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Resumo 

A evolução tecnológica tem possibilitado o aparecimento de novas plataformas no mundo 

aeronáutico, nesse contexto surgem as aeronaves não tripuladas designadas por Unmanned Air 

Vehicle (UAV).  

Os UAVs surgem como uma ferramenta muito versátil e económica pelo que as suas 

aplicações para além de dirigidas para o meio militar também existem no meio civil. A Força Aérea 

Portuguesa é o ramo das Forças Armadas (FA) que atualmente mais explora as diversas aplicações 

destes aparelhos, contudo o Exército português e a Marinha portuguesa também têm investido na 

aquisição destes aparelhos para aplicações em missões de reconhecimento ou controlo da costa 

portuguesa. 

As potencialidades desta ferramenta têm sido desenvolvidas pelo que a sua autonomia e o seu 

alcance têm aumentado significativamente. Surge a necessidade de melhorar os sistemas de 

comunicação dos UAVs de modo a acompanhar os desenvolvimentos referidos. 

Na presente dissertação estuda-se o desenvolvimento de uma antena inteligente (“smart 

antennas”) para aplicação neste tipo de plataformas. Esta antena permite controlar a direção do lobo 

principal do diagrama de radiação de modo a garantir a comunicação para a estação base (EB). A 

antena a utilizar é um agregado de antenas planares de frequência 1.33 GHz já com uma primeira 

versão projetada e construída.  

Após definida a antena planar ESPAR foi desenvolvido um sistema de controlo a integrar o 

sistema de comunicação. Este é constituído por uma antena acoplada ao sistema de controlo. O 

sistema de controlo é constituído por um Arduíno e um potenciómetro digital, sendo que o algoritmo 

instalado redirige o lobo de radiação em função das necessidades de voo. 

 A antena planar ESPAR foi testada na câmara anecóica do DEEC, IST, com o sistema de 

controlo acoplado, tendo sido comprovadas todas os requisitos estabelecidos no projeto. 
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Abstract 

Technological evolution has enabled the emergence of new platforms in the aeronautical world, 

in this context arises the unmanned aircrafts called Unmanned Air Vehicle (UAV). 

UAVs arise as a very versatile and economical tool so its applications, besides being directed 

to the military world, have also civilian application. The Portuguese Air Force is the Armed Forces branch 

that currently most explores the various applications of these devices, however the Portuguese Army 

and the Portuguese Navy have been investing in the acquisition of these devices for applications as 

reconnaissance missions or control of the Portuguese coast. 

The potential of this tool has been developed in such a way that autonomy and range have 

increased significantly. The data transmission must follow the UAVs range and thus the need to improve 

communication systems arises. 

The present work describes the development of a "smart" antenna for application in this type of 

platforms. This antenna (ESPAR antenna) allows the control of the direction of the main lobe of the 

radiation pattern to ensure communication to the base station (EB). It uses a planar antenna array with 

frequency of 1.33 GHz, whose first version was designed and constructed previously.  

After designing the planar ESPAR antenna a control system was developed to integrate the 

communication system. This consists of an antenna coupled to the control system. The control system 

consists of an Arduino and a digital potentiometer, and the algorithm installed redefines the direction of 

the main radiation lobes as a function of flight needs. 

The ESPAR planar antenna was tested in the anechoic chamber of DEEC, IST, with the control 

system coupled to it, so that all previously established requirements were validated. 
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Capítulo 1 
 
1. Introdução 

 
1.1. Enquadramento e Definição do problema 

As Forças Armadas (FA) têm por obrigação acompanhar a evolução tecnológica para conseguir 

tirar vantagem sobre outras forças. As FA, segundo a Constituição da República, têm por exemplo a 

missão de: 

“a) Desempenhar todas as missões militares necessárias para garantir a soberania, a 

independência nacional e a integridade territorial do Estado;  

(…) 

c) Executar missões no exterior do território nacional, num quadro autónomo ou multinacional, 

destinadas a garantir a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses;  

(…) 

e) Cooperar com as forças e serviços de segurança tendo em vista o cumprimento conjugado 

das respetivas missões no combate a agressões ou ameaças transnacionais; 

(…)” [1]. 

Por forma a cumprir todas as suas missões, as FA procuram uma atualização permanente a 

nível de equipamento, no sentido em que, a tecnologia permite soluções eficazes dos problemas nos 

Teatros de Operações (TO) e nas missões de apoio à proteção civil [2]. 

O Ministério da Defesa Nacional (MDN) tem como perspetivas de investimento e 

desenvolvimento as áreas associadas ao comando, operação e supervisão das FA [3]. Estas 

perspetivas vão de encontro às dos restantes países industrializados que efetuam uma transformação 

da Defesa que visa modificar as atuais forças, transformando-as em forças baseadas no conhecimento 

e assente em plataformas tecnológicas sofisticadas [2].  

Os TO são cada vez mais exigentes e as FA perceberam que entramos na era da informação 

e do conhecimento, onde a informação tem um papel decisivo para a obtenção de superioridade 

operacional. As operações são cada vez mais centradas na obtenção de informação por forma a 

antecipar as forças inimigas e obter vantagens na decisão [2]. Sendo assim, as FA necessitam de 

forças rápidas, flexíveis e com elevadas capacidades de comunicação e monitorização do campo de 

batalha [3]. 

Neste sentido, a investigação e desenvolvimento de meios por parte das FA pretende 

maximizar a eficácia das suas forças. Uma grande aposta da mesma passa pelos UAVs ou como 

também designado em Portugal por Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT). Este meio tecnológico é 

utilizado em contexto militar dada a sua flexibilidade e capacidades de projeção e exploração no 
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terreno, salientando-se ainda que em certas situações pode substituir aeronaves convencionais. Como 

tal, os UAVs são aplicados por exemplo em missões em ambientes com contaminação química ou 

biológica e em missões hostis de elevado risco. Estas missões são denominadas missões D3 – Dull, 

Dirty and Dangerous. Estes aparelhos são utilizados ainda quando o comandante o achar necessário 

quer do ponto de vista tático quer do ponto de vista económico, o que torna os UAVs uma ferramenta 

aliciante para o contexto militar [3].  

O MDN tem investido e desenvolvido vários projetos e os UAVs não são exceção. Associando 

os UAVs pelo seu domínio aeronáutico à Força Aérea Portuguesa, estes estão inseridos num Programa 

de Investigação e Tecnologia em Veículos Aéreos Autónomos Não-Tripulados (PITVANT). Este 

programa está associado à Academia da Força Aérea (AFA) e tem como objetivo principal o 

desenvolvimento de um UAV que cumpra os requisitos operacionais permitindo à instituição Força 

Aérea Portuguesa consolidar conhecimentos acerca deste tipo de aeronaves em parceria com diversas 

universidades [3]. 

Relativamente às necessidades futuras de mercado o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos da América (EUA) está muito preocupado, devido à aproximação das capacidades das 

tecnologias de veículos não tripulados das restantes forças mundiais. Estabeleceu-se assim para um 

futuro próximo um conjunto de metas orientadas para as capacidades multisensor e multimissão [4]. 

Portugal é uma nação que pertence à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e como tal 

procura manter-se na vanguarda da tecnologia de modo a poder cumprir os seus objetivos., como os 

EUA. Encontra-se, ainda, comprometido em operar um sistema de média capacidade com a 

capacidade de voar 48 horas a uma altitude da ordem dos 15000 pés para com a OTAN [3]. 

Nas FA portuguesas existe, portanto, uma preocupação inerente às vantagens que os UAVs 

oferecem, sendo que a FAP já possui cinco diferentes modelos deste aparelho, sendo eles o ANTEX-

m (X00, X01, X02, X03), Flying wing, NOVA, Lusitania e o Silver Fox. Alguns dos UAVs mencionados 

resultam de uma parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior 

Técnico e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto [5]. 

 

Figura 1 - 1 Algumas das aeronaves projetadas pela FAP [3] 

Por forma a cumprir os objetivos da OTAN e melhorar as capacidades dos nossos UAV’s surge 

a necessidade de maximizar a eficiência de transmissão e aumentar o alcance das aeronaves [3]. 

As comunicações com estes veículos são efetuadas em duas bandas: 2,4GHz e 1,33GHz. A 

banda de 2,4GHz é utilizada para o sistema de localização e rota da aeronave e a banda de 1,33GHz 

para a transmissão de vídeo e imagem.  
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A solução atualmente implementada no UAV, passa por uma antena omnidirecional monopolo 

de quarto comprimento de onda com modulação Phase Shift- Keying (PSK) e largura de banda de 

8.7MHz e por uma antena patch diretiva de frequência 1,33GHz. 

 

1.2. Motivação e Objetivos 

A dissertação surge no contexto de melhoria do sistema de transmissão dos UAV’s das FA. Os 

UAV’s acompanham a natural evolução tecnológica e como tal, as comunicações entre o UAV e a 

estação terrestre apresentam novas necessidades. Estes aumentaram significativamente o alcance o 

que necessariamente obriga a uma melhoria do sistema de transmissão, quer ao nível do alcance quer 

ao nível da qualidade de comunicação.  

Esta dissertação insere-se na sequência de uma dissertação anterior intitulada “Antenas de 

comunicações para UAVs” desenvolvida pelo aluno da Academia Militar Pedro Miguel Martins Marques.  

A presente dissertação tem como objetivo o ensaio da antena projetada na dissertação 

antecedente, para a banda de 1,33GHz, e a construção de um sistema de controlo para essa antena, 

que é uma antena do tipo ESPAR (Electronically Steerable Passive Array Radiator), de forma a 

assegurar a comunicação de vídeo entre um UAV de asa fixa e uma estação terrestre. A interface de 

comando da antena ESPAR projetada, deve permitir escolher a orientação ótima do feixe radiado, ou 

seja, maximizar o alcance do sistema de comunicação e a qualidade da comunicação para uma dada 

potência radiada.  

A dissertação apresentada combina a componente teórica e a componente experimental. 

Assim será necessário: 

 Definir um algoritmo que permita alterar a direção do feixe radiado entre 0 e 180º, de 

modo a assegurar uma boa ligação com a estação terrestre, através do controlo das 

reatâncias associadas aos monopolos parasitas; 

 Projetar, simular e construir o circuito necessário à execução da tarefa proposta, e 

desenvolver os programas (“software”) necessários ao seu correto funcionamento; 

 Ensaiar e validar experimentalmente os circuitos construídos utilizando os recursos 

disponibilizados pela Força Aérea Portuguesa.  

 

1.3. Estrutura da dissertação de mestrado 

A presente dissertação de mestrado encontra-se organizada em 6 capítulos, pela seguinte 

sequência: 

 Capítulo 1 – Introdução – Neste capítulo foram apresentadas as principais 

necessidades inerentes à aplicação dos UAV nas FA, bem como as principais 

motivações que levaram ao desenvolvimento desta dissertação; 
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 Capítulo 2 – Estado da Arte – As principais tecnologias utilizadas no sistema de 

comunicação dos UAV são apresentadas neste capítulo. Desta forma, foi realizada 

uma contextualização dos diversos tipos de UAV militares, por forma a apresentar as 

diversas soluções existentes a integrar o sistema de comunicação; 

 Capítulo 3 – Estudo comparativo entre duas antenas P-ESPAR – Foram desenvolvidas 

duas antenas com diferentes substratos. Neste capítulo foi realizada a comparação 

das mesmas para integrar no sistema de comunicação a que apresenta um melhor 

desempenho; 

 Capítulo 4 – Neste capítulo foi realizado o estudo da ligação em espaço livre e sobre o 

mar com a antena selecionada. Após se ter comprovado a capacidade de comunicação 

para os requisitos impostos, foi desenvolvido o sistema de controlo em função dos 

valores obtidos em simulação; 

 Capítulo 5 – Construção e implementação da “smart” antena P-ESPAR – Após ter 

realizado o dimensionamento da antena e o desenvolvimento do sistema de controlo 

foi construído o sistema de comunicação. Neste capítulo é apresentado todo o 

processo de construção, bem como os resultados obtidos na câmara anecoica; 

 Capítulo 6 – Conclusão – Por último, foram retiradas todas as conclusões possíveis ao 

longo da dissertação de mestrado, sendo que, foram ainda desenvolvidas algumas 

propostas para trabalhos futuros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 



 

_________________________________________________________________________________

5 

2. Estado da Arte 

2.1.  Contextualização do UAV  

Os Unmannded vehicles (UVs) são veículos sem tripulação e são utilizados em todos os tipos 

de terreno (água, ar e terra) [4] [6]. A seguinte ilustração representa a classificação dos UVs, divididos 

por meio de ação. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - 1 Classificação dos UVs por terreno de atuação 

Estes tipos de veículos têm inúmeras aplicações, tanto aplicações de defesa como aplicações 

de carácter civil. O Exército Português (EP) e a FAP têm investido na investigação e desenvolvimento 

dos veículos apresentados na Figura 2 - 2. 

