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RESUMO 

 O sistema de recepção da TV digital apresenta diversas mudanças tecnológicas na sua 

arquitetura. Uma das mudanças, é a alteração da faixa de transmissão do VHF para o UHF. Esse 

fato impõe uma alteração no desenho, tamanho e características radio elétricas da antena no 

lado do receptor. Dentre as características desejadas de uma antena que opere nessa faixa de 

frequências está a ominidirecionalidade, ganho, diretividade e largura de banda elevada para 

cobrir toda a faixa necessária, aliado a um baixo custo e facilidade de construção. Esta pesquisa 

apresenta uma nova proposta de antena, composta por um monopolo planar como elemento 

irradiador, e suportado por uma estrutura em formato de tronco de cone unida a um elemento 

cilíndrico em forma de luva para promover aumento e controle da largura de banda necessários 

para cobrir toda a faixa do UHF, inclusive as bandas GSM850, e GSM900. A antena proposta 

foi projetada com simulador de campo eletromagnético de onda completa. Um protótipo foi 

simulado e construído e os resultados experimentais demonstraram que a antena pode cobrir a 

faixa de 469,6 MHz a 1387,4 MHz, com uma taxa de onda estacionária inferior a 2. O 

desempenho da antena proposta foi comparada com outras monopolos em relação ao nível de 

potência recebido. Um receptor de TV digital foi utilizado para verificar o desempenho do 

sistema em um ambiente fechado e urbano. 

Palavras chave: Antena cônica com luva. Banda larga. UHF. Monopolo planar. Filtro notch. 

  



 

ABSTRACT 

 

 The digital television reception system has a number of possible technological changes 

in its architecture. One of the changes is the transition from the VHF broadcast band to UHF. 

This fact requires a change in design, size and electrical characteristics of the radio receiver 

antenna side. Among the desirable characteristics of an antenna operating in this frequency 

band are: omnidirectionality, gain, directivity and wideband required to cover the entire range, 

combined with low cost and easy construction. This work proposes a new antenna, formed by 

a planar monopole acting as irradiator element and supported by a conical structure attached to 

a cylindrical shaped element with sleeve format that promotes an increase and control of the 

bandwidth required to cover the entire UHF band, including GSM850 and GSM900 bands. The 

design of the proposed antenna was performed with a full wave electromagnetic field simulator. 

A prototype was built and simulated and experimental results showed that the proposed antenna 

could cover the range of 469.6 MHz to 1387.4 MHz, with a steady-state wave ratio of less than 

2. The performance of the proposed antenna was compared with other monopole antennas in 

relation to the received power level. A digital TV receiver was used to verify system 

performance in a closed and urban environment. 

Key words: Conical antenna with cylindrical sleeve. UHF. Planar monopole. Notch filter. 

 

 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

  

FIGURA 1. LINK DE COMUNICAÇÃO: (A) ANTENA TRANSMISSORA, EMITINDO UMA ONDA 

ESFÉRICA; (B) ANTENA RECEPTORA, RECEBENDO UMA ONDA PLANA (RECEPTOR E 

TRANSMISSOR MUITO DISTANTES). ...................................................................................... 6 

FIGURA 2. CAMPO PRÓXIMO (NEAR FIELD) E CAMPO DISTANTE (FAR FIELD) DE UMA ANTENA. ... 11 

FIGURA 3. ANTENA UTILIZADA PELA RCA PARA SINAIS DE TV NOS ESTADOS UNIDOS: (A) 

SEÇÃO TRANSVERSAL DA ANTENA LINDENBLAD (1941); (B) CONJUNTO SINTONIZADOR DE 

LINDENBLAD PARA TRANSMISSÃO TELEVISIVA (1941). ..................................................... 17 

FIGURA 4. DIPOLO DOBRADO. .................................................................................................... 18 

FIGURA 5. ANTENA MARCONI. .................................................................................................. 18 

FIGURA 6. MONOPOLOS PLANARES: (A) QUADRADO,(B) VERTICAL(W),(C) HORIZONTAL(W). .. 20 

FIGURA 7. MONOPOLOS PLANARES: (A) TRIANGULAR ALIMENTADA NO CENTRO, (B) 

TRIANGULAR ALIMENTADA NO VÉRTICE, (C) HEXAGONAL ALIMENTADO NO MEIO DE UM 

DOS LADOS, (D) HEXAGONAL ALIMENTADO NO MEIO DE UM DOS VÉRTICES. ...................... 20 

FIGURA 8. ANTENA BICÔNICA INFINITA. .................................................................................... 21 

FIGURA 9. ANTENA BICÔNICA FINITA. ....................................................................................... 22 

FIGURA 10. AS PRIMEIRAS QUATRO ITERAÇÕES DO FLOCO DE NEVE DE KOCH. .......................... 23 

FIGURA 11. AS PRIMEIRAS QUATRO ITERAÇÕES DO FLOCO DA CURVA DE HILBERT. .................. 23 

FIGURA 12. ESTRUTURA ORIGINAL. .......................................................................................... 25 

FIGURA 13. PRIMEIRA ITERAÇÃO. .............................................................................................. 25 

FIGURA 14. SEGUNDA ITERAÇÃO. .............................................................................................. 25 

FIGURA 15. PERDA DE RETORNO COM DIFERENTES POSIÇÕES DE PLANO TERRA PARA DIFERENTES 

VALORES DE W E H NA FAIXA DE OPERAÇÃO DA ANTENA. ................................................. 26 

FIGURA 16. MONOPOLO MODIFICADO: (A) VISÃO LATERAL (B) VISÃO DE TOPO. ........................ 27 

FIGURA 17. PERDA DE RETORNO (S11) NAS CONDIÇÕES: H1 = 8,5 MM, R1 = 1.5MM, D = 0,5 MM, 

A=0.65 MM. ........................................................................................................................ 28 

FIGURA 18. GEOMETRIA COM ANÉIS PARASITAS. DIMENSÕES: MONO = 12,5MM, H1 = H2 = H3 = 

2,5MM, R1 = 1,5 MM, R2 = 2,1 MM, R3 = 3 MM SOBRE UM PLANO TERRA DE 80 MM X 80 MM.

 .......................................................................................................................................... 28 

FIGURA 19. PERDA DE RETORNO (S11) COM ANÉIS PARASITAS DE RAIOS DOS ANÉIS GRADUAIS.. 29 

FIGURA 20. ANTENA ASSIMÉTRICA FORMA T E L....................................................................... 29 



 

FIGURA 21. TAXA DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR) PARA W1 = 5,1;W2 = 1;W3 = 1; W4 = 

5,3;W5 = 42; W6 = 41,7; H1 = 1; H2 = 8,1; H3 = 1; H4 = 6,1; H5 = 5; H6 = 31,2; H7 = 12 

(MM). ................................................................................................................................. 30 

FIGURA 22. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS E DIMENSIONAIS DO SPLIT PARA CASAMENTO DE 

IMPEDÂNCIA. ..................................................................................................................... 31 

FIGURA 23. ARRANJO DO SPLIT PARA CASAMENTO DE IMPEDÂNCIA DE UMA ANTENA DE 

ELEVADA LARGURA DE BANDA DENOMINADA GRAVATA BORBOLETA. .............................. 31 

FIGURA 24. PERDA DE RETORNO DA ANTENA PROPOSTA. ........................................................... 32 

FIGURA 25. PERDA DE RETORNO (S11) DA ANTENA FILAMENTAR PARA 1ª E 2ª RESSONÂNCIAS, 

PLANO TERRA 100 MM. ....................................................................................................... 36 

FIGURA 26. EFEITO DO TAMANHO DO PLANO TERRA NA PERDA DE RETORNO (S11) PELA CARTA 

DE SMITH. VALOR DE L EM (MM). ...................................................................................... 37 

FIGURA 27.  EFEITO DO TAMANHO DO PLANO TERRA NA PERDA DE RETORNO (S11). VALOR DE L 

EM (MM). ............................................................................................................................ 37 

FIGURA 28. PERDA DE RETORNO  (S11): (A) LARGURA DE BANDA OBTIDA NA FAIXA DE 

INTERESSE BW = 0076471 GHZ; (B) FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA FR = 0,578 GHZ. ...... 38 

FIGURA 29. PERDA DE RETORNO (S11) – FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA CORRIGIDA FR = 0,612 

GHZ. ................................................................................................................................. 39 

FIGURA 30. PERDA DE RETORNO (S11) – LARGURA DE BANDA OBTIDA NA FAIXA DE INTERESSE 

(CORRIGIDA) BW = 0,10527 GHZ, FR = 0,612 GHZ . ......................................................... 40 

FIGURA 31. PERDA DE RETORNO (S11) NA CARTA DE SMITH – INFLUÊNCIA DO RAIO DO CILINDRO 

DA ANTENA MONOPOLO CILÍNDRICA. O TAMANHO DE 113 MM FOI FIXADO PARA QUE A 

FREQUÊNCIA CENTRAL FOSSE MANTIDA. ............................................................................ 41 

FIGURA 32. PERDA DE RETORNO (S11) – INFLUÊNCIA DO RAIO DO CILINDRO DA ANTENA 

MONOPOLO CILÍNDRICA. O TAMANHO DE 113 MM FOI FIXADO PARA QUE A FREQUÊNCIA 

CENTRAL FOSSE MANTIDA.................................................................................................. 42 

FIGURA 33. PERDA DE RETORNO (S11) - FREQUÊNCIA CENTRAL 0,604 GHZ DA MONOPOLO 

CILÍNDRICA. ....................................................................................................................... 43 

FIGURA 34. PERDA DE RETORNO (S11) - LARGURA DE FAIXA BW = 0,18418 GHZ DA MONOPOLO.

 .......................................................................................................................................... 43 

FIGURA 35. DIAGRAMA DE RADIAÇÃO POLAR DA MONOPOLO CILÍNDRICA. PLANO YZ (PHI = 

90º). ................................................................................................................................... 44 

FIGURA 36. DIAGRAMA DE RADIAÇÃO POLAR DA MONOPOLO CILÍNDRICA. PLANO XY (THETA = 

90º). ................................................................................................................................... 44 



 

FIGURA 37. DIAGRAMA DE RADIAÇÃO TRIDIMENSIONAL DA MONOPOLO CILÍNDRICA. ............... 45 

FIGURA 38. MONOPOLO PLANAR SOBRE UM PLANO TERRA E SEUS PARÂMETROS GEOMÉTRICOS.

 .......................................................................................................................................... 47 

FIGURA 39. MONOPOLO PLANAR EM FORMATO RETANGULAR PROPOSTO COM PLANO TERRA DE 

LADO 100 MM EM PERSPECTIVA. ........................................................................................ 48 

FIGURA 40. PERDA DE RETORNO (S11) NA CARTA DE SMITH – INFLUÊNCIA DO VALOR DE P (GAP) 

NA MONOPOLO PLANAR (MM). ............................................................................................ 49 

FIGURA 41. PERDA DE RETORNO (S11)– INFLUÊNCIA DO VALOR DO PARÂMETRO P (GAP) NA 

MONOPOLO PLANAR (MM). ................................................................................................. 49 

FIGURA 42. PERDA DE RETORNO (S11) NA CARTA DE SMITH. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO 

TAMANHO L DA MONOPOLO PLANAR NA PERDA DE RETORNO (MM). .................................. 50 

FIGURA 43. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO L DA MONOPOLO PLANAR NA PERDA DE 

RETORNO (MM). ................................................................................................................. 51 

FIGURA 44. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA LARGURA W DA MONOPOLO PLANAR NA PERDA DE 

RETORNO (MM). ................................................................................................................. 52 

FIGURA 45. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA LARGURA W NA PERDA DE RETORNO (MM), F1=0,418 

GHZ. ................................................................................................................................. 52 

FIGURA 46. INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO PLANO TERRA NA PERDA DE RETORNO DA ANTENA 

(MM). ................................................................................................................................. 53 

FIGURA 47. PERDA DE RETORNO (S11)- FREQUÊNCIA CENTRAL 0,575 GHZ DA MONOPOLO 

PLANAR. ............................................................................................................................ 54 

FIGURA 48. PERDA DE RETORNO (S11)- LARGURA DE FAIXA BW = 0,24076 GHZ DA MONOPOLO 

PLANAR. ............................................................................................................................ 54 

FIGURA 49. DIAGRAMA DE RADIAÇÃO POLAR DA MONOPOLO PLANAR. PLANO YZ (PHI = 90º). . 55 

FIGURA 50. DIAGRAMA DE RADIAÇÃO POLAR DA MONOPOLO PLANAR. PLANO XZ (PHI = 0º). .. 56 

FIGURA 51. DIAGRAMA DE RADIAÇÃO POLAR DA MONOPOLO PLANAR. PLANO XY (THETA = 90º).

 .......................................................................................................................................... 56 

FIGURA 52. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE DE IRRADIAÇÃO EM  FI = 0,5139 GHZ. ...................... 57 

FIGURA 53. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE DE IRRADIAÇÃO EM FC = 0,576 GHZ. ........................ 58 

FIGURA 54. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE DE IRRADIAÇÃO EM FS = 0, 7546 GHZ. ...................... 58 

FIGURA 55. ESTRUTURA CÔNICA FINITA COM MONOPOLO FILAMENTAR. ................................... 60 

FIGURA 56. COEFICIENTE DE ONDA ESTACIONÁRIA AO LONGO DA FREQUÊNCIA: (1) CONE 

ALIMENTADO COM UM ELEMENTO CILÍNDRICO; (2) CONE ALIMENTADO COM UM ELEMENTO 



 

CILÍNDRICO: DIÂMETRO DO DISCO=DIÂMETRO DO CONE DA BASE; (3) CONE ALIMENTADO 

COM UM ELEMENTO CÔNICO. ............................................................................................. 61 

FIGURA 57. VISÃO BIDIMENSIONAL DA ANTENA PROPOSTA. ...................................................... 61 

FIGURA 58. MONOPOLO ELEMENTAR COM LUVA “ESCRAVA”. SLEEVE = DIÂMETRO DA LUVA 

“ESCRAVA”; GROUND PLANE = PLANO TERRA; CO-AXIAL LINE = CABO COAXIAL. ................ 62 

FIGURA 59. MONOPOLO ELEMENTAR COM LUVA “ESCRAVA” E ALIMENTADOR ELEVADO DO 

PLANO TERRA. SLEEVE = DIÂMETRO DA LUVA “ESCRAVA”; COAXIAL FEED POINT = PONTO DE 

ALIMENTAÇÃO COAXIAL. ................................................................................................... 63 

FIGURA 60. MONOPOLO COM DUPLA LUVA SEPARADA POR DIELÉTRICO E CILINDRO DE 

DIÂMETRO D NO TOPO, PROPOSTO POR THOMAS ET AL. (2006). SLEEVE = DIÂMETRO DA 

LUVA “ESCRAVA”; OUTER CONDUCTOR = CONDUTOR EXTERNO; METALLIC SHORT = CURTO 

METÁLICO; CIRCULAR GROUND PLANE = PLANO TERRA CIRCULAR. ..................................... 63 

FIGURA 61.VISÃO EM PERFIL DA MONOPOLO CILÍNDRICA SEM LUVA COM ELEMENTO 

IRRADIADOR UM CILINDRO: (A) PLANO TERRA EM FORMATO DE DISCO (B) O DISCO 

DEGENERADO PARA UM CONE DE MESMO RAIO. ................................................................. 65 

FIGURA 62.PERDA DE RETORNO (S11), ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO RAIO DO 

ELEMENTO IRRADIADOR (MM). ........................................................................................... 65 

FIGURA 63. CARTA DE SMITH, ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO RAIO DO ELEMENTO IRRADIADOR 

(MM). ................................................................................................................................. 66 

FIGURA 64. PERDA DE RETORNO (S11), ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA ALTURA DA LUVA (MM) E 

MANTIDO FIXO O RAIO DA LUVA NO VALOR DE 40 MM........................................................ 67 

FIGURA 65. TAXA DE ONDA ESTACIONARIA (VSWR). ANÁLISE DO EFEITO DO TAMANHO DA 

LUVA NA DIMENSÃO DA ALTURA (HC) COM VARIAÇÃO DE 0 A 100 MM. O RAIO DA LUVA  É 

MANTIDO FIXO NO VALOR DE  40 MM. ................................................................................ 67 

FIGURA 66. TAXA DE ONDA ESTACIONÁRIA (VSWR). ANÁLISE DO EFEITO DO DIÂMETRO DA 

LUVA NA DIMENSÃO DA ALTURA COM VARIAÇÃO DE 20 A 60 MM. ..................................... 68 

FIGURA 67. PERDA DE RETORNO (S11), ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA LUVA COMO ELEMENTO 

PARASITA (MM). ................................................................................................................. 69 

FIGURA 68. VISÃO DA LUVA COMO ELEMENTO PARASITA NA MÁXIMA DIMENSÃO DE 

AFASTAMENTO DO CONE (20 MM) FOTO DA SIMULAÇÃO. ................................................... 70 

FIGURA 69. VISÃO EM CORTE DA LUVA COMO ELEMENTO PARASITA NA MÁXIMA DIMENSÃO DE 

AFASTAMENTO DO CONE (20 MM) FOTO DA SIMULAÇÃO. ................................................... 70 

FIGURA 70. PERDA DE RETORNO (S11) PARA AS DIMENSÕES FINAIS E AS TRÊS FREQUÊNCIAS DE 

RESSONÂNCIA FC1 = 0,512 GHZ; FC2 = 0,75784 GHZ; FC3 = 1,1998 GHZ. ............................ 71 



 

FIGURA 71. DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO NAS RESSONÂNCIAS: (A) FC1= 0,512 GHZ; (B) FC2 = 

0,75784 GHZ E (C) FC3= 1,1998 GHZ COM PHI = 90º. ........................................................ 72 

FIGURA 72. DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO NAS RESSONÂNCIAS: (A) FC1=0,512 GHZ; (B) 

FC2=0,75784 GHZ E (C) F C3= 1,1998 GHZ COM THETA = 90º. ............................................ 73 

FIGURA 73. DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO 3D NAS RESSONÂNCIAS: (A) FC1=0,512 GHZ; (B) 

FC2=0,75784 GHZ E (C) F C3= 1,1998 GHZ. ....................................................................... 74 

FIGURA 74. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE PARA IRRADIAÇÃO NAS RESSONÂNCIAS: (A) FC1=0,512 

GHZ; (B) FC2=0,75784 GHZ E (C) F C3= 1,1998 GHZ COM ESCALAS DE 0 A 1,5 A/M. ......... 75 

FIGURA 75. ANTENA PROPOSTA: (A) VISÃO EM PERSPECTIVA, (B) VISÃO DO FUNDO DA ANTENA E 

DETALHE DO CONECTOR N. ................................................................................................ 78 

FIGURA 76. INFLUÊNCIA DO VALOR DA ALTURA DA LUVA (HC) NA PERDA DE RETORNO DA 

ANTENA (MM). ................................................................................................................... 79 

FIGURA 77.INFLUÊNCIA DO VALOR DA ALTURA DA LUVA (HC) NA PERDA DE RETORNO DA 

ANTENA. VALORES NA FAIXA DE 0 A 80 MM. ...................................................................... 80 

FIGURA 78.INFLUÊNCIA DO VALOR DA ALTURA DA LUVA (HC) NA PERDA DE RETORNO DA 

ANTENA. VALORES NA FAIXA DE 40 A 80 MM. .................................................................... 80 

FIGURA 79. ANTENA PROPOSTA: (A) VISÃO FRONTAL CÔNICA SEM LUVA (CLÁSSICO); (B) VISÃO 

EM PERSPECTIVA COM LUVA. ............................................................................................. 81 

FIGURA 80. INFLUÊNCIA DO VALOR DA ALTURA DA LUVA (HC) NA PERDA DE RETORNO DA 

ANTENA. VALORES: HC = 0 (SEM LUVA), HC = 60 MM (VALOR ÓTIMO)............................. 81 

FIGURA 81. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA EM S11 DA MELHOR DISTÂNCIA DO ELEMENTO RADIADOR E 

O CONE NA FREQUÊNCIA INFERIOR (470 MHZ) E SUPERIOR ALCANÇADO (1400 MHZ). 

ESCOLHIDO              HCONECTOR = 6 MM. ........................................................................... 82 

FIGURA 82.INFLUÊNCIA DO VALOR DA DISTÂNCIA DO ELEMENTO RADIADOR ATÉ O CONECTOR N, 

VARIÁVEL DE SIMULAÇÃO HCONETOR. .............................................................................. 83 

FIGURA 83. INFLUÊNCIA DO VALOR DA DISTÂNCIA DO ELEMENTO RADIADOR ATÉ O CONECTOR 

N, PELA VARIÁVEL HCONECTOR. ....................................................................................... 84 

FIGURA 84. ESTRUTURA PROPOSTA EM CORTE COM DETALHE NO PERFIL DO CONECTOR N. 

DIMENSÕES FINAIS: W = 25 MM, L = 120 MM,HC = 60 MM, HS = 90 MM, H = 6 MM, RI = 18 

MM, RC = 40 MM E RT = 70 MM. ........................................................................................ 85 

FIGURA 85. PERDA DE RETORNO FINAL DA ANTENA PROPOSTA COM DIMENSÕES FINAIS: W = 25 

MM, L = 120 MM, HC = 60 MM, HS = 90 MM, H = 6 MM, RI = 18 MM, RC = 40 MM E RT = 70 

MM. .................................................................................................................................... 85 



 

FIGURA 86. PERDA DE RETORNO FINAL DA ANTENA PROPOSTA COM DIMENSÕES FINAIS: W = 25 

MM, L = 120 MM, HC = 60 MM, HS = 90MM, H = 6 MM, RI = 18 MM, RC = 40 MM E RT = 70 

MM, COM SUAS LARGURA DE BANDA BW = 0,93828 GHZ E FREQUÊNCIAS DE 

RESSONÂNCIA: FC1 = 0,5499 GHZ; FC2 = 0,9278 GHZ; FC3 = 1,2776 GHZ. ........................... 86 

FIGURA 87. DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO NAS RESSONÂNCIAS: (A) FC1 = 0,5499 GHZ; (B) FC2= 

0,93828 GHZ E (C) FC3 = 1,2776 GHZ COM PHI = 90º......................................................... 88 

FIGURA 88. DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO NAS RESSONÂNCIAS: (A) FC1 = 0,5499 GHZ; (B) FC2= 

0,93828 GHZ E (C) FC3 = 1,2776 GHZ COM THETA = 90º. ................................................... 89 

FIGURA 89. DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO 3D NAS RESSONÂNCIAS : (A) FC1 = 0,5499 GHZ; (B) 

FC2=0,93828 GHZ E (C) FC3 = 1,2776 GHZ. ....................................................................... 90 

FIGURA 90. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE DE IRRADIAÇÃO NAS RESSONÂNCIAS: (A) FC1 = 0,5499 

GHZ; (B) FC2= 0,93828 GHZ E (C) FC3 = 1,2776 GHZ COM ESCALAS DE 0 A 1,5 A/M. ........ 91 

FIGURA 91. PERDA DE RETORNO S11. INFLUÊNCIA DO FATOR K CONFORME TABELA 5 

(DIMENSÕES EM MM). ......................................................................................................... 94 

FIGURA 92. PERDA DE RETORNO S11. INFLUÊNCIA DO FATOR K CONFORME TABELA 6 

(DIMENSÕES EM MM). ......................................................................................................... 95 

FIGURA 93. PERDA DE RETORNO S11. ÁREA FRACTAL, VALORES CORRESPONDENTES À TABELA 7.

 .......................................................................................................................................... 96 

FIGURA 94. VISÃO EM CORTE DAS ANTENAS QUASI–FRACTAIS: (A) DECRESCENTE (B) CRESCENTE.

