 

largura de banda é 230MHz (12.88-13.11GHz), o que corresponde a 1.77% da frequência 

de ressonância.  

Este desvio de 440MHz entre a prática e a simulação deve-se ao facto de terem sido 

usadas tiras de fio de cobre, que tiveram de ser retiradas e soldadas para conectar as 

diferentes partes da antena. A solda em excesso, assim como a forma de cobre (que foi 

diferente do simulado) utilizada para conectar o novo caminho de alimentação da antena, 

levou ao desvio na frequência observado na prática. Uma ressonância não desejada aparece 

a cerca de 16GHz, devido à fenda entre o patch 1 e o patch 2. 
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Também como no caso anterior, o diagrama de radiação 3D é semelhante ao que 

seria o de um patch. Apresenta um ligeiro desvio para a esquerda, provavelmente por efeito 

do stub, que pode estar a radiar, originando esta deslocação. O ganho absoluto simulado é 

7.43dBi (Figura 4.19) e a eficiência é de 81%.  

A Figura 4.20 apresenta os diagramas de radiação polar, que, para ambos os planos, 

são semelhantes. Quando φ = 90⁰, nota-se a maior diferença, já que o medido na prática não 

apresenta um lóbulo principal distinto. Com este plano obteve-se o ganho de 7.22dBi no 

CST, que é inferior ao ganho absoluto observado no diagrama 3D, uma vez que o ganho 

máximo não sobrepõe nenhum plano de corte. O ganho medido na câmara anecoica através 

da Equação (4.7) foi de 7.21dBi, valor que se encontra muito próximo do simulado.  

Por fim, foram feitas as alterações necessárias para que a antena operasse a 16GHz. 

Neste caso, apenas dois switches são necessários, sendo a antena alimentada pela linha de 

alimentação central e sem requerer stubs. Os parâmetros S11 e os diagramas de radiação são 

apresentados na Figura 4.21,Figura 4.22 e Figura 4.23.  

 

 

Figura 4.21: Parâmetro S11 para 16GHz – antena tri-band. 
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Figura 4.22: Diagrama de radiação 3D para 16GHz – antena tri-band. 

 

 

Figura 4.23: Diagrama de radiação polar para 16GHz – antena tri-band: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 

0⁰. 

De acordo com a Figura 4.21, na zona a tracejado, o protótipo da antena é ressoante 

a 17.7GHz, com um coeficiente de reflexão medido de -24.78dB. Teoricamente, para 16GHz 

o coeficiente de reflexão medido foi -24.59dB com uma largura de banda de 740MHz (15.63-

16.37GHz). Este valor equivale a 4.63% da frequência central. Há um desvio considerável 

nos resultados, tal como aconteceu para 12.5GHz. Novamente, a influência da solda e fios 

de cobre diferentes daqueles que foram simulados leva a esta discrepância nos resultados. 

Observando o diagrama 3D da Figura 4.22, concluiu-se que é diretivo com um 

ganho de 6.31dBi. A eficiência da antena para 16GHz é de 87%, valor que é bastante elevado.  

Por último, analisando os diagramas de radiação polar da Figura 4.23, pode ver-se 

que para o plano φ = 0º os resultados são idênticos. No entanto, para φ = 90º aparecem 

algumas diferenças, não existindo nenhum lóbulo principal definido, mas sim três 

semelhantes nas medições. O ganho obtido em simulação foi de 6.31dB para ambos os 
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planos, pois, neste caso, o corte atravessa o ponto de maior ganho. Na câmara, o ganho 

calculado foi de 5.2dBi, valor que não está muito afastado do ganho simulado.  
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Capítulo 5 

5 Filtena Reconfigurável implementada com 

Filtros de Acoplamento de Linhas 

Microstrip Paralelas 

5.1 Introdução 

Com a finalidade de ter uma antena ágil capaz de operar nas bandas de interesse das 

constelações de satélites LEO, desenhou-se uma estrutura com capacidade de operar a duas 

frequências distintas. Esta foi projetada com filtros de acoplamento com linhas paralelas, 

sendo por isso designada de filtena. Antes da sua construção, foram projetadas outras 

filtenas que rapidamente foram descartadas, pois não apresentavam os resultados 

esperados, possuindo filtros que provocavam elevada atenuação na banda passante.  

A filtena descrita neste capítulo é reconfigurável para duas frequências de operação 

(20 e 29GHz). A estrutura do seu elemento radiante é idêntica à das antenas desenhadas no 

capítulo 4, embora com dimensões muito mais reduzidas. Esta é constituída por dois patches 

que podem ser conectados/desconectados para alterar a frequência de operação. O seu 

dimensionamento baseou-se no procedimento utilizado anteriormente para adaptar a 

antena Wi-Fi para duas frequências diferentes. Neste caso, foi usado apenas um comutador 

para conectar os dois patches, provando assim que a utilização de um único elemento é 

suficiente para permitir a alteração da frequência de ressonância de 20GHz para 29GHz. 

Em simulação, recorreu-se a um lumped element caracterizado pelo circuito elétrico 

equivalente do díodo, para que este se aproximasse o melhor possível do comutador real.  

Devido ao elevado custo dos díodos PIN, o objetivo era desenhar uma estrutura que 

recorresse ao menor número possível destes díodos de alta frequência. Deste modo, 

procurou-se alimentar diretamente a antena com o sinal proveniente de dois filtros passa-

banda, um para cada uma das frequências de interesse. Perante isto, evitou-se o uso de mais 

switches que iriam comutar para selecionar o caminho de alimentação para a frequência 
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correspondente, tal como aconteceu na antena apresentada na secção 4.3. Dois filtros 

constituídos por linhas microstrip paralelas que transferem energia entre si por acoplamento 

foram integrados na estrutura, já que permitem que o sinal DC não interfira com o sinal 

RF e eliminam as frequências indesejadas. Inicialmente, os filtros foram projetados no 

simulador ADS (Advanced Design System), sendo mais tarde desenhados no CST. 

 

5.2 Teoria do Filtro Passa-Banda de Acoplamento com Linhas 

Paralelas 

O acoplamento corresponde à transferência de energia que ocorre entre duas linhas 

microstrip. Quando estas possuem determinadas dimensões ressoam, permitindo a 

transferência de energia. 

A impedância característica de uma linha microstrip isolada é a relação entre a 

corrente incidente e a tensão incidente [44]. No entanto, se duas linhas estiverem 

relativamente próximas, a capacidade entre elas aumenta e os seus campos 

eletromagnéticos vão interagir mutuamente, alterando essa impedância. Por este motivo, 

quando duas linhas se encontram acopladas necessitam de ser caracterizadas pelas 

impedâncias características par e ímpar, que correspondem aos dois modos de interação 

entre campos [45]. Na Figura 5.1 é representado o comportamento do campo elétrico e 

magnético para os dois diferentes modos (par e ímpar).  

 

 

Figura 5.1: Interação do campo elétrico e magnético em linhas microstrip acopladas [46]. 
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O filtro passa-banda abordado recorre a linhas microstrip paralelas, que transferem 

energia entre si por acoplamento. O seu comprimento é λ/2, onde metade de cada linha 

(comprimento de λ/4) é paralela à primeira metade da linha seguinte [47], como pode ser 

observado na Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2: Filtro com linhas microstrip de comprimento λ/2. 

Para o dimensionamento do filtro é necessário seguir várias etapas, as quais são 

explicadas de seguida. 

 De acordo com o tipo de filtro escolhido (neste exemplo o Maximally Flat, mais 

conhecido como Butterworth) e a ordem, é possível observar os valores dos seus elementos 

normalizados, já que se encontram-se tabelados (Tabela 5.1). 

 

N g1 g2 g3 g4 g5 g6 

1 2.0000 1.0000     

2 1.4142 1.4142 1.0000    

3 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000   

4 0.7654 1.8478 1.8478 0.7654 1.0000  

5 0.6180 1.6180 2.0000 1.6180 0.6180 1.0000 

Tabela 5.1: Valores dos elementos para o filtro Butterworth [48]. 

Para o cálculo dos valores das impedâncias características pares e ímpares para as 

diferentes linhas, usam-se as seguintes equações [49]:  

 

J1 = 
1

𝑍0
∗  √

𝜋∗𝐹𝐵𝑊

2∗𝑔1
 , para n = 1;         (5.1) 
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Jn,n+1 = 
1

2∗𝑍0
∗  

𝜋

√𝑔𝑛∗𝑔𝑛+1
 , para n = 2 até n-1;           (5.2) 

 

Jn+1 = = 
1

𝑍0
∗  √

𝜋∗𝐹𝐵𝑊

2∗𝑔1∗𝑔𝑛+1
 , para n = n;       (5.3) 

 

Onde Jj,j+1 é a admitância característica dos inversores J, FBW é a largura de banda 

fracionária e g1, g2,...,gn são os valores representados na Tabela 5.1.  

Com isto, calcularam-se as impedâncias características pares (Zoe) e ímpares (Zoo):  

 

Zoe = Z0*(1 + (Jn*Z0) + (Jn ∗ Z0)2);         (5.4) 

 

Zoo = Z0*(1 - (Jn*Z0) + (Jn ∗ Z0)2);         (5.5) 

 

Seguidamente, recorrendo a um simulador como ADS obtêm-se as dimensões das 

linhas correspondentes. Este simulador tem um modelo de linhas acopladas que permite 

conhecer o comprimento, largura e espaçamento entre cada par de linhas, introduzindo o 

valor das suas impedâncias características pares e ímpares.  

 

5.3 Design da Filtena Reconfigurável 

Neste capítulo apresenta-se a filtena desenvolvida com capacidade de operar a 20 e 

29GHz. A sua representação encontra-se na Figura 5.3. O substrato dielétrico utilizado foi 

o RO4350B, com uma constante dielétrica εr = 3.48, uma espessura de 0.762mm e uma 

tangente de perdas tanδ = 0.0037 (10GHz). Esta escolha deve-se ao seu bom desempenho 

para altas frequências, mantendo um baixo custo de fabrico [50]. A dimensão de toda a 

estrutura é 35.3x25.8 𝑚𝑚2. 
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Figura 5.3: Filtena reconfigurável com filtros de acoplamento com linhas paralelas para 20 e 

29GHz em comum. 