 

Figura 2 - 2 Projetos de investigação da Academia Militar e da Academia da Força Aérea (Jaguar 4x4, 

UAVs do CIAFA) 

O primeiro a construir uma máquina voadora autónoma foi Archytas de Tarentum no sul da 
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Itália, em 425 a.C. A máquina voadora denominada por pombo, era de origem mecânica e constituída 

na sua grande maioria por madeira com um alcance baseado em relatos de 200 metros [6]. 

Com a evolução do mundo da aeronáutica ao longo dos anos e após a Segunda Guerra 

Mundial, os militares perceberam que necessitavam de veículos com custos mais reduzidos e sem 

tripulação. Na Segunda Guerra Mundial muitas aeronaves foram destruídas o que aumentou o interesse 

militar na aquisição de aeronaves não tripuladas [6]. 

O primeiro UAV com um conceito semelhante ao atual, foi o modelo Ryan 147 apresentado em 

1962. Desde então as aeronaves têm sofrido algumas alterações no sentido de aumentar a sua 

eficiência e permitir novas aplicações.  

 

2.2. UAVs em contexto militar 

Os UAVs destinados a aplicações militares apresentam níveis de robustez e fiabilidade 

superiores a um UAV para aplicações de caráter civil. Fatores como o peso, tamanho, volume e 

potência são importantes na construção de um UAV [6].  

Desta forma, quando temos restrições de peso e volume estamos a depender de outras 

características dos UAVs como por exemplo, a autonomia das capacidades do operador ou as 

capacidades do sistema de processamento integrado com a largura de banda da ligação, entre outras. 

No projeto dos UAVs é importante perceber que as decisões tomadas sobre um subsistema afetam 

outro [6]. 

No projeto de um UAV para contexto operacional militar é importante perceber quais as 

necessidades obrigatórias a serem asseguradas. Perante esses requisitos o sistema é projetado e 

posteriormente enquadrado segundo uma classificação militar. As FA Portuguesas não têm uma 

classificação própria, pelo que a classificação utilizada é a da força líder nestas matérias, as FA 

Americanas. A classificação é baseada no tipo de emprego tático, peso e tamanho. A Figura 2 - 3 ilustra 

a classificação dos UAVs militares baseados nos parâmetros anteriormente referidos. 
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Figura 2 - 3 Classificação dos UAVs e previsões dos mesmos para 2035 [4] 

A utilização destas aeronaves nos TO tem aumentado sobretudo depois dos resultados 

positivos nos Balcãs, Afeganistão e Iraque. Esta ferramenta proporcionou a recolha de informação em 

tempo real permitindo combates mais ágeis e decisões mais rápidas no que toca ao comando das 

forças [7]. 

O Departamento de Defesa Americano reconhece as capacidades desta ferramenta nos TOs, 

sendo que realizou a previsão do seu desenvolvimento até 2035. O avanço tecnológico previsto passa 

por reduzir as dimensões até ao denominado Nano UAV e o aumento da velocidade das aeronaves 

para as diferentes categorias, como se pode observar na Figura 2 - 3 [4]. 

Uma das diversas aplicações dos UAVs é a Guerra Eletrónica (GE). “A Guerra Eletrónica pode 

ser definida como o conjunto de ações que utilizam a energia eletromagnética para neutralizar a 

capacidade de comando e controlo do oponente; que tiram proveito do uso do espectro eletromagnético 

pelo inimigo; que asseguram o emprego eficiente das emissões eletromagnéticas das forças amigas” 

[7]. 

Relativamente à GE, esta facilmente encontrou utilidade nos UAVs. As aeronaves possibilitam 

uma aproximação às forças inimigas, o que permite a sua localização estratégica no sentido de interferir 

em toda a rede inimiga. O objetivo é utilizar os UAVs para substituir as viaturas tradicionais melhorando 

a eficiência da interferência, diminuindo o custo e aumentando a rapidez e segurança das próprias 
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forças [7]. 

Com a existência de diversas aplicações surge a necessidade de estudar o sistema de 

comunicação do UAV, a fim de aumentar o alcance e melhorar a eficiência da ligação. 

2.3. Sistemas de Comunicação 

Atualmente os UAVs têm incorporado um sistema de comunicação capaz de fornecer dados à 

Estação Base (EB) como localização, imagem e informação do estado do aparelho. A comunicação 

entre o UAV e a EB deve ser bidirecional uma vez que existe a necessidade de enviar informações de 

controlo da EB para o UAV [8]. Como tal, é necessário enquadrar o sistema de comunicação com as 

tarefas realizadas pelo mesmo. 

2.3.1. Desenvolvimento do sistema de comunicação 

O desenvolvimento de um sistema de comunicação para um UAV específico deve ser baseado 

no fluxo de desenvolvimento do sistema de comunicação apresentado na Figura 2 - 4. Este fluxo será 

explicado pela seguinte tabela. 

Tabela 2 - 1 Descrição do fluxo de desenvolvimento do sistema de comunicação [6] 

1 – Definir as restrições das 

missões 

Nesta etapa são definidas:  

 Frequências permitidas;  

 Distância máxima; 

 Número de UAVs em voo no caso de uma rede multi-
ponto; 

 Aparelhos que possam introduzir ruído adicional na 
ligação. 

2 - Definir restrições de 

capacidades no sistema de 

comunicação 

Nesta etapa é importante perceber quais as necessidades de 

comunicação do nosso sistema por forma a adequar o projeto 

à missão. Por exemplo, se numa rede multi-ponto existe a 

necessidade dos UAVs comunicarem entre si ou apenas com a 

EB. 

3 - Desenvolver um estudo para 

a ligação do sistema de 

comunicação 

Esta é uma das fases mais importantes do projeto do sistema 

de comunicação. É nesta fase que se analisa o funcionamento 

do canal de comunicação comparando os diferentes rádios, 

antenas e larguras de banda possíveis para melhorar o sistema 

de comunicação.  

4 - Definir possíveis rádios Depois de selecionados os rádios na fase 3, existe uma análise 

comparativa relativa às interfaces, ou seja, se os rádios 

selecionados no estudo da ligação suportam as interfaces 

necessárias. 
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5 - Qualquer rádio atende às 

restrições do sistema de 

comunicação? 

Esta é uma fase de controlo. Quando os rádios selecionados 

pela fase 3 não cumprem os requisitos das interfaces são 

direcionados para a fase 8, caso contrário para a fase 6. 

6 - Introduzir fatores WPV para 

tomar a decisão final. 

Nesta fase são tomadas as decisões finais. Decide-se questões 

relativas ao peso, potência e margens de segurança. 

7 – Negociar novas restrições A fase 7 advém depois da fase 8 e 9. Depois de uma resposta 

negativa nessas fases, percebe-se que existe a necessidade de 

negociar novas restrições e iniciar o planeamento na fase 3. 

8 – A distância é demasiado 

grande? 

A fase 8 serve como filtro para perceber se o problema advém 

da distância. Para distâncias demasiado grandes não existe 

uma solução possível e, portanto, é necessário negociar as 

restrições na fase 7. Caso a distância seja suportável tenta-se 

uma solução multi-ponto na fase 9. 

9 – É possível uma solução 

multi-ponto? 

A fase 9 é a última possibilidade de solução. Caso seja possível 

implementar uma solução multi-ponto passa-se para a fase 6 

para as decisões finais, caso contrário dirige-se para a fase 7 a 

fim de negociar novas restrições.  
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Figura 2 - 4 Diagrama de fluxo do desenvolvimento do sistema de comunicação [6]  

A presente dissertação é orientada para a construção de uma antena destinada a integrar a 

fase 3 do diagrama de fluxo do desenvolvimento do sistema de comunicação. 

2.3.2. Antenas aplicadas em UAVs 

As antenas são dispositivos passivos que, num sistema sem fios, têm três características 

fundamentais: o ganho, a diretividade e a polarização. Dada a sua característica passiva, as antenas 

redirecionam a energia que recebem do emissor para uma determinada direção, antenas direcionais, 

ou radiam de forma uniforme para os 360º, antenas omnidirecionais [9]. 

As antenas omnidirecionais são utilizadas quando existe a necessidade de uma cobertura de 

360º. Por sua vez, as antenas direcionais focalizam a energia numa direção específica, permitindo que 
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com o aumento do ganho da antena o alcance da mesma aumente [9]. 

No caso dos UAVs, as antenas são dimensionadas em função das necessidades da aeronave, 

estando ainda a projeção limitada por características aerodinâmicas. O peso e a robustez são 

características fundamentais principalmente em UAVs para aplicação militar. 

As antenas normalmente utilizadas para este fim são as antenas planares, as antenas de 

chicote e as antenas de fio solto. As antenas planares são as mais utilizadas, pois podem ser utilizadas 

como antenas omnidirecionais ou antenas direcionais o que as torna muito flexíveis. A nível 

aerodinâmico são as que permitem um maior aproveitamento da estrutura.  

As antenas de chicote, apesar de um custo reduzido apresentam problemas aerodinâmicos e 

ainda um baixo ganho o que as classifica como antena omnidirecional. Por último a antena de fio solto, 

que apesar do seu ganho elevado permitir um maior alcance, vê a sua utilização limitada pela vertente 

aerodinâmica e risco de dano no UAV [6]. 

 

Figura 2 - 5 a) Antena planar [6] b) Antena  de chicote [6] c) Antena de fio solto [6] 

A antena a ser estudada é a antena planar, pois permite alterar a direção do lobo e beneficia 

as propriedades aerodinâmica da aeronave, sendo este um fator crucial. 

2.3.3. Antenas planares 

As antenas planares são antenas utilizadas quando as restrições de projeto da antena exigem 

dimensão e peso reduzidos, baixo custo e uma eficiência alta.  

Os parâmetros a projetar na sua construção são: o substrato, a que corresponde uma constante 

dielétrica relativa (r); a espessura h do substrato e a sua dimensão; a configuração do patch e as 

dimensões do mesmo. Estas características determinam o diagrama de radiação da antena. A figura 2 

- 6 demonstra uma antena planar com as características acima mencionadas assinaladas. 

 

Figura 2 - 6 Especificação de uma antena planar [10] 
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Após estabelecer os parâmetros referidos é importante definir o método de alimentação, os 

mais utilizados em antenas planares são: alimentação por linha microfita, alimentação por cabo coaxial 

e alimentação por fenda. A Figura 2 - 7 ilustra cada método de alimentação. 

 

Figura 2 - 7 a) Alimentação por linha microfita [8] b) Alimentação por cabo coaxial [8] c) Alimentação 

por fenda [8] 

Alimentação por linha microfita consiste num método de adaptar o patch para a impedância 

necessária onde a linha de alimentação está impressa no mesmo substrato que o patch. Este é o 

método mais simples e que permite uma adaptação da impedância de entrada através da técnica inset 

feed [8][11]. 

Na alimentação por cabo coaxial a alimentação consiste num conetor interno ligado ao patch. 

Este conetor atravessa do patch até ao plano e encontra-se localizado num ponto do patch em que a 

impedância do cabo coaxial e a impedância de entrada da antena estão adaptadas. Com esta 

alimentação não existe degradação do diagrama de radiação e ainda permite, tal como a alimentação 

por linha microfita, adaptação da impedância de entrada [8][11]. 

Alimentação por fenda exige 2 substratos, sendo que estes são separados por um plano 

massa. Um dos substratos é constituído pelo elemento radiante, sendo que o outro substrato está 

associado à linha de transmissão. É ainda realizada uma fenda no plano massa por forma a haver 

acoplamento eletromagnético. Esta técnica é a mais complexa e apresenta um custo de produção maior 

[8][11]. 

O método de alimentação utilizado no projeto da antena foi o método de alimentação por linha, 

dada a simplicidade e facilidade de adaptação de impedância de entrada. 

Relativamente às vantagens e desvantagens da utilização deste tipo de antenas, estas são 

apresentadas na seguinte Tabela 2 - 2. 
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Tabela 2 - 2 Vantagens e desvantagens da utilização das antenas planares [10] 

Vantagens Desvantagens 

Antena leve, de baixo volume e com um perfil 

extremamente fino. 

Largura de banda estreita e ganho de 

aproximadamente 6dB. 

Baixo custo de fabricação utilizando a tecnologia 

de produção de circuitos impressos. 

Grandes perdas na estrutura de alimentação 

quando se utiliza agregado. 

Possibilidade de polarização linear ou circular 

com a alimentação simples. 

Agregados de antenas com alto desempenho 

necessitam de estruturas de alimentação muito 

complexas. 

Facilmente integrado em circuitos de micro-

ondas. 