 .......................................................................................................................................... 97 

FIGURA 95. ANTENA PROPOSTA POR LI ET AL. (2013). GROUND PLANE = PLANO TERRA; 

RADIATION PATCH=CAMINHO DE RADIAÇÃO. ...................................................................... 98 

FIGURA 96. GEOMETRIA DA ANTENA COM CONTROLE DE BANDA (NOTCH) PROPOSTO POR LEE ET 

AL. (2005). FEEDING POINT=PONTO DE ALIMENTAÇÃO; GROUND PLANE=PLANO TERRA; 

SMA CONECTOR=CONECTOR SMA; VIA HOLE=ABERTURA DE ACESSO. .............................. 99 

FIGURA 97. VARIAÇÕES DE FENDAS QUE SERÃO AVALIADAS NO ELEMENTO IRRADIADOR: (A) 

CONFORMAÇÕES TESTADAS (B) CAMINHO ELÉTRICO DAS FENDAS. .................................. 100 

FIGURA 98. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS QUE FORAM SIMULADOS. A FENDA “L” APRESENTADA 

TEM A MESMA VARIÁVEL NREF NO SEU FORMATO EM “U”, NÃO APRESENTADO AQUI. ... 101 

FIGURA 99. ANTENA COM FENDA EM “U” PARA BAIXO, ESPESSURA DA FENDA 2 MM (VISTA EM 

CORTE). ........................................................................................................................... 102 

FIGURA 100. EFEITO DA ESPESSURA DA FENDA. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DE 0 A 2 MM. ...... 103 

FIGURA 101. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA FENDA (DIMENSÕES EM MM). ............................. 104 

FIGURA 102. CASO DE NREF = 0 MM (VISTA EM CORTE). ....................................................... 105 



 

FIGURA 103. INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA DA FENDA EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO INFERIOR 

DO ELEMENTO IRRADIADOR RETANGULAR. ...................................................................... 105 

FIGURA 104. PERDA DE RETORNO S11. FILTRAGEM NA FREQUÊNCIA DO LTE-700 NA 

CONFIGURAÇÃO U PARA BAIXO. ...................................................................................... 106 

FIGURA 105. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,70189 GHZ; (B) F3 = 

0,7466 GHZ; (C) F4 = 0,76712 GHZ COM ESCALAS DE CORRENTE DE 0 A 2,5 A/M. ........... 107 

FIGURA 106. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO PHI = 90º NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,70189 GHZ; (B) 

F3 = 0,7466 GHZ; (C) F4 = 0,76712 GHZ. ......................................................................... 108 

FIGURA 107. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO THETA = 90º NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,70189 GHZ; 

(B) F3 = 0,7466 GHZ; (C) F4 = 0,76712 GHZ. ................................................................... 109 

FIGURA 108. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO TRIDIMENSIONAL NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,70189 

GHZ; (B) F3 = 0,7466 GHZ; (C) F4 = 0,76712 GHZ. .......................................................... 110 

FIGURA 109. ANTENA COM FENDA EM U PARA CIMA ESPESSURA DA FENDA 2 MM (VISTA EM 

CORTE). ........................................................................................................................... 111 

FIGURA 110. EFEITO DA ESPESSURA DA FENDA. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DE 0 A 2 MM. ...... 112 

FIGURA 111. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA FENDA (DIMENSÕES EM MM). ............................. 113 

FIGURA 112. CASO NREF = 0 MM (VISTA EM CORTE). ............................................................ 114 

FIGURA 113. INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA DA FENDA EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO INFERIOR 

DO ELEMENTO IRRADIADOR RETANGULAR. ...................................................................... 114 

FIGURA 114. PERDA DE RETORNO S11. FILTRAGEM NA FREQUÊNCIA DO LTE-700 NA 

CONFIGURAÇÃO U PARA BAIXO. ...................................................................................... 115 

FIGURA 115. COMPARATIVO ENTRE FENDA EM U PARA CIMA E PARA BAIXO. .......................... 116 

FIGURA 116. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,66896 GHZ; (B) F3 = 

0,74957 GHZ; (C) F4 = 0,84881 GHZ COM ESCALAS DE CORRENTE DE 0 A 1,5 A/M. ......... 117 

FIGURA 117. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO PHI = 90º NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,66896 GHZ; (B) 

F3 = 0,74957 GHZ; (C) F4 = 0,84881 GHZ. ....................................................................... 118 

FIGURA 118. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO THETA = 90º NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,66896 GHZ; 

(B) F3 = 0,74957 GHZ; (C) F4 = 0,84881 GHZ. ................................................................. 119 

FIGURA 119. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO TRIDIMENSIONAL NAS FREQUÊNCIAS: (A) F2 = 0,66896 

GHZ; (B) F3 = 0,74957 GHZ; (C) F4 = 0,84881 GHZ. ........................................................ 120 

FIGURA 120. ANTENA COM FENDA EM L PARA BAIXO, ESPESSURA DA FENDA 2 MM (VISTA EM 

CORTE). ........................................................................................................................... 121 

FIGURA 121. EFEITO DA ESPESSURA DA FENDA. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DE 0 A 2 MM. ...... 122 

FIGURA 122. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA FENDA (DIMENSÕES EM MM). ............................. 123 



 

FIGURA 123. CASO DE NREF = 0 MM (VISTA EM CORTE). ....................................................... 124 

FIGURA 124. INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA DA FENDA EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO INFERIOR 

DO ELEMENTO IRRADIADOR RETANGULAR. ...................................................................... 124 

FIGURA 125. PERDA DE RETORNO S11. FILTRAGEM NA FREQUÊNCIA DO LTE-700 NA 

CONFIGURAÇÃO L INVERTIDO. ......................................................................................... 125 

FIGURA 126. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,69229 GHZ; F3 = 

0,74333GHZ E  F4 = 0,77876 GHZ COM ESCALA DE CORRENTE DE 0 A 1,5 A/M. ............... 126 

FIGURA 127. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO PHI = 90º NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,69229 GHZ; F3 = 

0,74333GHZ E  F4 = 0,77876 GHZ. ................................................................................... 127 

FIGURA 128. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO THETA = 90º NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,69229 GHZ; F3 = 

0,74333GHZ E  F4 = 0,77876 GHZ. ................................................................................... 128 

FIGURA 129. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO TRIDIMENSIONAL NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,69229 GHZ; 

F3 = 0,74333GHZ E  F4 = 0,77876 GHZ. ........................................................................... 129 

FIGURA 130. ANTENA COM FENDA EM L PARA CIMA ESPESSURA DA FENDA 2 MM (VISTA EM 

CORTE). ........................................................................................................................... 130 

FIGURA 131. EFEITO DA ESPESSURA DA FENDA. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA VARIANDO DE 0 A 2 

MM. .................................................................................................................................. 131 

FIGURA 132. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA FENDA (DIMENSÕES EM MM). ............................. 132 

FIGURA 133. CASO DE NREF = 0 MM. ..................................................................................... 133 

FIGURA 134. INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA DA FENDA EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO INFERIOR 

DO ELEMENTO IRRADIADOR RETANGULAR. ...................................................................... 133 

FIGURA 135. PERDA DE RETORNO S11. REJEIÇÃO NA FREQUÊNCIA DO LTE-700 NA 

CONFIGURAÇÃO L PARA CIMA. ........................................................................................ 134 

FIGURA 136. COMPARATIVO ENTRE FENDA EM L PARA CIMA E PARA BAIXO. .......................... 135 

FIGURA 137. DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,52107 GHZ, F3 = 0,7805 

GHZ,      F4 = 0,95154GHZ COM ESCALAS DE 0 A 1,5 A/M. ............................................... 137 

FIGURA 138. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO THETA = 90º NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,52107 GHZ, F3 = 

0,7805 GHZ, F4 = 0,95154GHZ. ...................................................................................... 138 

FIGURA 139. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO PHI = 90º NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,52107 GHZ, F3 = 

0,7805 GHZ, F4 = 0,95154GHZ. ...................................................................................... 139 

FIGURA 140. PADRÃO DE IRRADIAÇÃO TRIDIMENSIONAL NAS FREQUÊNCIAS: F2 = 0,52107 GHZ, 

F3 = 0,7805 GHZ, F4 = 0,95154GHZ. ............................................................................... 140 

FIGURA 141. ANTENA PROPOSTA: (A) VISÃO FRONTAL, (B) VISÃO EM PERSPECTIVA. ............... 142 



 

FIGURA 142. CONECTOR N UTILIZADO NO PROTÓTIPO DA ANTENA. MODELO SPECTRA RGC-

213. ................................................................................................................................. 143 

FIGURA 143.SISTEMA DE MEDIÇÃO: (A) ANALISADOR DE REDE VETORIAL AGILENT,  KIT DE 

CALIBRAÇÃO E A ANTENA PROPOSTA; (B) PLANO TERRA E MONOPOLO RADIADOR PLANAR.

 ........................................................................................................................................ 143 

FIGURA 144.VALORES DE PERDA DE RETORNO MEDIDOS E SIMULADOS (CST-MWS) - PERDA DE 

RETORNO DO MONOPOLO PLANAR. ................................................................................... 144 

FIGURA 145.PERDA DE RETORNO S11,MEDIDA E SIMULADA . ................................................... 144 

FIGURA 146. ANTENA PROPOSTA (A) VSWR POR SIMULAÇÃO (CST-MWS) DO MODELO (B) 

MEDIÇÃO DO VSWR ENTRE 400 MHZ  E 1650 MHZ . ..................................................... 145 

FIGURA 147. DETALHE DO ELEMENTO IRRADIADOR EM L E EM U. FENDAS DE 2MM. IRRADIADOR 

50 MM X120 MM. FONTE: AUTOR. ................................................................................... 145 

FIGURA 148. DETALHE DO ELEMENTO IRRADIADOR EM L E EM U. FENDAS DE 5 MM. 

IRRADIADOR 50 MMX120 MM. FONTE: AUTOR. ............................................................... 146 

FIGURA 149. DETALHE DO ELEMENTO IRRADIADOR PLANAR E EM L E EM U. FENDAS DE 2 E 5  

MM, IRRADIADOR 50 MMX120 MM . FONTE: AUTOR. ....................................................... 146 

FIGURA 150. VISÃO DO CONJUNTO: ESTRUTURA CÔNICA COM LUVA, ELEMENTOS IRRADIADORES 

COM E SEM FENDAS. FONTE: AUTOR. ............................................................................... 146 

FIGURA 151.  ELEMENTOS IRRADIADORES: SEM FENDA, EM L E EM U.  COMPRIMENTO MAIOR DA 

FENDA 80MM, DEMAIS PARÂMETROS SEGUEM VALORES OBTIDO POR SIMULAÇÃO.  FONTE: 

AUTOR. ............................................................................................................................ 147 

FIGURA 152.ELEMENTOS IRRADIADORES E ESTRUTURA CÔNICA COM LUVA. VISÃO EM DETALHE.

 ........................................................................................................................................ 147 

FIGURA 153. ANTENA PROPOSTA, COM FILTRO NOTCH EM L INVERTIDO. FONTE: AUTOR. ....... 147 

FIGURA 154. PERDA DE RETORNO S11. ANTENA EM L INVERTIDO. ........................................... 148 

FIGURA 155. MEDIDAS INTERNAS: (A) MONOPOLO PLANAR NO PLANO TERRA; (B) ANTENA 

PROPOSTA. ....................................................................................................................... 150 

FIGURA 156. CONJUNTO DE ANTENAS USADAS PARA MEDIR O DESEMPENHO DA ANTENA 

PROPOSTA: (A) MONOPOLOS CILÍNDRICOS (PLANO DE TERRA CIRCULAR); (B) PROPOSTAS DE 

ANTENA E CILÍNDRICAS MONOPOLOS; (C) ANTENA PROPOSTA E PLANO DE TERRA PARA 

PLANAR MONOPOLO. ........................................................................................................ 150 

FIGURA 157. NÍVEL DE SINAL RECEBIDO PELA ANTENA PROPOSTA E A ANTENA PLANAR ......... 153 

FIGURA 158. NÍVEL DE SINAL RECEBIDO POR CADA ANTENA CONFORME A TABELA 11 (NÍVEL 

MÍNIMO DE REFERÊNCIA -77 DBM)................................................................................... 154 



 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1. COMPORTAMENTO DEVIDO A INSERÇÃO DE ELEMENTO PARASITA DIELÉTRICO. ....... 27 

TABELA 2. COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ESTRUTURAS CLÁSSICAS (FREQUÊNCIAS EM 

GHZ). ................................................................................................................................ 59 

TABELA 3. TABELA COMPARATIVA DE DESEMPENHO DAS ESTRUTURAS CLÁSSICAS E A ANTENA 

PROPOSTA (FREQUÊNCIAS EM GHZ). .................................................................................. 76 

TABELA 4. COMPARATIVO DE DESEMPENHO DAS ESTRUTURAS CLÁSSICAS E AS ANTENAS 

PROPOSTAS (FREQUÊNCIAS EM GHZ). ................................................................................ 92 

TABELA 5. SIMULAÇÕES PARA FATORES K QUASI- FRACTAIS (MM) EM ORDEM DECRESCENTE, ... 94 

TABELA 6. SIMULAÇÕES PARA FATORES K QUASI- FRACTAIS (MM) EM ORDEM CRESCENTE, ...... 95 

TABELA 7. SIMULAÇÕES PARA FATORES K QUASI- FRACTAIS (MM) PARA ÁREA FRACTAL DO 

ELEMENTO IRRADIADOR. ................................................................................................... 96 

TABELA 8. COMPARATIVO EM TERMOS DE LARGURA DE BANDA DE REJEIÇÃO DO TIPO DE 

GEOMETRIA DA FENDA. .................................................................................................... 136 

TABELA 9.  DIMENSÕES DAS ANTENAS MONOPOLO QUARTO DE ONDA UTILIZADAS NOS TESTES.

 ........................................................................................................................................ 149 

TABELA 10.  LARGURA DE BANDA PARA VSWR<2 PARA CADA ANTENA. ............................... 151 

TABELA 11.  NÍVEL DE POTÊNCIA RECEBIDA POR CADA ANTENA AO LONGO DA BANDA UHF. . 152 

TABELA 12.  NÚMERO DE CANAIS COM RECEPÇÃO PERFEITA POR CADA ANTENA DO TOTAL DE 22 

ESTAÇÕES (MEDIÇÕES INTERNAS). ................................................................................... 152 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

BW   Largura de banda (Band width) 

CPW Coplanar waveguide  

D Diretividade  

DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial 

E Vetor campo elétrico (V/m) 

FBW Fração de largura de banda  

fc Frequência central (Hz) 

fi Frequência inferior (Hz) 

fr Frequência de ressonância (Hz) 

fs Frequência superior (Hz) 

G Ganho da antena  

H Vetor campo magnético (A/m) 

HPBW Largura de banda de meia potência (Half-Power Beam Width ) 

I Corrente elétrica (A)  

ISDB-T  Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial 

J Vetor densidade de corrente elétrica (A/m2) 

P Potência elétrica (W)  

P  Vetor de Poynting (W/m2) 

S11 Perda de Retorno  

SBTVD-T Sistema brasileiro de televisão digital terrestre 

SMD  dispositivos de montagem em superfície (Surface Mounting Devices) 

SWR Taxa de onda estacionária (Voltage Standing Wave Ratio ) 

TOE Taxa de onda estacionária  

UHF Frequência ultra alta (Ultra High Frequency) 

µ Permeabilidade magnética de um meio (H/m).  

ε  Permissividade dielétrica ( F/m) 

η  Impedância do meio ( Ω )  ou também utilizado como medida de eficiência 

(adimensional)  

θ Ângulo em radianos  

θHP Ângulo de meia potência (rd) 

λ Comprimento de onda (m) 

λi Comprimento de onda inferior (m)  



 

ρ Densidade volumétrica de cargas (C/m3) 

ω Velocidade angular ou frequência angular ( rad/s)  

   



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 1 

1.1 OBJETIVO ....................................................................................................................... 2 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 3 

1.3 MOTIVAÇÃO .................................................................................................................. 3 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ................................................................................ 4 

2 TEORIA DAS ANTENAS ................................................................................................ 6 

2.1 PARÂMETROS IMPORTANTES DE UMA ANTENA ................................................ 8 

2.1.1 Campo distante (Far-Field) ou região de Fraunhofer .......................................... 9 

2.1.2 Campo próximo (Near-Field) ................................................................................ 10 

2.1.3 Padrão de radiação................................................................................................. 11 

2.1.4 Diretividade............................................................................................................. 11 

2.1.5  Ganho e eficiência de radiação ............................................................................. 12 

2.1.6  Perda de retorno (Return Loss) ............................................................................ 13 

2.1.7  Perda por Reflexão ................................................................................................ 13 

2.1.8 Coeficiente de reflexão de voltagem, taxa de onda estacionária (VSWR) ......... 13 

2.1.9 Largura de banda (BW) ......................................................................................... 13 

2.1.10 Banda Fracionária ou banda necessária (FBW) ............................................... 14 

2.1.11 Polarização ............................................................................................................ 14 

2.1.12 Ângulo de feixe de meia potência ou largura de feixe de meia potência 

(HPBW) ............................................................................................................................ 15 

2.1.13 Fator de Qualidade - Q ........................................................................................ 15 

2.2 TIPOS CLÁSSICOS DE ANTENAS E BREVE HISTÓRICO ..................................... 16 



 

2.2.1 Antena dipolo .......................................................................................................... 17 

2.2.2 Antena monopolo de quarto de onda ................................................................... 18 

2.2.3 Antenas monopolos planares. ................................................................................ 19 

2.2.4 Antena bicônica ...................................................................................................... 21 

2.2.5 Antena bicônica finita ............................................................................................ 21 

2.2.6 Antenas fractais ...................................................................................................... 22 

2.2.7 Técnicas utilizadas para o aumento da largura de banda de uma antena ........ 24 

2.3  ESCOLHA DA ANTENA ............................................................................................. 32 

3 PROJETO E SIMULAÇÕES DA ANTENA .................................................................... 34 

3.1 SIMULAÇÕES DAS ESTRUTURAS. .......................................................................... 35 

3.1.1 Estrutura monopolo filamentar de um quarto de onda ..................................... 35 

3.1.2 Estrutura monopolo cilíndrico quarto de onda ................................................... 41 

3.1.3 Estrutura monopolo planar ................................................................................... 45 

3.1.4 Estrutura cônica com luva cilíndrica mais monopolo cilíndrico ....................... 60 

3.1.5 Estrutura cônica com luva cilíndrica mais monopolo planar retangular ......... 77 

3.1.6 Estrutura cônica com luva cilíndrica mais monopolo planar retangular quasi-

fractal em 3ª iteração ....................................................................................................... 93 

3.1.7 Estrutura cônica com luva cilíndrica monopolo planar retangular com filtro 

notch.................................................................................................................................. 98 

4 CONCEPÇÃO FÍSICA E MEDIÇÕES DOS PROTÓTIPOS DAS ANTENAS ......... 142 

4.1 CONCEPÇÃO DA ANTENA MONOPOLO CÔNICA MODIFICADA ................... 142 

4.1.1 Caracterização da perda de retorno ........................................................................ 143 

4.2 ANTENA PROPOSTA COM FILTRO NOTCH E MEDIÇÕES DE PERDA DE 

RETORNO .......................................................................................................................... 145 

4.2.1 Caracterização da perda de retorno ........................................................................ 148 



 

5  MEDIDAS DE DESEMPENHO EM UM SISTEMA DE TV DIGITAL .................... 149 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 155 

6.1 TRABALHOS FUTUROS ........................................................................................... 156 

 

 REFERÊNCIAS ..................................................................................................................157 

 

APÊNDICE A........................................................................................................................161 

 

APÊNDICE  B.......................................................................................................................166 

 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

 

O período de transição entre a tecnologia analógica e a digital estabelece novos desafios 

na concepção dos equipamentos receptores. Aliado a esse fato, pesquisadores tem investigado 

diversas configurações de antenas para uma melhor recepção do sinal digital terrestre, de forma 

a aumentar a largura de banda. Isso impõe como tema de pesquisa a necessidade de projetos 

que criem antenas leves compactas e que cubram as faixas de frequências para ISDB-TB - 

Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial version B além de sistemas que estão 

presentes em outros países, como o sistema DTMB-Digital Terrestrial Multimidia Broadcast 

que opera em 470 MHz a 860 MHz na China.  

O projeto de antenas operando em VHF com largura de banda suficiente para cobrir a 

faixa UHF estabelece novos desafios para novas propostas de configurações de antenas, que 

sejam pequenas, de baixo custo e possuam largura de banda suficiente com ganho superior às 

estruturas monopolos filamentares, e se possível possam operar em ambiente indoor 

(PEROTONI et al., 2015). Conforme Saunders Filho et al. (2011) grande parte do esforço de 

desenvolvimento de antenas de banda larga, atualmente, está concentrado em aplicações UWB. 

Portanto, é de se esperar que as maiores inovações em antenas de banda larga estejam 

concentradas nesta faixa de frequência (SILVA; D’ASSUNÇÃO, 2010).  

  No SBTVD-T - Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, padrão este originado do 

sistema japonês ISDB-T, ocupando a faixa de frequências entre 473 MHz e 803 MHz, 

correspondendo aos canais entre #14 e #69 da faixa de UHF, a construção de antenas para 

recepção indoor com elevada largura de banda torna-se um desafio a ser superado (PEROTONI 

et al., 2015).  

 Para uma cobertura abrangente de toda a faixa de frequências para uma antena que 

consiga operar ao longo da faixa de SBTVD-T exige-se banda fracionária de 51,7%, uma 

especificação consideravelmente complexa, considerando que a banda necessária é aquela 

especificada como a faixa onde a taxa de onda estacionária é menor ou igual a 2. Em 
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contrapartida, a antena receptora poderá ser utilizada em ambientes indoor, estando sujeita a 

obstáculos tais como paredes, pessoas, multipercursos, proximidade com estruturas metálicas, 

etc. Dessa maneira o ambiente no qual a antena está inserida afeta intensamente a sua 

performance.  

 Estudos realizados indicaram que a antena mais adequada em termos construtivos e 

funcionais para este tipo e faixa de frequência e que se apresentou como candidata ideal foi a 

antena em formato filamentar. Entretanto, o resultado de simulações, análises preliminares e 

estudos teóricos demonstraram que a banda obtida dificilmente seria suficiente para uso no 

sistema ISDB-TB utilizando um simples fio (PEROTONI et al., 2015).  

 Outros estudos indicaram para os monopolos planares, que além da extensa banda de 

operação, possuem baixo custo e facilidade de construção. Na revisão da literatura com antenas 

em formato cônico, encontrou-se a possiblidade de ser obtida uma faixa de operação em banda 

larga da ordem de 10:1 (AGRAWALL et al., 1998; VALDERAS et al.,2011).  

 Da mesma maneira estudos adicionais apontaram para o acréscimo de estruturas 

parasitas à estrutura original para promover um aumento de banda extra e um melhor casamento 

de impedância da antena (KANG et al., 2007; SAUNDERS FILHO et al., 2011). O discone 

com cobertura de capa dielétrica e o monopolo de saia cônica, ambas implementações de antena 

para faixa VHF, são estruturas com elevada largura de banda (BALANIS, 2009; CHEN et al., 

2011).  

1.1 OBJETIVO 

Esta tese se propõe a apresentar uma nova configuração de estrutura de antena 

monopolo, de baixo custo, fácil construção que opere com largura de banda suficiente para 

cobrir a faixa de 473 MHz até 803 MHz do UHF, possibilitando a recepção do sinal de TV 

digital. Este trabalho de pesquisa é alicerçado em estruturas geométricas básicas já discutidas 

na literatura. Os modelos e as simulações analisam os efeitos das diversas configurações 

geométricas e seus impactos nas suas características radioelétricas, tais como: ganho, perda de 

retorno, largura de banda e demais parâmetros de uma antena. Os parâmetros são especificados 

e simulados de forma que seja possível obter a maior largura de banda possível do espectro 

UHF para uso no SBTVD-T, com controle da banda pelo perfil geométrico da antena. A 
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proposta desse trabalho é que essa antena opere na faixa de 473 MHz até 803 MHz que é a faixa 

de frequências situadas entre os canais #14 e #69 do UHF.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Para o projeto desta nova antena que atenda aos requisitos discutidos, esse trabalho se 

subdivide nos seguintes objetivos específicos: 

 Estudo das antenas denominadas banda larga nas frequências abaixo de 1GHz; 

 Estudo das estruturas clássicas bidimensionais (planares) e tridimensionais (superfícies 

cônicas) que promovam largura de banda necessária para uma faixa de frequências 

específica, e que estejam presentes na literatura; 

 Projetar, simular e construir uma nova proposta de antena partindo de uma estrutura 

irradiadora monopolo planar apoiada por uma saia em configuração de tronco de cone 

contendo uma estrutura cilíndrica como parte integrante da estrutura. Estas duas últimas 

estruturas terão a função de plano terra. Essa geometria busca desta forma, uma 

configuração ótima no critério largura de banda e ominidirecionalidade para que se 

possibilite cobrir toda a faixa de UHF. Para isso, foi utilizado o software de simulação 

eletromagnética tridimensional de campo completo, CST Microwave Studio© (CST 

MICROWAVE STUDIO TM, 2014). No CST foram utilizados dois tipos de solver, um 

no domínio do tempo (T-solver) e outro no domínio da frequência (frequency solver-F) 

como mecanismos de verificação de consistência do modelo proposto; 

 Construção do protótipo dessa nova antena; 

 Realização de medições das características dessa antena e avaliar os resultados obtidos; 

 Testar o desempenho desta antena no SBTVD-T comparando seu desempenho com 

outros tipos de monopolos.  

 

1.3 MOTIVAÇÃO 

Em dezembro de 2007, teve início no Brasil as transmissões no sistema digital 

(MOTOYAMA, 2010), e com a nova tecnologia e padronização, a substituição dos receptores 

analógicos torna-se necessário, uma vez que na nova tecnologia, o sistema ISDB-TB utiliza a 

banda UHF conforme ABNT NBR 15601 e ABNT NBR 15604. 
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Com o estabelecimento da tecnologia da TV digital, e as melhorias que esta tecnologia 

incorporou para a qualidade do sinal e garantia da recepção, tem sido crescente o interesse por 

parte da comunidade científica em investigar novas conformações geométricas para as antenas, 

com o objetivo de melhorar as características de recepção do sinal terrestre.  