A construção do elemento radiante baseou-se na antena para aplicações Wi-Fi 

projetada no capítulo 4.2. Para adaptar a antena a duas frequências distintas com a mesma 

linha de alimentação, desenharam-se os patches de acordo com as equações (2.3), (2.4), (2.5) 

e (2.6) e variaram-se os seus parâmetros até se atingir o pretendido. Este é constituído por 

um patch 1 de menores dimensões (patch interior), que tem a capacidade de ressoar a 29GHz. 

A linha de alimentação, com impedância característica de 90Ω, foi introduzida no patch até 

se encontrar uma impedância real perto deste valor. Após isto, alterou-se a largura e o 

comprimento do patch até eliminar a parte imaginária da impedância de entrada da antena 

e ajustar a parte real para 90Ω.  

Para comutar para 20GHz, o patch 2, que envolve o primeiro, é ligado a este através 

de um díodo PIN. Novamente, alterou-se o comprimento e a largura do patch até a 

impedância de entrada da antena ser aproximadamente 90Ω puramente reais. Assim, 

quando o díodo estava ON, a corrente circulava por ambos os patches e a área do elemento 

radiante aumentava, diminuindo a frequência de ressonância.  

As dimensões da antena são representadas na Tabela 5.2 (observar Figura 4.1 para 

associar as variáveis L (comprimento) e W (largura) ao formato do patch). 
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 Patch 1 (mm) Patch 2 (mm) 

L 2.41 3.32 

W 3.25 4.33 

Y0 0.79 0.79 

Tabela 5.2: Dimensões dos patches 1 e 2 em simulação: filtenna para 20GHz e 29GHz. 

 

Pretende-se que o lumped element tenha o comportamento mais próximo possível do 

que teria o díodo PIN na realidade, já que foi caracterizado com o seu circuito elétrico 

equivalente (Figura 5.4). Este díodo de alta frequência é o MA4PBL027 [51], que é um 

díodo de silício da MACOM’s. 

 

 

Figura 5.4: Modelo elétrico do díodo PIN [51]. 

Ls é a indutância séria, Rs a resistência série, Cp a capacidade parasita e Cj a 

capacidade de junção. 

Os valores intrínsecos deste modelo correspondem no máximo a uma resistência 

série de 4.0Ω, uma capacidade de junção de 0.04pF, uma capacidade parasita de 8.0fF e uma 

indutância série de 0.15nH [51].   

Este comutador foi escolhido, pois possui uma capacidade e indutância parasita de 

baixo valor. Além disso, a sua velocidade de comutação é extremamente elevada e, a tensão 

de comutação é baixa (0.91V). As suas dimensões são muito pequenas e estão demonstradas 

na Figura 5.5, em conjunto com a Tabela 5.3.  
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Figura 5.5: Dimensões reais do díodo PIN [51]. 

 

 Dimensões (mm)  Dimensões (mm) 

Mínimo Máximo  Mínimo Máximo 

A 0.838 0.889 D 0.2921 0.343 

B 0.376 0.416 E 0.1220 0.165 

C 0.1016 0.1524 F 0.208 0.254 

Tabela 5.3: Dimensões do díodo PIN (mm). 

Para o desenho desta estrutura, optou-se por integrar dois filtros na rede de 

alimentação de sinal da antena. Estes são constituídos por linhas microstrip dispostas 

paralelamente, que transferem energia entre si por acoplamento. Na Figura 5.6 exibe-se o 

filtro desenvolvido para 20GHz. 
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Figura 5.6: Filtro de acoplamento com linhas paralelas para 20GHz. 

Visto que a antena estava adaptada para uma impedância de 90Ω, o filtro foi 

projetado para ter uma impedância de carga desta ordem de grandeza, tal como se observa 

na Figura 5.6. A impedância da fonte deve ser igual à da carga. 

Com o desenvolvimento desta estrutura, para transferir energia para a antena 

pretendeu-se unir a linha de alimentação da antena com a linha de carga de cada um dos 

filtros, visto que todas apresentavam a mesma impedância característica e, 

consequentemente, a mesma largura. Isto significava unir diretamente a antena com a linha 

de carga do filtro. Contudo, como neste caso se utilizam dois filtros para transferir dois 

sinais com frequências diferentes para a antena, o último par de linhas acopladas de cada 

filtro fica sobreposto com o do outro filtro. Como estas linhas têm dimensões diferentes 

para cada um dos filtros, verifica-se uma sobreposição, tal como se observa na Figura 5.7.   
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Figura 5.7: Sobreposição da última linha de cada filtro. 

A solução passou por encontrar uma linha central que fosse comum a ambos os 

filtros, ou seja, uma linha que tivesse as mesmas dimensões. Para resolver esta situação, 

foram feitos os cálculos teóricos para o filtro de 20GHz com as características pretendidas. 

Após isto, anotaram-se as dimensões da sua linha final, e, através das equações (5.1), (5.2), 

(5.3), (5.4) e (5.5), tentou fazer-se o processo inverso para dimensionar o filtro de 29GHz. 

No entanto, apesar de se terem chegado a dimensões razoáveis para este filtro, quando 

implementado no CST, verificou-se que a performance deste estava aquém do esperado. 

Sendo assim, através de análises paramétricas no simulador, procuraram-se as dimensões 

das linhas que originavam um filtro passa-banda para 29GHz. Ao longo deste processo, as 

dimensões para o filtro de 20GHz foram também sofrendo pequenos ajustes para melhorar 

e conseguir bons resultados para ambos os casos. Na fase final, havia dois filtros passa-

banda para 20 e 29GHz com uma linha central comum. Assim, era possível colocar a linha 

de carga de 90Ω e unir a antena a esta mesma linha, sem necessidade da separação dos 

filtros. Na Figura 5.8 é demostrada uma imagem da junção dos filtros, para uma melhor 

compreensão. 
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Figura 5.8: Junção dos filtros de acoplamento de 20 e 29GHz numa linha de carga comum. 

O passo seguinte foi conectar dois transformadores de λ/4 (com impedância 

característica de 67Ω) a cada uma das linhas de fonte dos filtros, para converter os 90Ω em 

50Ω, já que esta era a impedância característica dos conectores SMA. Introduziram-se 

quatro furos na placa, para mais tarde fixar estes conectores na estrutura, sendo um usado 

para receção (20GHz) e outro para transmissão (29GHz). 
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5.3.1 Circuitos de Polarização 

Como os díodos PIN necessitam de uma tensão DC para comutar de estado, é 

necessário introduzir circuitos de polarização. Estes foram projetados para minimizar a 

influência que têm no percurso do sinal RF. Desta forma, desenvolveu-se um circuito com 

uma impedância de entrada muito elevada para as frequências de 20 e 29GHz. Quando 

colocado na antena, o sinal RF observa uma impedância tão alta, que acaba por, 

praticamente, não ter influência. Pelo contrário, a tensão DC é aplicada sem problema aos 

terminais do díodo. Controlando a tensão que se aplica neste, é possível comutar o seu 

estado, ON ou OFF.  

Para o desenvolvimento dos circuitos de polarização, pensou-se inicialmente em 

recorrer a bobines e condensadores. Contudo, rapidamente se encontrou uma barreira que 

impedia o uso dos mesmos. O facto de as antenas serem projetadas para as frequências de 

20 e 29GHz tem grande influência neste circuito. O comportamento de bobinas e 

condensadores para altas frequências não é ideal, pois o efeito de parasitas, que não se 

manifesta para baixas frequências, surge quando se começa a subir na frequência. Para 

contornar este problema, o circuito de alimentação dos díodos teve de ser desenvolvido com 

linhas microstrip. 

 

5.3.1.1 Utilização de Linhas Microstrip 

Os circuitos de alimentação utilizados na banda das micro-ondas recorrem, 

normalmente, ao uso de stubs radiais e transformadores de λ/4. O objetivo é criar um 

circuito que tenha o comportamento de um bloqueador RF, impedindo que o sinal RF o 

atravessa.  

Para o desenho do circuito é utilizado um stub radial, já que possui uma impedância 

de entrada muito baixa para a frequência de interesse e numa larga banda em torno desta 

frequência [52]. A ideia é conseguir produzir um stub radial que tenha uma impedância de 

entrada nula para as frequências de interesse (ver Figura 5.10 (a)). Após garantir este valor, 

um transformador de λ/4 projetado para a frequência correspondente é ligado à sua 

entrada. Assim, como um transformador deste género corresponde a meia volta na Carta 

de Smith, ou seja, à impedância inversa, a impedância vista na sua entrada será, 

aproximadamente, infinita (Figura 5.10 (b)). Na Figura 5.9 está representado um circuito 

simples para 20GHz, que recorre à junção destes dois elementos. Será apenas analisado para 
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uma frequência, pois o procedimento e raciocínio é igual para 29GHz, apenas a dimensão 

da estrutura varia. 

 

 

Figura 5.9: Circuito de polarização para 20GHz. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.10: Impedância de entrada do circuito: (a) impedância no ponto A e (b) impedância 

no ponto B. 

O objetivo da colocação do transformador de λ/4 é garantir que para 20GHz a 

impedância de entrada do stub seja equivalente a um circuito aberto.  

 

Figura 5.11: Linha de comprimento λ/4.  
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Pela análise da Figura 5.11, verifica-se que se ZL = 0Ω, ZIN = ∞ e se ZL = ∞, ZIN = 

0Ω. Neste caso, ZL é igual a 0Ω (corresponde à impedância de entrada do stub radial), logo, 

a impedância de entrada do circuito tende para infinito. Deste modo, quando este for 

integrado em paralelo com a antena, a sua impedância é tão elevada em comparação com a 

impedância da estrutura da antena onde for colocado, que acaba por não ter influência no 

comportamento desta. 