Antenas pouco suscetíveis a polarização 

cruzada e acoplamento mútuo dentro de um 

ambiente de altas frequências. 

A linha de alimentação e o circuito de adaptação 

podem ser fabricadas em simultâneo com a 

estrutura da antena o que facilita a produção das 

antenas. 

Antenas fabricadas com um substrato dielétrico 

elevado são facilmente integradas num circuito 

mas no entanto são as que apresentam pior 

eficiência e largura de banda mais estreita. 

 

2.3.4. Agregados de antenas 

Os agregados de antenas são constituídos por um conjunto de antenas semelhantes cujos 

campos se combinam para controlar o diagrama de radiação. Estes são muito utilizados quando existe 

a necessidade de aumentar a distância, pois permitem o aumento do ganho e consequentemente um 

maior alcance. 

Os agregados de antenas planares incorporam no seu leque de opções as antenas ESPAR, 

sendo que a dissertação utiliza estas antenas como ferramenta para controlar a direção do lobo 

principal do diagrama de radiação. 

 

2.3.4.1 Antenas ESPAR 

As antenas ESPAR são antenas que permitem adaptar a direção de radiação. Estas antenas 

são constituídas por N elementos, sendo que um elemento está ativo e os restantes são elementos 

passivos acoplados ao ativo. O acoplamento mútuo é criado alterando o espaçamento entre os 

elementos do agregado da antena ESPAR e utilizando reactâncias acopladas aos elementos passivos 

[12]. 

A antena ESPAR utiliza o acoplamento mútuo para excitar os elementos parasitas. Estes 

elementos são carregados segundo uma reactância variável produzida por díodos varicap. A variação 

do valor das reactâncias traduz-se na alteração do lobo principal do diagrama de radiação [13]. O 

processo de alteração do lobo principal designa-se por beamforming.  

Ao contrário das antenas convencionais, a antena ESPAR não possui linhas individuais para a 

receção/transmissão porque apenas um dos elementos da antena está ligado ao circuito. As antenas 

ESPAR são uma solução cada vez mais utilizada porque permite beamforming, ou seja, comutar o lobo 
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principal maximizando o sinal recebido e minimizando a interferência [11]. 

A presente dissertação propõe-se a construir uma antena inteligente para um UAV utilizando 

para tal esta tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________

15 

Capítulo 3 

3. Estudo comparativo entre duas antenas P-ESPAR 

Neste capítulo serão apresentados: os requisitos da antena; o estudo relativo à antena 

desenvolvida na dissertação do Tenente Pedro Marques; e o desenvolvimento de uma nova antena 

com caraterísticas semelhantes. Por fim, serão apresentadas as simulações das antenas e as 

conclusões relativas à comparação dos resultados obtidos através do simulador CST Microwave studio. 

3.1. Requisitos da antena P-ESPAR 

O dimensionamento da antena P-ESPAR tomou como requisitos obrigatórios os parâmetros 

apresentados na Tabela 3 – 1. 

Tabela 3 - 1 Requisitos para dimensionamento da antena P-ESPAR  

Frequência 1.330 GHz 

Ganho > 3 dB 

Largura de Banda > 8 MHz 

Coeficiente de reflexão |S11| ≤ -10 dB 

 

3.2. Configuração da antena P-ESPAR 

A antena P-ESPAR desenvolvida consiste num agregado de três elementos, sendo o elemento 

do meio o elemento ativo e os restantes os elementos parasitas. Os três elementos têm as mesmas 

dimensões. A antena tem uma frequência de ressonância de 1.33 GHz. 

Abordaremos em seguida os vários parâmetros da antena que têm influência nos requisitos 

pretendidos, nomeadamente:  

3.2.1. Substrato 

A escolha do substrato foi uma escolha condicionada por motivos económicos. Inicialmente o 

substrato escolhido foi o RT Duroid 5870, mas dado o seu custo avultado o protótipo da antena foi 

construído com um substrato composto por duas placas de FR-4 e uma camada de ar com uma 

espessura que permite obter uma estrutura com a mesma constante dielétrica do RT Duroid 5870. 

Relativamente ao substrato é importante considerar a constante dielétrica (휀r), a sua homogeneidade, 

a tangente do ângulo de perdas (tan𝛿) e a espessura (h). No modelo equivalente admite-se que se tem 

as mesmas características do RT DUROID 5870, mas com uma espessura diferente. Por essa razão 

foram redimensionados os patch, repetido o trabalho de simulação da antena e, como consequência, 
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escolhidos outros díodos de acoplamento, para que a antena esteja perfeitamente adaptada aos 

requisitos do projeto. 

O substrato FR-4 é um substrato que, em comparação com o RT Duroid 5870, é relativamente 

barato, mas os fabricantes não garantem a homogeneidade do valor da constante dielétrica o que pode 

provocar divergência de valores entre a simulação e os testes da antena real. 

A antena foi construída por forma a apresentar a mesma constante dielétrica equivalente do RT 

Duroid 5870, para isso foram utilizados dois substratos de FR-4 com uma camada de ar entre eles por 

forma a aproximar a constante dielétrica para os valores do RT Duroid 5870. Na Tabela 3 - 2 são 

apresentadas as características do substrato FR-4 e do RT Duroid 5870 para o dimensionamento da 

antena. 

 

Tabela 3 - 2 Especificações do substrato FR-4 e RT Duroid 5870 [14] [15] 

FR-4 RT Duroid 5870 

𝜺r 
4.700 휀r 

2.330 

2.330 ± 0.020  

𝐭𝐚𝐧𝜹 0.014 tan𝛿 5.000e-5 

Espessura 1.575 mm Espessura 1.575 mm 

 

3.2.2. Dimensionamento 

Depois de escolhido o substrato foram calculadas as dimensões dos patch da antena P-ESPAR. 

O processo de dimensionamento pode ser acompanhado no Anexo A. 

Seguidamente os valores dessas dimensões foram otimizados utilizando uma ferramenta de 

otimização do software CST Microwave studio. Na Tabela 3 – 3 são apresentados os valores 

provenientes do dimensionamento e da posterior otimização, sendo ainda possível observar o valor 

obtido para a frequência na tabela 3 – 4.  

Nas figuras 3 – 1, 3 – 2 e 3 – 3 é possível identificar as dimensões calculadas com a sua 

localização na antena P-ESPAR.  
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Figura 3 - 1 Estrutura e dimensões da antena P-ESPAR na perspetiva frontal [16] 

Figura 3 - 2 Estrutura e dimensões da antena P-ESPAR na perspetiva lateral com  

RT Duroid 5870 [16] 

 

Figura 3 - 3 Estrutura e dimensões da antena P-ESPAR na perspetiva lateral com FR-4 
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Tabela 3 - 3 Dimensões da antena com substrato de duas placas de FR-4 e uma camada de ar e da 

antena com o substrato RT Duroid 5870 [16] 

  FR-4 RT Duroid 5870 

 Dimensionamento Otimização Dimensionamento Otimização 

Largura do patch W 87.400 mm 84.300 mm 87.400 mm 84.300 mm 

Comprimento do 
patch 

L p 71.760 mm 65.600 mm 74.000 mm 73.100 mm 

Comprimento da 
antena 

Lant 274.900 mm 274.900 mm 258.90 mm 258.90 mm 

Largura da linha 
de transmissão 

0W  3.500 mm 4.500 mm 4.160 mm 4.400 mm 

Espessura do 
substrato 

h 1.575 mm 1.575 mm 1.575mm 1.575mm 

Espessura do 
plano de terra 

hg 0.019 mm 0.019 mm 0.019 mm 0.019 mm 

Espessura da 
camada de ar 

har 1.090 mm 1.090 mm - - 

Espessura total htotal 4.240 mm 4.240 mm 1.590 mm 1.590 mm 

Comprimento do 
díodo 

Gd 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm 

Posição de 
acoplamento 

mútuo do díodo 

O 30.000 mm 30.000 mm 31.000 mm 31.000 mm 

Localização do 
ponto de insert 

feed 

0y  22.842 mm 20.000 mm 26.132 mm 26.900 mm 

Resistência de 
ressonância 

( 0)inR y  105.403 Ω 105.403 Ω 249.114 Ω 249.114 Ω 

Resistência de 
entrada para o 

ponto insert feed 

0( )inR y y  50.000 Ω 50.000 Ω 50.000 Ω 50.000 Ω 

 0x  6.000 mm 6.000 mm 6.600 mm 6.600 mm 

fL  44.500 mm 44.500 mm 57.300 mm 57.300 mm 

 

Tabela 3 - 4 Frequências de ressonância para os diferentes substratos 

 Duas camadas de FR-4 

com uma camada de ar  

RT Duroid 5870 

 
010

fr  1.368 GHz 1.327 GHz 

 
010rcf  1.330 GHz 1.322 GHz 
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3.2.3. Circuito equivalente  

A antena planar do ponto de vista da fonte de sinal de excitação, pode ser descrita por um circuito 

equivalente, por exemplo um circuito RLC paralelo, tal como representado na figura 3 – 4.  

 

Figura 3 - 4 Circuito equivalente da antena planar [17] 

Para determinar o valor de R, Lc e C é necessário realizar o estudo do circuito equivalente, ou 

seja, é necessário estudar a amplitude complexa da corrente ( I ) representada através da equação 

(3.1). 






 
1

( )
C

c

V
I

R j L

 

Para maximizar o módulo da corrente da antena ( maxI )  é necessário que a componente 

imaginária da equação (3.1) seja igual a zero. 

 

 




   

, 2 *

1 1
( ) 0

C
c

c

sendo f

L
L C  

Após a análise da equação (3.2) percebe-se que o cálculo de Lc e C estão dependentes da 

frequência de ressonância da antena.  

No caso desta antena a variação do lobo de radiação está dependente das capacidades dos 

díodos varicap. Estes díodos adicionam uma capacidade ao circuito de 2CT como representado na 

Figura 3 – 5 [17]. 

(3.1) 

(3.2) 
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Figura 3 - 5 Circuito equivalente de antena planar [17] 

Antes de uma análise ao sistema de equações é necessário perceber que effT TC C , ou seja, 
effTC

corresponde ao valor da capacidade efetiva dos díodos no circuito. Este valor está diretamente 

dependente do posicionamento dos díodos no patch como representado na equação (3.3) e figura 3 – 

6, onde as variáveis O e L estão representadas [17]. 

 







 2

,

cosTTeff

O
sendo

L

C C
 

 

Figura 3 - 6 Representação das variáveis O e L no patch 

 

No caso do circuito equivalente da antena, com a integração dos díodos torna-se necessário 

alterar a capacidade equivalente, uma vez que à capacidade C se adiciona a capacidade dos díodos. 

A equação (3.3) representa essa alteração. 

eff

, 2 *

1 1
( ) 0

C ( 2 )
c

c T

sendo f

L
L C C

 

 




   
  

 

(3.4) 

(3.3) 
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Para determinar L e C foi utilizado o simulador CST Microwave studio por forma a obter os valores 

de frequência de ressonância da antena sem e com díodos, respetivamente f0 e fc. A capacidade dos 

díodos considerada para efeitos de simulação é 1TC pF . A equação (3.4) representa o sistema de 

equações necessário para calcular Lc e C [17]. 










 
 

0

eff

1
2

1
2

( 2 )

c

c

c T

f
L C

f
L C C

 

 

Resultados obtidos: 

Tabela 3 - 5 Resultados obtidos para cálculo de L e C para os diferentes substratos 

 Duas camadas de FR-4 

com uma camada de ar 

RT Duroid 5870 

f0 [GHz] 1.388 1.311 

fc [GHz] 1.383 1.198 

O [mm] 31.000 30.000 

TeffC [pF] 
0.065 0.063 

Lc [nH] 2.668 1.500 

C [pF] 4.932 9.758 

Após obter os resultados de Lc e C do circuito RLC foi necessário calcular o valor da resistência 

R. Assim, efetuou-se uma análise ao circuito, sendo que para tal foi considerada a relação entre a 

amplitude complexas da corrente na resistência (
RI ) e a amplitude complexa da corrente total de 

excitação (
excI ), onde ( 

1
G

R
). 

 *R RI G V  

 *exc TI G V  




  

 
eff

*

1*
( )

C

R R R R

exc T exc
R c

I G V I G

I G V I
G j L

 

 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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Inicialmente, no subcapítulo 3.1. foram estabelecidos que o coeficiente de reflexão |S11| não 

pode ser superior a -10dB. Por essa razão a relação em dB entre a amplitude complexa da corrente na 

resistência e a amplitude complexa da corrente total não pode ser superior a -10dB como representado 

na equação (3.9). Essa equação é resolvida em ordem a R para obter o valor da resistência. 