 Com o início das transmissões terrestres do sinal de TV digital, a utilização de antenas 

sobre telhados apresenta uma migração em algumas localidades próximas aos grandes centros 

que possuem um sinal com relativa qualidade para a sua substituição e em seu lugar o uso de 

antenas internas (SANAD; HASSAN, 2012). Associado ao fato de que as comunicações 

wireless necessitam de novos tipos de antenas que suportem altas taxas de transmissão, 

pesquisas na área de antenas para dispositivos móveis que incluam também a capacidade da 

recepção de sinal de DTV-B (Digital Video Broadcasting Terrestrial) tem aumentado a 

necessidade da pesquisa por novas conformações de antenas que possam operar em multibanda 

(VALDERAS et al.,2011; ELSHEAKH; ABDAAH, 2014). Por este motivo a análise e projeto 

de antenas tem sido objeto de discussão em muitas dissertações e teses no meio científico e 

técnico (MOTOYAMA, 2010). 

 Na última década a disponibilidade e facilidade de hardware e software para simulação 

eletromagnética tem promovido grandes avanços no projeto, especificação e construção de 

antenas, uma vez que nem sempre uma solução analítica fechada pode ser encontrada. Por vezes 

o problema eletromagnético da configuração proposta torna-se intratável, ou mesmo 

impossível. Devido a esse fato, a disponibilidade de ferramentas pagas ou gratuitas tem 

favorecido sobremaneira o desenvolvimento de novos projetos na área de antenas, para as mais 

variadas faixas de operação.  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Após a explanação geral da tese, são apresentados os conteúdos presentes nos próximos 

capítulos. O Capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos sobre teoria das antenas. O capítulo 

inicia com uma pequena introdução histórica sobre antenas e trata sobre os parâmetros 

fundamentais que caracterizam uma antena e que são necessárias para a modelagem e 

prototipação da antena dessa pesquisa. 
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 No Capítulo 3 é apresentado a evolução do projeto da proposta da nova antena assim 

como os passos necessários na modificação da estrutura da antena monopolo λ/4 para as 

simulações e construção do protótipo.  

 No Capítulo 4, são descritos todos os passos de elaboração e confecção da antena 

proposta e também as dificuldades encontradas na sua elaboração, assim como as medições 

realizadas em laboratório e em campo. 

 No Capítulo 5 são apresentados os testes de desempenho da antena proposta em relação 

a outras antenas de referência em um sistema de TV digital.  

Por fim, o Capitulo 6 apresenta as conclusões e comentários finais. A finalização é feita 

apresentando-se melhorias e uma proposta para trabalhos futuros. 
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2 TEORIA DAS ANTENAS   

___________________________________________________________________________ 

 

 O objetivo principal deste trabalho é o projeto de uma antena que sirva para a recepção 

do sinal de TV digital, e que opere ao longo do extremo final de VHF e toda a faixa do UHF. 

Para o projeto desta antena, alguns parâmetros importantes que sempre devem ser considerados 

no projeto e desenho de uma antena encontram-se aqui descritos.  

 Pode-se dizer que a antena é um dispositivo ou estrutura que serve de interface entre o 

gerador e o espaço livre, ou seja as antenas transformam elétrons em fótons e vice e versa 

(KRAUS, 1997). A Figura 1 (a) e (b) mostram um link de comunicação. 

 

 

Figura 1. Link de comunicação: (a) Antena transmissora, emitindo uma onda esférica; (b) 

Antena receptora, recebendo uma onda plana (receptor e transmissor muito distantes). 

Fonte: Kraus (1997). 

 

 O princípio de funcionamento físico de uma antena está baseado no fato de que uma 

carga elétrica, submetida a um regime de excitação que provoque aceleração e desaceleração, 

produza emissão de irradiação eletromagnética.  

 As equações que governam a relação entre campo elétrico e magnético e suas fontes são 

descritas pelas Equações 1 a 4, que são as equações de Maxwell (BALANIS, 2009). 
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 ∇𝑥 �⃗�  =  −𝑗𝜔𝜇�⃗⃗�   (1) 

 ∇𝑥 �⃗⃗�  =  𝐽 + 𝑗𝜔𝜖�⃗�  (2) 

 ∇. �⃗�  =  
𝜌

𝜖
  (3) 

  ∇. �⃗⃗�  =  0 (4) 

 A partir destas equações, a Equação 5 relaciona o campo elétrico irradiado diretamente 

com sua fonte. 

 ∇2�⃗� + 𝜔2𝜇𝜖�⃗�  =  𝑗𝜔𝜇𝐽 + ∇(
𝜌

𝜖
)   (5) 

 Para resolver a Equação 5 devem ser estabelecidas condições de contorno. Para um meio 

aberto (espaço livre), as ondas de campo decaem com a distância da fonte de tensão V para um 

ponto ao infinito. A solução é apresentada na Equação 6. 

 
𝐸(𝑟′) ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  =  𝑗𝜔𝜇 ∭𝐽(𝑟)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

𝑒−𝑗𝛽|𝑟 −𝑟′⃗⃗  ⃗|

4𝜋 |𝑟 − 𝑟′⃗⃗ |
 𝑑𝑣′ + 

1

𝑗𝜔𝜖
∇(∇.∭𝐽(𝑟′)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

𝑒−𝑗𝛽|𝑟 −𝑟′⃗⃗  ⃗|

4𝜋 |𝑟 − 𝑟′⃗⃗ |
 𝑑𝑣′ 

(6) 

 Onde r é a distância do vetor da origem ao ponto de observação r’, sendo que na origem 

está a fonte do campo. Se o campo densidade de corrente, for variável no tempo, haverá campo 

irradiado. Dessa maneira, a corrente contínua ou cargas estáticas, não podem contribuir para 

geração de campo eletromagnético.  

 Uma antena, portanto, deve ser projetada para controlar o fluxo de distribuição de 

corrente 𝐽  ao longo de sua estrutura, para que se possa obter um campo irradiado 𝐸(𝑟′) ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

desejado. 
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2.1 PARÂMETROS IMPORTANTES DE UMA ANTENA 

 Uma solução da Equação 6 pode ser obtida para um caso muito simples tendo-se uma 

fonte denominada elemento de corrente ideal que possua tamanho ΔL e que seja atravessada 

por uma corrente I, então o vetor densidade de corrente é descrito pela Equação 7. 

 𝐽  =  𝑧  𝐼𝑒𝑗𝜔𝑡 ∆𝐿 (7) 

Onde o termo I é a corrente harmônica descrita pela Equação 8. 

 𝐼 =  𝐼0𝑒
𝑗𝜔𝑡   (8) 

 Levando-se em consideração que o elemento de corrente é eletricamente pequeno, ou 

seja, ΔL << λ (não realista, mas seu resultado é válido e útil na análise de antenas), e assumindo 

essa condição na Equação 6, obtém-se as equações 9 a 11.  

 𝐸𝑟  =  2
𝐼∆𝐿

4𝜋
 ηβ2cos θ(1/ β2r2 – j / β3r3) e-jβr  (9) 

 𝐸𝜃  =  
𝐼∆𝐿

4𝜋
 ηβ2sen θ (j/ βr + 1 / β2r2 - j / β3r3) e-jβr (10) 

 𝐸𝜑  =  0 (11) 

 Para o campo magnético tem-se as equações 12 e 13. 

 𝐻𝑟  =  0; 𝐻𝜃  =  0; (12) 

 𝐻𝜑  =  
𝐼∆𝐿

4𝜋
 β2sen θ (j/ βr + 1 / β2r2) e-jβr (13) 

 O termo η é a impedância intrínseca do meio. 
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2.1.1 Campo distante (Far-Field) ou região de Fraunhofer 

 A região de campo distante ocorre quando βr>>1 ou seja r >> λ/2π e dessa maneira 

tem-se 1/ βr >> 1 / β2r2 >> 1 / β3r3. Dessa maneira, as equações 9 e 10 para o campo elétrico 

se reduzem a: 

 𝐸𝜃  =  𝑗
𝐼∆𝐿

4𝜋𝑟
 ηβsen θ e-jβr ; (14) 

 𝐸𝑟 ≈ 0; 𝐸𝜑  =  0  (15) 

  E as equações do campo magnético (equações 12 a 13) se reduzem a: 

 𝐻𝜑  =  
𝑗𝐼∆𝐿

4𝜋𝑟
 βsen θ e-jβr    (16) 

   𝐻𝑟  =  0;      𝐻𝜑  =  0  (17) 

 Das equações 14 a 17 pode-se observar que: 

  Há apenas uma componente para o campo elétrico e magnético; 

 Ambos os campos são inversamente proporcionais a distância do observador à fonte; 

 O campo elétrico e magnético é ortogonal entre si (modo transverso eletromagnético). 

 

O vetor de Pointyng para ambos os campos é descrito pela Equação 18. 

 �⃗⃗�  =  �⃗⃗� 𝒙�⃗⃗⃗�  =  �⃗�   (
𝐼∆𝐿

4𝜋𝑟
 βsen θ)2η   (18) 

 A relação 
�⃗⃗� 

�⃗⃗⃗� 
 =  𝜂  é a impedância do meio onde a onda se propaga; 

 Os campos são proporcionais a sen θ. São nulos em θ = 0o e θ = 180o, e assumem valor 

máximo em θ = 90o. 
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 A região de campo distante e a onda plana são essencialmente as mesmas, salvo que a 

amplitude de campo distante seja inversamente proporcional à distância, enquanto a amplitude 

da onda plana é constante ao longo da direção de propagação. Dessa maneira, o campo de 

medida, pode ser considerado como um local onde predomina uma onda plana.  Entretanto, a 

condição de r >> λ/2π foi inserida para antenas eletricamente pequenas e é apenas uma função 

da frequência e não está ligada às dimensões da antena. Se o tamanho da antena D é considerada 

eletricamente grande, ou seja, D> λ, a definição da condição de campo distante é regida pela 

relação apresentada na Equação 19 (KRAUS, 1997). 

 
  𝑟 >  

 2𝐷2

𝜆
  

(19) 

2.1.2 Campo próximo (Near-Field)  

Na medida em que as relações anteriores não forem atendidas, se diz que está numa 

região de campo próximo. Para o elemento de corrente considerado na seção anterior, tanto Eθ 

como Er têm um número de termos ligados à frequência e à distância e que são comparáveis, a 

distância. A Equação 13 não pode ser simplificada. Nessa condição Eθ atinge o seu valor 

máximo quando θ = 90º, ou seja, para grandes acelerações de carga (corrente em frequências 

elevadas) e haverá picos para a componente Er quando θ = 0o ou θ = 180o para uma distância 

estabelecida. A região para r < λ / 2π é normalmente chamado de campo próximo reativo. O 

campo varia rapidamente com a distância.  

O vetor de Poynting ( �⃗⃗�  =  �⃗⃗� 𝒙�⃗⃗⃗�  ) terá o seguinte comportamento:  

 Ele contém tanto energia radiante (parte real) quanto energia reativa (parte imaginária), 

e esse componente é predominante nessa região.  

 Tem componentes nas direções r e φ. O primeiro está irradiando para longe da fonte 

enquanto que o último é reativo. 

  A Figura 2 ilustra ambos os conceitos.  
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Figura 2. Campo próximo (near field) e campo distante (far field) de uma antena.  

Fonte: Kraus (1997). 

 

2.1.3 Padrão de radiação  

  Conforme Balanis (2009), o padrão de radiação de uma antena é um gráfico do campo 

de radiação e da potência em função do ângulo a uma distância fixa. Essa distância deve ser 

suficientemente grande para ser considerado de campo distante, ou ainda, uma função 

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

sistema referencial coordenado.  

 Esse diagrama deve representar as propriedades de fluxo de potência, intensidade de 

radiação, intensidade de campo, diretividade ou polarização.  

 

2.1.4 Diretividade  

 Conforme Kraus (1997), uma das propriedades mais importantes sobre uma antena é a 

sua diretividade, que é uma medida da concentração de potência irradiada em uma determinada 

direção. Sua definição é a razão entre a intensidade de radiação numa determinada direção a 

partir da antena para a intensidade de radiação média sobre todas as direções. A intensidade 

média da radiação é igual a energia total irradiada dividida por 4π. Se a direção não for 

especificada, a direção de máxima radiação está implícita. Matematicamente, a diretividade 

pode ser escrita como nas equações 20 e 21. 
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𝐷 =  

|𝑃(𝜃,𝜑)|𝑚𝑎𝑥
|𝑃(𝜃,𝜑)|

   
(20) 

Ou seja: 

 
D = 

|𝑃(𝜃,𝜑)|𝑚𝑎𝑥
1

4𝜋
∮|𝑃(𝜃,𝜑)|𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑑𝜃𝑑𝜑

   
(21) 

2.1.5  Ganho e eficiência de radiação  

 O ganho é definido como o produto entre a eficiência de radiação e a diretividade, como 

apresentado na Equação 22. 

 G = η D  (22) 

 O ganho absoluto é definido como a relação entre intensidade, em uma dada direção 

para uma dada intensidade de irradiação. O ganho pode ser obtido se a potência recebida por 

uma antena é irradiada isotopicamente. Sendo o parâmetro η a eficiência de radiação que é 

apresentada por  Kraus (1997) e Balanis (2009), conforme a Equação 23. 

 
𝐺 =  𝜂 𝐷 =  

𝑃𝐼𝑅𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐷𝐴

𝑃𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴
, 

(23) 

 Onde a diretividade em função dos ângulos de meia potência é dada pela Equação 24, 

com ângulos em radianos. 

 𝐷 ≅
4𝜋

𝜃𝐻𝑃𝜑𝐻𝑃
   

(24) 
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2.1.6  Perda de retorno (Return Loss) 

 O parâmetro perda de retorno é denominado de LRT e é definido pela Equação 25.  

 S11 = LRT = 20 log( |Γ(ω) | ) = 20 log |  (ZL – Z0)  / ( ZL + Z0 )  |  (25) 

2.1.7  Perda por Reflexão  

 O parâmetro perda de reflexão é definido pela Equação 26. 

    PR = 10 log (1- (  |Γ(ω) |2 ) = reflection loss(ω)  (26) 

2.1.8 Coeficiente de reflexão de voltagem, taxa de onda estacionária (VSWR) 

 O parâmetro coeficiente de reflexão de voltagem, também denominado de TOE (taxa 

de onda estacionaria), é definido pela Equação 27.  

 TOE = VSWR = (1 + |ΓL | ) / (1 - |ΓL | )   (27) 

 O valor usual para a especificação de uma antena é que VSWR seja menor ou igual a 2 

ou que S11 seja menor que -10 dB (SAUDERS FILHO et al., 2011). 

2.1.9 Largura de banda (BW) 

  O IEEE (1993) define padrão a largura de banda de uma antena como sendo a gama de 

frequências dentro da qual o desempenho da antena, com respeito a algumas características, 

está em conformidade com um padrão específico. Neste trabalho, a largura de banda é definida 

a partir da impedância para um valor de VSWR inferior a 2. Para o padrão de radiação é 

simplesmente considerada como sendo a faixa de frequência em que os padrões são aceitáveis 

para uma aplicação específica. 

 Segundo Balanis (2009) a largura de banda é a faixa de frequências na qual a 

performance da antena atende a alguns pré-requisitos especificados. Para antenas que devam 

ter a característica de banda larga, essa especificação é a relação entre o valor da frequência 

máxima e frequência mínima da faixa de operação estabelecida previamente. Ou seja, a largura 
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de banda é a faixa de frequências onde o valor BW = (fs - f i) onde a condição da Equação 28 é 

atendida. 

  S11 = 20 log ( |Γ(ω) | ) < -10 dB   (28) 

 Sendo fi e fs respectivamente as frequências inferior e superior.   

 Pela Equação 28 a largura de banda (BW) será a faixa de frequências onde a energia 

refletida é menor que 10% da energia incidente. Desse modo, a largura de banda será 

determinada na faixa onde o coeficiente de reflexão Γ tenha módulo menor que 0,316 ou taxa 

de onda estacionária VSWR menor que 1,92 (neste trabalho foi assumido o valor 2). 

 Para antenas de dispositivos móveis é desejável VSWR < 3, ou seja S11 < - 6 dB, o que 

implica em 25% de potência refletida.  

 

2.1.10 Banda Fracionária ou banda necessária (FBW) 

Este parâmetro é definido pela Equação 29. 

  
𝐹𝐵𝑊 =  

𝐵𝑊

𝑓𝑐
 =  

𝑓𝑠 − 𝑓𝑖
𝑓𝑐

 =  2 ∗
𝑓𝑠− 𝑓𝑖

𝑓𝑠 + 𝑓𝑖
 

(29) 

  
𝑓𝑐  =  

𝑓𝑠 + 𝑓𝑖
2

 
(30) 

sendo fc é a frequência central, fs é a frequência superior e fi é a frequência inferior.  

 

2.1.11 Polarização  

A polarização pode ser entendida como a trajetória descrita pelo vetor campo elétrico, 

quando vista por um observador que a vê se afastando. A polarização pode ser linear, circular 
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ou elíptica. Essa configuração irá depender de como as fases e amplitudes das componentes de 

campo elétrico estão entre si.  

 

2.1.12 Ângulo de feixe de meia potência ou largura de feixe de meia potência (HPBW) 

 Essa grandeza é definida como a distância angular a partir do lóbulo principal até o 

ponto onde a potência de radiação é metade do valor inicial, ou seja, é reduzida em 3dB. Além 

disso, o lóbulo principal é o lóbulo de radiação que possui a direção de máxima potência 

radiada. Essa definição é importante para mensurar quanto uma antena é direcional.  

 

2.1.13 Fator de Qualidade - Q 

De acordo com Balanis (2009) o fator de qualidade é uma das figuras de mérito de uma 

antena, assim como largura de banda e eficiência, entretanto há pouca liberdade para termos 

todos esses parâmetros ajustados simultaneamente. De fato, há uma relação de compromisso 

sempre que um desses parâmetros é otimizado em detrimento do outro. Na realidade, o fator de 

qualidade é uma medida das perdas de uma antena. Dentre essas perdas estão: perda por 

radiação, perdas ôhmicas, dielétricas, e campos superficiais (ondas). Dessa forma, pode-se 

expressar o fator de qualidade na Equação 31. 

  1

𝑄𝑇
 =  

1

𝑄𝑅𝐴𝐷
+

1

𝑄𝐷
+

1

𝑄𝑆𝑊
+

1

𝑄𝐶
  

(31) 

Onde: 

 QT: fator de qualidade total 

 QRAD: fator de qualidade por perdas de radiação 

 QD: fator de qualidade por perdas no dielétrico  

 QSW: fator de qualidade por ondas superficiais  

 QC: fator de qualidade por perdas ôhmicas 
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De acordo com Yaghjian e Best (2005) pode ser expresso na Equação 32.  

  𝑄(𝜔)  =  𝜔0 
𝑊(𝜔0)

𝑃𝑖𝑛(𝜔0)
   

(32) 

 Onde ω0 é a frequência de ressonância, W (ω0) é a energia interna armazenada e Pin (ω0) 

é a potência recebida pela antena. Dessa maneira, o fator de qualidade está associado a largura 

de banda BW pela Equação 33.  

  ∆𝑓

𝑓0
 =  

1

𝑄𝑇
 =  𝐹𝐵𝑊(𝜔0)  (33) 

 Onde ainda pode-se definir a Equação 34 em função da medida de VSWR e QT, ou seja: 

  ∆𝑓

𝑓0
 =  

𝑉𝑆𝑊𝑅−1

𝑄𝑇 √𝑉𝑆𝑊𝑅
 =  𝐹𝐵𝑊(𝜔0)   

(34) 

 

2.2 TIPOS CLÁSSICOS DE ANTENAS E BREVE HISTÓRICO  

No princípio das transmissões de sinais sem fio, no início do século XX, o principal 

objetivo dos engenheiros era maximizar a potência transmitida utilizando o princípio de sintonia 

de uma estação em frequência fixa. Esse princípio se fundamenta no conceito de ressonância, 

ou seja, o transmissor e o receptor deveriam estar sintonizados numa mesma frequência 

(SCHANTZ, 2004). Dessa forma, as transmissões eram realizadas basicamente em banda-

estreita. Deve ser considerado também que os sinais utilizados possuíam frequências baixas, 

devido à tecnologia na época as antenas para esse tipo de transmissão possuíam grandes 

dimensões físicas. Entretanto, com a modernização dos sistemas de comunicação e à 

necessidade de transmissão de maiores quantidades de informação e canais, a utilização de 

frequências mais elevadas permite o aumento da quantidade de canais e o aumento da taxa de 

transmissão, consequentemente o tamanho físico das antenas utilizadas atualmente é menor.  

Na década de 30 do século XX, as pesquisas se voltaram fortemente para o 

desenvolvimento de antenas para a transmissão de sinais de TV. Nesse tipo de tecnologia, as 
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antenas deveriam ter a capacidade de receber vários canais de vídeo, ou seja, as antenas 

deveriam ser capazes de permitir ao sintonizador selecionar vários canais. Isso exigiu a 

necessidade da descoberta e elaboração de antenas com largura de banda superior à dos dipolos 

e monopolos para a mesma faixa de frequências. As antenas cônicas monopolo, a bicônica de 

Carter e a antena dipolo esférica de Schelkunoff foram desenvolvidas e criadas com este 

propósito (SCHANTZ, 2004). Porém, a antena de maior largura de banda e maior relevância 

na época foi a corneta coaxial de Lindenblad, como se apresenta na Figura 3.   

 

(a)                                                 (b) 

 

Figura 3. Antena utilizada pela RCA para sinais de TV nos Estados Unidos: (a) Seção 

transversal da antena Lindenblad (1941); (b) Conjunto sintonizador de Lindenblad para 

transmissão televisiva (1941). 

Fonte: Shantz (2004). 

 

2.2.1 Antena dipolo  

  As antenas dipolo são a mais simples e mais utilizadas entre a enorme variedade de 

antenas. Hertz a utilizou em seu histórico experimento. Pode-se dizer que ela é a transição de 

uma linha de transmissão que tem suas extremidades dobradas, como ilustra a Figura 4. 
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Figura 4. Dipolo dobrado.  

Fonte: Stutzman e Thiele (1998). 

 

2.2.2 Antena monopolo de quarto de onda 

 Outro tipo de antena conhecida na literatura é a antena vertical plano terra ou de 

Marconi. O princípio de funcionamento é similar ao dipolo, e é montada verticalmente. Seu 

grande valor está no fato de possuir metade do comprimento de uma antena dipolo, portanto, é 

de construção relativamente mais simples. Seu princípio de funcionamento é fundamentado na 

teoria das imagens, onde a outra extremidade (imagem) está abaixo do plano terra (KRAUS, 

1997). Logo o comprimento métrico será um quarto de comprimento de onda como mostrado 

na Figura 5.  

 

Figura 5. Antena Marconi. 

Fonte: Stutzman e Thiele (1998). 
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2.2.3 Antenas monopolos planares. 

 As antenas planares são estruturas tridimensionais, onde o elemento radiador é 

constituído por uma estrutura planar (bidimensional), geralmente uma geometria retangular 

(AMMANN, 1999). Essas estruturas possuem característica elétrica semelhante a antena 

Marconi. As estruturas monopolos planares podem ser dimensionadas da mesma maneira que 

uma monopolo cilíndrica por meio de raios equivalentes tem-se as seguintes relações 

(KUMAR; RAY, 2003). 

  
𝑟 =  

 𝑊 

2𝜋
  

(35) 

 As dimensões de r, L e W são dadas em cm. Seu comprimento L é dado por L = 0,24λF, 

onde o fator F é dado por:  

  𝐹 =  
L

L+r
    (36) 

 e seu comprimento de onda é determinado pela Equação 37.  

  
𝜆 =  

(𝐿 + 𝑟)

0,24
 

(37) 

 Sendo fi a frequência inferior (lower) obtida pela Equação 38.  

  𝑓𝑖  =  
7,2

(𝐿+𝑟)
  (GHz)   

(38) 

 Considerando que o elemento radiador está a uma distância “p” do plano terra então:  

  𝑓𝑖  =  
7,2

(𝐿+ 𝑟 + 𝑝) 
  (GHz) 

(39) 
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 A Figura 6 ilustra as configurações típicas em respeito a largura W. 

 

Figura 6. Monopolos planares: (a) quadrado,(b) Vertical(W),(c) Horizontal(W).  

Fonte: Kumar e Ray (2003). 

  

 Entretanto, tem-se ainda geometrias triangular, hexagonal, dentre outras, como ilustra a 

Figura 7. 

 

Figura 7. Monopolos planares: (a) triangular alimentada no centro, (b) triangular alimentada 

no vértice, (c) hexagonal alimentado no meio de um dos lados, (d) hexagonal alimentado no 

meio de um dos vértices. 

Fonte: Kumar e Ray (2003). 
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2.2.4 Antena bicônica 

 A antena bicônica é uma estrutura de antena banda larga teórica cujo formato é 

apresentado na Figura 8. Nessa antena, o comprimento do cone tende ao infinito. Na prática, 

isso não seria realizável.  

 

Figura 8. Antena bicônica infinita. 

Fonte: Stutzman e Thiele (1998).  

 Sua impedância de entrada é calculada pela Equação 40. 

  𝑍𝑖𝑛 =  120 𝑙𝑛(𝑐𝑜𝑡(𝜃ℎ))   (40) 

 

 Essa estrutura tem fator de mérito Q muito baixo, e que resulta em um elevado valor de 

largura de banda.  

