
1 

 

ESTUDO DO GRAFENO EM ANTENAS PARA 

TELECOMUNICAÇÕES EM THZ 

 

Vinícius Soares Fiuza – vinicius_s.f@live.com 

Rafael Euzebio Pereira de Oliveira (Orientador) - rafaeleuzebio.oliveira@mackenzie.br 

 

RESUMO 

 A banda de THz é pouco explorada devido a dificuldades de operação na faixa, como grandes 

perdas atmosféricas e falta de materiais apropriados para uso em antenas. O grafeno é um material 

com muitas propriedades que o tornaram um grande interesse acadêmico, uma dessas propriedades 

vem de sua característica semimetálica, com portadoras livres facilmente induzidas com o gating 

elétrico causando a alteração do seu nível de Fermi e, consequentemente, da sua condutividade. 

Controlando a condutividade do material é possível também variar a sua frequência ressonante, 

permitindo assim atingir a faixa de THz. Com o objetivo de estudar a viabilidade do uso do grafeno 

em antenas para telecomunicações em THz, foram analisados e propostos diversos modelos de 

antenas. As condutividades em função da frequência para diferentes níveis de Fermi foram calculadas 

com o MATLAB e então foram testados modelos de antenas híbridas de cobre e grafeno utilizando o 

COMSOL. As antenas experimentadas obtiveram resultados promissores para o uso na faixa de 

frequências, propondo perdas de retorno entre -30 dB e -43 dB e larguras de banda acima de 100 GHz 

e o controle da frequência ressonante com a variação do nível de Fermi. Quando comparada com uma 

antena patch de cobre de referência, a antena híbrida apresentou perdas de retornos menores e largura 

de banda quase três vezes maior, características muito vantajosas para a operação na faixa de THz. 
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STUDY OF GRAPHENE ON ANTENNAS FOR THZ 

TELECOMMUNICATIONS 

 

ABSTRACT 

 The THz band is little explored because of operational difficulties of the range, such as high 

atmospheric losses and lack of materials capable of being used on antennas. The graphene is a 

material with lots of properties that made it a great academic interest, one of these properties is its 

semimetallic characteristic, with free electrons being easily induced with electrical gating, causing its 
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Fermi level variation and, consequently, its conductivity. By controlling the material conductivity it’s 

also possible to vary its resonant frequency, allowing this way to reach the THz range. With the 

objective of studying the viability of graphene on antennas for THz telecommunications, several 

models were analyzed and proposed. The conductivity in function of the frequency was calculated 

with MATLAB and then were tested hybrid antenna models of copper and graphene using COMSOL. 

The experimented antennas returned promising results for the use in the frequency range, proposing 

return losses between -30 and -43 Db and bandwidth above 100 GHz and the control of the resonant 

frequency with the Fermi level variation. When compared to a copper patch antenna, the hybrid 

antenna presented lower return losses and almost three times the bandwidth, very beneficious 

characteristics to the operation on the THz range. 

Keywords: Graphene, Antennas, Telecommunications, THz. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A popularização do 5G marca mais uma etapa concluída na evolução das tecnologias de 

telecomunicações, onde são buscadas velocidade e robustez de rede cada vez maiores para 

proporcionar o futuro com bilhões de dispositivos conectados simultaneamente e tráfego de 

informações enormes. A próxima geração já é visada e está sendo pesquisada (XING; RAPPAPORT, 

2018), com foco na otimização da experiência que o 5G promete proporcionar, dando melhor suporte 

para a continuidade da automação e robotização industrial, com maior sensoriamento e quantidades 

massivas de dados sendo gerados e transmitidos (SAAD et al, 2020). 