 

 

 

 





 

    

   

     

1

2

2

2 2 2

1
,

1
1 ( )

1 C10 20log 10
1 1

1 ( ) 1 ( )
C C

1 1 1
(1 ( ) ) 1 ( )

C C10

c

c c

c c

onde G
R

L
j

G G
L L

j
G G G G

L L

G G G G
 

Resultados obtidos: 

Tabela 3 - 6 Resultados obtidos para cálculo de G e R para os diferentes substratos 

 Duas camadas de FR-4 

com uma camada de ar 

RT Duroid 5870 

G 6.179*10-4 5.898*10-4 

R [kΩ] 1.618 1.695 

Resultados finais: 

Tabela 3 - 7 Comparação dos valores do circuito RLC para os diferentes substratos 

 Duas camadas de FR-4 

com uma camada de ar 

RT Duroid 5870 

R [kΩ] 1.618 1.695 

Lc [nH] 2.668 1.500 

C [pF] 4.932 9.758 

 

Após a análise aos valores obtidos e representados na Tabela 3 – 8 é percetível que em 

comparação com a antena P-ESPAR de substrato RT Duroid 5870 existe uma grande diferença em 

relação às características da mesma e, portanto, os díodos utilizados terão de ser selecionados em 

função das características obtidas. 

(3.9) 
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3.2.4. Estudo do acoplamento da antena 

Concluído o dimensionamento da antena e o estudo do circuito equivalente é importante estudar 

o acoplamento da antena. Este subcapítulo é dirigido à antena com o substrato com FR-4, uma vez 

que o estudo do acoplamento da antena com RT Duroid 5870 já foi realizado na dissertação anterior 

[16]. 

Para o estudo do acoplamento é necessário ter em conta o fator de qualidade das perdas do 

dielétrico (Qc), o fator de qualidade do patch da antena (Qd), o fator de qualidade das perdas no metal 

(Qo) e o fator de qualidade de radiação da antena (Qrad), representados pelas equações seguintes. As 

variáveis a, b, W e L estão representadas na Figura 3 – 7[18][19]. 

 





 











7

7Condutividade elétrica do cobr

  4 *10

e 5.81*10

c

Permeabilidade do vácuo

Q h f

 

 




1
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dQ  

 




0
c d

c d

Q Q
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Q Q
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Figura 3 - 7 Variação do campo magnético no substrato para o modo fundamental [18] 

Analisando o fator de qualidade do dielétrico é percetível que este depende da tangente de 

perdas ( tan ) do mesmo. No caso da antena com o substrato FR-4 o meio não é homogéneo, ou seja, 

existem 3 meios com diferentes valores de tan . Como tal, é necessário calcular o valor da tangente 

de perdas equivalente ( tan ' ). 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 
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Para realizar o estudo da tangente de perdas é necessário estabelecer o circuito equivalente 

para o substrato como representado na Figura 3 – 8. Cada substrato corresponde a um circuito RC 

paralelo, pelo que neste caso, os 3 substratos subjacentes correspondem à série desses circuitos como 

representado.  

Para efeitos de cálculo da tan '  é necessário ter em consideração o W, L, h,  , 0  e a tan de 

cada substrato. 

 

Figura 3 - 8 Representação do circuito equivalente dos substratos da antena com FR-4 [19] 

A antena assemelha-se a um sistema de 3 componentes, pelo que a tan ' para estes circuitos 

é dada pela equação (3.14) [20][21]. 

  


 

 


 



1 2 3 1 3 2 2 3 1

1 2 2 3 1 3

i 0 ri

tan tan tan
tan '

*
,C *  com i=1,2,3

i

C C C C C C

C C C C C C

W L
com

h

 

Tabela 3 - 8 Parâmetros e resultados obtidos 

1tan  0.014  1 2 3L L L  274.900 mm 

2tan  0.000 1 3h h  1.575 mm 

3tan  0.014 
2h  1.090 mm 

 r1 r3  4.700 1 3C C  0.725 nF 

r0  1.00059 
2C  0.220 nF 

 1 2 3W W W  99.820 mm tan '  0.00528755 

(3.14) 
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Após ter calculado o valor da tan ' , estão reunidas todas as condições para calcular os fatores 

de qualidade e posteriormente avaliar o acoplamento da antena. Sendo assim, as condições de 

acoplamento são as seguintes [18]: 

1)  0radQ Q , acoplamento crítico; 

2)  0radQ Q , sub-acoplado; 

3)  0radQ Q , sobre-acoplado. 

 

Figura 3 - 9 Gráfico de variação do acoplamento da antena em função da altura do substrato 

Para retirar conclusões acerca do acoplamento da antena é importante realizar uma análise ao 

gráfico apresentado na Figura 3 – 9. Neste caso específico a altura da antena com FR-4 é h=4.29mm, 

pelo que, como representado no gráfico, a antena encontra-se sobre acoplada. É importante ter em 

conta que para a dedução do acoplamento foi considerada uma homogeneização do meio da antena e 

não o estudo dos três diferentes meios em particular. 

3.2.5. Díodo  

A antena com RT Duroid 5870 apresenta uma capacidade de 9.758 pF, enquanto que a antena 

com duas camadas de FR-4 e uma camada de ar apresenta uma capacidade de 4.932 pF. Assim, foi 

necessário analisar os díodos varicap disponíveis no mercado, por forma a escolher os díodos com 

valores mais próximos das capacidades das antenas. Para a antena com RT Duroid 5870 o díodo no 

mercado que melhor realiza o acoplamento é o díodo varicap BB833-03W da Infineon, enquanto que 

para a antena com FR-4 existem 2 díodos possíveis, o díodo varicap BBY58-03W da infineon e o 

BBY53-03W da infineon. A principal característica deste díodo é o facto de a sua capacidade ser 

variável em função da tensão de polarização inversa. A Figura 3 – 10 apresenta o símbolo do díodo e 

o seu circuito equivalente [22][23][24]. 
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Figura 3 - 10 a) Simbologia eletrónica do díodo varicap b) Circuito equivalente do díodo varicap [16] 

Percebe-se pela análise do circuito equivalente que as características do díodo varicap são 

dadas por: Rs é a resistência intrínseca do díodo; Ct a capacidade variável; Lp a indutância intrínseca 

do díodo; e Cp a capacidade intrínseca do díodo. Sendo que Ct >> Cp o que resulta numa aproximação 

a um circuito RLC série [16]. 

Para apoiar a simulação, são utilizados os Anexos B, C e D que fornecem todos os dados 

necessários sobre o díodo para apoio às simulações. A Tabela 3 - 9 representa as principais 

características destes díodos. 

 

Tabela 3 - 9 Características dos díodos varicap  

BB833-03W BBY58-03W BBY53-03W 

Capacidade variável médio (CT) 10 pF 5.5 pF 3.1pF 

Indutância do díodo (LS) 1.8 nH 0.6 nH 1.8 nH 

Resistência do díodo (RS) 1.8 Ω 0.25 Ω 0.47 Ω 

 

3.3. Comparação das simulações das antenas P-ESPAR 

Este subcapítulo apresenta numa primeira fase os diagramas de radiação para os três díodos 

varicap apresentados anteriormente, bem como todos os resultados obtidos em simulador. Desta 

forma, para cada azimute do lobo de radiação existem três diagramas, sendo que, a) corresponde ao 

diagrama de radiação para a antena com RT Duroid que utiliza o díodo BB833-03W, b) e c) para a 

antena com duas camadas de FR-4 e uma camada de ar com os díodos BBY58-03W e BBY53-03W 

respetivamente.  

Para obter os diferentes azimutes foi variado em simulador as combinações dos díodos CT1 e 

CT2, apresentados nas tabelas 3 – 10, 3 – 11, 3 – 12. 
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Figura 3 - 11 Comparação entre resultados obtidos com FR-4 e RT Duroid 5870 para -10º 

 

Figura 3 - 12 Comparação entre resultados obtidos com FR-4 e RT Duroid 5870 para -5º 
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Figura 3 - 13 Comparação entre resultados obtidos com FR-4 e RT Duroid 5870 para 0º 

 

 

 

Figura 3 - 14 Comparação entre resultados obtidos com FR-4 e RT Duroid 5870 para 5º 
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Figura 3 - 15 Comparação entre resultados obtidos com FR-4 e RT Duroid 5870 para 10º 

As Tabelas 3 – 10, 3 – 11 e 3 – 12 resumem a comparação entre as antenas com os diferentes 

díodos permitindo analisar os parâmetros necessários para a melhor opção.  

Tabela 3 - 10 Resultados da simulação da antena P-ESPAR com RT Duroid 5870 [16] 

Direção do 

lobo 

principal [˚] 

Características da antena P-ESPAR 

Ganho [dBi] HPBW [˚] fc [GHz] |S11| [dB] LB [MHz] CT1 [pF] CT2 [pF] 

-25 5.42 44.7 1.31 -27.285 10 1.7 2.4 

-20 5.36 41.9 1.307 -23.42 9.65 1.5 2.6 

-15 6.79 41.5 1.301 -14.821 9.23 1.1 2.8 

-10 4.09 54.3 1.301 -20.028 9.65 2.1 2.7 

-5 4.97 60.1 1.315 -23.164 11.4 1.3 2.1 

0 5.42 38.5 1.298 -18.771 9.2 2.6 2.6 

5 4.96 59.9 1.315 -22.738 11.4 2.1 1.3 

10 4.01 54.2 1.301 -19.983 9.65 2.7 2.1 

15 6.72 41.4 1.301 -14.896 9.23 2.8 1.1 

20 5.28 41.8 1.305 -23.383 10.1 2.6 1.5 

25 3.62 44.7 1.31 -26.284 10 2.4 1.7 
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Tabela 3 - 11 Resultados da simulação da antena P-ESPAR com FR-4 utilizando os díodos varicap 

BBY58-03W 

Direção do 

lobo 

principal [˚] 

Características da antena P-ESPAR 

Ganho [dBi] HPBW [˚] fc [GHz] |S11| [dB] LB [MHz] CT1 [pF] CT2 [pF] 

-10 6.93 77.5 1.3750 -16.58 21.0 1.9 3.7 

-5 7.55 54.4 1.3800 -15.09 23.9 2.2 3.1 

0 9.76 42.4 1.3825 -14.96 24.6 2.4 2.4 

5 7.56 53.9 1.3800 -14.91 23.9 3.1 2.2 

10 6.84 79.8 1.3775 -15.86 23.3 3.7 1.9 

 

Tabela 3 - 12 Resultados da simulação da antena P-ESPAR com FR-4 utilizando os díodos varicap 

BBY53-03W 

Direção do 

lobo 

principal [˚] 

Características da antena P-ESPAR 

Ganho [dBi] HPBW [˚] fc [GHz] |S11| [dB] LB [MHz] CT1 [pF] CT2 [pF] 

-10 8.09 55.5 1.3625 -15.37 15.9 1.1 3.1 

-5 8.56 48.3 1.3775 -15.09 23.4 1.5 2.7 

0 8.11 59.4 1.3750 -15.95 23.4 2.6 2.6 

5 8.55 48.2 1.3800 -15.44 23.2 2.7 1.5 

10 8.04 55.7 1.3650 -15.37 16.6 3.1 1.1 

 

3.4. Conclusões 

Após apresentadas as três soluções desenvolvidas é necessário estabelecer os critérios de 

seleção da antena a integrar o sistema de comunicação.  

Analisando as três opções foi possível verificar que todas as simulações cumprem com os 

requisitos impostos na tabela 3 – 1 e que, portanto, seriam opções viáveis a integrar o sistema de 

comunicação. No entanto, a antena P-ESPAR com RT Duroid 5870 será inicialmente excluída pelo 

custo económico, ou seja, a escolha fica reduzida às antenas P-ESPAR com substrato FR-4.  

As antenas com duas camadas de FR-4 e uma camada de ar são semelhantes nas suas 

dimensões, sendo que a única diferença é a integração dos díodos varicap. Uma das antenas utiliza os 

díodos varicap BBY58-03W e a outra antena utiliza díodos varicap BBY53-03W. 
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Face a estas alterações, a comparação das antenas é baseada nos resultados das simulações 

apresentados no subcapítulo 3.3.  

Começando por analisar as simulações da antena P-ESPAR de FR-4 com os díodos BBY58-

03W, existe uma grande disparidade nos valores de ganho para as diferentes combinações de 

capacidades dos díodos. Associada a esta disparidade existe ainda uma grande variação na largura 

de feixe. O fator de reflexão apresenta valores abaixo dos -10 dB e a largura de banda apresenta 

valores bastante positivos, acima dos 20 MHz quando o estabelecido como requisito foram os 8 MHz. 

O aumento da largura de banda e do fator de reflexão em relação à antena P-ESPAR de RT 

Duroid 5870 era esperado, uma vez que para simulação da constante dielétrica equivalente à do RT 

Duroid 5870, a antena P-ESPAR com FR-4 apresenta uma espessura maior. 