 

2.2.5 Antena bicônica finita 

 A antena bicônica apresenta a realização da implementação de uma antena cônica 

infinita. Suas características de banda larga são semelhantes a antena anterior. Na realidade nas 

antenas independentes da frequência, a corrente decresce com o afastamento do ponto de 

alimentação. Na distância em que isso ocorre a antena é interrompida. No caso da antena 

bicônica apesar dela possuir boas características em largura de banda, ela não pode ser truncada 



22 

 

para se transformar numa antena independente da frequência (STUTZMAN; THIELE, 1998). 

A estrutura da antena é mostrada na Figura 9. 

 

Figura 9. Antena bicônica finita. 

Fonte: Stutzman e Thiele (1998). 

  

 A antena bicônica finita apresenta a realização da implementação de uma antena 

bicônica infinita. Suas características de banda larga são semelhantes a antena anterior.  

 

2.2.6 Antenas fractais  

  Assim como a antena bicônica, as antenas fractais podem apresentar um melhor fator de 

mérito, uma vez que suas dimensões são fracionárias (não-euclidiano), ou seja podem ter um 

comprimento físico grande, mas com uma geometria pequena. Isso é possível devido a auto 

replicação do seu padrão geométrico (BALANIS, 2009). Atualmente há uma intensa pesquisa 

nessa área para construção de antenas UWB. As Figuras 10 e 11 mostram as iterações de Koch 

e Hilbert. 
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Figura 10. As primeiras quatro iterações do floco de neve de Koch.  

Fonte: Werner e Ganguly (2003). 

 

 

Figura 11. As primeiras quatro iterações do floco da curva de Hilbert. 

Fonte: Werner e Ganguly (2003). 
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2.2.7 Técnicas utilizadas para o aumento da largura de banda de uma antena 

 O projeto de uma antena que opere sobre uma larga faixa de frequências, ou seja, uma 

elevada largura de banda, exige o uso de algumas técnicas que são discutidas na literatura. 

Dentre as mais utilizadas estão:  

 Carregamento resistivo; 

 Alteração da estrutura geométrica e acréscimo de elementos parasitas na estrutura; 

 Elementos de casamento ou estruturas de casamento.  

2.2.7.1 Carregamento resistivo  

 A estrutura da antena impõe ao sinal múltiplas reflexões ao longo de sua estrutura. 

Desde o ponto de alimentação até as descontinuidades nas extremidades, as ondas propagantes 

são refletidas devido a estas descontinuidades. As adições de cargas nas extremidades atenuam 

as reflexões, causando uma menor deformação no sinal que vem do ponto de excitação, uma 

vez que estas cargas absorvem parte da energia que eventualmente seria refletida. Entretanto, 

se a antena for operar sobre uma faixa elevada de frequências, então essa abordagem torna-se 

não atrativa, uma vez que devido ao casamento da carga com a estrutura, via de regra, somente 

é possível obter-se uma faixa estreia (YAGHJIAN; BEST, 2005; HOLOPAINEN et al., 2010). 

2.2.7.2 Alteração da estrutura geométrica e acréscimo de elementos parasitas na estrutura 

 Toda modificação na estrutura geométrica de uma antena, implica na alteração do modo 

de propagação do sinal ao longo da estrutura. Aliado a isso, as inserções de elementos 

denominados parasitas também podem afetar as características da antena de forma que a largura 

de banda possa ser alterada. O trabalho de Nimmagadda et al. (2013) apresenta uma 

modificação de um monopolo planar retangular alterada para sua forma denominada quasi-

fractal. Essa antena evoluiu em duas iterações de sua forma original. Essa antena é capaz de 

cobrir a faixa do UHF de 450 MHz até 1725 MHz. A Figura 12 mostra a estrutura original e as 

Figuras 13 e 14, a primeira e segunda iterações, respectivamente. A Figura 15 mostra a perda 

de retorno. 



25 

 

 

Figura 12. Estrutura Original.  

Fonte: Nimmagadda et al. (2013). 

 

Figura 13. Primeira iteração. 

Fonte: Nimmagadda et al. (2013). 

  

 

Figura 14. Segunda iteração. 

Fonte: Nimmagadda et al. (2013). 
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Figura 15. Perda de retorno com diferentes posições de plano terra para diferentes valores de 

W e H na faixa de operação da antena. 

Fonte: Nimmagadda et al. (2013). 

 

 No caso de elementos parasitas, pode-se acrescê-los à estrutura e esses podem ser 

formados por estruturas: metálicas ou dielétricas. No caso de monopolos filamentares de capa 

dielétrica, dois parâmetros denominados P e Q são associados respectivamente à 

permissividade dielétrica e permeabilidade magnética do dielétrico de capa. A Tabela 1 resume 

o comportamento sobre a largura de banda da antena (BALANIS, 2009).  

 A alteração das características geométricas constitui uma das principais técnicas de 

análise de antenas no domínio da frequência (SAUNDERS FILHO et al., 2012). Sua utilização 

em monopolos e dipolos é amplamente difundida. O trabalho de Kang et al. (2005) é um 

exemplo do uso desta técnica. A Figura 16 mostra a estrutura física e a Figura 17 a perda de 

retorno. A Figura 18 mostra a geometria com anéis parasitas e a Figura 19 a perda de retorno 

correspondente. 
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Tabela 1. Comportamento devido a inserção de elemento parasita dielétrico.  

 

Parâmetro  Parte real de P ou Q Parte imaginaria de P ou Q 

P Aumento Aumento 

Q Aumento Aumento 

Largura de 

Banda 

Redução Aumento 

Efeito na 

impedância 

da antena  

Aumento do pico da 

admitância de entrada 

Diminuição da eficiência de 

radiação, diminuição da 

admitância de entrada. 

 

 

Figura 16. Monopolo modificado: (a) visão lateral (b) visão de topo. 

Fonte: Kang et al. (2007). 
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Figura 17. Perda de retorno (S11) nas condições: h1 = 8,5 mm, r1 = 1.5mm, d = 0,5 mm, 

a=0.65 mm. 

Fonte: Kang et al. (2007). 

 

Figura 18. Geometria com anéis parasitas. Dimensões: mono = 12,5mm, h1 = h2 = h3 = 

2,5mm, r1 = 1,5 mm, r2 = 2,1 mm, r3 = 3 mm sobre um plano terra de 80 mm x 80 mm. 

Fonte: Kang et al. (2007). 
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Figura 19. Perda de retorno (S11) com anéis parasitas de raios dos anéis graduais. 

Fonte: Kang et al. (2007). 

 Existem outras possibilidades de alteração da estrutura. A forma assimétrica do 

elemento radiador também pode alterar a largura de banda. No trabalho de Sugimoto e Iwasaki 

(2010), a estrutura monopolo planar é construída de forma que o elemento radiador seja 

assimétrico. O plano terra também é alterado, de maneira a promover forte distribuição de 

corrente ao longo do L assimétrico. A Figura 20 mostra a distribuição geométrica e a Figura 21 

a taxa de onda estacionária. 

 

Figura 20. Antena assimétrica forma T e L. 

Fonte: Sugimoto e Iwasaki (2010). 
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Figura 21. Taxa de onda estacionaria (VSWR) para W1 = 5,1;W2 = 1;W3 = 1; W4 = 5,3;W5 

= 42; W6 = 41,7; H1 = 1; H2 = 8,1; H3 = 1; H4 = 6,1; H5 = 5; H6 = 31,2; H7 = 12 (mm). 

Fonte: Sugimoto e Iwasaki (2010). 

 

2.2.7.3 Elementos de casamento ou estruturas de casamento 

 Essa técnica consiste na inserção de elementos passivos ou ativos com o objetivo de 

alterar o padrão de impedância da antena e consequentemente promover o casamento de 

impedância numa certa faixa ou frequência específica. Dessa forma, a resposta da antena no 

domínio da frequência é alterada. Estruturas em geral são circuitos LC em série e ou paralelo, 

cujo objetivo já mencionado é permitir o casamento de impedância da antena e o elemento 

excitador. Entretanto é possível utilizar a própria estrutura para promover o casamento de 

impedância como mostra o trabalho de Hussein (2014). A Figura 22 mostra aspectos 

geométricos e a Figura 23 um rearranjo do divisor split.  A Figura 24 mostra a perda de retorno 

com balun convencional e balun com passo de transição. 
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Figura 22. Parâmetros geométricos e dimensionais do split para casamento de impedância. 

Fonte: Hussein (2014). 

 

 

Figura 23. Arranjo do split para casamento de impedância de uma antena de elevada largura 

de banda denominada gravata borboleta. 

Fonte: Hussein (2014). 
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Figura 24. Perda de retorno da antena proposta. 

Fonte: Hussein (2014). 

 

2.3  ESCOLHA DA ANTENA  

 O tipo de transmissão e as características do sinal de TV digital, o modo de operação e 

o local onde a antena irá ser utilizada, fornecem critérios de escolha da antena a ser utilizada. 

Em um primeiro instante a escolha por monopolos parece ser a opção ideal, devido à facilidade 

de construção e baixo custo. Entretanto como essa estrutura é uma estrutura ressonante, sua 

largura de banda é relativamente estreita (STUTZMAN; THIELE, 1998; BALANIS, 2009).  

 As pesquisas realizadas na literatura apontaram para o uso de alteração das 

características das antenas tais como: modificação da estrutura, elementos parasitas, etc. 

Estruturas clássicas como monopolos cônicos (VOINOVA; EMINOV, 1998; PALUD et al., 

2008; SHASTRY et al., 2009). Esses estudos apontam para uma nova direção, ou seja, de 

criação de uma nova antena.  

 Após o estudo realizado na literatura, a escolha do elemento irradiador mais adequado 

envolve a substituição do monopolo cilíndrico por um monopolo planar retangular. O plano 

terra, que via de regra é geralmente maior que o tamanho físico da antena (ALCANTARA 
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NETO, 2013), foi trocado por uma estrutura cônica invertida (ADACHI et al., 1959). Associado 

a essa escolha acrescenta-se uma estrutura cilíndrica em forma de luva (THOMAS et al., 2006). 

Esse pareceu ser um caminho a ser seguido para a proposta de uma nova antena com um formato 

inovador. A revisão bibliográfica realizada neste trabalho permite elaborar uma proposta de 

antena com geometria ainda não apreciada pela comunidade científica.  

 A antena proposta com modificações no elemento radiador, em busca de um aumento e 

controle da largura de banda é apresentada, simulada e discutida no próximo capítulo.  
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3 PROJETO E SIMULAÇÕES DA ANTENA 

___________________________________________________________________________ 

 

 O desenvolvimento de novas geometrias para antenas que tenham como característica 

(dentre outras não menos importantes) banda larga, tem consumido dos pesquisadores e 

projetistas, esforços e tempo para desenvolver técnicas de implementação.  

 Com a mudança da tecnologia de transmissão analógica para digital, houve também o 

deslocamento de banda alocada para os canais televisivos da banda VHF para a banda UHF, 

devido as propriedades especiais para a propagação da onda eletromagnética nessa faixa. A 

disponibilidade de softwares para simulação e projeto de antenas, facilita o entendimento do 

funcionamento, simulação e testes de novas geometrias.  

 Todas as simulações foram realizadas no MWS-CST Studio versão 2014 para validação 

do modelo e comparação posterior com as medidas realizadas. 

 Nesta pesquisa foram propostas e comparadas por simulação as versões de uma nova 

geometria de antena monopolo de um quarto de onda para cobertura de toda faixa do UHF. 

Essas versões são descritas a seguir: 

 Plano terra quadrado mais estrutura irradiadora monopolo filamentar e cilíndrico; 

 Plano terra quadrado mais estrutura irradiadora monopolo planar retangular; 

 Estrutura cônica invertida com luva cilíndrica mais monopolo cilíndrico; 

 Estrutura cônica invertida com luva cilíndrica mais monopolo planar retangular;  

 Estrutura cônica invertida com luva cilíndrica mais monopolo planar retangular quasi-

fractal em 3ª iteração;  

 Estrutura cônica invertida com luva cilíndrica monopolo planar retangular, onde o 

elemento irradiador retangular teve inserido em si fendas em formas de L e U para que 

seja possível a filtragem de uma determinada faixa de frequências (filtro notch) sobre a 

banda, sem a necessidade de filtros externos.  
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 Essas análises serviram para identificar os parâmetros mais importantes, relevantes e 

críticos para o funcionamento da antena. As simulações que se apresentam foram realizadas 

alterando-se um parâmetro por vez. 

3.1 SIMULAÇÕES DAS ESTRUTURAS. 

 O projeto teve seu início a partir de uma antena monopolo constituída por um elemento 

irradiador cilíndrico filamentar, suportada por um plano terra quadrado. A espessura e altura 

foram tais que fosse possível cobrir a faixa do UHF. Essa estrutura foi simulada, projetada e 

serviu para as medidas comparativas das simulações iniciais de outras estruturas. Embora a 

faixa do UHF seja inferior a 1 GHz, algumas simulações, salvo casos especiais, cobriram até 2 

GHz para efeitos de investigação do aumento da largura de banda e ou ressonâncias de outras 

ordens (por exemplo no caso de monopolos). 

 

3.1.1 Estrutura monopolo filamentar de um quarto de onda 

O primeiro protótipo elaborado foi uma antena filamentar. A espessura é considerada 

muito fina ou seja o raio r << λ = H conforme Balanis (2009). A faixa de cobertura desejada 

compreende as frequências de 473 MHz até 803 MHz. 

 O cálculo da altura da antena foi feito para atender a frequência central. Esse valor foi 

obtido pela média da largura de banda entre 473 MHz até 803 MHz. A altura obtida foi 

λm=117,5 mm para o dipolo correspondente. Como a monopolo é caracterizada por uma 

estrutura λm/4 sua dimensão métrica final foi assumida H = 120 mm, com objetivo de gerar 

resultados comparativos para as primeiras simulações. Para estabelecer um ponto de partida dos 

valores geométricos da estrutura formada pelo elemento irradiador e plano terra, foram 

estabelecidos os requisitos para essa antena. A alimentação é realizada por uma impedância de 

50Ω e a distância entre a antena e o alimentador do plano terra p = 0,3 mm arbitrado.  

Após simulações foi verificada a influência do tamanho do plano terra quadrado. 

Inicialmente arbitrado em 100 mm de lado (L da ordem λI/4), verifica-se que na faixa de 

interesse (BW < 1 GHz) o plano terra passa a ter um valor ótimo de trabalho. Entretanto foi 

observada na primeira fase de simulação que a 2ª ressonância ocorre antes de 2 GHz.  
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Para o aumento da velocidade das simulações, o plano terra foi considerado como folha 

fina (espessura 0,1 mm). Todas as estruturas metálicas foram consideradas como condutores 

elétricos perfeitos (PEC). A Figura 25 apresenta a perda de retorno, indicando que a antena não 

consegue atender na faixa de interesse (S11 < -10 dB). Os resultados são apresentados nas 

Figuras 26, 27, 28(a) e 28(b) .  

 

Figura 25. Perda de retorno (S11) da antena filamentar para 1ª e 2ª ressonâncias, plano terra 

100 mm. 
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Figura 26. Efeito do tamanho do plano terra na perda de retorno (S11) pela carta de Smith. 

Valor de L em (mm). 

 

Figura 27.  Efeito do tamanho do plano terra na perda de retorno (S11). Valor de L em (mm). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 28. Perda de retorno  (S11): (a) Largura de banda obtida na faixa de interesse BW = 

0076471 GHz; (b) Frequência de ressonância fr = 0,578 GHz. 
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A Figura 27 apresenta a resposta da antena filamentar na primeira e segunda 

ressonância. Nota-se que o tamanho do plano terra influencia a resposta na primeira 

ressonância, que é a faixa de interesse. Observa-se que praticamente a resposta da antena é a 

mesma para a dimensão de 400 e 500 mm. Em vista de medições com o protótipo, o valor do 

plano terra adotado foi L = 400 mm. Por questões de ordem prática esse valor foi adotado. A 

Figura 28(a) apresenta já o comportamento da antena com o valor do plano terra adotado. Na 

faixa de interesse a largura de banda obtida foi de BW = 0.076471 GHz. Entretanto na Figura 

28(b) tem-se a medida da frequência central ou ressonância que é fr = 0,578 GHz.  

 

Figura 29. Perda de retorno (S11) – Frequência de ressonância corrigida fr = 0,612 GHz. 

 

 A Figura 29 apresenta a frequência de ressonância em 612 MHz, deslocada em relação 

a frequência central calculada. Entretanto Balanis (2009) informa que a frequência de 

ressonância ocorre para um monopolo quarto de onda no comprimento físico H = 0.24λ, 

resultado esse que fornece L = 113 mm.  

Uma nova simulação foi realiza assumindo-se L = 113 mm e o resultado é apresentado 

na Figura 29, o conjunto apresenta fr = 0,612 GHz, mais próximo do teórico. A largura de banda 
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obtida foi BW = 0,10527 GHz, com pode ser visto na Figura 30. Entretanto essa largura de 

banda não é suficiente para que sejam atendidos os limites inferior e superior da banda UHF, 

ao mesmo tempo.  

 

Figura 30. Perda de retorno (S11) – Largura de banda obtida na faixa de interesse (corrigida) 

BW = 0,10527 GHz, fr = 0,612 GHz .  

 Devido a explicação exposta, foram necessárias novas simulações para o aumento da 

largura de banda necessária. O monopolo filamentar foi substituído por um monopolo 

cilíndrico, e os resultados são apresentados a seguir.  

  



41 

 

3.1.2 Estrutura monopolo cilíndrico quarto de onda 

  A antena filamentar foi substituída por uma antena cilíndrica, uma vez que conforme o 

raio do cilindro aumenta de valor, ocorre um aumento da largura de banda (KRAUS, 1997; 

WEINER, 2003). Nessa simulação o valor do raio variou de 1 até 10 mm, as simulações foram 

realizadas e a análise da influência do raio do cilindro é apresentada nas Figuras 31 e 32. A 

altura H = 113 mm foi mantida para que a frequência central fosse mesma no caso filamentar 

no caso r = 1 mm. A Figura 31 apresenta a perda de retorno para a variação do raio do cilindro. 

 

 

Figura 31. Perda de retorno (S11) na Carta de Smith – Influência do raio do cilindro da antena 

monopolo cilíndrica. O tamanho de 113 mm foi fixado para que a frequência central fosse 

mantida.  
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Figura 32. Perda de retorno (S11) – Influência do raio do cilindro da antena monopolo 

cilíndrica. O tamanho de 113 mm foi fixado para que a frequência central fosse mantida.  

 

O valor r = 5,0 mm foi adotado por apresentar-se o mais próximo do centro da carta de 

Smith, conforme a Figura 31. Na Figura 32 pode-se notar que para esse valor obtém-se a melhor 

resposta possível e para valores maiores ou menores a resposta se afasta desse comportamento. 

Uma vez que o diâmetro da monopolo passa a ser 10 mm, valor considerado ainda realizável na 

prática.  

A Figura 33 apresenta o valor da frequência de ressonância que passou a fr = 0,604 GHz. 

Apesar do leve desvio em relação ao valor da estrutura filamentar trata-se ainda de um valor 

aceitável. A largura de banda obtida foi BW = 0,18418 GHz, como mostra a Figura 34. Não 

menos importante, visto que a antena pode vir a ser utilizada, foi simulado para o valor da 

frequência de ressonância o diagrama de radiação. Esses resultados são apresentados nas 

Figuras 35 e 36, sendo que o diagrama tridimensional é apresentado na Figura 37.  
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Figura 33. Perda de retorno (S11) - Frequência central 0,604 GHz da monopolo cilíndrica. 

 

Figura 34. Perda de retorno (S11) - Largura de faixa BW = 0,18418 GHz da monopolo. 
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Figura 35. Diagrama de radiação polar da monopolo cilíndrica. Plano YZ (phi = 90º). 

 
Figura 36. Diagrama de radiação polar da monopolo cilíndrica. Plano XY (theta = 90º). 
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Figura 37. Diagrama de radiação tridimensional da monopolo cilíndrica.  

 

 Observou-se que a princípio, a antena candidata não conseguiu cobrir de modo 

satisfatório toda a faixa, tampouco a forma filamentar nem a cilíndrica. Apesar de possuir boas 

características omnidirecionais, o que é desejável, novas estruturas devem ser procuradas para 

atender tanto a largura de banda quanto também a ominidirecionalidade.  

 

3.1.3 Estrutura monopolo planar 

 A estrutura planar tem sido amplamente estudada na literatura. A proposta de 

(AMMANN, 1999 ) indica que a monopolo planar pode cobrir uma largura de faixa da ordem 

de 1:18 e serve para se projetar uma antena nas bandas S, X e C. Trabalhos como Honda (1992) 

indicam a utilização de uma monopolo planar em formato de disco capaz de cobrir a faixa da 

TV Japonesa na banda de 90 a 770 MHz. Uma estrutura planar quadrada foi estudada por 

Ammann e Chen (2003). Em termos gerais, uma estrutura monopolo planar é construída por 

substituição de um elemento monopolo filamentar e ou cilíndrico convencional por um 

elemento de geometria planar. 
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  No trabalho de Ammann (1999) a estrutura planar quadrada foi colocada suportada por 

um plano terra quadrado e alimentado por um conector padrão SMA. A estrutura irradiadora 

quadrada, devido a sua geometria simples, é mais fácil de ser construída fisicamente, porém ela 

possui uma largura de banda menor que o equivalente monopolo planar circular.  

Uma característica interessante da monopolo planar é a influência da distância do ponto 

de alimentação em relação ao plano terra (AMMANN; CHEN, 2003).  

A simulação proposta foi realizada da mesma forma que a monopolo filamentar. Foi 

definido cobrir toda a faixa do UHF desde 473 MHz até 803 MHz.  

Para simplificação da simulação dessa estrutura, foram assumidas algumas premissas: 

 A geometria do elemento radiador retangular deve ser suficiente para cobrir a faixa do 

UHF e deve ser calculado como em Ammann (1999).  

 O tamanho L da monopolo é calculado e fixado a fim de satisfazer a cobertura da faixa 

central do UHF. 

 O plano terra teve seu tamanho inicial com lado de 100 mm até 800 mm. O plano terra 

foi assumido como folha (espessura nula). 

 Para fins de simulação, todos os meios condutores foram considerados condutores 

elétricos perfeitos (PEC). 

 A faixa de frequências foi de 0 a 1 GHz. Além disso, não foi analisado o comportamento 

da segunda ressonância e das demais ressonâncias, uma vez que sua localização foge da 

faixa de interesse. 

 Esse novo elemento irradiador teve seu comprimento (W) e altura (L) escolhidos de 

maneira análoga a uma monopolo filamentar. 

 A Figura 38 mostra a monopolo planar. 
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Figura 38. Monopolo planar sobre um plano terra e seus parâmetros geométricos.  

Fonte: Valderas et al. (2011). 

 

 Essa estrutura foi simulada e construída utilizando-se um plano terra quadrado. A 

alimentação é realizada por uma impedância de 50Ω e a distância entre antena e o alimentador 

do plano terra p = 0,1 mm é arbitrado. Após sucessivas otimizações que envolveram também a 

largura (W) a altura (L) bem como a distância do elemento ativo ao plano terra (h = p) foi 

estabelecida a geometria para a cobertura da banda de frequências em estudo, como apresentado 

na Equação 41. 

  
𝑓𝑟𝐿  =  

75

(𝐿 + 2𝑊 + 𝑝)
, 𝐺𝐻𝑧  

(41) 

Onde, as dimensões L, W e p são dadas em milímetros.  

 Para atender a faixa especificada, o elemento radiador tem as dimensões finais: 

 L = 120 mm; 

 W = 25 mm; 

 P = 0,5 mm; 

 Tamanho do plano terra quadrado: 400 mm (o mesmo valor utilizado nas simulações 

anteriores). 

 Espessura da placa retangular do elemento irradiador: e = 1 mm.  

 Com os valores escolhidos aplicados na Equação 41 tem-se que a frequência inferior da 

faixa vale fL = 0,515 GHz. Os detalhes da geometria são apresentados na Figura 39.   
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Figura 39. Monopolo planar em formato retangular proposto com plano terra de lado 100 mm 

em perspectiva.  

 Da mesma maneira que foram analisados os efeitos da geometria a monopolo filamentar, 

a monopolo retangular proposta tem seus parâmetros geométricos estabelecidos, simulados e 

analisados. Para efeitos de estabelecimento das dimensões ótimas, foram simulados os valores 

W e L. A simulação para o valor da distância entre o elemento radiador formado pela placa 

retangular e o plano terra, foi realizada pela variação do parâmetro “p”. A faixa de variação de 

valores foi realizada da mesma forma que na monopolo cilíndrica, porém na faixa de 0,4 mm a 

1,0 mm.  

 Os resultados apontam para o valor de p = 0,9 mm, valor esse que pela Figura 40 na 

carta de Smith é a mais próxima de 1, ou seja, casada com a impedância de alimentação de 50 

Ω na frequência de ressonância, que nesse caso é fr = 0,57598 GHz.  

 Com o resultado das simulações observa-se que a distância gap “p” influencia 

sobremaneira na largura de banda e no ponto de operação da frequência central conforme é 

discutido em Ammann (1999). Dessa maneira o valor do gap ótimo está entre o valor nulo e 

1mm de distância. Distâncias de gap maiores desviam fortemente a frequência central e o início 

da frequência de ressonância. Essas distâncias e não foram apresentadas aqui. Observa-se que 

esse valor é coerente com os resultados realizados por Agrawall et al. (1998) e Ammann (1999). 
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Figura 40. Perda de retorno (S11) na carta de Smith – Influência do valor de p (gap) na 

monopolo planar (mm). 