Entretanto, o espectro a ser utilizado sempre é uma causa para discussões, pois o sistema 

precisa ser capaz de operar sem interferir com bandas próximas em uso, permitir taxas de 

transferência altas e ser tangível com os materiais atuais. Com o high-band 5G se estendendo entre 

25 − 39 𝐺𝐻𝑧 (WITZE, 2019) passa a ser considerado para as próximas gerações o uso da banda entre 

0,1 – 10 THz, uma faixa de frequências pouquíssimo usada por conta das dificuldade de operação, 

com picos de absorção pela água que causam grandes perdas com a umidade atmosférica, e por falta 

de materiais com respostas nesta faixa de frequências e aplicáveis em antenas e circuitos 

optoeletrônicos. Devido ao alcance do 5G ser consideravelmente reduzido por trabalhar com 

comprimentos de onda milimétricos, com perdas significativas após algumas dezenas de metros 

dependendo da frequência (LIU et al, 2017), o número de antenas e proximidade dos usuários tem 

aumentado, este fator permite reduzir consideravelmente o impacto por perdas atmosféricas. A falta 

de materiais continua sendo um empecilho, porém muitas pesquisas indicam que o grafeno, um 

alótropo do carbono, possui propriedades que viabilizam o uso da banda THz. 



3 

 

O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, organizado bidimensionalmente como um plano 

de átomos estruturados em forma hexagonal, foi definido oficialmente pela IUPAC (BOEHM et al, 

1994), entretanto somente após a descoberta de suas propriedades mecânicas, térmicas e eletrônicas 

que se tornou grande interesse acadêmico, garantindo até mesmo prêmio Nobel de física para Andre 

Geim e Konstantin Novoselov em 2010 "for groundbreaking experiments regarding the two-

dimensional material graphene.". Suas propriedades únicas o tornam muito versátil, permitindo sua 

operação em diversas faixas de frequências. Por isto neste trabalho serão estudadas as propriedades 

eletrônicas do grafeno e como ele pode ser utilizado em antenas para telecomunicações em THz, 

estudando diferentes modelos propostos e experimentando novas soluções. 

Inicialmente é apresentado o estudo de uma antena patch feita puramente de grafeno, baseado 

em estudos da literatura, e através de simulações é investigada a sua viabilidade de operação na faixa 

de THz. Posteriormente é proposto e simulado um novo tipo de antena híbrida composta de um 

condutor metálico com uma região de grafeno que permite o controle das propriedades de ressonância 

e banda da antena dinamicamente através de um controle por tensão de gate. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Estudar a viabilidade de diversos formatos de micro antenas de grafeno para transmissão e 

recepção de ondas eletromagnéticas na frequência de THz utilizando o COMSOL. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Calcular a condutividade óptica do grafeno para os comprimentos de onda, tempo de relaxação 

e número de camadas a serem utilizados através do MATLAB. 

Criar um modelo de simulação de ondas eletromagnéticas em micro antenas de grafeno usando 

o COMSOL para faixa espectral de ondas em THz. 

Experimentar diferentes formatos de micro antenas de grafeno e seus efeitos na transmissão e 

recepção de ondas eletromagnéticas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O uso da banda entre as ondas milimétricas e o infravermelho sempre foi algo pouco 

considerado devido a impraticabilidade de se desenvolver dispositivos que operem nesta faixa. Este 

espaço é apelidado de THz gap (DAVIES et al, 2002), as ondas nesta faixa são não ionizantes e 

penetrantes, ou seja, capazes de atravessar materiais, principalmente secos e não metálicos 

(DOBROIU et al, 2004). A falta de materiais que possuem um intervalo de energia entre as bandas 
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de condução e valência adequado para a faixa de frequências torna ineficiente adaptar tecnologias 

atuais para funcionamento nesta banda, e para este fim o grafeno tem se mostrado muito promissor. 