Analisando as simulações da antena P-ESPAR de FR-4 com os díodos BBY53-03W, o ganho é 

muito uniforme para as diferentes combinações de capacidades dos díodos. A largura de feixe e o 

coeficiente de reflexão são de igual forma muito uniformes. Relativamente à largura de banda, esta 

apresenta alguma variação para o caso de variação do lobo correspondente a 10º/-10º. No entanto, o 

valor mínimo relativo à largura de banda é de aproximadamente 16 MHz o que permite cumprir de 

forma confortável os requisitos impostos. 

Analisadas as duas antenas, ambas cumprem com os requisitos e a escolha da mesma passará 

por aquela que melhor e mais facilmente permitir a integração do sistema de controlo. Para isso, será 

necessário analisar o comportamento dos díodos em relação às tensões nos seus terminais. 

Os díodos varicap BBY53-03W em comparação com os díodos varicap BBY58-03W são mais 

facilmente controláveis para os valores de tensões solicitados na simulação, tal como poderá ser 

verificado nos Anexos C e D. Os valores dos díodos varicap BBY58-03W ficam no limiar das suas 

capacidades, o que através do controlo de tensões será extremamente complicado gerir para o sistema 

de controlo. 

Estudados todos os critérios relativos à seleção da antena a integrar o sistema de comunicação 

foi possível concluir que a melhor solução é a antena P-ESPAR de FR-4 com os díodos BBY53-03W. 

Esta antena apresenta um ganho constante para as diversas direções do lobo de radiação as 

capacidades dos díodos podem ser controladas mais facilmente. A variação do azimute e o ganho 

constante permitem que o sistema de controlo maximize o alcance de comunicação, bem como 

permitem reduzir as alterações à rota do UAV para efetuar transmissão de imagem. 

 Em comparação com a antena P-ESPAR com RT Duroid 5870 pode parecer que a variação do 

lobo é bastante reduzida, mas tal não acontece. Como representado na figura 3 – 16 o ângulo 

correspondente aos (-3 dB), exigidos como ganho mínimo da antena, corresponde a aproximadamente 

48º. Tal acontece, porque o ganho é muito superior e permite um melhor aproveitamento da largura de 

feixe. 
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Figura 3 - 16 Simulação detalhada para a variação do lobo de 10º da antena P-ESPAR de FR-4 com 

os díodos BBY53-03W 
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Capítulo 4 

4. Desenvolvimento do sistema de controlo 

4.1. Condições e alcance de comunicação 

O desenvolvimento do sistema de controlo obriga a estabelecer condições de propagação para 

a antena. Para que o sistema de controlo possa definir a melhor orientação para a direção do lobo de 

radiação da antena é necessário conhecer a posição do UAV que garante o alcance pretendido (40 

km). A figura 4 – 1 demonstra as possibilidades de alterações de posicionamento do UAV em função 

dos seus eixos. 

 

Figura 4 - 1 Eixos de rotação do UAV [25] 

Para a caracterização do posicionamento do UAV foram utilizados 4 ângulos (ɸ, α, φ, ρ), onde 

cada um é direcionado para diferentes planos [26]. 

A figura 4 – 2 representa o ângulo ɸ e o ângulo α, sendo que ɸ representa a inclinação do UAV, 

ou seja, representa a desfasagem do UAV em relação ao solo da asa mais próxima, onde 0º 

corresponde ao UAV paralelo ao solo e ±90º o UAV perpendicular ao solo segundo este plano [26]. O 

ângulo α representa o ângulo de receção entre a antena da estação base e a antena da asa mais 

próxima. 

 

Figura 4 - 2 Caracterização dos ângulos ɸ e α 

Existe ainda a necessidade de caracterizar a inclinação do UAV em relação ao centro de massa 
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[26]. A figura 4 – 2 espelha o ângulo φ, sendo que φ=0º corresponde à posição do UAV quando está 

paralelo à Terra e φ=±90º corresponde à posição do UAV com centro de massa perpendicular à Terra. 

Após a análise da figura 4 – 2 e 4 – 3 foi possível concluir que para caracterizar o UAV segundo 

a sua inclinação foi necessário a combinação de dois ângulos (ɸ, φ). Assim, conclui-se que o UAV 

encontra-se perfeitamente paralelo à Terra quando (ɸ, φ) = (0º,0º) e perfeitamente perpendicular 

quando (ɸ, φ) = ±(90º,90º).  

 

Figura 4 - 3 Caraterização da inclinação do UAV em relação ao centro de massa 

Por último, existe ainda um outro ângulo a considerar pelo sistema de controlo. A orientação 

do UAV em relação ao Norte é dada pelo ângulo ρ, sendo que este ângulo está orientado segundo os 

seguintes valores padrões, ρ = 0º quando orientado para Norte, ρ = ±180º quando orientado para Sul, 

ρ = +90º quando orientado para Este e ρ = -90º quando orientado para Oeste [26]. 

 

Figura 4 - 4 Desfasagem do UAV em relação ao Norte  

Da análise das Figuras 4 – 2, 4 – 3, 4 – 4 resulta que o sistema de controlo tem que analisar as 

4 variáveis angulares para determinar a combinação que permite maximizar a comunicação. O sistema 

de controlo procura interferir o menos possível na rota tomada pelo UAV variando apenas o lobo de 

radiação da antena, contudo esta variação pode não ser suficiente o que leva a que o UAV altere a sua 

rota durante os instantes de transmissão. 

Conhecidos os resultados teóricos da antena P-ESPAR foi necessário desenvolver o estudo de 

propagação, estudo este que foi dividido em duas fases, ou seja, numa primeira fase foi desprezada 

qualquer atenuação realizando o estudo em espaço livre, o que é apresentado no subcapítulo 4.1.1, 

numa segunda fase foi realizado o estudo para as piores condições apresentadas pela FAP situação 
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que será tratada no subcapítulo 4.1.2.  

Segundo a AFA, as dificuldades nas transmissões surgem quando o UAV sobrevoa superfícies 

aquosas, como por exemplo, em missões de controlo da zona económica exclusiva portuguesa 

representada na figura 4 – 5 [27]. O estudo da ligação será direcionado para a comunicação sobre a 

água do mar, uma vez que a atenuação sobre este meio é maior e porque a aplicação dos UAV é mais 

frequente no controlo desta zona. Para o estudo da ligação foi sempre considerado que existe linha de 

vista com a estação base, sendo que esta pode ser uma estação móvel ou uma estação terrestre fixa.  

 

Figura 4 - 5 Zona económica exclusiva portuguesa 

Na realização do estudo da ligação esperam-se resultados operacionais equivalentes aos 

solicitados pela FAP, sabendo que os requisitos anteriores foram todos cumpridos e comprovados no 

capítulo 3 faltando, no entanto, ainda comprovar que a distância de comunicação sobre mar alcança 

os 40 km. 

4.1.1. Estudo de propagação em espaço livre 

Neste primeiro subcapítulo é realizado o estudo da propagação em espaço livre. Recorrendo ao 

modelo de terra plana, analisou-se a transmissão de sinal entre as duas antenas, a antena do UAV e 

a antena da estação base, uma vez que como comprovado na dissertação anterior a curvatura da terra 

só terá influência para distâncias superiores a 50 km [16],[28]. O quociente da potência recebida por 

uma das antenas pela potência emitida pela outra é dado pela equação de Friis, em que Pr corresponde 

à potência da antena de receção, Pe a potência da antena de emissão, Ge e Gr corresponde ao ganho 

das antenas de emissão e receção respetivamente e da a distância da ligação: 

   
   

      
   

21.984 20logr
e rdB dB

e adB

P
G G

P d
 

Da equação 4.1 é percetível que a propagação em espaço livre é influenciada pela antena de 

emissão e pela de receção, pela frequência e pela distância entre as duas antenas.  

Relativamente à antena de emissão todos os dados podem ser recolhidos no capítulo 3, no 

(4.1) 



 

_________________________________________________________________________________

36 

entanto, para a antena de receção os dados não estão disponíveis, pelo que estes foram recolhidos 

junto da FAP e estão representados na tabela 4 – 1, figuras 4 – 6 e 4 – 7. É de salientar a existência 

de duas antenas de receção adquiridas pela FAP. 

Tabela 4 - 1 Características das antenas de receção utilizadas pela AFA 

 Polarização Gr [dBi] Pr [dBm] f [GHz] hant [m] 

Antena de montagem magnética Vertical 3 - 99 1.33 3 

Antena patch Vertical 9 -99 1.33 3 

 

 

Figura 4 - 6 Antena de montagem magnética utilizada pela FAP 

 

Figura 4 - 7 Antena patch utilizada pela FAP 

Para além dos dados relativos à antena de receção foram ainda fornecidos dados de padrão 

comportamental. Os UAV’s da FAP voam a altitudes típicas de 400 metros sendo que variam a altitude 

de 200 a 800 metros, possuem um alcance de 20 km sobre a terra e 5 km sobre o mar e circulam a 

velocidades médias de 100 km/h. 

Desta forma, estão reunidos todos os dados necessários para o cálculo da potência de receção 

(Pr ) e da potência de receção a meia potência (Pr(HPBW)) através da equação 4.1. Foram considerados 

resultados positivos todos aqueles superiores à sensibilidade da antena de receção, ou seja, -99 dBm.  
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Tabela 4 - 2 Cálculo da potência de receção em relação à variação de ϴ para uma distância de 20 km 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos valores apresentados na tabela 4 – 2, foi possível concluir que estes, numa 

primeira fase, validam a antena desenvolvida. Como é percetível, a variação do lobo de radiação pouco 

influencia a potência recebida Pr e existe uma margem de aproximadamente -9 dB para atenuações 

ainda não consideradas.  

4.1.2. Estudo de propagação considerando a reflexão no solo 

Neste subcapítulo foi realizado o estudo da ligação considerando a reflexão no solo, sendo que 

o solo a considerar é composto por água do mar.  

O cálculo da Pr foi realizado pela equação de Friis representada na equação (4.2). A equação é 

a mesma do subcapítulo anterior, no entanto, os resultados serão diferentes uma vez que agora é 

considerada a atenuação  
dB

L  provocada pela reflexão no solo [28]. 

     
   

       
   

21.984 20logr
e rdB dB dB

e adB

P
G G L

P d
 

O calculo da  
dB

L foi dado pela equação (4.3), onde v corresponde ao fator de reflexão na 

água do mar. Para obter v  de polarização vertical representado na equação (4.5) foi necessário 

calcular o ângulo de chegada da onda de incidência (  ) e conhecer o índice de reflexão do meio em 

relação ao ar (n) [28]. 

    20log(1 )vdB
L  
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Pe 
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Gr 

[dBi] 
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Pr 
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0  

30.0 
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5 8.55 4.27 48.2 -79.4 -83.7 

10 8.04 4.02 55.7 -79.9 -83.9 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 
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Figura 4 - 8 Representação do ângulo de chegada da onda incidente para polarização vertical [29] 

[30] 
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Como é expectável, o fator de reflexão para polarização vertical está diretamente dependente 

da relação do campo elétrico normal refletido (
_normal refletidoE ) pelo campo elétrico normal incidente (

_normal incidenteE ). Desta forma, para uma melhor análise ao campo elétrico ( E ) foi representado na figura 

4 – 9 o percurso do raio direto e do raio refletido [30]. 

 

Figura 4 - 9 Representação do percurso do raio direto e raio refletido [29] 

Assim, o campo total foi dado pela equação (4.6) [28]: 





 
            

 

 

1 1 exp(j )

, corresponde à diferença de fase 

entre o raio refletido e o raio direto

r
d r d d

d

E
E E E E E

E

onde  

(4.5) 
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A diferença de fase (  ) foi dada pela equação (4.7) [29]: 

 



    
 



arg 2

,  representa a diferença entre 

o percurso do raio direto e o raio refletido

r

onde r  

A determinação da diferença de fases exige o cálculo da diferença de percurso entre o raio 

direto e o raio refletido [28],[29]. 

  r dr r r  

    

1
2 2 2

2 1(h h )dr d  

    

1
2 2 2

2 1(h h )rr d  

Sabendo que o campo elétrico em espaço livre é dado por [28]: 


60 e e

d

P G
E

d
 

E analisando a equação (4.6) podemos comprovar que o campo elétrico varia entre dois 

extremos, um mínimo e um máximo, ou seja,   exp(j ) 1. Desta forma, é possível concluir que os 

máximos e os mínimos do campo elétrico são dados por: 

 
   

 max

1 , n par
d

E

E  

 
   

 min

1 , n ímpar
d

E

E
 

Relativamente à fase, os extremos da amplitude do campo elétrico são dados pela equação 

(4.14) [28][29]. 