 

Figura 41. Perda de retorno (S11)– Influência do valor do parâmetro p (gap) na monopolo 

planar (mm). 
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 A Figura 42 apresenta a influência da altura do elemento radiador planar L. Esse 

parâmetro foi analisado fazendo uma variação de 90 a 180 mm. Os resultados mais relevantes 

foram apresentados na Figura 43. Da mesma maneira já discutida anteriormente observando-se 

os valores que se aproximam do centro da carta, tem-se dois candidatos a saber: 110 mm e 120 

mm. 

 Embora o valor L = 110 mm  também fosse um valor possível, nota-se na Figura 44 que 

esse valor se distancia da frequência inferior do UHF, por isso foi descartado. Por esse motivo, 

o tamanho de 120 mm foi adotado.  

 

 

Figura 42. Perda de retorno (S11) na carta de Smith. Análise da influência do tamanho L da 

monopolo planar na perda de retorno (mm). 
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Figura 43. Análise da influência do tamanho L da monopolo planar na perda de retorno (mm). 

 

O próximo passo foi estabelecer a dimensão do parâmetro do comprimento W, fazendo-

o variar de 10 a 70 mm. Valores menores que 10 mm fariam o radiador ter um comportamento 

de estrutura filamentar e por isso não foram avaliados, uma vez que a seção anterior demonstrou 

que tais estruturas não conseguem ter a largura de banda necessária para cobrir toda a faixa 

UHF. A Figura 45 apresenta a perda de retorno pela carta de Smith em função da variação do 

tamanho de W. Essa variável analisada sozinha não apresenta notável influencia na resposta da 

antena. Seu maior efeito é na frequência inferior da banda UHF. Na Figura 45 observa-se que 

esse valor está por volta de 0,418 GHz. Entretanto nota-se que para W maiores, há uma 

tendência de aumento da largura de banda, mas se for considerada a utilização dessa antena na 

condição de S11<6dB (valor adotado para dispositivos móveis), tanto faz o valor de 50mm ou 

70mm. Por esse motivo, é então estabelecido W = 50mm (baixo perfil metálico). Fica claro em 

Ammann (1999) o valor que leva ao aumento da largura de banda ideal é aquele onde W tende 

para o valor de L, ou seja, a monopolo quadrada. Por motivos de implementação futura há 

interesse em que W seja 50 mm.  
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Figura 44. Análise da influência da largura W da monopolo planar na perda de retorno (mm). 

  

Figura 45. Análise da influência da largura W na perda de retorno (mm), f1=0,418 GHz. 



53 

 

Realizado o estudo do tamanho do radiador retangular, a próxima etapa é investigar a 

influência do tamanho do plano terra na resposta da antena. As próximas simulações fazem as 

considerações e análises necessárias para estabelecimento desse importante parâmetro. Neste 

ensaio foi investigado o efeito do plano terra. Para isso, o tamanho do seu lado foi variado 

inicialmente de 100 a 800 mm. Novamente se comprova pela Figura 46 que para essa estrutura 

o tamanho ideal do lado do quadrado foi de 400mm, ideal para todo o conjunto. Pode ser 

observado pelas Figuras 47 e 48 que para um maior valor do tamanho do plano terra obtém-se 

uma melhor resposta da antena para frequências altas, porém com uma largura de banda ainda 

se afastando da frequência inferior do UHF, o que não é desejável.  

 

Figura 46. Influência do tamanho do plano terra na perda de retorno da antena (mm). 

 

 Para a simulação final dessa estrutura, teve-se as dimensões os valores finais:  

 Elemento irradiador: L = 120 mm, W = 50 mm, p = 0,9 mm; 

 Dimensões do plano terra quadrado 400x400 mm2.  
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Figura 47. Perda de retorno (S11)- Frequência central 0,575 GHz da monopolo planar. 

 

Figura 48. Perda de retorno (S11)- Largura de faixa BW = 0,24076 GHz da monopolo planar. 
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As próximas simulações analisam o comportamento da antena em termos de irradiação. 

Pelo mesmo motivo mencionado no item 3.1.2, são analisadas as características 

omnidirecionais dessa monopolo. Os diagramas de radiação para essa monopolo com      

fC=0,575 GHz são mostradas nas Figuras 49, 50 e 51. 

 

Figura 49. Diagrama de radiação polar da monopolo planar. Plano YZ (phi = 90º). 
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Figura 50. Diagrama de radiação polar da monopolo planar. Plano XZ (PHI = 0º). 

 

Figura 51. Diagrama de radiação polar da monopolo planar. Plano XY (theta = 90º). 
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Associado a isso também foi analisada a distribuição de correntes na antena nas 

frequências inferior, central e superior. 

 Na Figura 52, que representa a frequência inferior de ressonância, observa-se que a 

contribuição de corrente para o campo magnético se distribui ao longo de praticamente toda a 

estrutura, fenômeno concordante com a teoria, pois menores frequências se distribuem em 

maiores comprimentos (da ordem do comprimento de onda). Na frequência central, vista na 

Figura 53, nota-se que a estrutura ainda está utilizando uma boa parte da área do retângulo, mas 

a maior intensidade começa a se concentrar nas laterais da antena. Na frequência superior, para 

os propósitos aos quais a antena foi projetada, observa-se que um menor intervalo do 

comprimento e menores áreas são utilizadas (menor comprimento de onda), pois nessa 

frequência a antena já começa a se tornar ineficiente para seu funcionamento. Isso é mostrado 

na Figura 54. 

 

 

Figura 52. Distribuição de corrente de irradiação em  fi = 0,5139 GHz.  
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Figura 53. Distribuição de corrente de irradiação em fc = 0,576 GHz.  

 

 

Figura 54. Distribuição de corrente de irradiação em fs = 0, 7546 GHz.  
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A antena monopolo planar apresenta melhor resposta tanto no critério de aumento de 

banda como na garantia de ominidirecionalidade em relação a monopolo cilíndrica e filamentar 

(PEROTONI; STEFANELLI, 2013). A Tabela 2 indica que a antena monopolo planar possui 

uma banda fracionária superior às outras estruturas simuladas.  

Entretanto, apesar de atender a faixa central do UHF como apresentado na Tabela 2, 

essa configuração também não conseguiu cobrir toda a largura de faixa. Sua banda fracionária 

ainda é inferior a 52% da banda necessária para cobrir o UHF e uma nova configuração deve 

ser apresentada para atender esse objetivo.  

Tabela 2. Comparação de desempenho das estruturas clássicas (frequências em GHz). 

 

 fi fs fc BW FBW 

% 

taxa BW 

Monopolo filamentar 0,57 0,67 0,61 0,11 16,9 1,19 

Monopolo cilíndrica 0,55 0,73 0,60 0,19 28,8 1,34 

Monopolo planar 0,51 0,75 0,58 0,24 38,0 1,47 

 

 A próxima seção apresenta a proposta da nova antena e seus parâmetros geométricos 

são explorados. As estruturas apresentadas serão em parte aproveitadas em seus pontos 

favoráveis e suas deficiências serão corrigidas pela nova estrutura de antena proposta.  
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3.1.4 Estrutura cônica com luva cilíndrica mais monopolo cilíndrico  

 

A estrutura de banda larga denominada antena bicônica e a estrutura cônica, tem sido 

amplamente estudada na literatura (ADACHI et al., 1959; BALANIS, 2009; CHENG; SHEN, 

2009). Trabalho realizado por Adachi et al. (1959) apresenta a monopolo como um cone finito 

e o elemento radiador uma monopolo filamentar, como indica a Figura 55.  

 

Figura 55. Estrutura cônica finita com monopolo filamentar.  

Fonte: Adachi et al. (1959). 

 

Sua resposta em frequência é apresentada na Figura 56 e pode ser observado que ela se 

estende desde 4 GHz até 12,5 GHz. A nova estrutura proposta é formada por uma monopolo 

planar, uma estrutura cônica e um elemento cilíndrico em forma de luva. Trabalhos realizados 

por Cheng e Shen (2009) indicam o uso de uma estrutura cônica invertida. Ela é formada por 

um cone invertido e um gap entre a estrutura que foi adicionada para formar um capacitor no 

topo da estrutura. Isso modifica o padrão de impedância de entrada a fim de promover um 

aumento da largura de banda. Uma fenda foi criada ao longo do cone para servir como estrutura 

parasita. A presente antena implementada pelos autores apresenta uma altura total de 280 mm 

e um raio do capacitor circular de 310 mm. Essa estrutura apresentou uma largura de banda que 

foi de 121 MHz até 1520 MHz ou seja uma banda fracionária de 170,51% ou uma relação de 

12,46:1, indicando fortemente seu caráter de banda larga e também possivelmente sua aplicação 

em VHF. A Figura 57 mostra uma visão bidimensional desta antena. 
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Figura 56. Coeficiente de onda estacionária ao longo da frequência: (1) cone alimentado com 

um elemento cilíndrico; (2) cone alimentado com um elemento cilíndrico: diâmetro do 

disco=diâmetro do cone da base; (3) cone alimentado com um elemento cônico. 

 Fonte: Adachi et al. (1959). 

 

Figura 57. Visão bidimensional da antena proposta.  

Fonte: Cheng e Shen (2009).  
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 O trabalho desenvolvido por Thomas et al. (2006) apresenta para a estrutura monopolo 

um aumento da largura de banda, pelo fato de se adicionar uma estrutura “escrava” (luva 

metálica) em volta da monopolo apoiada no plano terra (STUTZMAN; THIELE, 1998). É 

possível obter uma relação 4:1 no aumento da largura de banda. A Figura 58 apresenta a vista 

em perfil da monopolo cilíndrica com a luva de diâmetro 2b, e altura L. 

 

Figura 58. Monopolo elementar com luva “escrava”. Sleeve = diâmetro da luva “escrava”; 

ground plane = plano terra; co-axial line = cabo coaxial. 

Fonte: Thomas et al. (2006).  

 

 A Figura 59, apresenta uma leve modificação na estrutura, onde o alimentador da antena 

se apresenta levemente acima do plano terra. Essa alteração faz com que o tamanho da antena 

se aproxime nessa situação para H = λi/4, ou seja, deslocando a 1ª ressonância para o limite 

inferior da banda. Por sua vez, a luva aumenta o efeito na 2ª ressonância, levando o conjunto 

inteiro a aumentar a largura de banda.  
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Figura 59. Monopolo elementar com luva “escrava” e alimentador elevado do plano terra. 

Sleeve = diâmetro da luva “escrava”; coaxial feed point = ponto de alimentação coaxial. 

Fonte: Thomas et al. (2006).  

 

 
Figura 60. Monopolo com dupla luva separada por dielétrico e cilindro de diâmetro D no 

topo, proposto por Thomas et al. (2006). Sleeve = diâmetro da luva “escrava”; outer 

conductor = condutor externo; metallic short = curto metálico; circular ground plane = plano 

terra circular. 

Fonte: Thomas et al. (2006).  
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 A Figura 60 apresenta uma alteração nas estruturas anteriores de forma que ao adicionar 

a 2ª luva e o disco no topo (diâmetro D, altura h), junto com o curto metálico, promove um 

efeito tanto na 1ª como na 2ª ressonância, e gera um aumento na largura de banda maior do que 

nas estruturas anteriores. O espaçamento entre luvas faz o papel de um capacitor, que influencia 

na reatância da impedância da antena. Essas técnicas em conjunto foram utilizadas nas 

simulações que seguem.  

  As simulações são apoiadas na modificação da estrutura proposta por Adachi (1959). 

Após simulações apoiadas no caso da monopolo cilíndrica, tomou-se o plano terra quadrado e 

obteve-se o equivalente circular, com raio de 90 mm (BALANIS, 2009). Esse formato de plano 

terra foi degenerado para formar um cone alterando a dimensão da profundidade.  

 Com base nessa ideia e simulações que foram realizadas obtiveram-se as dimensões 

finais do cone. Elas foram ajustadas para um diâmetro de 140 mm, altura de 90 mm (valor do 

raio do disco). Essas dimensões levaram a antena a ressoar próximo do início da faixa de UHF.  

 A alimentação da antena é feita em 50Ω. Foi utilizada como elemento radiador uma 

monopolo cilíndrica. A dimensão da monopolo foi mantida em relação aos resultados obtidos 

no monopolo planar que levam a uma altura H = 120 mm e raio inicial de 2 mm.  

 Inicialmente, não foi adicionada a luva. Foi analisada a capacidade de a estrutura 

aumentar a largura de banda em relação as estruturas já discutidas. As simulações foram 

realizadas até 2 GHz, pois a 2ª ressonância nesta estrutura foi analisada.  

 A Figura 61 apresenta a estrutura da antena em formato de disco e o cone degenerado, 

sem a luva metálica. A Figura 62 apresenta uma análise da influência do raio do elemento 

irradiador cilíndrico, na perda de retorno.  

 A segunda ressonância é menos pronunciada e só tem significado para r = 2mm, que é 

o caso filamentar. Entretanto, o interesse está em aumentar a largura de banda a partir da 

frequência inferior do UHF em frequências menores que 1GHz. Assim, foi pouco relevante os 

valores superiores a 2mm na região da 2ª ressonância.  

 Nessa simulação, o raio variou de 2 mm até 10 mm. A primeira ressonância está centrada 

no início da faixa UHF, em fc = 0,514 GHz a frequência está na ordem de fI = 0,460 GHz.  
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(a)                                   (b) 

Figura 61.Visão em perfil da monopolo cilíndrica sem luva com elemento irradiador um 

cilindro: (a) Plano terra em formato de disco (b) O disco degenerado para um cone de mesmo 

raio. 

 

Figura 62.Perda de retorno (S11), análise da influência do tamanho do raio do elemento 

irradiador (mm). 

 Pode ser observado na Figura 63 que não há uma influência importante de qualquer 

valor para a 1ª ressonância. Entretanto, o valor de 6 mm para o raio tende a ser o mais próximo 

do centro da carta, indicando um melhor casamento de impedância da antena. Por essa análise 

o valor de 6mm, portanto, foi assumido para as próximas simulações.  
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Figura 63. Carta de Smith, análise da influência do raio do elemento irradiador (mm). 
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Figura 64. Perda de retorno (S11), análise da influência da altura da luva (mm) e mantido fixo 

o raio da luva no valor de 40 mm. 

 

Figura 65. Taxa de onda estacionaria (VSWR). Análise do efeito do tamanho da luva na 

dimensão da altura (HC) com variação de 0 a 100 mm. O raio da luva  é mantido fixo no valor 

de  40 mm. 
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 A análise do efeito do tamanho da luva na dimensão da altura é apresentada na Figura 

64. Seu raio foi mantido fixo em D = 40 mm, e sua dimensão variou de 0 a 70 mm.  

 Observou-se uma melhor resposta para H = 70 mm. Desse modo uma nova simulação 

foi realizada onde a altura da luva variou de 0 a 100 mm. Nota-se na Figura 65 que para H = 80 

mm temos uma cobertura completa ao longo de toda a faixa do UHF pela 1ª ressonância, e a 2ª 

ressonância está bem mais próxima da 1ª, considerando valores de VSWR < 2. A próxima 

análise verifica a influência do diâmetro da luva. Essa simulação foi realizada variando-se o 

diâmetro da luva de 20 a 60mm. O limite de 20 mm praticamente estrangula o elemento radiador 

e valores maiores que 60 mm saem do cone que tem raio de 70 mm. A Figura 66 apresenta o 

resultado da análise e o valor de 40mm é o que melhor atende a especificação de VSWR < 2, 

ou seja consegue cobrir toda a faixa do UHF.  

 

Figura 66. Taxa de onda estacionária (VSWR). Análise do efeito do diâmetro da luva na 

dimensão da altura com variação de 20 a 60 mm.  
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 Uma simulação foi realizada com o intuito de verificar se a luva pode afetar a largura 

de banda no conceito de elemento parasita, ou seja, aquele elemento que está na região de 

campo próximo e que reaproveita parte da energia irradiada, trazendo-a de volta ao elemento 

ativo.  

 

Figura 67. Perda de retorno (S11), análise da influência da luva como elemento parasita (mm). 

 A Figura 67 apresenta o comportamento quando a luva foi analisada como elemento 

parasita e o efeito sobre a largura de banda ocorre de 0 mm (luva soldada ao cone) até 5 mm. 

Para valores superiores a 10mm perde-se totalmente o efeito do aumento da largura de banda. 

Considerando o fato de que uma luva metálica em termos práticos deve ser suportada por um 

elemento dielétrico a uma distância muito próxima do cone, isso desmotiva sua utilização. Por 

esse motivo, a luva foi mantida no corpo do cone, o que garante um benefício de aumento da 

largura de banda sobre a faixa de interesse. A Figura 68 apresenta a estrutura da antena no caso 

limite simulado de 20 mm de distância da luva ao corpo do cone na antena. A Figura 69 

apresenta uma visão em corte nas mesmas condições. Pode-se observar em detalhe o 

afastamento da luva da estrutura do cone.  
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Figura 68. Visão da luva como elemento parasita na máxima dimensão de afastamento do 

cone (20 mm) foto da simulação.  

 

 
Figura 69. Visão em corte da luva como elemento parasita na máxima dimensão de 

afastamento do cone (20 mm) foto da simulação. 

 Assim, uma simulação nessa condição ótima foi realizada. Os resultados anteriores 

apresentaram valores maiores ou menores e não conseguem cobrir toda a faixa. As simulações 

forneceram os seguintes valores finais das dimensões da antena:  

 Luva: H = 80 mm, D = 40 mm; 

 Cone: R = 70 mm, H = 90 mm;  

 Elemento irradiador cilíndrico: R = 6 mm, H = 120 mm. 
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Figura 70. Perda de retorno (S11) para as dimensões finais e as três frequências de ressonância 

fc1 = 0,512 GHz; fc2 = 0,75784 GHz; fc3 = 1,1998 GHz. 

 A Figura 70 apresenta a perda de retorno nas dimensões finais. Essa configuração 

consegue cobrir toda a faixa UHF, e apresenta uma 3ª ressonância fora dessa faixa, fazendo 

dessa antena uma candidata a ser classificada como de elevada largura de banda. Da mesma 

maneira que em simulações anteriores, são apresentados os diagramas de radiação na 1ª, 2ª e 3ª 

ressonância.  

 As Figuras 71(a), 71(b) e 71(c) apresenta o diagrama de radiação em phi = 90º (plano 

YZ). Pode ser visto o padrão omnidirecional desejado que ocorre tanto na 1ª como na 3ª 

ressonância. Há um leve desvio para baixo no diagrama no caso da 2ª ressonância, 

provavelmente devido a uma maior densidade de corrente na periferia do cone. Entretanto, 

ainda assim, o padrão omnidirecional é satisfeito. Como é esperado nas Figuras 72(a), 72(b) e 

72(c) em theta = 90º (plano XY) o padrão omnidirecional ocorre nas três frequências de 

ressonância. Nas Figuras 73(a), 73(b) e 73(c) são apresentados os respectivos diagramas 

tridimensionais também nas três frequências de ressonância. Pode ser observado que a 

diretividade na primeira e terceira ressonância são da ordem de 2dBi, mas na segunda o valor 

passa para 3 dBi, devido à deformação do diagrama de radiação, fato esse que é justificado 

pelas Figuras 74 (b), onde nota-se uma distribuição maior de corrente no corpo do cone.  
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

Figura 71. Diagramas de Radiação nas ressonâncias: (a) fC1= 0,512 GHz; (b) fC2 = 0,75784 

GHz e (c) fC3= 1,1998 GHz com phi = 90º.  
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(c) 

 

Figura 72. Diagramas de Radiação nas ressonâncias: (a) fC1=0,512 GHz; (b) fC2=0,75784 GHz 

e (c) f C3= 1,1998 GHz com theta = 90º.  
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(a) 
 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 73. Diagramas de Radiação 3D nas ressonâncias: (a) fC1=0,512 GHz; (b) fC2=0,75784 

GHz e (c) f C3= 1,1998 GHz. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 74. Distribuição de corrente para irradiação nas ressonâncias: (a) fC1=0,512 GHz; (b) 

fC2=0,75784 GHz e (c) f C3= 1,1998 GHz com escalas de 0 a 1,5 A/m. 
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 A Figura 74 apresenta a distribuição de corrente para as ressonâncias na faixa de 

interesse. Na Figura 74 (a), a primeira ressonância do elemento irradiador está operando até 

quase metade de seu tamanho e diminui à medida que atinge o topo do cilindro. Também ocorre 

uma distribuição intensa de campo dentro da luva. Na Figura 74 (b), o corpo do cone também 

contribui para o campo irradiado, levando como visto na Figura 73 (b) a um leve abaixamento 

do diagrama de radiação. Na Figura 74 (c) o elemento irradiador apresenta um nulo próximo a 

alimentação e um máximo entre esse ponto e o extremo do cilindro (frequência mais elevada).  

 A Tabela 3 compara a nova antena com as anteriores. A nova antena proposta é capaz 

de cobrir a banda UHF (banda fracionária da ordem de 52%) com uma relação 2:1, ou banda 

fracionária de 69,7%, valor esse que se apresenta superior em relação as propostas clássicas. 

  

Tabela 3. Comparativo de desempenho das estruturas clássicas e a antena proposta 

(frequências em GHz). 

 

 fi fs fc BW FBW 

% 

taxa 

BW 

Monopolo filamentar 

 

0,57 0,67 0,61 0,11 16,9 1,19 

Monopolo cilíndrica 

 

0,55 0,73 0,60 0,19 28,8 1,34 

Monopolo planar 

 

0,51 0,75 0,58 0,24 38,0 1,47 

Antena cônica com luva 

cilíndrica mais 

monopolo cilíndrica 

0,44 0,92 0,51 0,47 69,7 2,07 

  

 A próxima seção apresenta a proposta da nova antena e seus parâmetros geométricos 

são explorados. As estruturas apresentadas serão em parte aproveitadas em seus pontos 

favoráveis e suas deficiências serão corrigidas pela nova estrutura de antena proposta 

 Apesar dessa estrutura atender os requisitos necessários, ela não pode ser construída, 

devido ao fato de que o peso e volumes do elemento irradiador cilíndrico ser de ordem tal que 

o pino alimentador do conector N não suporta a estrutura. Em vista desse fato e que a estrutura 

está validada, a próxima seção irá contornar esse problema, substituindo o elemento irradiador 
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cilíndrico por uma estrutura retangular, discutida anteriormente. Entretanto, o cone e a luva 

serão mantidos e a nova estrutura será simulada e discutida.  

 

3.1.5 Estrutura cônica com luva cilíndrica mais monopolo planar retangular 

As técnicas descritas anteriormente e os estudos descritos nas seções anteriores, 

inspiraram e justificaram a presente pesquisa e a geometria final. O elemento irradiador planar 

retangular foi reaproveitado, o que apresenta por si uma largura de banda superior a monopolo 

cilíndrica. O plano terra quadrado ou circular foi substituído pela mesma estrutura cônica. Para 

estabilizar o campo elétrico irradiado, foi mantido a luva à estrutura cônica que funcionará 

como elemento de acoplamento na estrutura e tem a função de tornar uniforme a impedância 

da antena ao longo da sua faixa de operação. A antena proposta neste projeto seguiu na sua 

elaboração e concepção as mesmas etapas de projeto realizadas nas descrições anteriores. A 

estrutura é apresentada na Figura 75 (a) na visão em perfil e 75 (b) no detalhe do conector N.  

Para efeito de simulação foram assumidas as condições de contorno: 

 O tamanho L da monopolo foi novamente fixado inicialmente entre 90 e 180 mm para 

que fosse satisfeita a cobertura do início da faixa; 

 Largura W variando de 10 a 70 mm; 

 O plano terra tem forma geométrica substituída por um cone de raio 100 mm e altura 

100 mm. Ele é a degeneração do plano terra circular; 

 Foi adicionado à geometria um cilindro (luva) de dimensões iniciais de raio variando de 

0 a 60 mm e com um comprimento variando de 0 a 100 mm de altura; 

 Para fins de simulação todos os meios condutores foram considerados condutores 

elétricos perfeitos (PEC); 

 A faixa de frequências foi de 0 a 2 GHz, para que fosse possível investigar o 

comportamento da estrutura irradiadora planar em conjunto com a estrutura cônica. 
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(a) 

  

(b) 

Figura 75. Antena proposta: (a) visão em perspectiva, (b) visão do fundo da antena e detalhe 

do conector N. 

 

 A análise do resultado das dimensões do elemento radiador por meio das simulações 

indicaram o tamanho final de L = 120 mm e W = 50 mm, valor esse semelhante à estrutura com 

plano terra em forma quadrada. O parâmetro que inova a antena proposta é a existência de um 

elemento radiador planar retangular e a estrutura cônica, associada à ela, o cilindro que forma 

a luva metálica.  

Para a convergência de valores, os parâmetros utilizados foram os solvers com 

algoritmos genéticos e o método quasi-Newton para obtenção dos parâmetros ótimos. A Figura 

76 apresenta o resultado da simulação com a altura do cilindro de 0 a 100 mm. Esse parâmetro 

foi otimizado para essa antena. Em termos de variável de simulação, esse parâmetro foi 

denominado de HC.  
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Figura 76. Influência do valor da altura da luva (HC) na perda de retorno da antena (mm). 