A linha do transformador deverá ser uma linha de alta impedância, o que se traduz 

numa linha de largura reduzida. Seguidamente, apresenta-se na Equação (5.6) a impedância 

de entrada de uma linha microstrip (considerando que se trata de uma linha sem perdas, com 

constante de atenuação α = 0), que explica o porquê da necessidade de esta ser tão fina [44]. 

 

ZIN = Z0 
𝑍𝐿+𝑗𝑍0tan (𝛽𝑑)

𝑍0+𝑗𝑍𝐿tan (𝛽𝑑)
 (5.6) 

 

Onde Z0 é a impedância característica da linha de transmissão, ZL a impedância da 

carga (que neste caso é 0Ω, pois o stub radial garante um curto-circuito), ZIN é a impedância 

de entrada da linha, j é a unidade imaginária, d é o comprimento da linha (neste caso é λ/4) 

e β é a constante de fase, apresentada na Equação (5.7). 

 

β = 
2𝜋

𝜆
 (5.7) 

 

O valor da tangente é muito elevado, tal como se deseja, pois pretende-se que ZIN = 

∞. A equação simplificada é demonstrada em (5.8), tendo em conta que ZL= 0Ω: 

 

ZIN = jZ0 tan(βd) (5.8) 

 

Deste modo, como se pretende que a impedância de entrada seja muito elevada, a 

variável Z0, que representa a impedância característica da linha, deve ter valores o mais 

elevado possível, para garantir um circuito aberto à entrada do transformador λ/4. Por este 

motivo, a linha do transformador deve ser muito fina.  
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5.3.1.2 Circuitos de Polarização com Linhas Microstrip para Duas Frequências Distintas 

Como nesta dissertação as filtenas operam a duas frequências distintas, é necessário 

garantir que os circuitos de polarização não afetam o comportamento da estrutura para 

estas duas frequências. Por este motivo, foi projetada uma estrutura baseada em linhas de 

λ/4 e stubs radiais, que garantisse que a sua impedância de entrada correspondesse a um 

circuito aberto para 20GHz e 29GHz. Esta é apresentada na Figura 5.12.  

 

 

Figura 5.12: Circuito de polarização para as frequências de 20 e 29GHz. 

Inicialmente, projetou-se um stub radial para 29GHz, com a respetiva linha de 

comprimento aproximado a um transformador de λ/4 para 29GHz, garantindo-se que a 

impedância de entrada era muito elevada. Após isto, aproveitou-se o comprimento desta 

linha e estendeu-se, para criar uma linha de maior dimensão, para se aproximar do 

comprimento de um transformador de λ/4 para 20GHz. Desenhou-se o respetivo stub radial 

(para 20GHz) e otimizaram-se as suas variáveis até se conseguir observar um circuito 

aberto também para 20GHz. O stub de menores dimensões (o de 29GHz) introduzia uma 

parte imaginária quando se analisou a impedância de entrada para 20GHz, logo, as 

dimensões do transformador (ângulo e raio do stub radial de 20GHz) são um pouco 

diferentes das calculadas teoricamente, para compensar esta parte imaginária indesejável. 

Os resultados observam-se na Figura 5.13. 
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Figura 5.13: Carta de Smith: verificação de um circuito aberto para 20 e 29GHz. 

Tal como se verifica, a impedância de entrada é muito elevada para ambas as 

frequências, estando muito próxima de um circuito aberto.  

A colocação do circuito que está conectado ao patch 2 não foi aleatória (Figura 5.3). 

O estudo da impedância ao longo do comprimento deste patch permitiu verificar que no seu 

centro a impedância era mais baixa, e, desta forma, a alta impedância do circuito de 

polarização, em paralelo com a impedância mínima possível, torna ainda mais desprezável 

o circuito de polarização. Analisou-se o esquema de polarização que está ligado à linha de 

alimentação da antena, movimentando-o verticalmente, até se encontrar o ponto onde o 

circuito tem a menor influência possível.   

 

5.3.2 Resultados Obtidos 

Nesta secção comparam-se os resultados obtidos em simulação com os resultados 

medidos na prática, relativamente à antena da Figura 5.3. Recorreu-se ao VNA (Vector 

Network Analyser) para medir o coeficiente de reflexão. Não foi possível recorrer à câmara 

anecóica disponível no laboratório para medir o diagrama de radiação. Esta apenas opera 

para frequências até 18GHz, tornando impossível o seu uso para a medição desta antena. 

Por este motivo, montou-se uma câmara improvisada de pequenas dimensões. Contruiu-se 

um paralelepípedo com paredes de material absorvente onde foram posicionados tripés, 

para, aproximadamente, se obter o diagrama de radiação.  
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5.3.2.1 Antena Microstrip  

Em simulação, testou-se a antena para verificar que esta tem a capacidade de operar 

corretamente a duas frequências distintas. Esta é mostrada na Figura 5.14 sem o díodo PIN, 

operando a 29GHz.  

 

Figura 5.14: Antena reconfigurável para altas frequências: configuração para 29GHz. 

Neste caso, como o díodo está em estado OFF, apenas radia o patch 1.  

 

Figura 5.15: Parâmetro S11 para 29GHz – antena reconfigurável para altas frequências. 

Como se pode observar na Figura 5.15, verifica-se uma boa adaptação para 29GHz, 

com um S11 de -22dB. A largura de banda é 1.42GHz (28.34-29.76GHz), que corresponde 

a 5% da frequência de operação. Na Equação (5.9) apresenta-se a impedância de entrada da 

antena.  

ZIN = 85.84 + j2.23(Ω)             (5.9) 

 

Tal como se esperava, esta é muito próxima dos 90Ω reais. 
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Figura 5.16: Diagrama de radiação 3D para 29GHz – antena reconfigurável para altas 

frequências. 

A Figura 5.16 representa o diagrama de radiação 3D para 29GHz. Este tem o 

formato desejado para uma antena patch, estando posicionado na zona frontal do elemento 

radiante, com ganho de 8.07dBi. A eficiência é de 72%, valor que é bom tendo em conta que 

se trata de uma antena patch. 

Seguidamente, colocou-se o díodo PIN para conectar os dois patches, permitindo a 

operação a 20GHz (Figura 5.17). 

 

Figura 5.17: Antena reconfigurável para altas frequências: configuração para 20GHz. 
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Figura 5.18: Parâmetro S11 para 20GHz – antena reconfigurável para altas frequências. 

Descrevendo a Figura 5.18, constata-se que, para 20GHz, o parâmetro S11 é -25dB, 

com uma largura de banda de 760MHz (19.66–20.42GHz), que equivale a 3.8% da 

frequência central. A Equação (5.10) demonstra a impedância de entrada da antena, que é, 

mais uma vez, muito próxima dos 90Ω reais.  

  

ZIN = 86.4 – j3.12 (Ω)             (5.10) 

 

 

Figura 5.19: Diagrama de radiação 3D para 20GHz – antena reconfigurável para altas 

frequências. 

Observando a Figura 5.19, confirma-se que, também para a frequência de 20GHz, a 

antena apresenta o diagrama de radiação adequado, com 8.59dBi de ganho. A eficiência 

obtida foi de 75%. Concluindo, verifica-se que a antena tem uma boa adaptação e bons 
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diagramas de radiação para ambas as frequências, estando apta a ser conectada à restante 

estrutura para radiar energia. 

 

5.3.2.2 Filtros 

Seguidamente, demonstra-se o comportamento dos filtros passa-banda para ambas 

as frequências. Dado que eles têm uma parte em comum, a análise será feita em simultâneo. 

O número dos portos do tipo waveguide utilizados para esta simulação são representados a 

vermelho na Figura 5.20. O porto 1 será colocado na extremidade da linha de fonte do filtro 

de 20GHz, o porto 2 na linha de fonte do filtro de 29GHz e o porto 3 na extremidade da 

linha de alimentação de antena, que corresponde à linha de carga de ambos os filtros. 

 

 

Figura 5.20: União dos filtros de acoplamento de 20 e 29GHz. 

 

Os gráficos dos parâmetros S31 e S32, que representam o comportamento dos filtros 

e o nível de atenuação do sinal que chega à antena para ambas as frequências, são 

apresentados na Figura 5.21 e Figura 5.22. 
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Figura 5.21: Parâmetro S32: atenuação do sinal desde o porto 2 até à antena – filtro de 

acoplamento com linhas paralelas para 29GHz. 

 

Figura 5.22: Parâmetro S31: atenuação do sinal desde o porto 1 até à antena – filtro de 

acoplamento com linhas paralelas para 20GHz. 

Analisando as imagens, observa-se que ambos os filtros têm um comportamento de 

um filtro passa-banda, tal como se pretendia. Conseguiu-se unir a última linha acoplada de 

cada um dos filtros e criar dois passa-banda. Constata-se que o filtro de 29GHz provoca 

uma atenuação de 1.27dB, enquanto o filtro para 20GHz atenua com 2.53dB, havendo assim 

uma perda de potência para ambas as frequências. No entanto, quando se efetuou uma 

análise global à estrutura, verificou-se que a antena tinha a capacidade de radiar com valores 

de ganho aceitáveis para as duas frequências.  
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5.3.2.3 Estrutura Global 

 

Face aos resultados obtidos em simulação, a antena foi construída como é visível na 

Figura 5.23. 

 

Figura 5.23: Protótipo da filtena impressa - filtena com filtros de acoplamento com linhas 

microstrip paralelas. 

Na Figura 5.3 está representada a estrutura global da antena, na qual se podem 

encontrar, a vermelho, os números dos portos waveguide usados. Na simulação, para variar 

a frequência de operação, basta comutar o estado do díodo PIN, fenómeno que na prática 

corresponde a aplicar tensão DC ao díodo, para que este se torne condutor ou isolador. 

Seguidamente, apresentam-se os resultados dos coeficientes de adaptação, S11 e S22, assim 

como os diagramas de radiação. 
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Figura 5.24: Filtena reconfigurável com filtros de acoplamento com linhas paralelas: 

parâmetro S22 para 29GHz. 