  



  2 arg

r
n  

A equação (4.15) resulta da manipulação da equação (4.14) obtendo nd , onde n representa os 

máximos e os mínimos das amplitudes do campo elétrico, ou seja, n é mínimo quando é um número 

ímpar e máximo quando é um número par [28][29]. Pela análise da equação é verificado que o primeiro 

mínimo corresponde a n=3 e o primeiro máximo a n=2. 

 
1 2
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Para calcular  
dB

L será considerado o pior caso, ou seja,  
dB

L máximo. A altura a considerar 

para efeitos de cálculo será h=400m. O procedimento para o cálculo  
dB

L  é o seguinte: 

1) Cálculo da distância correspondente ao pior caso, ou seja, o primeiro mínimo. O campo 

varia ao longo da distância, sendo que o pior caso corresponde a n=3. 

 
 


3

4 * 3 * 400
10.640 km

3 1
d  

2) Cálculo da   em função de 
3d . 

  
    

 

1 3 400
tan 2.176

10640
 

3) Cálculo de v , sabendo que para o meio de água do mar 




'

0

s = 81.000. 

 

 

4) Cálculo de  
dB

L . 

      20log(1 0.468 ) 5.482 dB
dB

L  

Após calculado o valor de  
dB

L  estão reunidos todos os dados necessários ao cálculo da 

(Pr)dB. As tabelas 4 – 3 e 4 – 4 comprovam a capacidade de a antena comunicar a 20 e 40 km com 

margem de segurança de aproximadamente 13 dB e 8 dB, respetivamente.  

 

Tabela 4 - 3 Cálculo da potência de receção em relação à variação de ϴ para uma distância de 20 km 
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Tabela 4 - 4 Cálculo da potência de receção em relação à variação de ϴ para uma distância de 40 km 

 

Os resultados obtidos foram extremamente positivos pelo facto de cumprirem os requisitos 

solicitados pela AFA. Um outro fator bastante positivo foi o facto de com a variação do lobo de radiação 

a (Pr)dB ser aproximadamente igual, ou seja, o sistema de controlo não direciona o azimute do lobo de 

radiação em função do ganho de emissão da antena, mas em função do azimute do lobo necessário 

para evitar uma alteração à trajetória do UAV. 

 

4.2. Dimensionamento do sistema de controlo do UAV 

A dissertação em questão propõe-se a desenvolver uma smart antena para aplicação num UAV 

da FAP. Como referido apresentado no capítulo anterior foi desenvolvida uma antena capaz de 

variar o lobo de radiação da mesma. Por forma a maximizar o sistema de controlo é necessário 

desenvolver um sistema de controlo capaz de redirecionar o azimute do lobo de radiação em função 

das necessidades apresentadas em voo. 

O projeto do sistema de controlo foi realizado em função da antena construída, ou seja, neste 

caso o sistema de controlo foi dimensionado em função da antena P-ESPAR com substrato FR-4 e 

com díodos varicap BBY53-03W.  

A alteração da direção do azimute do lobo de radiação é realizada através da variação do 

acoplamento entre os elementos do agregado, ou seja, através das tensões de polarização aplicadas 

nos díodos. Desta forma, serão utilizados um microcontrolador e um potenciómetro digital. O 

microcontrolador será o meio de comunicação entre o processador central do UAV e o potenciómetro 

digital.  

Para efeitos de testes o computador foi utilizado como sendo o processador central do UAV, 

uma vez que o UAV é material militar com um custo elevado e não estando à disposição para testes 

pelo risco de dano e exposição de informação confidencial. 

Os subcapítulos 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 justificam as opções técnicas tomadas na escolha do 

material a utilizar. 
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4.2.1. Microcontrolador 

O microcontrolador a integrar o circuito tem como principal funcionalidade o processamento dos 

dados relativos ao voo do UAV e, em função desses dados, enviar os valores de tensão 

correspondentes às necessidades de comunicação para efetuar uma polarização inversa dos díodos 

que assegure o valor das capacidades necessárias à deflexão do lobo da antena. Para o desempenho 

desta função existem inúmeros microcontroladores pelo que, como fatores de seleção, foram 

considerados os seguintes parâmetros: 

 Interface com o utilizador; 

 Suportar comunicação Serial Peripheral Interface (SPI); 

 Linguagem de programação C; 

 Conexão USB; 

 Simples e económico. 

Após analisadas todas as possibilidades o microcontrolador escolhido foi o Arduíno Uno 

representado na figura 4 – 10 e com as especificações representadas na tabela 4 – 5. Para além de 

cumprir com os requisitos apresentados é um microcontrolador muito testado e presente em diversos 

simuladores, o que permite testar em ambiente computacional o resultado esperado. 

 

 

Figura 4 - 10 Arduíno Uno 

 

Tabela 4 - 5 Especificações técnicas do Arduíno Uno [31] 

Microcontrolador 
ATmega328 

Tensão de funcionamento 
5V 

Tensão de entrada (recomendada) 
7-12V 

Tensão de entrada (limite) 
6-20V 

Pins Digitais I/O 
14 

Pins analógicos de entrada 
6 
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Corrente DC para Pin I/O 
40 mA 

Corrente DC para Pin 3.3V 
50 mA 

Memória Flash 
32 KB 

SRAM 
2 KB 

EEPROM 
1 KB 

Frequência de trabalho do relógio 
16 MHz 

 

4.2.2. Potenciómetro digital 

O potenciómetro digital recebe a informação do microcontrolador e ajusta a tensão pretendida 

nos terminais dos díodos. Para tal, o potenciómetro digital varia o valor da sua resistência e, sendo a 

corrente constante, varia a tensão de saída. Através da comunicação digital entre o microcontrolador e 

o potenciómetro digital foi possível controlar o valor da resistência, que por sua vez controla o valor da 

tensão. Para selecionar o potenciómetro digital foram tidos em conta os seguintes fatores: 

 2 canais de saída; 

 Package PDIP; 

 Interface SPI; 

 Muita sensibilidade na variação do valor da resistência; 

 VIN=5 V; 

Os motivos pelos quais foram apresentados estes fatores deve-se à necessidade de o sistema 

polarizar inversamente os díodos CT1 e CT2, daí a existência de 2 canais. O microcontrolador 

selecionado impõe um valor máximo de VIN=5V e a utilização da interface SPI. A seleção do package 

PDIP foi condicionada pelos testes serem realizados em breadboard. 

Após analisadas todas as possibilidades, o potenciómetro digital selecionado foi o MCP42100 

da Microship representado na figura 4 – 11. Este potenciómetro possui 2 canais, 14 pinos, 256 níveis 

e uma resistência de 100 kΩ. Opera com tensões de 2.7 – 5.5 V e a interface de comunicação com o 

Arduíno é SPI [31]. As suas especificações podem ser consultadas no anexo E. 

 

Figura 4 - 11 Potenciómetro digital MCP42100 [32] 
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4.2.3. Circuito do sistema de controlo 

Após a seleção do microcontrolador e do potenciómetro digital foi possível construir o sistema 

de controlo. Para tal foi necessário definir 3 portas do Arduíno para estabelecer comunicação entre o 

microcontrolador e o controlador digital. As 3 portas selecionadas foram as portas digitais 10, 11 e 13 

do Arduíno sendo que, a porta 10 é a porta responsável pelo controlo de ativação e desativação do 

potenciómetro, a porta 11 é a responsável pela comunicação de dados relativos à interface SPI e a 

porta 13 é a porta responsável pela sincronização do clock. 

Desta forma, a porta 10 liga-se ao pin 1 que é o pin responsável por ativar ou desativar o 

potenciómetro digital, a porta 11 ao pin 3 que é o pin responsável por recolher dados e a porta 13 ao 

pin 2 que é o pin responsável pela sincronização do relógio do potenciómetro digital. Os restantes pins 

estão ligados à terra e aos 5V do Arduíno como designado no datasheet. A figura 4 – 12 corresponde 

ao esquema das ligações do circuito do sistema de controlo. 

 

Figura 4 - 12 Esquema das ligações do sistema de controlo 

Estabelecidas as ligações foi necessário o desenvolvimento do software responsável por gerir 

todo o processo de comunicação. A este software está associado um algoritmo capaz de redirecionar 

o lobo de radiação e a orientação do UAV em conformidade com as necessidades apresentadas pela 

FAP. O subcapítulo 4.3 define e caracteriza todos os critérios desse algoritmo. 
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4.3. Desenvolvimento do algoritmo de controlo 

O sistema de controlo da antena P-ESPAR foi delineado por um conjunto de critérios. Estes 

critérios foram estabelecidos pelas necessidades que a comunicação determina em função da rota de 

voo do UAV. Desta forma, o algoritmo define por grau de prioridade a variação do lobo e por último a 

alteração da rota do UAV.  

O comportamento da antena P-ESPAR foi um dos principais critérios do algoritmo. Numa 

primeira fase, foi necessário perceber qual a capacidade de comutação do lobo de radiação da antena 

por forma a perceber o quão necessário será influenciar a rota do UAV. No entanto, como referido no 

subcapítulo 4.1, a orientação e a inclinação do UAV segundo os vários eixos são também um fator 

muito importante a considerar pelo algoritmo do sistema de controlo. 

Desta forma, o algoritmo do sistema de controlo aborda os critérios presentes na tabela 4 – 6 

pela sequência apresentada na figura 4 – 13. 

 

Tabela 4 - 6 Critérios abordados pelo algoritmo do sistema de controlo 

Critérios 

Capacidade de variação do lobo de radiação da antena 
de -10º a 10º 

Inclinação do UAV segundo o ângulo ɸ 

Altura de voo do UAV 

Coordenadas de localização do UAV 

Distância de comunicação  

Orientação do UAV  

Intervalos de comunicação Δt = 10 segundos 

Após analise de todos os critérios considerados pelo sistema de controlo foi necessário 

estabelecer os procedimentos relativos ao mecanismo do mesmo: 
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Figura 4 - 13 Sequência temporal de processamento 
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1) Sistema de controlo comunica com o processador central do UAV a solicitar as 

coordenadas da estação base; 

2) Após receber as coordenadas da estação base o sistema de controlo comunica novamente 

com o processador central do UAV e solicita as coordenadas atuais, a inclinação e a altura 

do UAV; 

3) Após receber coordenadas atuais, o algoritmo do sistema de controlo calcula a distância 

entre o UAV e a estação base; 

4) Caso a distância seja igual ou inferior a 40 km o sistema de controlo seleciona a inclinação 

que menos interfere na rota do UAV e calcula as variações mínimas necessárias à sua 

rota; 

5) O sistema de controlo comunica com o processador central do UAV, enviando-lhe 

informações acerca da sua orientação e posicionamento.  Segundo a estação base o UAV 

tem de estar perfeitamente perpendicular e paralelo ao solo segundo o ângulo φ, ou seja, 

φ = 0º. Envia ainda a informação relativa à alteração da inclinação ɸ; 

6) Após alterada a rota em função das necessidades de comunicação, o algoritmo verifica a 

combinação de capacidades relativas ao ângulo do lobo de radiação selecionado e o 

sistema de controlo comunica com o potenciómetro digital para injetar aos terminais dos 

díodos as tensões correspondestes; 

7) Após a conclusão dos passos anteriores, estão reunidas as condições necessárias para a 

transmissão de 10 segundos. No final da transmissão, voltamos ao passo 2). 

 

Apresentada a metodologia de processamento foram tomadas algumas medidas que 

influenciam a rota do UAV. Estas alterações à rota foram medidas necessárias para permitir a 

transmissão durante um período de tempo. 

Por forma a evitar uma grande alteração à rota do UAV, foi estabelecido um período de 

transmissão de 10 segundos. Durante este período o UAV transmite conteúdo multimédia para a 

estação base, sendo que no final deste período o UAV corrige a rota para a definida pelo piloto.  

Sabendo que a velocidade média de um UAV da FAP é de 100 km/h, a distância percorrida no 

intervalo de 10 segundos é de aproximadamente 278 metros. A largura angular do feixe da antena a (-

3dB) é de aproximadamente 50º para as várias comutações do lobo, o que permite garantir que uma 

pequena variação da distância não vai comprometer a ligação. Como Δd << d e HPBW ≈ 50º é possível 

afirmar que existe comunicação durante esse período de tempo.  

Após dimensionado todo o sistema e testado o código no compilador fornecido pelo Arduíno é 

necessário implementar o sistema de controlo em breadboard.  

A figura 4 – 14 representa a montagem do sistema de controlo bem como a validação dos 

resultados esperados em simulador.  
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Figura 4 - 14 Montagem do circuito para teste 

4.4. Conclusões 

O presente capítulo teve início com a verificação e consolidação dos resultados obtidos no 

capítulo 3. Durante a realização do estudo de propagação foi possível comprovar a possibilidade de a 

antena comunicar sobre o mar a mais de 40 km. A nível operacional isto nunca foi conseguido pela 

FAP de forma contínua, pelo que estes resultados se traduzem em algo bastante positivo para esta 

aplicação. 