 

 A Figura 76 apresenta o efeito da altura da luva em uma simulação com incremento de 

20 mm. Nesse caso o valor HC = 60mm apresenta-se como o único a manter uma largura de 

banda estável sobre a faixa abaixo de 1,4 GHz aproximadamente. Na Figura 77 e 78 tem-se que 

para valores de HC crescentes, a resposta da perda de retorno promove um aumento da banda 

passante até o valor de HC = 70 mm e para valores acima, como no caso de 80 mm a banda 

volta a se reduzir. A visualização da estrutura cônica clássica com o parâmetro HC = 0 mm é 

apresentada em vista frontal e em perspectiva na Figura 79, assim como a estrutura final com 

HC = 60 mm.  
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Figura 77.Influência do valor da altura da luva (HC) na perda de retorno da antena. Valores na 

faixa de 0 a 80 mm. 

 

Figura 78.Influência do valor da altura da luva (HC) na perda de retorno da antena. Valores na 

faixa de 40 a 80 mm. 
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(a)  (b)   

Figura 79. Antena proposta: (a) visão frontal cônica sem luva (clássico); (b) visão em 

perspectiva com luva.  

 

 Na Figura 80 é apresentada a resposta da antena para o caso sem a luva e com a luva 

nas suas dimensões ótimas. Com HC = 0 mm, tem-se uma resposta da antena na forma cônica 

clássica, já vista no item 3.1.4, porém com a ressonância de 1,3 GHz para além de 2 GHz. Nota-

se o ponto de intersecção em aproximadamente em 1,34 GHz, indicando que a luva teve efeito 

no aumento e controle da largura de banda dessa estrutura.  

 
Figura 80. Influência do valor da altura da luva (HC) na perda de retorno da antena. Valores: 

HC = 0 (sem luva), HC = 60 mm (valor ótimo). 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 81. Análise da influência em S11 da melhor distância do elemento radiador e o cone na 

frequência inferior (470 MHz) e superior alcançado (1400 MHz). Escolhido              

HConector = 6 mm. 
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Da mesma forma que as antenas descritas anteriormente, a distância entre o elemento 

radiador e o ponto de alimentação (no caso o pino do conector N), que via de regra está no 

mesmo nível do plano terra, tem forte influência na resposta da perda de retorno (PEROTONI; 

STEFANELLI, 2013). Nas Figuras 81(a) e 81(b) justifica-se o valor ótimo e adotado de 

HNconector = 6 mm. A Figura 82 apresenta a situação geométrica inicial e final desse parâmetro 

na etapa de simulação. A Figura 83 mostra a influência da distância entre o elemento radiador 

e o conector. 

 

 

Figura 82.Influência do valor da distância do elemento radiador até o conector N, variável de 

simulação Hconetor. 
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Figura 83. Influência do valor da distância do elemento radiador até o conector N, pela 

variável Hconector. 

 

As simulações anteriores delinearam os valores ótimos que foram utilizados na 

simulação final da estrutura. Os elementos geométricos discutidos acima que constituem a 

antena proposta são apresentados na Figura 84. O elemento irradiador é o mesmo das 

simulações realizadas na monopolo planar. A estrutura é apresentada em corte e apresenta as 

dimensões finais obtidas por simulação. Embora na Figura 84 apareça como metade do tamanho 

do comprimento do retângulo, esse parâmetro na simulação representa o comprimento total 

desse retângulo (W’), de forma que W = 2W’, onde W’ é o parâmetro simulado. 
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Figura 84. Estrutura proposta em corte com detalhe no perfil do conector N. Dimensões 

finais: W = 25 mm, L = 120 mm,HC = 60 mm, HS = 90 mm, H = 6 mm, RI = 18 mm, RC = 40 

mm e RT = 70 mm.  

 

 
Figura 85. Perda de retorno final da antena proposta com dimensões finais: W = 25 mm, L = 

120 mm, HC = 60 mm, HS = 90 mm, H = 6 mm, RI = 18 mm, RC = 40 mm e RT = 70 mm. 
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Figura 86. Perda de retorno final da antena proposta com dimensões finais: W = 25 mm, L = 

120 mm, HC = 60 mm, HS = 90mm, H = 6 mm, RI = 18 mm, RC = 40 mm e RT = 70 mm, com 

suas largura de banda BW = 0,93828 GHz e frequências de ressonância: fc1 = 0,5499 GHz; fc2 

= 0,9278 GHz; fc3 = 1,2776 GHz. 

  

 Nas Figuras 85 e 86 apresenta-se a perda de retorno nas dimensões finais. Essa nova 

configuração consegue cobrir toda a faixa UHF e ir até aproximadamente 1,4 GHz de forma 

mais uniforme. Ela apresenta uma 3ª ressonância nessa faixa, fazendo dessa antena uma 

candidata a ser classificada como de elevada largura de banda, com características de elemento 

irradiador melhores do que o irradiador cilíndrico. Da mesma forma nas simulações 

precedentes, são apresentados os diagramas de radiação na 1ª, 2ª e 3ª ressonância.    

A Figura 87 apresenta o diagrama de radiação em phi=90º (plano YZ) e pode ser visto 

o padrão omnidirecional desejado que ocorre tanto na 1ª como 3ª ressonância. Há um leve 

desvio para baixo no diagrama no caso da 2ª ressonância, provavelmente devido a uma maior 

densidade de corrente na periferia do cone, entretanto ainda assim o padrão omnidirecional é 

satisfeito. Como é esperado, observa-se na Figura 88, em theta = 90º (plano XY), que o padrão 

omnidirecional ocorre nas três frequências de ressonância.  
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Na Figura 89 são apresentados os respectivos diagramas tridimensionais também nas 

três frequências de ressonância. Pode ser observado que a diretividade na primeira e terceira 

ressonância são da ordem de 2dBi, mas na segunda, o valor passa para 3 dBi, devido à 

deformação do diagrama de radiação. Esse fato é justificado pela Figura 90 (b) , onde nota-se 

uma distribuição maior de corrente no corpo do cone .  
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

Figura 87. Diagramas de Radiação nas ressonâncias: (a) fC1 = 0,5499 GHz; (b) fC2= 0,93828 

GHz e (c) fC3 = 1,2776 GHz com phi = 90º. 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

Figura 88. Diagramas de Radiação nas ressonâncias: (a) fC1 = 0,5499 GHz; (b) fC2= 0,93828 

GHz e (c) fC3 = 1,2776 GHz com theta = 90º. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 89. Diagramas de Radiação 3D nas ressonâncias : (a) fC1 = 0,5499 GHz; (b) 

fC2=0,93828 GHz e (c) fC3 = 1,2776 GHz. 



91 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 90. Distribuição de corrente de irradiação nas ressonâncias: (a) fC1 = 0,5499 GHz; (b) 

fC2= 0,93828 GHz e (c) fC3 = 1,2776 GHz com escalas de 0 a 1,5 A/m. 
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 A Tabela 4 compara a antena proposta com elemento irradiador retangular com as 

antenas anteriores. A antena com irradiador retangular, apresenta valor de largura de banda 

capaz de cobrir a banda UHF (banda fracionária da ordem de 52%) com uma relação 2,99:1, ou 

banda fracionaria de 99,6 %, valor superior à estrutura cilíndrica. Essa estrutura apresenta a 

vantagem de poder ser facilmente construída e possuir uma característica desejável que é o seu 

baixo perfil metálico (menor custo de material e menor peso). 

 A antena proposta apresenta uma solução de implementação física. Em vista desse fato, 

essa estrutura será construída. A próxima seção irá analisar o efeito da geometria fractal, 

substituindo o elemento irradiador retangular por uma estrutura retangular quasi-fractal. 

Novamente, o cone e a luva serão mantidos e a nova estrutura é simulada e discutida.  

Tabela 4. Comparativo de desempenho das estruturas clássicas e as antenas propostas 

(frequências em GHz). 

 

 fi fs fc BW FBW 

% 

taxa 

BW 

Monopolo filamentar 

 
0,57 0,67 0,61 0,11 16,94 1,19 

Monopolo cilíndrica 

 
0,55 0,73 0,60 0,19 28,84 1,34 

Monopolo planar 

 
0,51 0,76 0,58 0,24 37,96 1,47 

Antena cônica com luva 

cilíndrica mais monopolo 

cilíndrico 

0,44 0,92 0,51 0,47 69,74 2,07 

Antena cônica com luva 

cilíndrica mais monopolo 

planar retangular 

0,47 1,41 0,55 0,94 99,64 2,99 

UHF 

 
0,47 0,80 0,64 0,33 52,32 1,71 

 

 A próxima seção apresenta a proposta da nova antena quasi-fractal e seus parâmetros 

geométricos são explorados. As estruturas apresentadas serão em parte aproveitadas em seus 

pontos favoráveis e suas deficiências serão analisadas.  
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3.1.6 Estrutura cônica com luva cilíndrica mais monopolo planar retangular quasi-fractal 

em 3ª iteração 

 As técnicas descritas anteriormente e os estudos descritos nas seções anteriores, 

inspiraram e justificaram a presente pesquisa e investigação da geometria final. O elemento 

radiador planar retangular foi reaproveitado, o que por si só apresenta uma largura de banda 

superior a monopolo cilíndrica. As demais estruturas foram mantidas (NINMAGADDA et al., 

2013). As antenas foram avaliadas para ver se as propriedades do tamanho físico da antena e o 

padrão de ominidirecionalidade ficam mantidas ou são melhoradas. Nesse intuito foram 

realizadas simulações onde dois retângulos adicionais foram adicionados à estrutura. Como a 

geometria fractal é constituída em uma auto replicação da sua estrutura (BALANIS, 2009), a 

estrutura final do elemento radiador mantém o padrão de semelhança com o retângulo original. 

Antenas fractais para projetos de antena em banda larga para UHF, utilizando fractais de Koch 

alcançaram resultados na faixa de 0,5 a 3 GHz (KARIM et al., 2010). 

  A metodologia seguida foi dividir o retângulo irradiador em 3 sub-retângulos menores. 

Entretanto, as alturas foram variadas de forma que a soma L1, L2 e L3 mantenha L = 120mm, 

como um valor de referência. Os comprimentos por sua vez devem decair de 40 mm 

gradativamente até que seja obtido (se houver) valores ótimos para os comprimentos dos dois 

retângulos restantes.  

  A razão de semelhança adotada foi gradualmente diminuindo de 1 para 0,3 por questões 

de implementação. Essa razão de semelhança é obtida pela Equação 42.  

  
𝑘 =  

𝐿𝑖+1 

𝐿𝑖
 

(42) 

Onde: Li+1 e Li são respectivamente, o lado calculado e o lado de referência. Os fatores k foram 

arbitrados de 1 a 0,2 em saltos decrescentes de 0,2. Para o lado de referência foi tomado o valor 

L = 50 mm. Assim foi escalonado cada lado de acordo com a Tabela 5.  
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Tabela 5. Simulações para fatores K quasi- fractais (mm) em ordem decrescente, 

L = 50mm; L1 = L, L2 = L*k e L3 = L*k2. 

 

RODADA K L1 L2 L3 

1 1 50 50 50 

2 0,8 50 40 32 

3 0,6 50 30 18 

4 0,4 50 20 8 

5 0,2 50 10 2 

  As simulações foram realizadas em três etapas apenas na faixa de interesse, ou seja, 

frequências menores do que 2GHz. A comparação é feita com a antena de referência. 

1ª ETAPA: Valor do retângulo mais próximo à alimentação. A referência é dada na Tabela 5, 

e os valores de H1 = 50; H2 = 40 e H3 = 30 (mm). Os valores decrescentes de k com a rodada 

1 a 5 são apresentados na Figura 91. A antena não consegue apresentar resultados melhores 

com k abaixo de 1 (antena de referência). 

 

Figura 91. Perda de retorno S11. Influência do fator k conforme Tabela 5 (dimensões em mm). 
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2ª ETAPA: Valor do retângulo mais próximo à alimentação, sendo a referência como indica a 

Tabela 6, e os valores de H1 = 50; H2 = 40 e H3 = 30 (mm) com valores crescentes de k, 

apresentado na Figura 92. A antena também não consegue apresentar melhores resultados do 

que com k = 1 (antena de referência). 

Tabela 6. Simulações para fatores K quasi- fractais (mm) em ordem crescente, 

L = 50mm; L1 = L*k2, L2 = L*k e L3 = L. 

RODADA K L1 L2 L3 

1 1 50 50 50 

2 0,8 32 40 50 

3 0,6 18 30 50 

4 0,4 8 20 50 

5 0,2 2 10 50 

 

 

Figura 92. Perda de retorno S11. Influência do fator k conforme Tabela 6 (dimensões em mm). 
  



96 

 

3ª ETAPA: Valor do retângulo mais próximo a alimentação sendo a referência, como indica a 

Tabela 7. Os valores de H1 = 40; H2 = 40 e H3 = 40 (mm) foram arbitrados para manter 

H=120mm e com diversos valores de k para geração de áreas fractais.  

Tabela 7. Simulações para fatores K quasi- fractais (mm) para área fractal do elemento 

irradiador. 

RODADA K L1 L2 L3 H1 H2 H3 A1 A2 A3 A. TOTAL 

1 1 50 50 50 40 40 40 2000 2000 1600 5600 

2 0,8 50 40 32 25,6 32 40 1280 1280 1024 3584 

3 0,6 50 30 18 14,4 24 40 720 720 576 2016 

4 0,4 50 20 8 6,4 16 40 320 320 256 896 

5 0,2 50 10 2 1,6 8 40 80 80 64 224 

 

 

 Figura 93. Perda de retorno S11. Área fractal, valores correspondentes à Tabela 7. 

 

 Nas três situações simuladas, pode-se observar que a configuração de antena quasi-

fractal não satisfez e nem melhorou os resultados da antena de referência, ou seja, não houve 

aumento da largura de banda como no caso do elemento radiador retangular. Esse fato, portanto, 
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permitiu estabelecer que não é vantajoso a concepção desse tipo de antena com o conceito de 

elemento fractal. A Figura 94 mostra uma visão em corte das antenas quase-fractais. 

 

(a)  

 

(b) 

Figura 94. Visão em corte das antenas quasi–fractais: (a) decrescente (b) crescente.  

  

 A próxima e última estrutura a ser avaliada nesse trabalho é a possibilidade de que a 

própria antena possua na sua estrutura uma geometria capaz de filtrar uma determinada 

frequência, permitindo, portanto, a capacidade de controle sobre a banda de frequências em que 

a antena deverá operar.  
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3.1.7 Estrutura cônica com luva cilíndrica monopolo planar retangular com filtro notch 

 A possibilidade de controlar a banda em uma estrutura de uma antena sem a necessidade 

de circuitos externos, tem motivado autores na busca de técnicas, nas quais pode-se destacar a 

filtragem notch. Essa técnica tem sido amplamente utilizada em antenas planares (CPW). A 

técnica se fundamenta em oferecer um caminho elétrico da ordem de λ/4 para a frequência que 

se deseja rejeitar.  

 O princípio de Babinet (SAUNDERS FILHO et al., 2012), mostra que uma antena 

complementar (fenda) em relação a uma estrutura condutora, irradia da mesma forma, ou seja, 

pode influenciar a distribuição de corrente em uma estrutura (KRAUS, 1997).  

 A fenda pode assumir várias formas: L normal e invertido, U normal e invertido, E, etc. 

Essa estrutura pode ser inserida no plano terra, na via de alimentação ou mesmo no elemento 

irradiado (STUTZMAN; THIELE, 1998). A antena construída por Li et al. (2013) aplica essa 

técnica diretamente na via de alimentação e também testa no elemento irradiador. A antena em 

questão é utilizada para rádios cognitivos e é apresentada na Figura 95.  

 

 

Figura 95. Antena proposta por Li et al. (2013). Ground plane = plano terra; radiation 

patch=caminho de radiação. 

Fonte: Li et al. (2013) 
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 A antena apresentada em Rahmati e Hassani (2009), por exemplo, utiliza um quadrado 

com o lado para o plano terra em formato de V, objetivando manter a impedância uniforme ao 

longo da linha. Nesse trabalho o notch é obtido por uma simples fenda horizontal e paralela ao 

plano terra que chega aproximadamente ao meio da antena. Ela opera na faixa de 2 a 16 GHz 

(UWB). A antena UWB proposta por Sun et al. (2012) também é uma antena que utiliza essa 

técnica, colocando a fenda no plano terra situado no verso da antena coplanar. Entretanto, na 

fenda há um capacitor SMD que permite alterar a capacitância da fenda e portanto sintonizar a 

frequência de rejeição onde for desejado.  

 A antena UWB proposta em Dong et al. (2014) apresenta uma fenda em forma de C no 

elemento irradiador e é possível obter uma frequência de corte em 5GHz, levando-se em conta 

que a antena proposta opere de 3 a 11 GHz. Essa antena tem o objetivo de atender o padrão 

IEEE-802.11a. O trabalho de Lee et al. (2005), por sua vez, apresenta uma antena similar à 

citada no parágrafo anterior, com a diferença que foram testadas três fendas em formato de U 

para cima e todas em paralelo. A Figura 96 ilustra a geometria da antena proposta pelos autores. 

Os mesmos autores (LEE et al., 2006), apresentam outro trabalho onde são colocados dois “U”s 

em contraposição, e três “U”s com o central em contraposição aos dois laterais. Ambos 

trabalhos permitiram o controle da banda em duas frequências distintas.  

 

Figura 96. Geometria da antena com controle de banda (notch) proposto por Lee et al. (2005). 

Feeding point=ponto de alimentação; ground plane=plano terra; SMA conector=conector 

SMA; via hole=abertura de acesso. 

Fonte: Lee et al. (2005). 
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 O trabalho desenvolvido na antena de Peng et al. (2013), permite o controle em certas 

faixas. Essa antena opera de 0,5 a 6 GHz com caráter multibanda. Entretanto, uma das faixas 

filtradas por ela está no LTE-700, um dos padrões (Long Term Evolution) adotados pelo Brasil 

(ARNEZ et al., 2013).  

 A partir das propostas desses trabalhos, e tendo em vista que a antena proposta na seção 

3.1.5 apresenta-se como candidata ideal a cobrir a faixa UHF, teve-se interesse em aplicar as 

técnicas descritas para verificar a possibilidade de controle da banda com essa técnica. Como a 

antena proposta nesse trabalho consegue cobrir a faixa do UHF até 1,4 GHz, e inspirado nos 

trabalhos citados, a frequência de interesse nestas simulações será a do LTE-700.  

 A aplicação da técnica será feita diretamente no elemento irradiador retangular. Serão 

avaliadas as configurações em forma de “U” e em “L”. Nessas simulações, as variações de 

leiaute serão avaliadas, ou seja, “U” para cima e para baixo, “L” para cima e para baixo. A 

Figura 97 apresenta as configurações que foram simuladas.  

 

 

(a) (b) 

 

Figura 97. Variações de fendas que serão avaliadas no elemento irradiador: (a) conformações 

testadas (b) caminho elétrico das fendas. 

 Estabelecida a frequência de corte em 700 MHz, o cálculo das dimensões para o formato 

em “U” e em “L”, tem seus valores obtidos pelas equações 43 e 44.   
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𝑓𝑛𝑜𝑡𝑐ℎ ≅

75

𝐿 +
𝑤
2

,

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑚 𝑈, 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑚𝑚 𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝐺𝐻𝑧. 

(43) 

 𝑓𝑛𝑜𝑡𝑐ℎ ≅
75

𝐿1+𝐿2
,

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑚 𝐿, 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑚𝑚 𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚 𝐺𝐻𝑧.  

(44) 

 As simulações apresentadas analisam a influência do formato, posição e espessura da 

fenda, assim como se há um formato preferencial, ou mesmo se há uma independência do 

formato. Tanto no formato em “U” quanto em “L”, a Figura 98 representa o mesmo parâmetro 

que foi avaliado na simulação. Esse parâmetro é denominado de NREF, que é a posição da parte 

inferior da fenda medido em relação ao lado (“W”) inferior do retângulo irradiador.  

 

Figura 98. Parâmetros geométricos que foram simulados. A fenda “L” apresentada tem a 

mesma variável NREF no seu formato em “U”, não apresentado aqui. 

  

 Foram realizadas quatro etapas de simulação: “U” para baixo e para cima, “L” para 

baixo e para cima, respectivamente. Toda a análise foi realizada em quatro etapas baseadas na 

geometria da Figura 97(a) na seguinte ordem, a saber: 
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 Análise do efeito na frequência de rejeição da fenda com geometria em U  

 1ª Etapa - “U” para baixo; 

 2ª Etapa – “U” para cima;  

 Análise do efeito na frequência de rejeição da fenda com geométrica em L  

 1ª Etapa –“L” para baixo; 

 2ª Etapa – “L” para cima. 

 

 

3.1.7.1 Análise do efeito na frequência de rejeição da fenda em formato de “U” 

1a-ETAPA- Análise da geometria em “U” para baixo 

 Foram mantidas as mesmas dimensões geométricas da antena descrita na seção 3.1.5, 

apenas foi inserida a fenda. Para a primeira simulação a Equação 43 apresentou os valores          

L1 = 80 mm e L2 =10 mm, para atender a rejeição à frequência de 0,7 GHz. A Figura 99 apresenta 

o perfil da antena simulada. Para a espessura inicial da fenda foi assumida o valor 2 mm. 

Posteriormente outros valores de espessura de fenda foram simulados e verificados seus efeitos.  

 

Figura 99. Antena com fenda em “U” para baixo, espessura da fenda 2 mm (Vista em corte). 
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CASO 1. A análise que se apresenta é para verificar a influência da espessura da fenda, na 

resposta à filtragem. Esta simulação serviu para investigar qual foi o valor mínimo de espessura 

para a fenda operar. A partir de 1,5 mm ela inicia sua influência. Valores abaixo de 1,5 mm são 

comparáveis à antena de referência (sem fenda). A Figura 100 apresenta os resultados.  

 

 

Figura 100. Efeito da espessura da fenda. Influência da espessura de 0 a 2 mm. 
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CASO 2. Uma vez descoberto o valor mínimo para o funcionamento da fenda, foi investigado 

qual seria o limite para esse valor. A simulação realizada mostra que para valores de espessura 

entre 2 e 10 mm há funcionamento da fenda. O valor de 1mm já discutido, leva a antena para a 

condição similar a aquela sem fenda. Valores crescentes de espessura indicam um desvio para 

altas frequências, o que não é desejável. Assim o valor de 2mm parece ser o melhor resultado. 

A Figura 101 apresenta os resultados obtidos. 

 

Figura 101. Influência da espessura da fenda (dimensões em mm).  
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CASO 3. O valor de onde se inicia a influência da fenda em relação ao comprimento da antena 

foi investigado. A variável de simulação NREF, apresentada na Figura 102, foi variada ao longo 

da altura da antena (L = 120 mm). Quando NREF = 0, a fenda se abre e fisicamente se desprende 

da parte superior do irradiador, que se torna então um elemento parasita (se pudesse ser fixado 

à parte restante). A Figura 103 ilustra a sua influência na perda de retorno. Entretanto, para 

valores maiores que 5mm até 10 mm, há efeito da fenda. Como a variação praticamente não 

altera a frequência de rejeição, foi adotado o valor NREF = 20 mm. A Figura 103 apresenta a 

perda de retorno para a posição relativa da fenda.  

 

 

Figura 102. Caso de NREF = 0 mm (Vista em corte). 

 

Figura 103. Influência da distância da fenda em relação ao comprimento inferior do elemento 

irradiador retangular.  
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CASO 4. Nessa simulação foi comparada o efeito da fenda ótima (2 mm) na posição de 

referência NREF = 20 mm com a antena de referência, apresentando a influência de controle de 

banda desejado. A frequência f2 = 0,70189 GHz apresenta- se como um valor muito próximo do 

desejado (0,7 GHz), e seu efeito máximo é em f3 = 0,7466 GHz. A partir de f4 = 0,76712 GHz, 

há o início da banda restante. A Figura 104 mostra os resultados. 

 

Figura 104. Perda de retorno S11. Filtragem na frequência do LTE-700 na configuração U para 

baixo. 

   

 A seguir, são apresentados o comportamento de irradiação da antena nas frequências f2, 

f3 e f4. A Figura 105 mostra a distribuição de corrente em função das frequências f2, f3 e f4. A 

Figura 106 mostra o padrão de irradiação para phi = 90º. A Figura 107 mostra o padrão de 

irradiação para theta = 90º. A Figura 108 mostra o padrão de irradiação tridimensional. 