Na Figura 5.24, o parâmetro S22 é demonstrado. Na simulação, o díodo PIN foi 

retirado para permitir uma boa adaptação a 29GHz, com -23.6dB. A largura de banda obtida 

é 1.8GHz (28.3 – 30.1GHz), que corresponde a 6.2% da frequência de operação. 

Relativamente ao valor prático medido no VNA, observa-se que houve um desvio de 

600MHz da frequência desejada, com -30.5dB para 29.6GHz. Este pode ser explicado pela 

falta de precisão da máquina no momento de impressão, já que a distância mínima para o 

desenho de linhas é de 0.2mm. Visto que na filtena apresentada existem linhas microstrip 

separadas por essa distância, e que, no geral, toda a estrutura apresenta dimensões muito 

reduzidas, é muito provável que haja falhas no momentos de impressão, levando a uma 

discrepância nos resultados. Outro ponto a ter em consideração, é o facto da adaptação da 

antena não estar perfeita, originando este desvio na prática. Em relação à largura de banda, 

verifica-se que também diminuiu, sendo de 1.1GHz (29.05-30.15GHz), que equivale a 3.7% 

da frequência de operação. No entanto, os resultados obtidos podem ser considerados 

positivos, já que ambos os gráficos apresentam um comportamento semelhante, apenas com 

um ligeiro desvio. Tendo em conta que a frequência de operação é bastante elevada, este 

desvio não é muito significativo. A impedância de entrada obtida no simulador é exposta na 

Equação (5.11), na qual se verifica que a parte imaginária é praticamente nula e a parte real 

relativamente próxima dos 50Ω. 

 

ZIN = 45.84 +j0.37 (Ω)                  (5.11) 
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Com o objetivo de comprovar que, praticamente, não chegava sinal proveniente do 

porto 2 (à frequência de 29GHz) ao porto 1, simulou-se o parâmetro S12, mostrado na 

Figura 5.25. 

 

Figura 5.25: Parâmetro S12: atenuação do sinal desde o porto 2 até ao porto 1 - filtena com 

filtros de acoplamento com linhas microstrip paralelas. 

Analisando a Figura 5.25, nota-se que o sinal sofre uma atenuação de 33dB quando 

chega ao porto 1, o que significa que a maior parte deste vai para a antena, para que esta o 

possa radiar.  

Seguidamente divulga-se o diagrama de radiação da antena para 29GHz.  

 

Figura 5.26: Diagrama de radiação 3D para 29GHz - filtena com filtros de acoplamento com 

linhas microstrip paralelas. 
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Partindo da análise da Figura 5.26, percebe-se que o padrão de radiação apresenta 

uma forma muito irregular, com o lóbulo principal fora da zona frontal da antena. Encontra-

se colocado num ponto superior um pouco deslocado para a direita, com um ganho de 

6.19dBi. A eficiência simulada foi de 81%. 

Para complementar a análise e se compararem os resultados simulados com os 

medidos na prática, obtiveram-se os diagramas de radiação polares no CST e numa câmara 

anecóica improvisada. Tal como mencionado anteriormente, a câmara disponível em 

laboratório opera apenas para frequências até 18GHz, o que tornou impossível a sua 

utilização. Deste modo, construiu-se uma câmara anecóica recorrendo a uma caixa de cartão 

que suportava material absorvente ao seu redor. Foram utilizados dois tripés que fixavam 

a antena de referência e a antena projetada, com o objetivo de se conseguir o melhor 

alinhamento possível entre elas.  A distância de separação entre os seus centros foi de 56cm, 

já que a distância de far-field foi tida em conta para a frequência de interesse. Analisou-se o 

parâmetro S21 entre -70⁰ e 70⁰. Manteve-se a antena de referência fixa e, manualmente, com 

a filtena reconfigurável, fez-se o varrimento de 2 em 2 graus para os dois planos (φ = 0⁰ e 

φ = 90⁰). Na Figura 5.27, pode-se observar que o suporte utilizado para fixar as antenas 

projetadas, possui dois utensílios, que permitem a ligação DC entre a fonte de tensão e a 

antena. Na Figura 5.28 mostra-se a câmara anecóica construída em laboratório. 

 

 

Figura 5.27: Suporte utilizado para fixar as filtenas projetadas. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.28: Câmara anecóica construída: (a) medição para o plano φ = 90⁰ e (b) medição 

para o plano φ = 0⁰. 

De seguida, comparam-se os resultados simulados com os obtidos na câmara.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.29: Diagrama de radiação polar para 29GHz - filtena com filtros de acoplamento 

com linhas microstrip paralelas: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 0⁰. 

A Figura 5.29 expõe o diagrama de radiação polar para 29GHz. Na prática, apenas 

se apontaram os valores entre -70⁰ e 70⁰, devido à dificuldade que as medições 

apresentavam. No CST, o ganho máximo obtido foi de 4.45dBi para o plano φ=90⁰. 

Observando o diagrama de radiação 3D, verifica-se que o lóbulo que contém o ganho 

máximo não está sujeito a nenhum destes planos (φ = 0⁰ e φ = 90⁰), logo, era de esperar 

que não se conseguisse observar o ganho máximo de 6.19dBi com o gráfico polar. O 
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diagrama para os valores simulados apresenta dois lóbulos de maior destaque para φ=90⁰. 

Já para φ=0⁰, observam-se vários pequenos lóbulos. Relativamente aos dados medidos na 

prática, para φ=90⁰ o diagrama polar é muito irregular, distinguindo quatro lóbulos 

principais. No plano φ=0⁰, o diagrama segue, aproximadamente, o comportamento obtido 

em simulação, destacando o ponto onde se verifica o maior ganho, que foi de 7.0dBi. Este 

foi bastante mais alto relativamente ao medido na simulação, tendo em conta os 6.19dBi do 

diagrama 3D. Todas estas diferenças podem ser explicadas devido à dificuldade de 

calibração do setup, à introdução de solda e de dois fios que forneciam tensão DC ao díodo. 

Desalinhamentos entre as antenas aconteciam facilmente, assim como dificuldades em 

estabelecer os ângulos de medição. Além disso, os valores do S21 do VNA apresentavam 

pequenas variações, sendo difícil retirar o seu valor exato.  

No que diz respeito à adaptação para 20GHz, apresentam-se de seguida os 

resultados simulados e medidos. No CST foi colocado o díodo PIN para permitir a 

comutação de frequência. Na prática, aplicou-se tensão DC que permitiu polarizar 

diretamente o díodo, tornando-o condutor.  

 

Figura 5.30: Filtena reconfigurável com filtros de acoplamento com linhas paralelas: 

parâmetro S11 para 20GHz. 

Avaliando a Figura 5.30, para os resultados simulados nota-se uma boa adaptação 

para 20GHz com -42.5dB. A largura de banda é 660MHz (19.64 – 20.3GHz) que 

corresponde a 3.3%. Analisando as medidas retiradas em laboratório, percebe-se que, para 

20.3GHz, o valor do coeficiente de reflexão é de -25dB. Deste modo, regista-se um desvio 

de 300MHz, que é considerado bastante baixo, pois os resultados estão muito próximos do 

previsto em simulação. Neste caso, a largura de banda é 440MHz (20.12-20.56GHz), 
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representando 2.2% da frequência central. A impedância de entrada foi vista na carta de 

Smith do simulador, e registada na Equação (5.12).  

 

ZIN = 49.52 +j0.46 (Ω)                  (5.12) 

 

Mais uma vez, encontra-se perto dos 50Ω reais, tal como era esperado.  

 

Figura 5.31: Parâmetro S21: atenuação do sinal desde o porto 1 até ao porto 2 - filtena com 

filtros de acoplamento com linhas microstrip paralelas. 

Avaliando o parâmetro simulado S21 da Figura 5.31, concluiu-se que, praticamente, 

não chega sinal ao porto 2 proveniente do porto 1 (sofre uma atenuação de 21dB), 

significando que a sua maioria é radiado pela antena.  

 

Figura 5.32: Diagrama de radiação 3D para 20GHz - filtena com filtros de acoplamento com 

linhas microstrip paralelas. 



86 

 

Relativamente ao diagrama de radiação da Figura 5.32, pode afirmar-se que é 

diretivo, pois grande parte está posicionado na zona frontal da antena com um ganho de 

6.37dBi. Neste caso obteve-se uma eficiência de 72%.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.33: Diagrama de radiação polar para 20GHz - filtena com filtros de acoplamento 

com linhas microstrip paralelas: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 0⁰. 

No que diz respeito aos resultados simulados, o ganho máximo obtido com os 

diagramas polares da Figura 5.33, foi, para o caso de φ=0⁰, de 6.34dBi, que é muito próximo 

do ganho absoluto retirado do diagrama polar. No entanto, no outro plano apenas se 

verificou um ganho de 5.78dBi, o que significa que o ponto de radiação máxima não está 

exatamente no centro do patch, mas sim ligeiramente desviado para a direita. Analisando os 

resultados medidos, concluiu-se que para ambos os planos os resultados são muito 

semelhantes aos previstos em simulação. Registou-se, novamente, um ganho superior ao 

ganho máximo simulado, para o plano de φ=90⁰ com 8.12dBi.  

Concluindo, com esta técnica conseguiu-se uma antena reconfigurável com bons 

coeficientes de reflexão e bons ganhos, para ambas as frequências. Tendo em conta que se 

trata de uma antena patch, para 29GHz conseguiu-se uma boa largura de banda, tanto em 

simulação como na prática.  
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Capítulo 6 

6 Filtenas Reconfiguráveis implementadas 

com Filtros Hairpin 

6.1 Introdução 

Com o objetivo de desenvolver outras filtenas, efetuou-se o estudo de novas técnicas 

que pudessem ser aplicadas na construção de antenas reconfiguráveis para altas frequências. 

Posto isto, desenvolveram-se duas novas filtenas em simultâneo com a apresentada em 5.3. 