Ao explorar as propriedades eletrônicas do grafeno com a sua característica única de 

sintonização da condutividade, a detecção e modulação de ondas EM nas faixas de unidades e dezenas 

de Terahertz pode se tornar realidade e com isso diversas aplicações podem ser aprimoradas ou 

desenvolvidas, como melhor sintetização de imagens através de sensoriamento para fins médicos, 

identificação de câncer de pele (WALLACE et al, 2004), câncer de mama (FITZGERALD et al, 

2006) e imagens 3D de arcada dentária (CRAWLEY et al, 2003), ou de segurança, detectando objetos 

metálicos (DOBROIU et al, 2004), identificação de explosivos (SHEN et al, 2005), e drogas ilícitas 

(KAWASE et al, 2003) por exemplo, além da criação da base para a próxima geração da comunicação 

sem fio (ELAYAN et al, 2018). Nesse último aspecto tecnologias futuras podem se beneficiar de 

portadoras de alta frequência (THz) para o aumento das bandas de transmissão e, consequentemente, 

da capacidade de transferência de dados, permitindo também a fabricação de dispositivos menores e 

mais integrados. Como um dos dispositivos fundamentais das comunicações sem fio, nesse estudo é 

apresentado a avaliação e propostas de novas antenas baseadas em grafeno. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 PROPRIEDADES ELETRO-ÓPTICAS DO GRAFENO 

Uma camada única de grafeno não dopado absorve 2,3%  da radiação eletromagnética 

incidente perpendicular em qualquer comprimento de onda (NAIR et al, 2008). Isso é explicado por 

sua característica semimetálica sem gap de energia, ou seja, sem um intervalo entre as bandas de 

valência e condução, permitindo a transição dos elétrons com qualquer energia de fóton incidente. O 

grafeno pode ter portadoras livres induzidas com facilidade através de dopagem ou gating elétrico, 

que seria a carga através de um campo elétrico transversal, permitindo um controle eletro-óptico único 

deste material com a variação do nível de Fermi ou potencial químico 𝐸𝐹. O nível de Fermi é descrito 

como o nível de energia dos elétrons em um determinado estado termodinâmico, em que no zero 

absoluto os elétrons não possuem energia suficiente para deslocamento para um nível de energia 

maior disponível. Neste contexto ele é comumente chamado também de potencial químico, um 

parâmetro que permite controlar a condutividade e a faixa de frequências a serem absorvidas pelo 

grafeno. Também é possível alterar a condutividade empilhando camadas de grafeno, isso causa uma 

mudança na absorção das ondas eletromagnéticas (DUBINOV et al, 2011). 
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A capacidade de controle da condutividade do grafeno é a peça chave para o desenvolvimento 

de dispositivos ativos na faixa de THz, para calcular a condutividade do grafeno é utilizada a fórmula 

de Kubo, onde a condutividade é separada pelas componentes de transição intrabanda (ULLAH et al, 

2020) e interbanda (FALKOVSKY, 2008), respectivamente:  

𝜎𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =
𝑒2

𝜋ℏ2
 

−𝑗

𝜔+𝑗Γ
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−
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ℏ
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∞

0
   (2) 

Onde 𝜔 é a frequência angular, Γ a taxa de espalhamento, calculada por Γ = 2𝜋/𝜏, 𝜏 sendo o tempo 

de relaxação do material, 𝑒 é a carga do elétron e ℏ é a constante reduzida de Planck. 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 e 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 

são as energias para as transições intrabanda e interbanda respectivamente e f representa a função de 

distribuição de Fermi, 

𝑓(𝜀) = (exp [
−𝐸𝐹

𝑇
] + 1)

−1
,    (3) 

com 𝑇 a temperatura dada em Kelvin [K] (FALKOVSKY, 2008). A componente interbanda tem 

maior peso na condutividade óptica em frequências mais altas, enquanto na faixa de THz a 

componente intrabanda é dominante (NAGHDEHFORUSHHA; MORADI, 2018). 

 

2.2 ANTENAS PATCH 

O modelo de antenas patch (Imagem 1) consiste em um material condutor em um formato 

geométrico, comumente retangular, e espessura reduzida depositado em um substrato dielétrico acima 

de um plano condutor de aterramento. Costuma ser usado para telecomunicações de ondas 

micrométricas devido a proporcionalidade necessária das dimensões da antena com o comprimento 

de onda em operação, permitindo assim antenas de tamanhos muito pequenos. Por conta desta regra 

é o formato mais utilizado em modelos com o grafeno. 