  



107 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 105. Distribuição de corrente nas frequências: (a) f2 = 0,70189 GHz; (b) f3 = 0,7466 

GHz; (c) f4 = 0,76712 GHz com escalas de corrente de 0 a 2,5 A/m. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 106. Padrão de irradiação phi = 90º nas frequências: (a) f2 = 0,70189 GHz; (b) f3 = 

0,7466 GHz; (c) f4 = 0,76712 GHz.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 107. Padrão de irradiação theta = 90º nas frequências: (a) f2 = 0,70189 GHz; (b) f3 = 

0,7466 GHz; (c) f4 = 0,76712 GHz. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 108. Padrão de irradiação tridimensional nas frequências: (a) f2 = 0,70189 GHz; (b) f3 

= 0,7466 GHz; (c) f4 = 0,76712 GHz. 
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2a-ETAPA- Análise da geometria em “U” para cima 

 Foram mantidas as mesmas dimensões geométricas da antena descrita na seção 3.1.5, 

apenas foi inserida a fenda. Os valores L1 = 80 mm e L2 = 10 mm são os mesmos da 1ª etapa, 

para atender a rejeição à frequência de 0,7 GHz. A Figura 109 apresenta o perfil da antena 

simulada. Para a espessura inicial da fenda foi assumido o valor 2 mm. Outros valores de 

espessura de fenda foram simulados e verificados seus efeitos.  

 

Figura 109. Antena com fenda em U para cima espessura da fenda 2 mm (Vista em corte). 
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CASO 5. A análise que se apresenta foi para investigar a influência da espessura da fenda, na 

resposta à filtragem. A simulação que se apresenta, investiga qual é o valor mínimo para que a 

fenda possa operar. A partir de 1,5 mm ela inicia sua influência. Valores abaixo de 1,5 mm são 

comparáveis aos da antena de referência (sem fenda). A Figura 110 apresenta os resultados, 

comparáveis ao CASO 1.  

 

Figura 110. Efeito da espessura da fenda. Influência da espessura de 0 a 2 mm. 
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CASO 6. Similar ao caso 2 e uma vez descoberto o valor mínimo para o funcionamento da 

fenda, foi investigado qual seria o limite para esse valor. A simulação realizada mostra que para 

valores de espessura entre 2 e 10 mm, há funcionamento da fenda, com tendência a deslocar a 

frequência de rejeição para altas frequências. O valor de 1 mm já discutido, leva a antena para 

a condição similar a aquela sem fenda. Valores crescentes de espessura indicam um desvio para 

altas frequências, o que não é desejável. Assim, o valor de 2 mm pareceu ser o melhor resultado.  

 

 

Figura 111. Influência da espessura da fenda (dimensões em mm). 
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CASO 7. A mesma análise feita no caso 3 foi realizada nesse caso. O valor de onde se inicia a 

fenda em relação ao comprimento da antena foi investigado. A variável de simulação NREF, 

mencionada na Figura 102, foi variada ao longo da altura da antena (L = 120 mm). Quando 

NREF = 0, a fenda se transforma em duas fendas laterais. A Figura 112 ilustra a situação. 

Entretanto, nessa geometria, para valores maiores que 6 mm até 36 mm, há efeito da fenda. 

Como a variação praticamente não altera a frequência de rejeição, e já que o valor de 18 mm 

tem resposta similar ao caso 3, foi adotado o valor NREF = 20 mm. A Figura 113 apresenta a 

perda de retorno para a posição relativa da fenda.  

 

Figura 112. Caso NREF = 0 mm (Vista em corte). 

 

Figura 113. Influência da distância da fenda em relação ao comprimento inferior do elemento 

irradiador retangular.  
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CASO 8. De modo similar ao caso 4, nessa simulação foi comparada o efeito da fenda ótima   

(2 mm) na posição de referencia NREF = 20 mm com a antena de referência, apresentando a 

influência de controle de banda desejada. Na Figura 114, a frequência f2 = 0,66896 GHz 

apresenta- se como um valor muito próximo do desejado (0,7 GHz), e seu efeito máximo é em 

f3 = 0,74957 GHz. A partir de f4 = 0,84881 GHz, há o início da banda restante.  

 

Figura 114. Perda de retorno S11. Filtragem na frequência do LTE-700 na configuração U para 

baixo. 

 

 A investigação desse formato termina com um comparativo na perda de retorno das duas 

geometrias de fendas. A Figura 115 apresenta um comparativo em termos de perda de retorno 

entre ambas as fendas.  
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Figura 115. Comparativo entre fenda em U para cima e para baixo.  

 

 Nota-se que o formato de U invertido apresenta um melhor resultado, promovendo em 

ambas as bandas a filtragem com maximização em cada sub-banda. Entretanto, a conformação 

em U para cima pode ser utilizada quando se deseja um maior afastamento entre o final da 1ª 

banda e o início da 2ª banda. 

 A seguir, são apresentados os comportamentos de irradiação da antena na conformação 

em U para cima, nas frequências: f2 = 0,66896 GHz, f3 = 0,74957 GHz e f4 = 0,84881 GHz. A 

Figura 116 mostra a distribuição de corrente em função das frequências f2, f3 e f4. A Figura 117 

mostra o padrão de irradiação para phi = 90º. A Figura 118 mostra o padrão de irradiação para 

theta = 90º. A Figura 119 mostra o padrão de irradiação tridimensional. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 116. Distribuição de corrente nas frequências: (a) f2 = 0,66896 GHz; (b) f3 = 0,74957 

GHz; (c) f4 = 0,84881 GHz com escalas de corrente de 0 a 1,5 A/m. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 117. Padrão de irradiação phi = 90º nas frequências: (a) f2 = 0,66896 GHz; (b) f3 = 

0,74957 GHz; (c) f4 = 0,84881 GHz. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 118. Padrão de irradiação theta = 90º nas frequências: (a) f2 = 0,66896 GHz; (b) f3 = 

0,74957 GHz; (c) f4 = 0,84881 GHz. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 119. Padrão de irradiação tridimensional nas frequências: (a) f2 = 0,66896 GHz; (b) f3 

= 0,74957 GHz; (c) f4 = 0,84881 GHz. 
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3.1.7.2 Análise do efeito na frequência de rejeição da fenda em formato de “L” 

 

1a-ETAPA- Análise da geometria em “L” para baixo ou invertido (comprimento maior 

para baixo). 

 Foram mantidas as mesmas dimensões geométricas da antena descrita na seção 3.1.5, 

apenas foi inserida a fenda. Os valores L1 = 80 mm e L2 = 10 mm são os mesmos da 1ªe 2ª etapa, 

para atender a rejeição à frequência de 0,7 GHz. A Figura 120 apresenta o perfil da antena 

simulada. Para a espessura inicial da fenda foi assumido o valor de 2 mm. Outros valores de 

espessura de fenda foram simulados e verificados seus efeitos. Os casos para essa geometria 

são enumerados de 1 a 4, da mesma maneira que para geometria em U.  

 

 

Figura 120. Antena com fenda em L para baixo, espessura da fenda 2 mm (Vista em corte). 
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CASO 1. A análise que se apresenta serviu para verificar a influência da espessura da fenda na 

resposta à filtragem. A simulação que se apresenta, investiga qual é o valor mínimo para que a 

fenda possa operar. A partir de 1,5 mm ela inicia sua influência. Valores abaixo de 1,5 mm são 

comparáveis à antena de referência (sem fenda). A Figura 121 apresenta os resultados obtidos.  

 

Figura 121. Efeito da espessura da fenda. Influência da espessura de 0 a 2 mm. 
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CASO 2. Uma vez descoberto o valor mínimo para o funcionamento da fenda, foi investigado 

qual seria o limite para esse valor. A simulação realizada mostrou que, para valores de espessura 

entre 2 e 10 mm, há funcionamento da fenda. O valor de 1mm já discutido, leva a antena para a 

condição similar a aquela sem fenda. Valores crescentes de espessura indicam um desvio para 

altas frequências o que não é desejável. Assim o valor de 2mm parece ser o melhor resultado. 

A Figura 122 mostra os resultados obtidos. 

 

Figura 122. Influência da espessura da fenda (dimensões em mm).  
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CASO 3. O valor de onde se inicia a fenda em relação ao comprimento da antena foi 

investigado. A variável de simulação NREF, mencionada na Figura 123, foi variada ao longo 

da altura da antena (L = 120 mm). Quando NREF = 0, a fenda se transforma em duas fendas 

laterais, similar ao caso 7 da fenda em U, se apresenta como parasita (se fosse fixado por um 

dielétrico). Na prática, esses pedaços estariam fora da antena, entretanto, o simulador assumiu 

a configuração parasita. A Figura 124 ilustra a situação. Entretanto para valores maiores do que 

5 mm até 10 mm, há efeito da fenda. Como a variação praticamente não altera a frequência de 

rejeição, foi adotado o valor NREF = 20 mm. A Figura 124 apresenta a perda de retorno para a 

posição relativa da fenda.  

 

Figura 123. Caso de NREF = 0 mm (Vista em corte). 

 

Figura 124. Influência da distância da fenda em relação ao comprimento inferior do elemento 

irradiador retangular.   
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CASO 4 - Nesta simulação foi comparada o efeito da fenda ótima (2 mm) na posição de 

referencia NREF = 20 mm com a antena de referência, apresentando a influência de controle de 

banda desejado. A frequência f2 = 0,69229 GHz apresenta- se como um valor muito próximo do 

desejado (0,7 GHz), e seu efeito máximo é em f3 = 0,74333 GHz, a partir de f4 = 0,77876 GHz, 

há o início da banda restante.  

 

Figura 125. Perda de retorno S11. Filtragem na frequência do LTE-700 na configuração L 

invertido. 

  A seguir são apresentados o comportamento de irradiação da antena nas frequências       

f2 = 0,69229 GHz, f3 = 0,74333GHz, f4 = 0,77876 GHz. A Figura 126 mostra a distribuição de 

corrente em função das frequências f2, f3 e f4. A Figura 127 mostra o padrão de irradiação para 

phi = 90º. A Figura 128 mostra o padrão de irradiação para theta = 90º. A Figura 129 mostra o 

padrão de irradiação tridimensional. 
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 (a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 126. Distribuição de corrente nas frequências: f2 = 0,69229 GHz; f3 = 0,74333GHz e  

f4 = 0,77876 GHz com escala de corrente de 0 a 1,5 A/m. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 127. Padrão de irradiação phi = 90º nas frequências: f2 = 0,69229 GHz; f3 = 

0,74333GHz e  f4 = 0,77876 GHz.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 128. Padrão de irradiação theta = 90º nas frequências: f2 = 0,69229 GHz; f3 = 

0,74333GHz e  f4 = 0,77876 GHz. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 129. Padrão de irradiação tridimensional nas frequências: f2 = 0,69229 GHz; f3 = 

0,74333GHz e  f4 = 0,77876 GHz.  
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2a-ETAPA- Análise da geometria em “L” para cima ou normal (comprimento maior para 

cima) 

 Foram mantidas as mesmas dimensões geométricas da antena descrita na seção 3.1.5, 

apenas foi inserida a fenda. Os valores L1 = 80 mm e L2 = 10 mm são os mesmos da 1ª etapa, 

para atender a rejeição à frequência de 0,7 GHz. A Figura 130 apresenta o perfil da antena 

simulada. Para a espessura inicial da fenda foi assumido o valor 2 mm. Outros valores de 

espessura de fenda foram simulados e foram verificados os seus efeitos. Os casos para essa 

geometria são enumerados de 1 a 4 da mesma maneira que para geometria em U.  

 

Figura 130. Antena com fenda em L para cima espessura da fenda 2 mm (Vista em corte). 
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CASO 1. A análise que se apresenta serviu para verificar a influência da espessura da fenda na 

resposta à filtragem. A simulação apresentada investiga qual é o valor mínimo para que a fenda 

possa operar. A partir de 1,5 mm ela inicia sua influência. Valores abaixo de 1,5 mm são 

comparáveis à antena de referência (sem fenda). A Figura 131 apresenta os resultados.  

 

Figura 131. Efeito da espessura da fenda. Influência da espessura variando de 0 a 2 mm. 
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CASO 2 – Uma vez descoberto o valor mínimo para o funcionamento da fenda, foi investigado 

qual seria o limite para esse valor. A simulação realizada mostrou que para valores de espessura 

entre 2 e 10 mm, há funcionamento da fenda. O valor de 0 e 1 mm já discutido, leva a antena 

para a condição similar a aquela sem fenda. Valores crescentes de espessura indicam um desvio 

para altas frequências, o que não é desejável. Assim o valor de 2 mm parece ser o melhor 

resultado. A Figura 132 mostra os resultados. 

 

Figura 132. Influência da espessura da fenda (dimensões em mm).  
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CASO 3. O valor de onde se inicia a fenda em relação ao comprimento da antena foi 

investigado, a variável de simulação NREF, mencionada na Figura 102, foi variada ao longo da 

altura da antena (L = 120 mm). Quando NREF = 0, a fenda se transforma em duas fendas 

laterais, similar ao caso 7 da fenda em U. A Figura 133 ilustra a situação. Entretanto, para 

valores maiores que 5mm até 10 mm, há efeito da fenda. Como a variação praticamente não 

altera a frequência de rejeição, foi adotado o valor NREF = 20 mm. A Figura 134 apresenta a 

perda de retorno para a posição relativa da fenda.  

 

Figura 133. Caso de NREF = 0 mm. 

 

Figura 134. Influência da distância da fenda em relação ao comprimento inferior do elemento 

irradiador retangular.   
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CASO 4 - Nessa simulação foi comparado o efeito da fenda ótima (2 mm) na posição de 

referência NREF = 20 mm com a antena de referência, apresentando a influência de controle de 

banda desejado. A frequência f2 = 0,52107 GHz apresenta- se como um valor muito distante do 

desejado (0,7 GHz), e seu efeito máximo é em f3 = 0,7805 GHz. A partir de f4 = 0,95154 GHz, 

há o início da banda restante. Esse valor de f2, já indica que a geometria não se apresenta 

indicada para o devido funcionamento da frequência de rejeição. A Figura 135 mostra os 

resultados. 

 

Figura 135. Perda de retorno S11. Rejeição na frequência do LTE-700 na configuração L para 

cima. 

   

 Como término da investigação da melhor conformação entre as geometrias, a Figura 

136 apresenta um comparativo entre a ambas geometrias de fenda.  
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Figura 136. Comparativo entre fenda em L para cima e para baixo.  

 

 Como já dito, a Figura 136 apresenta em termos de perda de retorno um comparativo 

entre o comportamento das duas geometrias de fendas. Nota-se que o formato de L para baixo 

apresenta um melhor resultado promovendo em ambas as bandas, a filtragem com maximização 

em cada sub-banda. Entretanto, a conformação em L para cima pode ser utilizada quando se 

deseja um maior afastamento entre o final da 1ª banda e o início da 2 ª.  

 Entretanto, o resultado da conformação em L para cima apresentou um pior resultado 

no início do funcionamento da frequência de rejeição (0,7 GHz). O valor indicado na Figura 

135 mostra que f2 = 0,512107 GHz. Esse valor não atende a especificação do início da rejeição. 

 Assim, esse resultado recomenda a não utilização dessa conformação. A Tabela 8, 

apresenta a conformação em L para baixo como a mais eficiente em termos de fração de banda.  
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Tabela 8. Comparativo em termos de largura de banda de rejeição do tipo de geometria da 

fenda. 

Geometria da fenda fi fs fc FBW 

% 

taxa BW 

U p/baixo 

 

0,702 0,767 0,065 8,881 1,09 

U p/cima 

 

0,669 0,750 0,081 11,365 1,12 

L p/baixo 

 

0,692 0,740 0,048 6,662 1,07 

L p/cima 

 

0,521 0,781 0,259 39,864 1,50 

 

  Esse comportamento também foi verificado na fenda em U, porém comparativamente 

a geometria L perde em desempenho para a banda inferior de filtragem. Dessa maneira, a 

conformação em geometria invertida, apresenta em ambos os casos, uma maximização das 

bandas quando o projeto da filtragem assim exigir. Em outras condições apenas a conformação 

de U para cima pode ainda apresentar algum resultado. 

 A seguir são apresentados o comportamento de irradiação da antena nas frequências      f2 

= 0,52107 GHz, f3 = 0,7805 GHz e f4 = 0,95154GHz na conformação em L para cima. A Figura 

137 mostra a distribuição de corrente em função das frequências f2, f3 e f4. A Figura 139 mostra 

o padrão de irradiação para phi = 90º. A Figura 138 mostra o padrão de irradiação para theta = 

90º. A Figura 140 mostra o padrão de irradiação tridimensional. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 137. Distribuição de corrente nas frequências: f2 = 0,52107 GHz, f3 = 0,7805 GHz,      

f4 = 0,95154GHz com escalas de 0 a 1,5 A/m. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 138. Padrão de irradiação theta = 90º nas frequências: f2 = 0,52107 GHz, f3 = 0,7805 

GHz, f4 = 0,95154GHz.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 139. Padrão de irradiação phi = 90º nas frequências: f2 = 0,52107 GHz, f3 = 0,7805 

GHz, f4 = 0,95154GHz. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 140. Padrão de irradiação tridimensional nas frequências: f2 = 0,52107 GHz, f3 = 

0,7805 GHz, f4 = 0,95154GHz. 
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 A eficiência do efeito de frequência de rejeição é notadamente vista em todas as 

geometrias. Na Figura 137 que mostra a distribuição de corrente no ponto de ressonância da 

fenda, pode-se ver claramente que a irradiação é prejudicada nesse ponto, o que é um resultado 

esperado e desejado. Ambas as conformações L e U apresentam o mesmo resultado.  

 Na Figura 138 observa-se uma deformação no diagrama de irradiação, indicando o 

efeito da distribuição de corrente, entretanto há um padrão de ominidirecionalidade. Pode ser 

observado também que há alguma distribuição de corrente ao longo da parte de saída da antena. 

Esse fato deforma levemente para baixo os diagramas de irradiação. A conformação de 

filtragem que se mostrou mais adequada foi aquela em L invertido, garantindo um melhor 

controle da banda a ser rejeitada e a sua largura.   
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4 CONCEPÇÃO FÍSICA E MEDIÇÕES DOS PROTÓTIPOS DAS 

ANTENAS 

___________________________________________________________________________ 

  Esse capítulo descreve a fabricação da antena apresentada na seção 3.1.5, com a 

proposta da nova antena para cobertura do UHF. Também são apresentadas as medições com o 

elemento irradiador com fenda em L e em U. O projeto dos protótipos foi totalmente concebido 

em cobre. Foram utilizadas chapas de cobre de 0,3 mm de espessura, pois possuem fácil 

conformação e facilidade na soldagem.  

 

4.1 CONCEPÇÃO DA ANTENA MONOPOLO CÔNICA MODIFICADA 

O protótipo da antena está apresentado na Figura 141. O elemento do irradiador e a 

estrutura cônica com o elemento cilíndrico em luva podem ser observados. O alimentador é um 

conector comercial de 50 Ω tipo N-macho. 

  

(a) (b) 

Figura 141. Antena proposta: (a) visão frontal, (b) visão em perspectiva.  

 

 Foi utilizado um conector N macho de 50 Ω de impedância, modelo RGC-213. A Figura 

142 apresenta em detalhes o conector.  
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Figura 142. Conector N utilizado no protótipo da antena. Modelo Spectra RGC-213. 

Foto: Autor.  

 

4.1.1 Caracterização da perda de retorno 

A relação de onda estacionária e a perda de retorno foram obtidos usando-se um 

analisador de rede vetorial (Agilent Technologies N9912A). Os resultados das medições são 

comparados com os valores simulados pelo MWS-CST 2014. 

 A Figura 143 apresenta o sistema de medida. Foram desenvolvidas duas medidas, uma 

considerando apenas um elemento de irradiador, no plano terra quadrado, e o outro, 

considerando toda a estrutura da antena proposta (corpo cônico modificado). O plano terra 

utilizado tem dimensões de (400x400) mm2, similar ao utilizado nas simulações.  

  

(a) (a) 

Figura 143.Sistema de medição: (a) analisador de rede vetorial Agilent,  kit de calibração e a 

antena proposta; (b) plano terra e monopolo radiador planar. 
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 A Figura 144 apresenta a perda de retorno simulada e medida do monopolo planar. As 

medidas monopolos planares indicaram uma frequência de operação central da 548,8 MHz com 

uma largura de banda de 109,75 MHz.  

 A antena proposta conforme mostra a Figura 145 tem uma ressonância tripla, e a 

frequência de operação inicial, onde a perda de retorno é considerado inferior a -10dB, resultou 

em uma largura de banda de  fi= 469,6 MHz  e fs= 1387,4 MHz. 

 

 
 

Figura 144.Valores de perda de retorno medidos e simulados (CST-MWS) - perda de retorno 

do monopolo planar. 

 

 

Figura 145.Perda de retorno S11,medida e simulada . 
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 A Figura 146 mostra o comportamento da antena em questão em relação ao fator 

VSWR. 

 

Figura 146. Antena proposta (a) VSWR por simulação (CST-MWS) do modelo (b) medição 

do VSWR entre 400 MHz  e 1650 MHz .  
 

4.2 ANTENA PROPOSTA COM FILTRO NOTCH E MEDIÇÕES DE PERDA DE 

RETORNO 

 A antena proposta, teve seu elemento irradiador alterado para funcionar como filtro 

notch. Os detalhes das configurações são apresentados nas Figuras 147 a 152. 

 

Figura 147. Detalhe do elemento irradiador em L e em U. Fendas de 2mm. Irradiador 50 mm 

x120 mm. Fonte: Autor. 
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Figura 148. Detalhe do elemento irradiador em L e em U. Fendas de 5 mm. Irradiador 50 

mmx120 mm. Fonte: Autor. 

 

Figura 149. Detalhe do elemento irradiador planar e em L e em U. Fendas de 2 e 5  mm, 

Irradiador 50 mmx120 mm . Fonte: Autor. 

 

Figura 150. Visão do conjunto: Estrutura cônica com luva, elementos irradiadores com e sem 

fendas. Fonte: Autor. 
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Figura 151.  Elementos irradiadores: Sem fenda, em L e em U.  Comprimento maior da fenda 

80mm, demais parâmetros seguem valores obtido por simulação.  Fonte: Autor. 

 

Figura 152.Elementos irradiadores e estrutura cônica com luva. Visão em detalhe.  

Fonte: Autor. 

 

  

Figura 153. Antena proposta, com filtro notch em L invertido. Fonte: Autor. 
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4.2.1 Caracterização da perda de retorno 

 Foram realizadas as medidas de perda de retorno e estão apresentadas nessa seção. 

Todas as medidas apresentam comparações com a antena de referência, que é a antena com 

irradiador planar retangular, em relação à filtragem da frequência LTE-700, como discutido na 

seção 3.1.7.2. Uma medida com antena em L invertido (cabeça para baixo) de dimensões 

L1=80mm e L2=10 mm (dimensões do irradiador L=120 mm e W=50 mm) foi realizada e a 

Figura 154 apresenta os resultados obtidos. Observa-se que o filtro foi relativamente eficiente 

na filtragem e a pequena diferença observada ocorre pelo fato de que no protótipo há outras 

variáveis (perdas, montagem, etc.) que levaram a um desvio do valor simulado.  

 

Figura 154. Perda de retorno S11. Antena em L invertido. 

  

 Não foram realizadas medidas com as outras configurações, uma vez que a prova de 

conceito é apresentada na Figura 154, que foi a configuração de fenda que apresentou melhor 

rejeição na frequência do LTE-700. 
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5  MEDIDAS DE DESEMPENHO EM UM SISTEMA DE TV DIGITAL 

___________________________________________________________________________ 

 

 O objetivo desse teste foi obter o nível médio de potência recebida por cada estação de 

transmissão. Durante o desenvolvimento desta tese, haviam 23 canais de transmissão de sinais 

digitais de TV na cidade de São Paulo. O SBTVD-T tem a banda de frequências atribuído entre 

473 MHz e 803 MHz, correspondente aos canais entre # 14 e # 69 na banda UHF. Os testes 

foram realizados no laboratório de TV digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O 

conjunto de antenas testado e as dimensões da monopolo são apresentados e descritos na Tabela 

9. Nesse ensaio, os níveis de recepção da antena proposta e três outras antenas monopolo com 

quarto de comprimento de onda foram comparados entre si, na Tabela 10.  

 Foram comparados os níveis de recepção da antena proposta com outras três antenas 

monopolo de quarto de comprimento de onda comerciais, denominadas M01, M02, M03, bem 

como os da antena monopolo planar deste trabalho.  

 As medições dos níveis de potência recebida por cada antena foram feitas usando-se um 

analisador de espectro (Anritsu-MS2721B) e 1,5 m de altura pedestal (IEEE,1979). Todos os 

ensaios foram feitos em ambiente fechado, simulando ambientes residenciais internos. 

 Devido ao fato de que a potência sobre essa banda não é constante, o analisador de 

espectro recebe um nível médio de energia por cada um dos canais ao longo da banda. Esses 

valores estão apresentados na Tabela 11. A Figura 155 ilustra a configuração de medição da 

antena do monopolo planar e a antena proposta. 

         Tabela 9.  Dimensões das antenas monopolo quarto de onda utilizadas nos testes. 
 

Tipo de antena Tamanho 

L(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

M01 126 11 

M02 98 7 

M03 143 22 
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(a) (b) 

Figura 155. Medidas internas: (a) monopolo planar no plano terra; (b) antena proposta. 

  

 A Figura 156 apresenta o conjunto de antenas monopolo cilíndricas e suas respectivas 

dimensões. Todas os cilindros são fixados em um plano de terra circular com 90 mm de 

diâmetro. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c ) 

Figura 156. Conjunto de antenas usadas para medir o desempenho da antena proposta: (a) 

monopolos cilíndricos (plano de terra circular); (b) propostas de antena e cilíndricas 

monopolos; (c) antena proposta e plano de terra para planar monopolo. 