Nestas duas novas estruturas foram integrados filtros do tipo hairpin que permitem filtrar 

as frequências indesejadas, para que estas não tenham qualquer tipo de influência no resto 

do elemento radiante. A antena em si é a mesma utilizada no subcapítulo 5.3: dois patches 

que podem ser conectados por um lumped element que representa o díodo PIN, possibilitando 

a alteração da frequência de ressonância. As diferenças que sobressaem nestas duas novas 

estruturas são as formas de alimentação. Numa, o sinal é filtrado por filtros hairpin e, 

seguidamente, através de acoplamento, é transferido para a linha de alimentação da antena. 

Na outra, o sinal é também filtrado por filtros do tipo hairpin, onde, de seguida, encontra 

um filtro do tipo rejeita-banda para a frequência de interesse, para que todo o sinal seja 

direcionado para a antena, para que esta o possa radiar. Novamente, recorreu-se ao 

simulador CST para projetar estas duas estruturas. 

 

6.2 Design do Filtro Hairpin 

A utilização de filtros é essencial para melhorar o funcionamento da antena. O sinal 

RF deve ser devidamente filtrado para que frequências indesejadas não interfiram com 

determinadas partes da estrutura, o que poderia levar a uma degradação do comportamento 

da mesma. Por exemplo, tendo conhecimento que um díodo PIN é um elemento não linear, 
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este pode apresentar frequências de ressonância não pretendidas. Deste modo, se o sinal for 

filtrado antes de alcançar o díodo, este já não ressoa a estas frequências, evitando uma 

degradação dos resultados. Outro aspeto importante que levou à escolha deste filtro do tipo 

hairpin é o facto de ser uma estrutura que não está diretamente ligada (tal como acontecia 

nos filtros de acoplamento paralelo). Este filtro é formado por linhas de comprimento λ/2 

em forma de “U”, que, quando têm uma determinada separação e dimensão, ressoam, 

transferindo energia entre elas por acoplamento, não havendo uma ligação direta. Isto é 

essencial, pois permite a separação do sinal DC do RF. Desta forma, o sinal usado para 

polarizar o díodo não atinge o conector SMA, responsável por injetar sinal RF na estrutura.  

O filtro hairpin é muito semelhante ao filtro de linhas acopladas paralelas. A 

diferença é que as linhas são dobradas em forma de “U”, poupando uma quantidade 

significativa de espaço [53] e melhorando (teoricamente) o desempenho para frequências 

mais elevadas [47]. Este foi desenhado e testado no simulador, verificando-se que satisfazia 

as necessidades requeridas, pois o nível de atenuação do sinal era baixo na banda passante. 

Deste modo, optou-se por desenhar outras estruturas, recorrendo a esta nova estratégia. O 

design do filtro de ordem igual a 3 é apresentado na Figura 6.1.  

 

Figura 6.1: Filtro do tipo hairpin. 

O filtro foi projetado através de várias simulações no CST, que permitiram 

encontrar as dimensões e separações ideias, conseguindo um filtro com boas características 

e que mantinha um bom coeficiente de reflexão da estrutura em geral. Assim, as distâncias 

“a” e “b” foram calculadas através de várias simulações até ser encontrada a performance 
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desejada. Para as duas estruturas apresentadas de seguida, apesar de ambas possuírem um 

filtro para 20GHz e outro para 29GHz, verifica-se que as dimensões destes são diferentes 

em cada uma delas. Isto deve-se ao facto de, para além de ser necessário ter um filtro com 

boas características, era essencial ter em conta a adaptação de cada estrutura em geral. 

Deste modo e dependendo do caso, para cada filtena tinha de se chegar a um compromisso 

que permitisse uma boa adaptação da estrutura e um filtro com boas características. Por 

este motivo, apesar de serem filtros hairpin para as mesmas frequências, apresentam 

dimensões ligeiramente diferentes em cada estrutura.  

 

6.3 Filtena Reconfigurável com Filtros Hairpin alimentada por 

Acoplamento 

Neste subcapítulo, faz-se uma análise geral da primeira estrutura implementada com 

filtros do tipo hairpin. O seu design está demonstrado na Figura 6.2. O substrato dielétrico 

usado foi igualmente o RO4350B, com tangente de perdas tanδ = 0.0037 a 10GHz, 

constante dielétrica de 3.48 e espessura de 0.762mm. A dimensão total é 34.2x26.6 𝑚𝑚2. 

 

 

Figura 6.2: Filtena reconfigurável alimentada por acoplamento, com filtros hairpin 

integrados. 
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Partindo da observação da Figura 6.2, verifica-se que esta não tem o díodo PIN a 

conectar os dois patches, tendo assim a capacidade de operar a 29GHz. A estrutura física do 

elemento radiante é igual à apresentada no capítulo 5.3. Ambos os patches 1 e 2 apresentam 

as mesmas dimensões relativamente à estrutura anterior, assim como os circuitos de 

polarização do díodo PIN e a linha de alimentação da antena, que tem uma impedância 

característica de 90Ω.  

Neste caso, optou-se por transferir sinal para a antena através de acoplamento para 

que pudesse radiar. Criaram-se, na extremidade de cada filtro, duas novas linhas com 

largura e comprimento a determinar. Inicialmente, procurou-se alterar a linha central que 

está conectada à linha de alimentação de antena, juntamente com a linha posicionada na 

extremidade do filtro para 29GHz. Alteraram-se as dimensões destas em conjunto (tanto 

largura como comprimento) e alterou-se a sua separação, até encontrar o ponto onde se 

verificou uma boa transferência de energia, ou seja, uma baixa atenuação do sinal. Deste 

modo, o sinal RF, depois de filtrado pelo filtro de 29GHz, é transferido para a linha de 

alimentação da antena, sendo posteriormente radiado, pois a antena está adaptada a esta 

frequência. Assim sendo, encontraram-se as dimensões ideias que permitem que as duas 

linhas ressoem e transfiram energia. Foi ainda colocado um stub radial para ajudar na 

adaptação de toda a estrutura para 29GHz. Posteriormente, foi colocado o transformador 

de λ/4 (67Ω), que transforma os 90Ω nos 50Ω do conector SMA.  

Relativamente ao sinal filtrado com o filtro de 20GHz, construiu-se também, na 

extremidade deste filtro, uma linha paralela à linha central conectada à linha de alimentação 

da antena. Alteraram-se as suas dimensões até se verificar que ressoava com a linha central, 

permitindo a passagem de energia para 20GHz. Desta forma, o sinal RF fornecido pelo 

conector SMA atravessa o filtro de 20GHz e é transferido por acoplamento para a antena. 

Se o díodo PIN estiver conectado, esta fica adaptada para esta frequência, radiando. 

Também foi utilizado um transformador de λ/4 de 20GHz para o efeito explicado 

anteriormente.  
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6.3.1 Resultados Obtidos 

A antena impressa é mostrada na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Protótipo da filtena impressa: filtena com filtros hairpin com transferência de 

energia por acoplamento. 

Mais uma vez, para comprovar o bom funcionamento da antena, recorreu-se aos 

equipamentos disponíveis em laboratório. Para medir o parâmetro S11/S22, utilizou-se o 

VNA. O diagrama de radiação foi medido recorrendo à câmara anecóica improvisada, 

construída para operar a altas frequências. Comparam-se estes valores com os obtidos no 

simulador CST.  

Na Figura 6.4 são apresentadas as partes de cobre responsáveis pela filtragem e 

acoplamento, para comprovar o seu bom funcionamento.  

 

Figura 6.4: Filtros hairpin e acoplamento para as frequências de 20 e 29GHz. 
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Figura 6.5: Parâmetro S32: atenuação do sinal desde o porto 2 até à antena – filtro hairpin 

para 29GHz com transferência de energia por acoplamento. 

O gráfico da Figura 6.5 demonstra a atenuação do sinal desde o porto 2 até ao porto 

3, sendo de 1.49dB para 29GHz. Desta forma, concluiu-se que o filtro hairpin apresenta uma 

boa performance para esta frequência.  

 

Figura 6.6: Parâmetro S31: atenuação do sinal desde o porto 1 até à antena – filtro hairpin 

para 20GHz com transferência de energia por acoplamento. 

Em relação ao gráfico da Figura 6.6, observa-se que para 20GHz a atenuação é de 

1.91dB. Desta forma, concluiu-se, mais uma vez, que o filtro hairpin apresenta um bom 

comportamento para altas frequências.  

Na Figura 6.2, pode ser visto o número de cada porto waveguide usado para a 

simulação, assinalado a cor vermelha. De seguida, apresenta-se o coeficiente de reflexão, 

S22, para esta frequência. 



93 

 

 

Figura 6.7: Filtena reconfigurável com filtros hairpin e transferência de energia por 

acoplamento: parâmetro S22 para 29GHz. 

Fazendo uma análise à Figura 6.7, constata-se que, teoricamente, a antena apresenta 

uma boa adaptação para 29GHz, com -32.8dB. A largura de banda é de 880MHz (28.6-

29.48GHz), que corresponde a 3% da frequência central. No que diz respeito aos resultados 

obtidos no VNA, registou-se um desvio de 450MHz, pois para 29.45GHz o coeficiente de 

reflexão é -24.6dB. A largura de banda medida é 800MHz (29.02-29.82GHz), que equivale 

2.7% da frequência central. De seguida, na Equação (6.1), demonstra-se a impedância de 

entrada do porto 2.  

 

ZIN = 47.94 + j0.86 (Ω)             (6.1) 

  

Constata-se novamente, que este está próxima dos 50Ω puramente reais.  

Observou-se ainda, na Figura 6.8, a potência que chegava ao porto 1 proveniente do 

porto 2 (parâmetro S12), concluindo-se que o sinal à frequência de 29GHz sofre uma elevada 

atenuação de 26dB até ao porto 1, tal como era esperado.  
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Figura 6.8: Parâmetro S12: atenuação do sinal desde o porto 2 até ao porto 1 – filtena com 

filtros hairpin com transferência de energia por acoplamento. 