O comprimento efetivo 𝐿 e a largura 𝑊 do patch são inversamente relacionados a frequência 

de ressonância, ou seja, quanto maior a frequência menores os tamanhos (BALANIS, 2016).  
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Imagem 1 – Antena patch com uma microfita de alimentação. 

 

Fonte: BALANIS (2016, p. 786).𝑊 =  
𝑐

2𝑓0√
𝜀𝑟+1

2

  

   (5) 

𝐿 =  
𝑐

2𝑓0√ 𝑒
− 0,824𝑑 (

( 𝑒+0,3)(
𝑊

𝑑
+0,264)

( 𝑒−0,258)(
𝑊

𝑑
+0,8)

)  (6) 

Onde 𝜀𝑟 é a constante dielétrica do substrato, 𝑐 é a velocidade da luz no vácuo, 𝑓0 é a frequência de 

ressonância, 𝑑 é a espessura do substrato e 𝜀𝑒 é a constante dielétrica efetiva 

O cálculo da impedância característica é também realizado para que seja possível o casamento 

da impedância da antena com a alimentação, permitindo maior eficiência e ganho efetivo do sistema, 

 

𝑍0 = {

60

√ 𝑒
ln (

8𝑑

𝑊
+

𝑊

4𝑑
)                                    para (W/d) < 1

120𝜋

√ 𝑒[𝑊
𝑑⁄ +1,393+0,667 ln(𝑊

𝑑⁄ +1,444)]
   para (W/d) > 1

  (8) 

Parâmetros como a perda de retorno (S11), padrões de radiação e ganho são utilizados para 

definir a qualidade de uma antena. Na perda de retorno é desejável uma curva com o ponto mínimo 

mais baixo possível, pois ela define o quanto da informação é transmitida e quanto é perdida por 

reflexão, caso 0 dB, toda a onda foi refletida e, portanto, não transmitida. 

As antenas patch possuem também um padrão de radiação característico, com a maior parte 

da radiação transmitida em uma direção e com pouca potência sendo irradiada para dentro da antena. 

A diretividade de uma antena é o valor máximo de potência irradiada alcançado em uma direção 

quando comparado com a potência de radiação de uma antena isotrópica, ou seja, que irradia 

perfeitamente em todas as direções. Ao considerarmos todas as perdas da antena em cima da 

diretividade alcançamos o ganho da antena. 
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2.3 ANTENAS DE GRAFENO 

Goyal e Vishwakarma (2018, p. 1594) propõem um modelo de uma antena patch de grafeno, 

mostrada na Imagem 2, com largura de banda atingida em estudo de 1 THz e de frequência ressonante 

controlável em torno desta faixa.  

Imagem 2 – Modelo de antena de Goyal e Vishwakarma. 

 

Fonte: Goyal e Vishwakarma (2018, p. 1596). 

Em seu estudo utilizaram silício policristalino para o gating do grafeno, vidro como substrato 

e uma camada de grafeno. 

Tabela 1 – Comparação da antena patch de grafeno com uma de cobre de referência. 

 

Fonte: Goyal e Vishwakarma (2018, p. 1597). 

 Na tabela 1 são comparados os parâmetros resultantes da simulação da antena patch de grafeno 

de Goyal e Vishwakarma com uma antena patch de cobre, e foi possível observar resultados 

promissores, com perda de retorno menor em relação a antena de referência e largura de banda similar 

porém com a frequência ressonante configurável, sendo visualizável na imagem 3. 
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Imagem 3 – Perda de retorno da antena de Goyal e Vishwakarma (2018) com a frequência para diferentes níveis de 

Fermi. 

 

Fonte: Goyal e Vishwakarma (2018, p. 1596). 

Explorando uma outra abordagem, Naghdehforushha e Moradi (2018, p. 805) propõem um 

modelo de antena com múltiplas camadas de microfitas de grafeno (Imagem 4) para comunicações 

na banda de THz com as dimensões descritas na tabela 2.  

Tabela 2 – Valores dos parâmetros utilizados para o estudo de Naghdehforushha e Moradi (2018, p. 805). 