151 

 

 

Como na etapa de medições em laboratório havia um transmissor em fase experimental 

operando na frequência de 749,143 MHz (TV-Mackenzie), e considerando que o seu sinal tem 

uma alta intensidade essa frequência foi omitida da Tabela 11.  

A Tabela 10 representa a perda de retorno em todas as cinco antenas utilizadas nesse 

teste. A antena proposta apresenta uma relação de banda fracionária de 1: 2,95, valor indicativo 

de que é a candidata ideal para cobrir a banda UHF. 

Tabela 10.  Largura de banda para VSWR<2 para cada antena. 

 

Antenas utilizadas  Faixa de Frequência 

(MHz)  

VSWR ≤ 2    

Relação de 

Banda  

Banda fracionária 

em % 

fr 

inferior 

fr 

superior 

M01 421.4 491.6 1: 1.17 15.4 

M02 484.4 567.2 1: 1.17 15.7 

M03 383.6 461.0 1: 1.20 18.3 

Antena Proposta 469.6 1387.4 1: 2.95 98.8 

Monopolo planar no plano 

terra quadrado 

920.0 1186.0 1: 1.29 25.3 

 

A antena proposta apresenta 98,8% de banda fracionária que é um valor superior em 

comparação com as antenas monopolo M01, M02, M03 e monopolo planar. Esse valor informa 

que ela é capaz de cobrir a banda necessária para recepção do sinal do SBTVD-T A Figura 157 

mostra uma comparação entre a antena proposta e a antena planar. 

O próximo passo foi a realização dos ensaios de sinal de qualidade (recebidos por cada 

antena) usando-se o conjunto das cinco antenas. O receptor televisivo utilizado possui -77dBm 

de sensibilidade nominal. A Tabela 12 mostra o número de canais que apresentaram recepção 

perfeita.  

Cada canal foi sintonizado em um tempo estipulado de 60 segundos para atingir 

possíveis falhas de imagem. Entre os problemas de recepção, falta de sintonia, em outras 

palavras, a recepção impossível ou alto nível de sinal-ruído foram observados, interrompendo 

assim a recepção.  
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Tabela 11.  Nível de potência recebida por cada antena ao longo da banda UHF. 

Estação  

Tipo de antena 

M01 

(dBm) 

M02 

(dBm) 

M02 

(dBm) 

Antena 

proposta 

Monopolo 

planar 

(dBm) (dBm) 

Mega TV HD -72,2 -73,9 -70,8 -69,8 -69,7 

Rede Gazeta -58,7 -60,4 -57,5 -55,5 -54,3 

Rede Globo -57 -58,1 -56 -54,9 -56,9 

Rede Record -59,8 -59 -55,3 -56,2 -53,8 

Rede 21 -61,8 -62,9 -62,4 -57,5 -63,3 

Rede 

Bandeirantes 
-58,5 -59,5 -62,3 -58,4 -58 

TV Cultura -64,6 -67,3 -64,2 -58 -60,8 

CNT -66 -67 -65,6 -62,5 -62,9 

SBT -65,8 -66,1 -65,1 -61,6 -62,5 

RedeTV! -65,8 -68,8 -65,9 -58,5 -71,7 

RIT -78,9 -77,1 -76,3 -72,5 -70,5 

MTV Brasil -67,7 -69,7 -68 -61,8 -66 

Rede Vida -64,3 -63,1 -64,3 -61,8 -60,8 

TV 

Aparecida 
-58 -57,1 -56,1 -57,4 -61,8 

Record News -70 -70,7 -70,2 -67,8 -68,5 

NGT -75,9 -78,5 -75 -73,3 -73,6 

Terra Viva -71,6 -75,9 -69,2 -65,8 -63,2 

TVZ -70,5 -70,6 -68,9 -68,9 -65,8 

TV Câmara -71,2 -73,1 -72,7 -62 -65,2 

TV Brasil -69 -71,5 -68,9 -67,7 -67,5 

TV Justiça -75,6 -79 -74 -72,5 -73,9 

      

Um ligeiro aumento na potência recebida a partir da antena proposta pela monopolo 

planar foi anotado. A Figura 158 apresenta o desempenho das cinco antenas. As antenas 

monopolo cilíndrica tiveram canais que foram recebidos com valores próximos da sensibilidade 

do receptor resultando em imagens com problemas de detecção. 

Tabela 12.  Número de canais com recepção perfeita por cada antena do total de 22 estações 

(medições internas).  

Tipo de antena Número de canais com recepção bem sucedida 

M01 19 

M02 18 

M03 19 

Antena proposta 21 

Monopolo planar 22 
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As monopolos apresentaram melhor desempenho no início da banda, mas a antena 

proposta apresentou um melhor desempenho relativo. No meio da banda a antena proposta teve 

resultados similares aqueles das antenas monopolo cilíndricas.  

O local em que as medições foram feitas, em relação aos locais de antenas de 

transmissão, fez com que todas as antenas recebessem um baixo nível de potência. Essa situação 

aconteceu com frequências acima de 645,143 MHz, onde o desempenho de todas as antenas 

diminuiu (ambiente interno). No entanto, a antena proposta ainda manteve um desempenho 

relativamente melhor, mostrando que ela pode cobrir a banda UHF, com um bom desempenho.  

 

 

Figura 157. Nível de sinal recebido pela antena proposta e a antena planar 

(Nível mínimo de referência -77 dBm). 
 

500 550 600 650 700 750 800
-80

-75

-70

-65

-60

-55

-50

frequencia (MHz)

N
ív

e
l 

d
e

 p
o

te
n

c
ia

[d
B

m
]

Nível de potencia média recebida por cada antena 

 

 

Antena Proposta -Conical com Luva

Monopolo Planar em plano terra quadrado



154 

 

 

Figura 158. Nível de sinal recebido por cada antena conforme a Tabela 11 (nível mínimo de 

referência -77 dBm). 
 

 
   

 A antena proposta   apresentou uma maior cobertura de canais recebidos em relação às 

monopolos cilíndricas.  Considerando que a antena monopolo planar tenha também 

desempenho próximo, por motivos de dimensão física a antena proposta apresenta vantagens 

por possuir dimensões menores com respeito a do conjunto monopolo planar e plano terra 

utilizado de (400x400) mm2.   

 Destaca-se ainda que a antena proposta e a monopolo planar não tiveram nenhuma 

estação com recepção abaixo do nível de sensibilidade do receptor (-77dBm). Apesar disso, 

apenas um canal não foi detectado. Isso indica que embora o nível de recepção tenha sido acima 

do nível de referência mínimo, possivelmente o efeito de multipercursos tenha sido elevado 

para esse canal levando a um comprometimento da relação sinal ruído, prejudicando a 

demodulação. Em contrapartida, as antenas monopolos cilíndricas apresentaram problemas 

com o nível de sensibilidade, além dos efeitos de multipercursos, levando a uma falha na 

demodulação dos canais, notadamente para a monopolo cilíndrica M02.  
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6 CONCLUSÃO  

___________________________________________________________________________ 

 

  O estudo detalhado de configurações clássicas de antenas, como as filamentares, diante 

da necessidade de controle e aumento de largura de banda, mostrou que essas configurações 

apresentam opções limitadas, atendendo apenas a pequenas bandas de frequências.  

 A modificação da antena filamentar para a monopolo planar permitiu um aumento de 

banda maior do que a antena filamentar. Entretanto, tal aumento é insuficiente para se poder 

cobrir todo o espectro do UHF. Aliado a isso, o tamanho do plano terra necessário torna na 

prática uma impossibilidade.  

 As estruturas em formato cônico, por sua vez, apresentam uma largura de banda elevada. 

Na literatura, essas estruturas também são utilizadas com plano terra de dimensões que limitam 

seu uso prático.  

 O emprego da luva metálica na estrutura cônica, por sua vez, permitiu um maior controle 

da largura de banda, notadamente um melhor controle na frequência inferior.  

 A construção do protótipo pôde oferecer uma resposta de banda praticamente da ordem 

de 1:3 e conseguiu oferecer uma banda fracionária de cerca de 98,8 %. Esse valor é mais que 

suficiente para a cobertura de toda a faixa do UHF.  

 As antenas fractais possuem uma característica de  elevada largura de banda. O conceito 

de auto replicação é o princípio básico de operação desse tipo de antena. Na antena proposta, o 

elemento irradiador retangular foi substituído por três retângulos com auto semelhança em 

comprimento e em área.  Entretanto, para a antena proposta, os resultados apresentados em 

simulação não foram melhores do que somente com o elemento irradiador retangular. Esse fato  

desmotiva o uso desse tipo de configuração na antena proposta. Devido a esses resultados, o 

protótipo para essa configuração não foi construído.  

  Muitas vezes é necessária a utilização de filtros inseridos entre o receptor e a antena. 

Esse elemento por sua vez leva a perdas. A utilização da técnica de filtro notch, que consiste 
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em inserir uma fenda em um dos elementos constituintes da antena (elemento irradiador, plano 

terra ou via de alimentação) pode oferecer um controle de banda para antenas de banda larga.  

 No caso da antena proposta a inserção no elemento irradiador de uma fenda com 

geometria em L e em U, pode oferecer um controle efetivo na frequência de rejeição. A 

configuração em L apresentou resultados promissores para a antena proposta. Obteve-se bons 

resultados para as configurações invertidas (“L” para baixo e “U” para baixo). O fato das 

versões “para cima” não terem resultados mais aceitáveis, deve-se provavelmente à sua 

proximidade com a parte superior da luva cilíndrica. Acoplamentos de campos nessa região, 

levaram essas configurações a um pior desempenho comparativamente com as estruturas “para 

baixo”.   

 A metodologia de projeto, analisando um parâmetro por vez, se mostrou eficiente. 

Utilizou-se um simulador eletromagnético para o teste de uma configuração geométrica nova e 

pouco conhecida. Nesse estudo essa técnica apresentou êxito e foi considerada promissora nos 

estudos e simulações na fase de pré-projeto, quando novas geometrias foram testadas e 

avaliadas.  

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS  

Como sugestão para trabalhos futuros são sugeridos as ideias:  

 Avaliar a antena proposta que é uma estrutura tridimensional, num formato 

planificado (formato planar);  

 Nessa outra estrutura por meio da técnica de construção de antenas planares 

(C.P.W). 

 Testar novas configurações de fendas para controle de banda que aqui não foram 

exploradas ( E , F , outras). 

 Realizar um modelamento entre o modelo eletromagnético da fenda para 

construção de um modelo de circuito elétrico para ajuste de pólos e zeros.  

 Utilização da antena proposta em ambiente externo. 

 Estudo comparativo do efeito de multipercursos entre a antena proposta e outra 

geometria ( monopolos,etc). 
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Abstract- A wideband monopole antenna in a conical 

structure with a cylindrical element to promote the UHF band 

cover and indoor use is presented. Experimental results 

demonstrated that the proposed antenna can operate at the 

frequency band from 469MHz to 1387MHz which VSWR<2. The 

bandwidth of the proposed antenna  cover the DVT-B, LTE700, 

GSM850, and GSM900 bands.  The project was made to be a 

lower cost and easy construction.  The antenna shows peak  gain 

of 3.3dBi. In addition, simulation radiation patterns of the 

proposed antenna is presented. The measured results of a 

fabricated antenna agreed well with the simulation results. The 

proposed antenna has a simple structure and good performance 

and is a suitable candidate for digital TV applications. 

 

Index Terms- Monopole antenna, wideband, conical 

Structure, low frequency, indoor use.   

 

I. INTRODUCTION 

The actual evolution of analog television systems to digital 
television systems, from VHF to UHF bandwidth, establishes 
new challenges and new proposals of antenna configurations 
for this new system [1].  A receiving antenna used indoors will 
suffer interference due to obstacles, multipath effects, and 
placed near metallic structures, etc. Due to these effects the 
environment in which they are inserted affects indoor 
antennas performance. However, their performance is 
significantly changed, these factors are not known at the 
moment of project elaboration [2]. Antennas with a monopole 
planar profile with disc and elliptic shapes were proposed and 
have obtained bandwidth of around 1:10 in the range close to 
1GHz [5]. An implemented disc monopole shape antenna 
covered the system ISDB-T in the bandwidth around 90 MHz 
to 770 MHz [6]. Planar monopole antennas are also utilized as 
radiant elements in ultra-wideband systems (UWB), operating 
in the range close to 3.3 GHz to 10 GHz [7].  To increase the 
bandwidth of the monopole structure, studies in the literature 
take the classical structures in conical shape. The classical 
structure (biconical) is an example of bandwidth structure [8]. 
The crucial aspect of increasing the bandwidth can be 
achieved by adjusting how the antenna structure occupies the 
space [9]. In this paper, the project of a proposed antenna with 
coupled feed for the DVB-T, LTE700, GSM850 and GSM900 

bands is presented. The structure of antenna is coupled for 
DVB-T, LTE700 and GSM 900 bands. The cylindrical 
element promote resonance with inverted cone to cover 
GDM850 and GSM900. Therefore, the proposed structure has 
a wide impedance bandwidth that was achieved by modifying 
the ground plane for inverted cone.   

 

II. ANTENNA GEOMETRY  

Fig.1 shows the geometry of the proposed antenna which 
consists of a planar monopole as radiator element, a 
cylindrical element and an inverted cone.  

 

 
Fig.1. Proposed antenna, with details on the connector profile. 

 

The project began with a monopole antenna (quarter 
wavelength), composed of a cylindrical radiator element with 
diameter and height determined to tune with sufficient 
bandwidth to receive a UHF signal. Through measurements 
and simulations, it was observed limitations in bandwidth and 
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reception capacity. This factor was the cause of a search for 
new configurations allowing cost and simple performance 
improvements. The structure cross section is presented in 
Fig.1, with values obtained by simulation, illustrating the 
planar monopole radiator element, the conical structure and 
the cylindrical element with the final values obtained by 
simulations. The radiator element consists in a planar 
monopole, the W and H values were determined and scaled 
after successive optimizations, that also involved width (W), 
as well as the distance of radiator element to inverted cone 
(H), and the geometry for the respective study band frequency 
was established. Fig.2 shows a photograph of the fabricated 
antenna structure in copper (thickness: 0.3 mm).    

 
  

Fig.2. Photograph of the prototype of proposed antenna. 

 

 

III. SIMULATION AND MEASURED RESULTS  

This planar monopole is an integral part of a conical 
structure modified by a cylindrical element in order to 
promote a bandwidth increase [1].   In the simulation shown 
in Fig.3, the radiator element in a conical structure shows the 
HC influence of the cylindrical element for the return 
loss.Fig.4 shows the influence of the cylindrical element. For 
HC=0 mm the antenna is a classical inverted cone with a 
planar monopole as radiator element. When HC=60 mm the 
optimum value for bandwidth is observed. The final 
determined parameters of the designed antenna after 
optimization are summarized in Table 1. 

 

TABLE I 

 PARAMETERS OF THE PROPOSED ANTENA [UNIT: MM] 

parameters value parameters value 

W 25 H 6 

L 120 RI 18 

HC 60 RC 40 

HS 90 RT 70 

 

The simulation result shows a deviation from the central 
frequency by the proposed antenna to the DVB-T, LTE700 
and GSM 900 bands.  The simulated results in the prototype 
antenna are 453.47 MHz for lower frequency and a bandwidth 
of 880.33 MHz, reaching the limit of 1333.8 MHz as high 
frequency: in other words a necessary bandwidth of 98.51%.   

 

Fig.3. HC simulation influence f cylindrical element in antenna 

bandwidth. 

 
Fig. 4. Effect of simulation HC results: HC=0 mm inverted cone result; 

HC=60 mm result in triple resonance frequency and bandwidth 

improvement of the proposed antenna. 

Fig.5. Measured and simulated return loss of the proposed antenna. 

 
Fig. 5 shows the simulated and measured results of return 

loss of the proposed antenna and has three resonance 
frequencies: f1=0.548 GHz, f2= 0.776 GHz and f3= 1.217 GHz.  
The low band covers DVB-T, LTE700 and the high band over 
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the GSM850, and GSM900. All bands operate properly with 
as 10 dB return loss bandwidth, which is an appropriated used 
value for indoor antennas and mobile phone applications.  

Fig. 6 shows the simulated 2D radiation patterns of the 
proposed antenna at f1=0.548 GHz, f2= 0.776 GHz and        
f3= 1.217 GHz. Dipole-like radiation patterns with 
omnidirectional radiation is in the azimuthal plane (x-y plane), 
the radiation patterns are stable in both low and high 
frequency as observed. The 3D measured antenna peak gain 
for the frequencies across the bandwidth is presented in Fig.7. 
The 3.33 dBi is the maximum value observed. Fig.8 presents 
the current distributions of the proposed antenna in (a) the 
RMS value in 0.548 GHz, in (b) the RMS value in 0.776 GHz 
and in (c) the RMS value in 1.217 GHz.   

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig.6. Simulated (a) E-plane, (b) H-plane radiation patterns of the 
proposed antenna at three resonant frequencies. 

 
Fig.7. Simulated realized gain of the proposed antenna. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
 

(c) 

Fig.8. Simulated Surface Current in dB (RMS): 

(a) 0.548 GHz (b) 0.776 GHz (c) 1.217 GHz. 
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V. CONCLUSIONS 

 

In this work, was described the design, construction and 
measurements of a new, easy to build antenna, with low cost 
and simplicity, for indoor use, which uses the technical of 
cylindrical element in a conical structure with a radiator 
monopole planar element to increase bandwidth. The inverted 
cone replaces a finite ground plane, with advantage to promote 
a reduced dimension of ground plane for radiator element. A 
prototype was constructed and tested based on simulations in 
CST Microwave StudioTM as a support tool to analyze the 
results and necessary adjustments. The prototype showed a 
bandwidth of 469.6 MHz to 1387.4 MHz, where the value of 
VSWR smaller than 2 is considered, which corresponds to a 
bandwidth ratio of 1:2.95.The simulation results indicate that 
the proposed  antenna shows nearly omnidirectional radiation 
patterns in the far field, which  satisfy the requirements for 
digital TV terrestrial broadcasting systems. The measured 
results showed that the obtained impedance bandwidth 
covered DVB-T, LTE700, GSM850, and GSM900 bands.   
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Abstract- This paper presents a wideband monopole antenna in a 

conical structure with a cylindrical element to promote the UHF 

band cover and indoor use. Predicted impedance bandwidth is 

453.5MHz-1334MHz for VSWR<2. Experimental results 

demonstrated that the proposed antenna can operate at the 

frequency band from 469MHz to 1387MHz which VSWR<2. A 

resonance of the monopole along with the resonance provides the 

enough bandwidth to cover the DVB-T, LTE700, GSM850, and 

GSM900 bands.  The project was made to be a lower cost and 

easy construction.  The antenna shows peak  gain of 3.3dBi . Also , 

simulation  radiation patterns of the proposed antenna is 

presented. All simulations are carried out using EM commercial 

simulation, MWS-CST.    

 

Index Terms- Conical Structure, monopole antenna, indoor use, 

wideband , low frequency.   

 

I. INTRODUCTION 

 

The gradual evolution of analog television systems to digital 

television systems, from VHF to UHF bandwidth, establishes 

new challenges and new proposals of antenna configurations 

for this new system [1].  A receiving antenna used indoors will 

be subjected to obstacles, multipath effects, and placed near 

metallic structures, etc. Due to these effects the environment in 

which they are inserted affects indoor antennas. However, their 

performance is significantly changed and these factors are not 

known at the moment of project elaboration [2]. Although the 

ideal antenna for this frequency band is filamentary, the planar 

monopole structure has been substituted for the filamentary 

structures because of the increase in bandwidth, low cost and 

easiness of construction [3] [4].Antennas with a monopole 

planar profile with disc and elliptic shapes were proposed and 

have obtained bandwidth of around 1:10 in the range close to 

1GHz [5]. An implemented disc monopole shape antenna 

covered the system ISDB-T in the bandwidth around 90 MHz 

to 770 MHz [6]. Planar monopole antennas are also utilized as 

radiant elements in ultra-wideband systems (UWB), operating 

in the range close to 3.3 GHz to 10 GHz [7].  To increase the 

bandwidth of the monopole structure, studies in the literature 

take the classical structures in conical shape. A method of 

bandwidth consists in accretion of additional structures, 

connected to the original structure allowing the wideband to 

increase [8]. In this paper, a proposed antenna with coupled 

feed for the DVB-T, LTE700, GSM850, and GSM900 bands is 

proposed. The structure of antenna coupled for DVB-T, 

LTE700 and GSM 900 bands. 

The cylindrical element promote resonance with inverted cone 

to cover GDM850 and GSM900. Therefore, the proposed 

structure has a wide impedance bandwidth is achieved by 

modifying the ground plane for inverted cone.  

 

II. ANTENNA DESIGN   

    The Fig.1 shows the proposed antenna which consists of a 

planar monopole as radiator element, a cylindrical element and 

a inverted cone.  
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Fig.1 . Proposed antenna, with details on the connector profile. 

  

The new proposed antenna has is fed by an N male connector 

of characteristic impedance 50 Ω.Fig.2 shows a photograph the 

fabricated antenna structure in copper(thickness:0.3mm). 

 

 
 

Fig.2. Proposed antenna - prototype of proposed antenna. 
 

 
 

III. SIMULATION AND MEASURED RESULTS   

 

The project began with a monopole antenna (quarter 

wavelength), composed of a cylindrical radiator element with 

diameter and height determined to tune with sufficient 

bandwidth to receive a UHF signal. Through measurements 

and simulations it was observed as having limitations in 

bandwidth and reception capacity. This factor was the cause of 

a search for new configurations allowing cost and simple 

performance improvements.  

The dimensions of the proposed antenna after optimization 

are follows: W = 25 mm; L = 120 mm; HC = 60 mm; HS = 90 

mm; H = 6 mm; RI = 18 mm; RC = 40 mm and RT =70 mm.  

This planar monopole is an integral part of a conical 

structure modified by a cylindrical element in order to promote 

a bandwidth increase [1].   

The radiator element was constituted by a planar monopole 

and the W and L values were determined and scaled by 

simulation. After successive optimizations that also involved 

width (W), as well as the distance of radiator element to 

inverted cone (H), the geometry for the respective study band 

frequency was established.  

In the simulation shown in Fig.3 , the radiator element in a 

conical structure shows the HC influence of the cylindrical 

element for the return loss, indicating a HC = 60 mm value and 

measured value. The simulation results shows a deviation from 

the central frequency by the proposed antenna to the DVB-T, 

LTE700 and GSM 900 bands.   

The simulated results in the prototype antenna are 453.47 

MHz for lower frequency and a bandwidth of 880.33 MHz, 

reaching the limit of 1333.8 MHz as high frequency: in other 

words a necessary bandwidth of 98.51%. 
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Fig 3.  Simulation results: Influence of HC measure of the cylindrical element 

in the antenna bandwidth. 
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Fig 4. Measured and simulated  return loss of the proposed antenna. 

 

The Fig.4 shows the simulated and measured return losses of 

the proposed antenna has tree resonance frequencies f1=0.548 

GHz f2= 0.776 GHz and f3= 1.217 GHz. The low band covers 

DVB-T,LTE700 and the high band cover the GSM850, and 

GSM900. All bands operate properly with as 10dB return loss 



169 

 

 

bandwidth with is appropriated used value for indoor antennas 

and mobile phone applications.  

The Fig.5 show the simulated 2D radiation patterns of the 

proposed antenna at f1=0.548 GHz f2= 0.776 GHz, f3= 1.217 

GHz. Dipole like radiation patterns as observed with 

omnidirectional radiation in the x-y plane. The radiation 

patterns as stable in both low and high frequency are observed. 

The Fig.6 show the 3D measured antenna peak gain for the 

frequencies across the bandwidth. The 3.33 dBi is maximum 

value observed.  

The Fig.7 shows the current distributions of the proposed 

antenna in (a) the RMS value in 0.548 GHz, in (b) the RMS 

value in 0.776 GHz and in (c) the RMS value in 1.217 GHz 
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(b) 

Fig.5 Simulated  (a) E-plane, (b) H-plane  radiation  patterns of the proposed 

antenna at  tree resonant  frequencies 
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Fig.6 Simulated realized gain of the proposed antenna. 

 
 

 
(a)                         (b)                                    (c) 

Fig.7 Simulated Surface Current in dB (RMS):  

(a) 0.548 GHz (b) 0.776 GHz (c) 1.217 GHz 

 

V. CONCLUSIONS 

  

This article described the design, construction and 

measurements of a new, easy to build antenna, with low cost 

and simplicity, which uses the technical parasite element in a 

conical structure with a radiator monopole planar element to 

increase bandwidth. The inverted cone has a function of 

substitute of a finite ground plane, with advantage of the 

promote a reduced dimension of ground plane for radiator 

element. A prototype was made and tested based on 

simulations in CST Microwave StudioTM as a support tool to 

analyze the results and necessary adjustments.  

The prototype showed a bandwidth of 469.6 MHz to 1387.4 

MHz, where the value of VSWR≤ 2 is considered, which 

corresponds to a bandwidth ratio of 1:2.95.  The measurement 

results show that the obtained  impedance bandwidth to cover  

DVB-T, LTE700, GSM850, and GSM900 bands. 
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