Seguidamente, apresenta-se o diagrama de radiação obtido no simulador.  

 

Figura 6.9: Diagrama de radiação 3D para 29GHz - filtena com filtros hairpin com 

transferência de energia por acoplamento. 

Na Figura 6.9, observa-se um lóbulo principal na zona central da estrutura com 

ganho de 9.17dBi, valor que é bastante elevado tendo em conta que se trata de uma antena 

patch. Os restantes elementos da estrutura (filtros, linhas de 50Ω e de λ/4) têm influência, 

tanto na intensidade do diagrama, como na sua posição e orientação, pois acabam sempre 

por radiar. No entanto, a antena é o elemento radiante dominante, sendo a que mais 

contribui para este lóbulo de radiação. A eficiência obtida em simulação é de 72%. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6.10: Diagrama de radiação polar para 29GHz - filtena com filtros hairpin com 

transferência de energia por acoplamento: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 0⁰. 

Analisando o diagrama de radiação polar da Figura 6.10, percebe-se que há uma 

zona de radiação que apresenta ganho máximo, estando um pouco deslocada do ponto 

central da antena, tal como se observa no diagrama 3D. Para o plano φ=90⁰ simulado, 

observa-se o ganho máximo de 8.97dBi, o que comprova a afirmação anterior, visto que o 

ganho absoluto é 9.17dBi. Também, para os resultados medidos, o ganho máximo 

corresponde ao plano φ=90⁰, com 5.46dBi. Para este mesmo plano, os gráficos apresentam 

um comportamento semelhante, já que o simulado apresenta três lóbulos, sendo um o 

principal. Por outro lado, o medido apresenta também três lóbulos, sendo, neste caso, mais 

difícil distinguir o lóbulo principal. Esta discrepância de resultados pode facilmente ser 

explicada com a dificuldades que as medições exigiam, já que a câmara contruída não era 

perfeita. Além disso, a introdução de solda e dos fios DC deve também influenciar os 

resultados. Relativamente a φ=0⁰, percebe-se que, tanto os resultados simulados como os 

práticos são aproximados, já que em ambos se distingue o lóbulo principal dos dois lóbulos 

secundários.  

Após a investigação para a frequência de 29GHz, vai agora analisar-se a estrutura 

para 20GHz, colocando o díodo PIN no simulador e, em laboratório, fornecer uma tensão 

de 0.91V ao díodo, deixando-o diretamente polarizado.  
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Figura 6.11: Filtena reconfigurável com filtros hairpin e transferência de energia por 

acoplamento: parâmetro S11 para 20GHz. 

Observando a Figura 6.11, reconhece-se que, em simulação, a estrutura está bem 

adaptada para 20GHz, apresentando um valor de -23.6dB. A largura de banda varia desde 

19.78 a 20.14GHz (360MHz), correspondendo a 1.8% da frequência de operação. Neste 

caso, o comportamento da antena na prática foi muito semelhante ao previsto em simulação, 

visto que os gráficos estão praticamente sobrepostos. Regista-se um desvio de 150MHz na 

frequência de ressonância, pois, para 20.15GHz, o parâmetro S11 tem o valor de -24.5dB. A 

largura de banda é igual à simulada, ou seja, 360MHz (19.93-20.29GHz), que corresponde 

a 1.8% da frequência central. A impedância de entrada é apresentada na Equação (6.2). 

 

ZIN = 46.71 – j6.91 (Ω)             (6.2) 

 

 

Para determinar o grau de atenuação do sinal desde o porto 1 até ao porto 2, 

analisou-se o parâmetro S21, verificando-se um bom resultado, pois pouco sinal à frequência 

de 20GHz atinge o porto 2, já que sofre uma atenuação de 25dB (ver Figura 6.12). 
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Figura 6.12: Parâmetro S21: atenuação do sinal desde o porto 1 até ao porto 2 - filtena com 

filtros hairpin com transferência de energia por acoplamento. 

O diagrama de radiação para esta frequência é demonstrado na Figura 6.13. 

 

Figura 6.13: Diagrama de radiação 3D para 20GHz - filtena com filtros hairpin com 

transferência de energia por acoplamento. 

Após a observação da imagem, concluiu-se que o formato do diagrama é um pouco 

diferente do que seria para uma simples antena microstrip patch, pois está deslocado um 

pouco da zona frontal da antena. No entanto, visto que se trata de uma estrutura um pouco 

mais complexa, não era esperado um diagrama perfeito, pois todos os elementos têm 

influência e radiam, modificando o que deveria ser o padrão ideal. Determinadas partes da 

estrutura, nomeadamente o filtro para 20GHz, radiam, direcionando o diagrama para a 

esquerda, onde se encontra o lóbulo principal de maiores dimensões, com ganho igual a 

5.92dBi. Neste caso, registou-se uma eficiência de 64%. 
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(a) 

 

(b) 

 

 

Figura 6.14: Diagrama de radiação polar para 20GHz - filtena com filtros hairpin com 

transferência de energia por acoplamento: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 0⁰. 

No que diz respeito aos resultados simulados e práticos dos diagramas polares da 

Figura 6.14, nota-se que, para ambos os planos, o lóbulo de maiores dimensões está 

deslocado do ângulo de 0⁰, significando que o ponto de radiação máxima é fora da zona 

frontal da antena, tal como se verifica na Figura 6.13. Em simulação, para o plano φ=0⁰, 

obteve-se o ganho máximo de 5.11dBi, enquanto que, nas medições na câmara, o ganho 

máximo foi de 6.18dBi para o plano φ=90⁰, valor que é superior ao ganho absoluto do 

diagrama 3D. Este é o caso onde há maior discrepância entre os valores simulados e os 

práticos, já que o diagrama medido tem o lóbulo principal com forma mais diretiva, 

comparativamente com o simulado. 

 Após a análise dos resultados, concluiu-se que esta técnica permitiu obter um bom 

diagrama de radiação para 29GHz, sendo diretivo e estando posicionado na zona frontal da 

antena. Este alcançou um ganho elevado em simulação. Ao contrário do esperado 

teoricamente, a largura de banda foi inferior ao desejado para ambas as frequências.  

 

6.4 Filtena Reconfigurável com Filtros Hairpin e Filtros 

Rejeita Banda 

Neste subcapítulo, vai proceder-se à descrição e análise dos resultados obtidos com 

a segunda filtena implementada com filtros hairpin, que opera também às frequências de 20 

e 29GHz. A sua estrutura é apresentada na Figura 6.15. Mais uma vez, o substrato 

dielétrico utilizado foi o R=4350B, com espessura de 0.762mm, constante dielétrica de 3.48 
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e tangente de perdas tanδ igual a 0.0026 (10GHz). O tamanho total da estrutura é 20.1x39.1 

𝑚𝑚2. 

 

Figura 6.15: Filtena reconfigurável com filtros hairpin e filtros rejeita-banda. 

Passando à descrição da estrutura, constata-se que é constituída por uma antena que 

possui dois patches, iguais aos apresentados anteriormente. Novamente, estes podem ser 

conectados recorrendo a um díodo PIN. As dimensões dos circuitos de polarização são 

iguais à estrutura anterior, provocando um circuito aberto para as frequências pretendidas. 

Os conectores SMA são colocados nas extremidades laterais da estrutura, nas linhas de 

50Ω. Visto que a impedância característica da linha de alimentação da antena é de 90Ω, 

utilizam-se dois transformadores (um para cada uma das frequências) para converter os 

90Ω nos 50Ω dos conectores. Seguidamente, o sinal inserido por cada um destes conectores 

atravessa o filtro correspondente, permitindo a eliminação de frequências indesejadas. Após 

este processo, surge para cada uma das frequências filtradas um filtro do tipo rejeita-banda. 

O objetivo era encaminhar todo o sinal à frequência pretendida para o elemento radiante, 

para que este o pudesse radiar, sem que houvesse fugas ao longo dos variados caminhos de 

cobre. Deste modo, evitava-se transferir sinal para a antena por acoplamento, o qual podia 

apresentar algumas perdas. Por exemplo, quando o sinal que atravessa o filtro de 29GHz 

chega ao cruzamento com a linha de alimentação da antena, pode seguir três caminhos: 

algum ser encaminhado para a antena, outro seguir na direção do filtro de 20GHz e outro 

ser refletido para trás, dirigindo-se novamente na direção do filtro de 29GHz. Para evitar 

este fenómeno, tinha de se garantir uma boa adaptação para evitar a reflexão do sinal e, 

ainda, bloquear a passagem do sinal no sentido do filtro de 20GHz, encaminhando a sua 
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maioria para a antena, para que fosse radiado. Para conseguir este bloqueio, construiu-se 

um filtro do tipo rejeita-banda para 29GHz, ou seja, garantiu-se que, quando o sinal atingia 

a linha de alimentação da antena, observava um circuito aberto, isto é, uma impedância 

extremamente elevada na direção do porto 1. Só assim, podia ser enviado, na sua maioria, 

para o elemento radiante. Para a construção deste filtro recorreu-se a um stub radial que 

forçava um curto circuito a 29GHz, seguido de um transformador de λ/4 para esta mesma 

frequência, permitindo a observação de uma impedância muito elevada na sua extremidade. 

Este processo é idêntico ao explicado nas Figura 5.9 e Figura 5.10. Para uma melhor 

compreensão, pode observar-se a Figura 6.16. 

 

 

Figura 6.16: Filtro dual-band responsável por rejeitar duas bandas de frequência: 20 e 

29GHz.  

Descrevendo, verifica-se que o stub radial para 29GHz impõe um curto-circuito (CC) 

a esta frequência. Seguidamente, foi colocado um transformador de λ/4 com uma linha de 

impedância característica de 90Ω (igual à linha de alimentação da antena). Posto isto, na 

extremidade deste, o sinal proveniente do filtro de 29GHz observa, para esta frequência, 

um circuito aberto (CA), dirigindo-se para a antena, não havendo perdas por caminhos 

indesejados. Ainda, para evitar a reflexão do sinal, colocou-se um stub em circuito aberto 

para ajudar na adaptação da antena a 29GHz, tal como se observa na Figura 6.15. 