 

Fonte: Naghdehforushha e Moradi (2018, p. 805). 

Imagem 4 – Modelo de antena proposto e simulação no COMSOL com campos elétricos normais. 

 

Fonte: Naghdehforushha e Moradi (2018, p. 805). 

Foram realizadas análises de diretividade, perda de retorno e eficiência com a variação do nível de 

Fermi e número camadas de microfitas, com a conclusão de que este design de antenas de microfitas 

de grafeno é funcional e tem grande potencial de ajuste, com a frequência de ressonância em torno 

de 0,73 THz, sendo sintonizável entre 0,02 e 0,04 THz com o aumento gradual do nível de Fermi em 

100 meV e perdas de retorno S11 menores que -30dB. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 MODELO DE ESTUDO DO GRAFENO 

As condutividades complexas σ do grafeno (𝜇S) em função da frequência (THz) foram calculadas 

numericamente através das equações (1) e (2), o tempo de relaxação usado foi 𝜏 = 0,5 𝑝𝑠 , 

temperatura 𝑇 = 300 𝐾 e os níveis de Fermi foram variados de 0 a 1000 meV, a Imagem 5 mostra a 

condutividade em função da frequência para o nível de Fermi de 500 meV. 

 

Imagem 5 – Plot da tabela da condutividade do grafeno (mS) em função da frequência (THz) com 𝐸𝑓 = 500 𝑚𝑒𝑉. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para simulação da antena foi utilizado o software COMSOL Multiphysics, que realiza 

cálculos numéricos eletromagnéticos baseados no método de elementos finitos (MEF). Devido à sua 

espessura monoatômica (0,34nm), o grafeno foi simulado através da condição de fronteira para 

campos magnéticos tangenciais e de sua condutividade complexa (σ) calculada em função do nível 

de Fermi (NAGHDEHFORUSHHA; MORADI, 2018). Portanto, as fitas foram inseridas como 

segmentos de linha com densidade superficial de corrente J=E* σ, onde E representa o campo elétrico 

da onda eletromagnética. 

 

 

3.2 SIMULAÇÃO DA ANTENA DE GRAFENO 

  

Primeiramente foi criado um modelo para reproduzir a antena proposta por Naghdehforushha e 

Moradi (2018), vide imagem 6, com as proporções retiradas das dimensões descritas na tabela 2 e 
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impedância característica da antena calculada através da equação (8), sendo 𝑊 = 133,1 𝜇𝑚 e 𝑑 =

25 𝜇𝑚 a impedância atingida foi de 𝑍0 = 26,15 Ω, a constante dielétrica do substrato é de 𝜀𝑟 = 3,9 

seguindo o estudo. A faixa de frequências analisada no estudo foi de 0,5 a 2,5 THz.  

 

Imagem 6 – Antena de grafeno com as áreas selecionadas para cálculo da densidade superficial de corrente (Esquerda) e 

alimentação da antena (Direita). 

  

Fonte: Autor. 

Na imagem 6 também são vistas as áreas da antena em que foram calculadas a função da 

densidade superficial de corrente, representando a área coberta pelo grafeno, e a alimentação da 

antena para a simulação. Na parte inferior da antena foi utilizada a função de condutor elétrico perfeito 

para simular o plano de aterramento. 

Foram realizadas simulações com diferentes números de níveis de Fermi e camadas de grafeno 

a fim de analisar as diferenças na ressonância dos modelos. 