Validada a importância da antena desenvolvida para o sistema de comunicação foi desenvolvido 

o sistema de controlo. Como referido anteriormente, o sistema de controlo é composto por um Arduíno 

e um potenciómetro digital.  

Foi ainda desenvolvido no capítulo 4 o software que integra o sistema de controlo. Durante o 

desenvolvimento do mesmo surgiram algumas questões importantes relativamente ao posicionamento 

e orientação do UAV durante a sua rota. Desta forma, foi necessário contactar a FAP por forma a 

perceber o impacto causado por estas decisões. Foi decidido que o UAV alterava a sua rota durante o 

período de comunicação, sendo que a duração definida para este período foi de 10 segundos.  

 Apesar de esta solução numa primeira análise parecer pouco eficiente, foi uma decisão com o 

objetivo de primeiramente, preparar o sistema de controlo para maximizar a comunicação para a 

realização dos primeiros testes. Este sistema de controlo foi desenvolvido não só em função desta 

antena, mas também em função da antena anteriormente desenvolvida, ou seja, o sistema de controlo 

permite integrar a antena inicialmente dimensionada, mas que por motivos económicos, não foi possível 

construir. 
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Após realização dos primeiros testes, será alterada a influência por parte do sistema de controlo 

na rota do UAV, por forma a conhecer a nível prático as capacidades da largura angular utilizando 

apenas para maximizar a comunicação a variação do lobo de radiação. 

No capítulo 5 será apresentado a construção da antena, do sistema de controlo e a integração 

num só circuito. Para validação do sistema serão realizados testes na câmara anecóica do IST.  
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Capítulo 5 

5. Construção e implementação da “smart” antena P-ESPAR 

5.1. Construção do sistema de comunicação 

A implementação do sistema de comunicação foi realizada em duas fases: construção da 

antena; construção do sistema de controlo. 

A antena P-ESPAR foi construída nos laboratórios do Instituto Superior Técnico com o apoio do 

técnico Sr. Carlos Brito que acompanhou todo o processo de construção, e a quem agradecemos. 

Inicialmente, o circuito foi impresso em cobre sobre o substrato de FR-4 com a referida camada 

de ar entre os substratos. Nas traseiras da antena foi construído o plano de terra. Nas figuras 5 – 1, 5 

– 2 e 5 – 3 é possível observar as diferentes perspetivas da antena construída bem como a comparação 

com a perspetiva da simulação. 

 

Figura 5 - 1 Apresentação da antena P-ESPAR construída na perspetiva frontal 

 

Figura 5 - 2 Apresentação da antena P-ESPAR construída na perspetiva traseira 
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Figura 5 - 3 Apresentação da antena P-ESPAR construída na perspetiva lateral 

Depois de construída a antena foram colocados os díodos que efetuam o acoplamento da 

mesma. Na figura 5 – 4 é possível observar os díodos varicap, bem como as ligações para o sistema 

de controlo. 

 

 Figura 5 - 4 Representação dos díodos da antena P-ESPAR  

Depois de terminada a construção da antena P-ESPAR foi construído o sistema de controlo. 

Inicialmente o sistema de controlo foi testado em breadboard, pelo que depois de testado o seu 

funcionamento foi projetado o circuito do potenciómetro digital através do software Eagle como 

representado na figura 5 – 5. 

O circuito foi impresso no campo do IST no Taguspark com o apoio do técnico Sr. João Pina. 

O circuito utiliza três portas de terminais de placa para cabos com três saídas, sendo que estas são 

utilizadas como terminais do potenciómetro digital. 

 

Figura 5 - 5 Representação do circuito do potenciómetro digital do sistema de controlo 
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Figura 5 - 6 Representação de ambas as faces do circuito construído 

 

5.2. Resultados experimentais 

Os resultados experimentais foram obtidos na camara anecóica da área científica do Instituto de 

Telecomunicações do IST, em que, por limitações técnicas, apenas estavam reunidas condições para 

medir o S11 e o diagrama de radiação. Os resultados apresentados foram os obtidos na primeira 

medição, dado que a nível de agenda o IST não possui disponibilidade para a realização de vários 

testes. 

Como apoio à realização dos testes, foram medidas em laboratório as caraterísticas dos díodos 

varicap, por forma a poder ajustar experimentalmente o valor de CT ao valor determinado por 

simulação, representado no anexo F. 

Analisando os valores representados no anexo F foi possível observar que o comportamento dos 

díodos não permite variar a capacidade de modo a obter capacidades da ordem de 1pF, de modo a 

verificar as condições obtidas por simulação para obter uma variação angular máxima do lobo de 

radiação. Desta forma, os testes à antena sofreram algumas alterações e foi medido a variação do lobo 

de radiação de -5º a 5º. Na tabela 5 – 1 é possível observar as capacidades utilizadas para a variação 

do lobo, bem como a tensão nominal correspondente. 

Tabela 5 - 1 Combinações de CT para as diferentes variações angulares 

 CT1 CT2 

[pF] [V] [pF] [V] 

-5º 2.70 2.65 2.00 5.00 

0º 2.60 2.80 2.60 2.80 

5º 2.00 5.00 2.70 2.65 
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5.2.1. Modulo do parâmetro de S11 

Para a medição do parâmetro |S11| foi necessário efetuar o varrimento de 0 a 2 GHz, utilizando 

um analisador de redes.  

Por forma a medir |S11| para as diferentes variações angulares foi acoplado um circuito em 

breadboard, circuito esse que varia a tensão aos terminais dos díodos. Assim, foram realizadas 5 

leituras com diferentes combinações de alimentação. 

Em simulação, foi imposto que |S11| ≤ -10 dB e que a frequência de ressonância fosse de 1.33 

GHz, pelo que seria esperado que os resultados obtidos estivessem próximos do simulado. É ainda 

importante salientar que para a realização dos testes na câmara anecoica foram necessários diversos 

cabos e todo o sistema de alimentação dos díodos, os quais não foram considerados em simulação. 

 

Figura 5 - 7 Medição do parâmetro |S11| através do analisador de redes 

A primeira medição do parâmetro |S11| foi realizada com o circuito de alimentação dos díodos 

ligados às fontes de alimentação, sendo que estas estavam desligadas, ou seja, a primeira medição 

realizada corresponde à medição com alimentação no patch central e sem alimentação nos díodos. 
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Figura 5 - 8 Representação de S11 sem alimentação nos díodos 

Após analisado o gráfico é percetível que existe uma frequência de ressonância nos 0.7 GHz, 

sendo que numa primeira análise pode parecer que essa é a frequência ótima de trabalho. É notório 

ainda que próximo dos 1.41 GHz existe uma frequência de ressonância o que pode indicar que existe 

interferências na antena a desacoplar a mesma da frequência para a qual foi dimensionada. 

Desta forma, foi realizada uma nova medição com os díodos não alimentados e com o patch 

central alimentado, sendo que a única diferença agora é que as fontes de alimentação estavam ligadas, 

mas com alimentação nula. 

 

Figura 5 - 9 Representação de |S11| sem alimentação nos díodos 
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Os resultados obtidos após esta medição são bastante diferentes dos anteriores, apesar de as 

condições em que foram realizadas as medições serem semelhantes. A impedância de saída da fonte, 

quando a fonte está ligada é muito pequena, pelo que se a fonte estiver desligada pode tomar grandes 

valores. 

É percetível que existe uma desadaptação causada pelos cabos e pelo circuito de alimentação 

que funcionam como elemento radiante. O comprimento destes cabos corresponde a aproximadamente 

 𝜆/2, pelo que a desadaptação quando estes não são alimentados acontece. 

Por forma a comparar e medir a frequência de ressonância da antena construída, foram 

realizadas medições com alimentação nos díodos para variações do lobo 0º e ±5º. A figura 5 – 10 

representa a comparação das medições para as 3 variações do lobo. Através dessa medição foi 

possível concluir que a antena estava completamente adaptada para a frequência de 1.41 GHz, mas 

que o valor de |S11| ≈ -8.3 dB. 

O valor de |S11| esperado seria de aproximadamente -14 dB, pelo que existe alguma 

disparidade entre o valor obtido e o valor esperado. Posto isto, é necessário ter em consideração que 

a altura da camada de ar não é constante e que as vias dos díodos não estão isoladas. A aproximação 

em simulador da altura da camada de ar de 1.09 mm era de duas casas decimais, o que a olho humano 

é impossível alcançar durante a construção. Desta forma seria necessário isolar as vias e tentar 

aproximar ao máximo através de várias medições de |S11| a altura da camada de ar para a altura 

simulada. É ainda importante relembrar que os cabos de alimentação se comportam como elementos 

radiantes. 

A frequência de ressonância obtida foi extremamente positiva para uma primeira tentativa, dado 

que a desfasagem do valor obtido em comparação com a simulação é bastante pequena. 

 

Figura 5 - 10 Representação de S11 com alimentação nos díodos com variação de 0º ±5 
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Concluídas todas as medições do parâmetro |S11| para as diversas combinações de tensão foram 

realizadas as medições dos diagramas de radiação para as diferentes combinações de tensão aos 

terminais dos díodos. 

5.2.2. Diagramas de radiação 

As medições dos diagramas de radiação foram realizadas em 2 planos, o plano H do campo 

eletromagnético e o plano E do campo elétrico. Desta forma, foram realizados dois diferentes tipos de 

medições, ou seja, medições com a antena posicionada para obter leituras do plano H e para o plano 

E.  

As primeiras medições realizadas foram referentes ao plano H como representado na figura 5 

– 11. Relativamente às medições, foram realizadas 4 medições sendo que, uma delas foi medida com 

os díodos sem alimentação e as restantes com as combinações apresentadas na tabela 5 – 1. 

Os gráficos apresentados são referentes à comparação entre a polarização normal e a 

polarização cruzada, por forma a retirar conclusões acerca do tipo de polarização e a direção do lobo. 

 

Figura 5 - 11 Realização das medições na câmara anecóica no plano H 
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Figura 5 - 12 Representação da polarização com a polarização cruzada sem alimentação nos díodos 

no plano H 

 

Figura 5 - 13 Representação do diagrama de radiação para 0º no plano H 

 

Figura 5 - 14 Comparação do diagrama de radiação para ±5º no plano H 
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Após analisadas as figuras 5 – 12, 5 – 13, e 5 – 14 foi possível concluir que a antena possuí 

polarização linear. A diferença entre a polarização normal e a polarização cruzada obtida no plano H 

foi de aproximadamente 25 dBm e os máximos do campo correspondem a azimutes próximos de 0º. 

Depois de analisado o plano H foi medido o diagrama de radiação no plano E, como 

representado na figura 5 – 14. A polarização da antena é vertical e recordando os resultados obtidos 

na simulação é esperado uma variação angular de ±5 º e uma maior diretividade segundo este plano. 

Relativamente às medições, foram realizadas quatro sendo que, uma delas foi medida com os 

díodos sem alimentação e as restantes com as combinações apresentadas na tabela 5 – 1. Tal como 

no plano H os gráficos apresentados são referentes à comparação entre a polarização normal e a 

polarização cruzada. 

 

 

Figura 5 - 15 Realização das medições na câmara anecóica no plano E 
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Figura 5 - 16 Representação da polarização com a polarização cruzada sem alimentação nos díodos 

no plano E 

 

Figura 5 - 17 Representação do diagrama de radiação para 0º no plano E 

Através de uma análise ao diagrama de radiação da figura 5 – 16 foi possível observar que 

existe simetria no diagrama de radiação da antena e ainda que a antena possui polarização linear. Foi 

ainda possível observar a diretividade segundo o azimute 0º. 

Relativamente ao gráfico da figura 5 – 17 foi percetível um desvio do máximo da amplitude para   

-6º e a continuação da confirmação da polarização linear. Em comparação com o gráfico da figura 5 – 

16 existiu um desvio do máximo da amplitude desvio esse que não era esperado. 
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Figura 5 - 18 Comparação do diagrama de radiação para ±5º no plano E 

Por último foram realizadas as medições para a variação angular de ±5º, sendo que os 

resultados obtidos são um pouco dispares do simulado. Após realizada a análise ao gráfico da figura 5 

– 17 foi possível concluir que o eixo de radiação era segundo o azimute -6º, ou seja, um pouco 

deslocado de 0º. Desta forma a variação do lobo de radiação ocorreu em torno dos -6º, ou seja, o lobo 

central foi segundo o azimute -6º e os azimutes para a variação de ±5º foi de -2º e -11º respetivamente. 

A variação do lobo na totalidade não foi exatamente de 10º, mas foi possível alcançar uma variação de 

9º entre máximos o que para a realização de um primeiro teste foi bastante positivo. 