A mesma análise pode ser feita para o sinal proveniente do filtro de 20GHz. Quando 

este atinge o cruzamento com a linha de alimentação da antena, observa uma impedância 

muito elevada no sentido do porto 2, pois um circuito aberto para 20GHz foi forçado neste 
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ponto. Deste modo, o sinal é encaminhado para a antena, para ser radiado. Novamente, 

utilizou-se um stub radial para 20GHz, para forçar um curto-circuito, seguido de um 

transformador λ/4, garantindo um circuito aberto a 20GHz na sua extremidade. Foi ainda 

usado um stub em circuito aberto para melhorar a adaptação da antena. Desta forma, 

encontrou-se um processo de enviar dois sinais a frequências diferentes para a mesma 

antena, para que esta operasse a duas frequências distintas. Apenas basta colocar o díodo 

em estado ON/OFF, para selecionar a frequência de operação.  

 

6.4.1 Resultados Obtidos 

O protótipo da antena desenvolvida é apresentado na Figura 6.17. 

 

Figura 6.17: Protótipo da filtena impressa: filtena com filtros hairpin e filtros rejeita-banda. 

Nesta secção, os resultados obtidos na prática e no CST são comparados. Para a 

obtenção dos parâmetros S11 e S22 utilizou-se o VNA disponível no laboratório. Já para a 

medição do diagrama de radiação recorreu-se à câmara anecóica construída manualmente.  

Inicialmente, simulou-se apenas a estrutura dos filtros para verificar a atenuação do 

sinal até à entrada da antena, tal como se pode observar na Figura 6.18. 
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Figura 6.18: Estrutura dos filtros hairpin com filtros rejeita-banda para 20 e 29GHz. 

 

Figura 6.19: Parâmetro S32: atenuação do sinal desde o porto 2 até à antena - filtena 

reconfigurável com filtros hairpin e filtros rejeita-banda. 

 

Figura 6.20: Parâmetro S31: atenuação do sinal desde o porto 1 até à antena - filtena 

reconfigurável com filtros hairpin e filtros rejeita-banda. 
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 Partindo da análise do gráfico da Figura 6.19, percebe-se que o grau de atenuação 

para 29GHz é de 1.64dB. Para 20GHz, a atenuação é de 1.44dB, tal como se verifica na 

Figura 6.20. Desta forma, concluiu-se mais uma vez, que este tipo de filtro apresenta bons 

resultados para altas frequências. 

Na Figura 6.21, demonstra-se o coeficiente de reflexão para o porto 2, que está 

assinalado a vermelho na Figura 6.15.  

 

Figura 6.21: Filtena reconfigurável com filtros hairpin e filtros rejeita-banda: parâmetro S22 

para 29GHz. 

Olhando para o gráfico da Figura 6.21, percebe-se que, em simulação, a antena 

apresenta -21.3dB para 29GHz, concluindo-se que a reflexão do sinal é muito baixa. A 

largura de banda apresenta um valor igual a 1.58GHz (28.35-29.93GHz), que representa 

5.4% da frequência central. Tal como mencionado, para conseguir esta boa adaptação 

recorreu-se ao uso de um stub de comprimento igual a 0.5mm, posicionado entre o stub radial 

de 20GHz e o filtro de 29GHz. Analisando os valores práticos, verifica-se, para 28.55GHz, 

um coeficiente de reflexão de -15.1dB. A largura de banda é 1.1GHz (27.85-28.95GHz), que 

equivale a 3.9% da frequência central. No CST, obteve-se a impedância de entrada 

apresentada na Equação (6.3). 

ZIN = 47.66 + j7.89 (Ω)             (6.3) 

 

Para estudar a potência que chega ao porto 1 proveniente do 2, analisou-se o 

parâmetro S12, verificando-se que o sinal sofre uma elevada atenuação (35dB), tal como era 

de esperar (Figura 6.22). 
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Figura 6.22: Parâmetro S12: atenuação do sinal desde o porto 2 até ao porto 1 - filtena 

reconfigurável com filtros hairpin e filtros rejeita-banda. 

Após a análise do gráfico anterior, na Figura 6.23, demonstra-se o diagrama de 

radiação obtido no simulador. 

 

Figura 6.23: Diagrama de radiação 3D para 29GHz - filtena reconfigurável com filtros 

hairpin e filtros rejeita-banda. 

Partindo da observação da Figura 6.23, constata-se que o diagrama de radiação é 

novamente diferente do que seria numa simples antena patch. Isto deve-se ao facto de toda 

a estrutura ter impacto nos resultados, pois toda ela acaba por radiar. No entanto, 

novamente, certificou-se que a antena é a que maior influência tem, pois é a principal 

responsável pelo aparecimento do lóbulo primário com 7.85dBi de ganho. A deslocação 

deste é devida ao filtro de 29GHz, que, de certa forma, radia, direcionando o lóbulo para 
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uma zona posicionada à direita da região central. A eficiência obtida com esta filtena foi de 

71%. 

 

 

(a) 

 

(b) 
 

 

Figura 6.24: Diagrama de radiação polar para 29GHz - filtena reconfigurável com filtros 

hairpin e filtros rejeita-banda: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 0⁰. 

A Figura 6.24 dá destaque aos diagramas polares para a frequência de 29GHz. 

Analisando os resultados simulados, constata-se que a região de intensidade máxima está 

deslocada do ponto central da antena, confirmando que o diagrama é diferente do de uma 

simples antena patch. Os resultados presentes na Figura 6.24 (a) demonstram que os valores 

práticos apresentam algumas aproximações em relação aos simulados. O lóbulo principal 

está bem definido em ambos, contudo, o lóbulo secundário medido não coincide com os 

valores obtidos no CST. Relativamente ao plano φ=0⁰, obteve-se o ganho máximo para 

ambas as experiências: em simulação de 7.41dBi e na câmara de 4.61dBi. O comportamento 

dos diagramas é muito semelhante para ambos os casos.  

Após a observação dos resultados para 29GHz, apresentam-se os valores obtidos 

após a conexão do díodo PIN. Na prática, garantiu-se que o díodo estava diretamente 

polarizado, o que permitia o funcionamento da antena a 20GHz. Na Figura 6.25, apresenta-

se o coeficiente de reflexão do porto 1.  
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Figura 6.25: Filtena reconfigurável com filtros hairpin e filtros rejeita-banda: parâmetro S11 

para 20GHz. 

Analisando o gráfico e os resultados obtidos no CST, facilmente se percebe que a 

estrutura apresenta uma boa adaptação para 20GHz, com -42.4dB. Para conseguir estes 

valores, foi introduzido um stub em circuito aberto com comprimento de 1.2mm, entre o 

filtro de 20GHz e o stub radial de 29GHz. A largura de banda é 1.62GHz (18.7-20.32GHz), 

que simboliza 8.3% da frequência de operação. Contudo, surge uma ressonância a uma 

frequência indesejada (21.07GHz). Como a estrutura é bastante complexa, apresentando 

um filtro do tipo hairpin para 20GHz juntamente com mais dois stubs, pensa-se que estes 

elementos de cobre são responsáveis por esta adaptação indesejada. Relativamente aos 

resultados conseguidos em laboratório, para a frequência de interesse (20GHz), o 

coeficiente de reflexão é igual a -21.3dB. A antena cobre uma vasta gama de valores, 

apresentando uma largura de banda de 2.55GHz (18.8-21.35GHz), que corresponde a 

12.7% da frequência central. A impedância de entrada simulada é representada na Equação 

(6.4). 

ZIN = 51.30 + j0.65 (Ω)             (6.4) 

 

Repetindo o processo de verificação da potência que atinge o porto 2 proveniente do 

porto 1, analisou-se o parâmetro S21. Mais uma vez e tal como era esperado, o sinal sofre 

grande atenuação até ao porto 2 (31dB), não havendo perdas do mesmo por este caminho, 

encaminhando-se na sua maioria para a antena (Figura 6.26).   
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Figura 6.26: Parâmetro S21: atenuação do sinal desde o porto 1 até ao porto 2 - filtena 

reconfigurável com filtros hairpin e filtros rejeita-banda. 

Seguidamente, parte-se para a análise do diagrama de radiação 3D obtido no CST, 

que é exposto na Figura 6.27.  

 

Figura 6.27: Diagrama de radiação 3D para 20GHz - filtena reconfigurável com filtros 

hairpin e filtros rejeita-banda. 

Examinando a Figura 6.27, nota-se que o diagrama tem uma forma bastante 

irregular, apresentando mais do que um lóbulo. Um deles aparece na zona frontal da antena 

com ganho de 5.79dBi, enquanto que o outro está posicionado numa zona inferior e 

deslocado para a esquerda, com um ganho relativamente mais baixo. Este último deve-se 

ao facto de outras estruturas, nomeadamente os filtros hairpin, radiarem, originando lóbulos 

em posições indesejadas e deformando o lóbulo principal. A eficiência simulada foi de 72%. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6.28: Diagrama de radiação polar para 20GHz - filtena reconfigurável com filtros 

hairpin e filtros rejeita-banda: (a) φ = 90⁰ e b) φ = 0⁰. 

Em relação aos diagramas polares da Figura 6.28, percebe-se que, para os resultados 

simulados, o ponto de ganho máximo não se encontra muito deslocado da posição dos 0⁰, 

significando que está próximo da zona frontal da antena. Para o plano φ=90⁰ verificou-se 

o ganho máximo de 5.62dBi, valor muito próximo dos 5.79dBi do diagrama 3D. De referir 

ainda que o aparecimento de um lóbulo secundário é bem visível neste plano. O diagrama 

obtido na câmara apresenta um comportamento semelhante ao esperado teoricamente. 