 

3.3 SIMULAÇÃO DA ANTENA HÍBRIDA DE COBRE E GRAFENO 

 Apesar de sua alta mobilidade eletrônica a baixa densidade de portadoras e a espessura 

atômica do grafeno não o torna um condutor tão eficiente quanto os metais volumétricos. O uso do 

grafeno aliado a outro condutor em antenas é um tema pouco explorado. Sendo possível aliar a boa 

condutividade de materiais comumente usados, como o cobre, com a propriedade única de controle 

de condutividade do grafeno podem ser obtidos bons resultados em antenas, por isso foi proposto um 

modelo original para experimentar o efeito do grafeno em conjunto do cobre em antenas patch 

(imagem 7), sendo testadas proporções de 25% e 40% da antena sendo grafeno e comparadas com 



11 

 

uma antena patch de referência de cobre. O conceito utilizado para variar o nível de Fermi do grafeno 

na antena foi explorado por Liu et al. (2012). Em seu estudo foi causado o efeito capacitivo no grafeno 

com a diferença de potencial entre duas camadas, resultando na mudança do seu nível de Fermi e, 

portanto, da sua condutividade, assim permitindo seu uso para controle da frequência ressonante e 

banda da antena. 

Imagem 7 – Ilustração da antena patch de cobre (Laranja) e grafeno (Azul). Na imagem da direita é possível ver as duas 

camadas de grafeno separadas por um dielétrico. 

 

Fonte: Autor. 

 

A antena possui largura 𝑊 = 97,2 𝜇𝑚 e comprimento 𝐿 = 62,6 𝜇𝑚, a espessura da linha de 

alimentação é 10 𝜇𝑚. O dielétrico tem espessura 𝑑 = 25 𝜇𝑚 e constante dielétrica de 3.9. As tabelas 

calculadas de condutividade óptica do grafeno em função da frequência foram reutilizadas neste 

modelo, com a faixa de frequências de 0,5 a 1,5 THz. A condutividade do cobre usada é a indicada 

pelo COMSOL, de 𝜎 = 5,998 ∗ 107 𝑆/𝑚. A impedância característica da antena é de 𝑍0 = 33Ω, 

calculada com a equação (8). O plano terra foi inserido como condutor elétrico perfeito na parte 

inferior da antena. 

Todos os modelos tiveram suas qualidades como antenas analisadas com a perda de retorno 

S11, diretividade e padrões de radiação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 SIMULAÇÃO DA ANTENA DE GRAFENO 
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Embora o tamanho da antena proposta por Naghdehforushha e Moradi (2018) seja próprio 

para a ressonância na faixa de 0,725 THz, a sua ressonância ocorreu em torno de 1,2 THz com o nível 

de Fermi em 300, 400 e 500 meV e 10 camadas de grafeno, como pode ser visto na imagem 8. 

Imagem 8 – Gráfico do parâmetro S11 da antena de Naghdehforushha e Moradi (2018) com variação do nível de Fermi 

em 10 camadas de grafeno. 

 

Fonte: Autor. 

 Como o nível de Fermi se trata do nível de energia dos elétrons do material, espera-se que 

quanto maior o seu valor, maior a condutividade do material e por consequência menos energia é 

necessária para causar a ressonância, logo a frequência ressonante é menor. Esta relação pode ser 

visualizada no gráfico da imagem 8, com a ressonância ocorrendo em frequências cada vez menores 

conforme o nível de Fermi é aumentado. 

 Segundo a relação de Dubinov et al. (2011) na equação 4, a condutividade do grafeno pode 

ser também aumentada linearmente com o número de camadas, causando efeito similar ao acréscimo 

do nível de Fermi. Por isso foram realizadas simulações com o nível de Fermi fixado em 400 meV e 

o número de camadas variando entre 1, 6, 8 e 10 (Imagem 9).  

  

 

Imagem 9 – Gráfico do parâmetro S11 da antena de Naghdehforushha e Moradi (2018) com variação do número de 

camadas de grafeno. 
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Fonte: Autor. 

Embora os efeitos na condutividade complexa pelas equações (3) e (4) sejam causados em 

diferentes ordens, devido à baixa condutividade natural do grafeno os resultados são próximos, 

quando comparada a diferença da ressonância com níveis de Fermi em 300, 400 e 500 meV (Imagem 

8) e 6, 8 e 10 camadas de grafeno (Imagem 9) respectivamente. 

 Embora este modelo tenha demonstrado ressonância com diferentes faixas de frequência para 

cada nível de Fermi como havia sido previsto, a condutividade limitada do grafeno não permitiu 

ressonância com as frequências próprias para as dimensões do modelo. A perda de retorno é muito 

alta para o seu uso como antena, dificilmente estando abaixo de −6 𝑑𝐵, além da irradiação apresentar 

padrões ineficientes, apresentando característica mais próxima de antenas omnidirecionais.  

 

4.2 SIMULAÇÃO DE ANTENA HÍBRIDA DE COBRE E GRAFENO 

 As simulações com as antenas híbridas de cobre e grafeno mostram que o modelo se comporta 

da mesma forma que antenas patch convencionais, porém com a capacidade de alterar a sua 

ressonância e banda com o controle do nível de Fermi do grafeno, sendo visualizada na imagem 10, 

com a antena 25% grafeno e 75% cobre, e na imagem 12, com a antena 40% grafeno e 60% cobre.  

 

 

Imagem 10 – Gráfico da perda de retorno da antena de 75% cobre e 25% grafeno em diferentes níveis de Fermi. 
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Fonte: Autor. 

No gráfico da imagem 10 é possível enxergar que a antena híbrida de 25% grafeno possui uma 

perda de retorno na frequência de 0,975 THz perto de -18 dB, valor considerável e próximo da 

frequência desejada. Ao aumentar o nível de Fermi do grafeno para 100 meV a antena demonstrou 

melhora no parâmetro S11 alcançando valor abaixo de -27,5 dB, a partir deste valor incrementar mais 

o nível de Fermi resultou em maior deslocamento da frequência ressonante, porém com grande 

aumento na perda de retorno. 

Na imagem 11 são comparados o ganho e a diretividade da antena híbrida de 25% grafeno 

com níveis de Fermi em 100 e 500 meV. Em ambos os casos o ganho atingiu seu pico máximo perto 

da frequência de ressonante, em torno de 5 dB para 100 meV e 3 dB para 500 meV, uma característica 

desejável para melhor transmissão. Percebe-se também que com o aumento do nível de Fermi há uma 

queda em torno de 2 dB no ganho. 

Imagem 11 – Gráficos do ganho e diretividade da antena híbrida de 25% grafeno em diferentes níveis de Fermi. 

 

Fonte: Autor. 
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Imagem 12 – Gráfico da perda de retorno da antena de 60% cobre e 40% grafeno em diferentes níveis de Fermi.

  

Fonte: Autor. 

 Ao analisar o gráfico da imagem 12 notamos que a antena melhor ressoa entre 1,02 e 1,03 

THz e que, com o nível de Fermi em 0 meV, é pouco radiante, com elevada perda de retorno. Ao 

ampliar o nível de Fermi do grafeno para 100 meV vemos uma leve melhora no parâmetro S11, porém 

é ao alcançar o valor de 500 meV que a antena demonstra boa capacidade de radiação, com o 

coeficiente de reflexão estando abaixo de -40 dB. 

 

Imagem 13 – Gráficos do ganho e diretividade da antena híbrida de 40% grafeno em diferentes níveis de Fermi. 

 

Fonte: Autor. 
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pouca variação na diretividade, pois o padrão de radiação não muda significativamente com a 

variação do nível de Fermi, e o ganho com o aumento de 𝐸𝑓 apresenta reduções da mesma forma. 

Na tabela 3 é realizada a comparação da antena híbrida com os melhores resultados, de 40% 

grafeno, em vários níveis de Fermi próximos ao valor com melhor ressonância em relação a uma 

antena patch de cobre. 

 

Tabela 3 – Comparação da antena híbrida em diferentes níveis de Fermi com uma patch de cobre. 

Antena 
Frequência ressonante 

(THz) 
S11 
(dB) 

Largura de banda 
(GHz) 

Diretividade 
(dB) 

Ganho 
(dB) 

Referência (Cobre) 1,12 -36,31 42,5 4,004 3,822 

Híbrida com Ef = 450 meV 1,0253 -31,96 106 6,581 3,21 

Híbrida com Ef = 500 meV 1,026 -42,62 110,6 6,547 2,984 

Híbrida com Ef = 550 meV 1,0273 -37,65 115,1 6,517 2,85 

Híbrida com Ef = 600 meV 1,0288 -29,93 119,3 6,487 2,73 

Fonte: Autor. 