Contudo, verifica-se que este é muito irregular. No que diz respeito ao plano φ=0⁰, os 

resultados apresentam algumas semelhanças, embora o lóbulo principal medido esteja 

deslocado do lóbulo principal simulado. Porém, foi neste plano que se obteve o ganho 

máximo na prática, com 4.01dBi. Este valor é baixo para uma antena pacth, mas, face às 

condições disponíveis em laboratório, é um valor bastante aceitável.  

Com esta técnica foi possível obter uma filtena reconfigurável com uma larga 

largura de banda para ambas as frequências. Os diagramas de radiação são bons, já que para 

29GHz o ganho é elevado e para 20GHz está posicionado na zona frontal da antena.  
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Após a análise das três filtenas apresentadas nos pontos 5.3, 6.3 e 6.4, demonstra-se 

na Tabela 6.1 uma análise geral que contém os resultados obtidos com cada uma.  

 

Tabela 6.1: Comparação dos resultados obtidos com as três filtenas reconfiguráveis. 

 

Analisando os resultados para as três filtenas, concluiu-se que todas apresentam um 

comportamento adequado para as frequências desejadas. No entanto, possuem 

características diferentes. Observando a Tabela 6.1, verifica-se que, quando se pretender 

operar numa banda de frequências maior, deve-se utilizar a antena constituída por filtros 

hairpin e filtros rejeita-banda. Por outro lado, para transmitir mais potência para 29GHz, 

deve recorrer-se à antena com filtro hairpin e alimentada por acoplamento. Para transmitir 

mais potência a 20GHz, a antena com filtros de acoplamento com linhas paralelas é a melhor 

opção. Desta forma, de acordo com as exigências pretendidas, deve-se escolher a antena que 

melhor se adapte e que apresente melhor performance para a aplicação em causa. 
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Capítulo 7 

7 Conclusões e Trabalho Futuro 

7.1 Conclusão 

O objetivo desta dissertação foi o desenvolvimento de antenas reconfiguráveis com 

a capacidade de operar a 20 e 29GHz, para serem integradas em dispositivos móveis. Estes 

devem comunicar com constelações de satélites posicionadas na LEO, que irão fornecer a 

todo o planeta internet de alta velocidade, reduzindo a latência e delay nas comunicações, 

garantindo que toda a população está sincronizada através de uma rede global. Para 

garantir a troca de informação, vai ser utilizada a banda Ka, sendo a menor frequência 

utilizada para downlink e a maior para uplink. Desta forma, tenciona-se projetar antenas de 

dimensões reduzidas capazes de cumprir as especificações pedidas. Estas vão ser essenciais 

no mundo das telecomunicações, já que se pretende num futuro próximo, que a rede 5G e 

serviços IoT, juntamente com constelações de satélites forneçam serviços de alta velocidade 

aos consumidores.   

O desenvolvimento do projeto iniciou-se com o estudo de antenas patches, já que 

estas permitem atingir os objetivos a um baixo custo. Projetou-se uma antena microstrip 

patch reconfigurável em duas frequências no CST, para ser utilizada em aplicações Wi-Fi 

(2.4 e 5GHz). Para garantir a comutação de frequência recorreu-se a pedaços de metal que 

simulavam o comportamento de um díodo PIN. Em relação a esta primeira antena, validou-

se o método utilizado para atingir a reconfiguração, pois a antena tinha a capacidade de 

operar a duas frequências distintas com bons diagramas de radiação (diretivos). Este 

método seria usado mais tarde para adaptar as restantes antenas desenvolvidas, que operam 

a frequências mais elevadas. Foi ainda possível adquirir conhecimento sofre o simulador 

eletromagnético CST, que foi usado ao longo do desenvolvimento de todo o trabalho.  

Posteriormente, produziu-se uma nova antena apta para ressoar a três frequências 

distintas: 9, 12.5 e 16GHz. Para esta não foi encontrada qualquer aplicação, já que apenas 

se pretendia estudar um novo processo de adaptação da antena, o qual poderia ser usado 
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futuramente, caso a antena tivesse uma boa relação custo/beneficio. Este processo 

implicava o uso de um número elevado de díodos PIN na rede de alimentação da antena, os 

quais apresentam um custo significativo no mercado. Além disso, os resultados obtidos não 

foram os esperados, já que para 9 e 12.5GHz surgiam outras frequências de ressonância 

indesejadas. As larguras de banda simuladas e medidas foram também bastante reduzidas. 

Sendo assim, descartou-se esta técnica e estudaram-se outras que permitissem obter 

melhores resultados a um custo menos elevado.  

De seguida, procurou implementar-se a primeira filtena que operasse a 20 e 29GHz, 

pois estas são as frequências de interesse que permitem a troca de informação com as 

constelações de satélites na LEO. Para ultrapassar o elevado custo da estrutura projetada 

anteriormente, procurou-se uma técnica que permitisse reduzir o número de díodos PIN 

usados e as interferências causadas por frequências indesejadas. Com isto, recorreu-se ao 

uso de filtros que transferem energia entre as suas linhas microstrip, dispostas 

paralelamente. Inicialmente, garantiu-se que o elemento radiante estava operacional para 

operar a duas frequências. Neste, estavam integrados os circuitos de polarização, que foram 

projetados de modo a que não tivessem influência significativa nas características da antena. 

Uma contínua otimização da estrutura, permitiram encontrar dois filtros passa-banda para 

as frequências de interesse, que provocavam pouca atenuação no sinal na banda passante. 

Assim, a estrutura radiava para 20 e 29GHz e funcionava como previsto, tendo-se 

desenvolvido a primeira filtena operacional às frequências pretendidas. De todas as 

estruturas desenvolvidas, para a frequência de 29GHz, em geral, esta foi a que apresentou 

maior largura de banda, tanto em simulação (1.8GHz) como na prática (1.1GHz). Em 

termos de ganho, tanto para 20GHz como para 29GHz, registou os maiores valores 

medidos na câmara, com 8.12dBi para 20GHz e 7dBi para 29GHz. No entanto, em 

simulação obteve-se o diagrama de radiação mais irregular (para 29GHz), apresentando 

vários lóbulos secundários e com o lóbulo principal deslocado da zona frontal da antena.  

Em simultâneo com a estrutura anterior, foram estudas novas técnicas que 

pudessem ser aplicadas para o desenvolvimento de novas antenas. Esperava-se assim ter 

outras antenas com maior largura de banda e melhores diagramas de radiação. Perante isto, 

optou-se por projetar uma nova filtena com filtros do tipo hairpin, que transferia energia 

para o elemento radiante através de acoplamento. Teoricamente, estes filtros poderiam 

alcançar maior largura de banda que os usados anteriormente. Contudo, neste caso, tanto 

em simulação como na prática não se verificou isto, já que, para ambas as frequências, se 
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obtiveram os piores resultados relativamente às restantes filtenas. Contudo, em simulação 

para 29GHz, obteve-se o melhor diagrama de radiação, sendo diretivo e com uma forma 

regular na parte frontal do elemento radiante. Este alcançou o maior ganho simulado, com 

9.17dBi. Também, para 20GHz se obteve um diagrama diretivo, no entanto deslocado da 

parte central da estrutura.  

Por fim, com o objetivo de tentar obter uma filtena com as melhores características 

possíveis, foi ainda desenvolvida uma outra estrutura capaz de operar a 20 e 29GHz. Esta 

é composta por dois filtros hairpin e dois filtros rejeita-banda. Tanto para 20GHz como 

para 29GHz atingiram-se boas larguras de banda. No entanto, para 20GHz registaram-se 

os valores mais altos comparativamente com todas as estruturas desenvolvidas. Assim, para 

29GHz, registou-se uma largura de banda de 1.58GHz (simulado) e 1.1GHz (medido). Para 

20GHz, 1.62GHz em simulação e 2.55GHz no VNA. Por outro lado, na prática para ambas 

as frequências se registaram os valores mais baixo de ganho, com 4.61dBi (29GHz) e 

4.01dBi (20GHz). Em termos de diagramas de radiação, para 29GHz observou-se, em 

simulação, um lóbulo principal diretivo deslocado do ponto central do elemento radiante. 

Contudo, para 20GHz registou-se o lóbulo principal diretivo na zona central da antena, e 

uns lóbulos secundários que surgem devido à radiação que os filtros emitem.  

Concluindo esta dissertação, verificou-se que, em geral, os diagramas polares 

simulados e medidos apresentam bastantes semelhanças. Tendo em conta as condições das 

medições, podem considerar-se que são bastante aceitáveis. Relativamente ao coeficiente de 

reflexão, registam-se sempre ligeiros desvios. Como as antenas têm dimensões muito 

reduzidas, a sua produção é um desafio, visto que a máquina nem sempre consegue atingir 

a precisão necessária. Contudo, de uma maneira geral, pode afirmar-se que se cumpriram 

os objetivos pretendidos, já que se desenvolveram três filtenas reconfiguráveis para duas 

frequências. Devido às suas pequenas dimensões, podem facilmente ser integradas em 

dispositivos móveis, para serem utilizadas em serviços IoT.  
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7.2 Trabalho Futuro 

Para aperfeiçoar o trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação, propõem-se as 

seguintes sugestões: 

• Medir os diagramas de radiação numa câmara anecóica adequada, de forma 

a validar o comportamento de todos os diagramas e ganhos; 

 

• Desenvolver novas antenas aplicando estes métodos para outras frequências. 

A possibilidade de obter estruturas operando a frequências elevadas é 

essencial, visto que o número de aplicações no mundo das Telecomunicações 

tem tendência a aumentar;   

 

• Procurar diminuir o comprimento de algumas linhas microstrip, que emitiam 

radiação indesejada, tentando reduzir o número de lóbulos secundários;  

 

• Tentar melhorar os diagramas de radiação da maioria das antenas, assim 

como aumentar a largura de banda; 

 

• Isolar a rede de alimentação das filtennas, de modo a que as patches fiquem 

isoladas no plano superior do substrato, com o objetivo de melhorar os 

diagramas de radiação.  
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