Nota-se que com o aumento gradual do nível de Fermi a frequência ressonante na antena 

híbrida é levemente elevada junto da sua largura de banda que, em todos os casos, a antena híbrida 

apresentou largura mais de 240% maior que a da antena de referência, um aumento expressivo em 

detrimento do seu ganho, que em todos os casos ficou levemente abaixo da antena patch de cobre. 

Imagem 14 – Comparação do parâmetro S11 da antena híbrida com 40% grafeno em diferentes níveis de Fermi. 

 

Fonte: Autor. 
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atingido com o nível de Fermi em 500 meV, com menos de -42 dB, e que aumentando ou diminuindo 

o nível de Fermi causa no aumento gradual das perdas. 

Os padrões de radiação das antenas híbridas (Imagem 15) são muito similares aos padrões de 

antenas patch convencionais e por isso demonstram irradiação consistente com menor desperdício 

com emissão para dentro da antena. 

Imagem 15 – Padrões de radiação da antena híbrida de cobre e grafeno, com o campo normal no eixo 𝑦 a esquerda e no 

eixo 𝑥 a direita. 

 

Fonte: Autor. 

 A carta de Smith (Imagem 16) se trata de um gráfico do coeficiente de reflexão no eixo polar, 

dela é possível obter parâmetros importantes para a definição de uma antena, como a impedância 

normalizada da antena em função da frequência. As curvas dos círculos internos indicam a parte real 

da impedância, enquanto as curvas formadas por círculos externos indicam a parte imaginária, quando 

para acima do eixo horizontal há característica indutiva, quando abaixo característica capacitiva. É 

desejado que a parte imaginária esteja mais próxima de zero possível em antenas para a melhor 

transferência de energia e menor perda de retorno. O momento em que a curva da impedância cruza 

o eixo horizontal são dois, em 0,6479 e em 22,4, sendo o primeiro o ponto de casamento perfeito. 

Multiplicando este valore pela impedância de referência 𝑍𝑟𝑒𝑓 = 50 Ω obtemos 𝑍𝐿 = 32,4 Ω, valor 

muito próximo ao calculado e utilizado. 
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Imagem 16 – Carta de Smith de Impedância da antena híbrida. 

 

Fonte: Autor. 

No geral este modelo apresentou bons resultados, com excelente perda de retorno nas 

frequências ressonantes e boa largura de banda comparada a antenas patch convencionais, permite 

também, com o ajuste fino do nível de Fermi do grafeno na antena, controlar a frequência ressonante 

a nível de GHz sem que haja grande impacto nas perdas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse trabalho foi estudado o uso de grafeno para antenas na faixa de THz, um dos modelos 

foi uma reprodução de um artigo da literatura baseado em uma antena patch 100% de grafeno. Com 

ele foi possível observar a variação da frequência de ressonância em diferentes níveis de Fermi, 

entretando as perdas de retorno foram muito altas, com a condutividade do grafeno se mostrando 

insuficiente para alcançar a ressonância com as frequências adequadas ao seu tamanho devido à 

espessura atômica do grafeno e baixa densidade de portadoras (baixa condutividade), comparado a 

antenas metálicas. 

Com o segundo modelo testado foi experimentado o uso do grafeno em conjunto de cobre em 

antenas patch híbridas. Foi possível alcançar bons valores de perda de retorno em torno da frequência 

alvo de 1 THz, especialmente na antena de 40% grafeno, estando entre de -30 e -40 dB com o nível 

de Fermi entre 450 e 600 meV, e com grande largura de banda se comparado a uma antena patch de 

cobre elevando o parâmetro em 249% em 450 meV e 281% em 600 meV, se mostrando um modelo 

muito promissor. Embora tenha ganho levemente abaixo dos valores obtidos em antena patch de 

cobre. 
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