Em relação à polarização é notório que a antena possuí polarização linear e que corresponde a 

uma antena diretiva segundo o plano E, como comprovado anteriormente. 

 

5.3. Comparação dos resultados obtidos com as simulações 

Os resultados obtidos e apresentados no capítulo 3 com recurso ao CST Microwave Studio 

direcionaram os testes realizados à antena P-ESPAR construída para os valores obtidos em simulador. 

No entanto, durante a análise aos resultados obtidos nos testes realizados na câmara anecóica foi 

possível observar algumas diferenças em comparação com os obtidos no simulador. 

Começando pela análise do parâmetro |S11|, foi possível comprovar que a frequência de 

ressonância está muito próxima da frequência para a qual foi realizado o dimensionamento da antena, 

ou seja, o valor medido foi de 1.41GHz, sendo que a antena foi dimensionada para 1.33GHz. Por forma 

a corrigir este pequeno desvio, seria necessário estudar o comportamento da frequência de 

ressonância com ligeiras alterações das distâncias O no patch.  

Relativamente ao requisito imposto de |S11| ≤ -10 dB, este não foi cumprido nos resultados 

obtidos através do analisador de redes. Nos resultados obtidos através de simulador foi sempre 

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

A
m

p
lit

u
d

e 
[]

d
B

m
]

Azimute [◦]

E_2.65_5.0 E_cross_2.65_5.0

-2-11



 

_________________________________________________________________________________

62 

cumprido o requisito com uma margem confortável, desta forma seria necessário corrigir a altura da 

camada de ar hg e verificar através do analisador de redes as variações do parâmetro |S11|. A altura da 

camada de ar não é constante ao longo de toda a antena, uma vez que a olho humano é impossível 

obter a precisão imposta pela simulação. 

Para além da correção de hg, existe ainda a interferência causada pelos cabos de alimentação 

com um comprimento aproximadamente igual a  𝜆/2. Durante o varrimento de 0 a 2 GHz foi possível 

observar a interferência causada pelos cabos, como comprovado através das figuras 5 – 6 e 5 – 7. 

Analisando o diagrama de radiação foi possível verificar que o lobo de radiação da antena P-

ESPAR estava deslocado -6º em relação ao azimute esperado. Esta variação corresponde ao lado 

sobre o qual os cabos de alimentação estavam colocados pelo que estes podem ser responsáveis por 

este pequeno desvio.  

Em relação à variação azimutal de ±5º com o azimute 0º foram obtidos resultados extremamente 

positivos. Analisando o gráfico da figura 5 – 17 foi possível comprovar que em relação ao eixo da antena 

P-ESPAR, ou seja em relação ao azimute -6º foi possível variar o lobo de -11º a -2º.  

Estes resultados permitem comprovar que os resultados medidos vão de encontro aos 

simulados, sendo que existem elementos integrados na antena que o simulador não permite considerar. 

No entanto, é possível melhorar os resultados obtidos com pequenas alterações ao isolamento das 

vias da alimentação dos díodos da antena P-ESPAR e reduzir o comprimento dos cabos do sistema de 

alimentação dos díodos. Estas alterações não foram concretizadas por falta de disponibilidade da área 

científica do Instituto de Telecomunicações do IST. 

5.4. Conclusões 

O capítulo 5 surge como a concretização de todo o estudo dos capítulos anteriores. Este está 

dividido em duas partes, a construção e a realização de testes à antena P-ESPAR. 

A primeira parte deste capítulo representa a construção da antena P-ESPAR e a construção do 

circuito eletrónico que engloba o potenciómetro digital, sendo que só após a sua construção foi possível 

a concretização dos testes ao sistema de comunicações dimensionado. 

Relativamente à realização dos testes à antena P-ESPAR foi definido inicialmente a 

necessidade de medir o parâmetro |S11|, o ganho e o diagrama de radiação, sendo que no diagrama 

de radiação seria possível retirar conclusões acerca do azimute do lobo de radiação, o tipo de 

polarização da antena e a diretividade da mesma. Por avarias técnicas não foi possível medir o ganho 

da antena P-ESPAR. 

O primeiro parâmetro medido foi o |S11|. Os resultados obtidos comprovam que a antena estava 

adaptada para a frequência de 1.41 GHz, o que para uma primeira medição foi considerado um 

resultado muito positivo. Em contrapartida, a amplitude de |S11| não cumpriu com o requisito imposto 

como justificado anteriormente.  

Os resultados apresentados pelo diagrama de radiação validam os resultados obtidos durante 
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a realização das simulações. Através destas, foi possível verificar que a polarização da antena é linear 

e vertical, bem como verificar que a antena é uma antena diretiva com capacidade de variação do lobo 

de radiação.  

A tabela 5 – 2 representa de uma forma simplificada as conclusões retiradas durante a 

realização dos testes à antena P-ESPAR. 

Tabela 5 - 2 Conclusões retiradas acerca dos testes realizados na câmara anecóica 

 Plano E Plano H  

|S11| 

 

Polarização 

 

frc 
CT1 CT2 Direção do máximo Direção do 

máximo 
HPBW 

1.9 pF 2.7 pF -11º 0º 360º -8.0 dB  

Linear 
Vertical 

 

1.41 GHz 
2.6 pF 2.6 pF -6º 0º 360º -8.3 dB 

2.7 pF 1.9 pF -2º 0º 360º -8.0 dB 
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Capítulo 6 

6. Conclusão 

6.1. Comparação do sistema desenvolvido com o sistema atualmente utilizado 

Atualmente, a FAP possuí uma solução concorrente com a desenvolvida nesta dissertação, a 

antena rubber duck omnidirecional representada na figura 6 – 1. Os dados apresentados sobre a antena 

utilizada pela FAP são bastante reduzidos, por forma a manter a confidencialidade dos componentes 

dos sistemas integrados utilizados nos teatros de operação. 

             

Figura 6 - 1 Antena rubber duck omnidirecional 

A antena utilizada apresenta como principal característica o facto de ser omnidirecional, pelo 

que a sua integração foi no corpo do UAV como representado no circulo vermelho da figura 6 – 2.  

 

Figura 6 - 2 Localização da antena no UAV da FAP 

A antena P-ESPAR desenvolvida em comparação com a antena utilizada é uma antena diretiva 

com um ganho bastante superior. Desta forma, o facto de a antena ser diretiva impossibilita a garantia 

de que a antena comunica sob qualquer orientação do UAV.  

Ganho 2 dBi 

Directividade no plano E 79º 

Directividade no plano H 360º 

Polarização Linear  
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Após realizada uma visita às instalações da FAP, foi discutido qual seria o melhor local para a 

colocação da antena com polarização vertical, tendo-se concluído ser o local assinalado com o círculo 

vermelho na figura 6 - 3. É importante ainda relembrar que para as distâncias pretendidas, na ordem 

dos 40 km, a ligação é aproximadamente paralela à terra. 

 

Figura 6 - 3 Localização prevista da antena no UAV da FAP 

A “smart” antena construída permite aumentar o alcance de comunicação dada a relação de 

aproximadamente quatro-vezes o ganho em comparação com a solução atualmente implementada. 

Apesar de ser uma antena diretiva permite, através do sistema de controlo, a variação do lobo de 

radiação, gerindo a orientação do mesmo em função das necessidades momentâneas da comunicação. 

6.2. Considerações Finais 

O tema proposto surge como o desenvolvimento de uma antena inteligente para a integração 

num UAV da FAP, sendo que o tipo de antena em questão não é normalmente utilizado para estes fins. 

A antena proposta foi uma antena planar com a capacidade de variar o lobo de radiação em função 

das necessidades apresentadas em voo. Esta necessidade foi apresentada pela FAP, dado que 

necessitam de uma antena com um ganho superior com o objetivo de aumentar o alcance de 

comunicação. Em contrapartida a antena é uma antena diretiva, pelo que como alternativa a este 

problema surge a capacidade de variar o lobo de radiação da antena. 

O estudo da antena surgiu numa dissertação anterior, mas por motivos económicos não foi 

contruída. Nesta dissertação foi desenvolvida uma adaptação da antena bem como um sistema de 

controlo para permitir direcionar o lobo de radiação. 

Para o desenvolvimento da antena foi necessário realizar um estudo sobre antenas planares e 

as diversas soluções possíveis de implementar. Perante este estudo foi possível concluir que a melhor 
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solução seria o desenvolvimento de um agregado de antenas planares ESPAR. 

Inicialmente foi dimensionado o agregado para a adaptação à antena simulada na dissertação 

anterior. Após concluído o dimensionamento foi realizado o estudo às características da antena, ou 

seja, foram estudados o circuito equivalente e o fator de qualidade por forma a calcular a capacidade 

da antena e desta forma selecionar o díodo que melhor efetua o acoplamento da antena.  

O díodo varicap selecionado foi o díodo BBY53-03W da Infineon, uma vez que dos dois díodos 

com capacidades próximas do ideal, este era o que permitia obter valores de capacidade mais baixos, 

no entanto os valores conseguidos ainda ficaram aquém das necessidades apresentadas em 

simulação. 

O desenvolvimento do sistema de controlo acontece na ordem natural dos acontecimentos. 

Depois de construída a antena surge a necessidade de criar um sistema de controlo capaz de 

redirecionar o lobo de radiação da antena. Para efeito de simulação e validação do sistema de controlo 

foi utilizado o computador como sendo o processador central do UAV e o Arduíno o microprocessador 

a integrar o sistema de comunicações o que não permite verificar os atrasos existentes no processo de 

comunicação. 

A integração da antena e do sistema de controlo no UAV trata-se de um processo extremamente 

moroso, pois é necessária a realização prévia de um estudo de compatibilidade electromagnética e de 

fail-safe. Por imposição da FAP os primeiros testes são realizados em laboratório e apenas quando os 

resultados forem validados são realizados os testes em voo.  

Sendo a FAP uma das forças mais conhecedoras dos UAV em Portugal, o algoritmo integrado 

no Arduíno foi baseado na metodologia de orientação utilizada pela mesma, sendo que este utiliza 

ainda procedimentos de alteração à rota do UAV em função das soluções apresentadas por oficiais 

experientes nestas aeronaves. A solução implementada altera a rota do UAV durante 10 segundos, 

sempre que a alteração do lobo não for suficiente para a realização da comunicação, ou seja, o sistema 

de controlo, neste caso controlado por um Arduíno, altera a rota de voo do UAV se necessário durante 

o período de comunicação. 

Após concluído e validado o algoritmo do sistema de controlo foi construída a antena P-ESPAR 

e o circuito eletrónico a integrar o sistema de controlo.  

Os testes à antena P-ESPAR foram realizados na câmara anecóica da área científica do Instituto 

de Telecomunicações do IST, pelo que após realizada a análise presente no capítulo 5 foi possível 

concluir que os resultados não foram exatamente iguais aos do simulador, mas bastante próximos. 

Estes permitiram comprovar a possibilidade de variação do lobo de radiação, bem como a adaptação 

para a frequência dimensionada. Foi ainda possível concluir quais os elementos que prejudicaram as 

medições, bem como prever as alterações necessárias.  

Como referido anteriormente, a construção da antena com dois substratos de FR-4 e uma 

camada de ar foi uma adaptação forçada por motivos económicos, mas com os resultados obtidos foi 

possível comprovar o funcionamento da tecnologia utilizada para a variação do lobo de radiação. Para 
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além disso foi possível despertar o interesse da FAP no projeto. A antena construída não pode ser 

observada como uma versão final, mas como um primeiro protótipo que permitiu fazer uma prova de 

conceito. 

Desta forma, com os resultados obtidos foi possível garantir a continuação do projeto numa 

nova dissertação de mestrado, bem como num futuro próximo a aplicação da mesma nos sistemas 

atualmente utilizados pela FAP. 

6.3. Perspetivas de Trabalhos Futuros 

Como trabalho futuro seria interessante utilizar a antena atualmente construída e realizar as 

alterações necessárias com o objetivo de melhorar os resultados obtidos na câmara anecóica. Um 

outro trabalho possível seria construir a antena inicialmente dimensionada com o substrato RT Duroid 

5870 para a integração no UAV. 

Relativamente ao sistema de controlo, seria extremamente positivo a integração do mesmo no 

sistema operativo robótico (SOR) integrado no UAV e responsável por todo o processamento do 

mesmo. A integração do controlo da antena no SOR originará uma poupança energética e uma redução 

do tempo de atraso do processo de comunicação, bem como uma maior facilidade na realização de 

testes e aprovação de voo pela Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas (APANT). 

 Toda a poupança quer do ponto de vista energético quer do tempo de processamento originaria 

um maior período de voo do UAV e uma comunicação mais eficaz. 

 Desta forma, no futuro seria interessante a integração do algoritmo no computador de bordo 

do UAV por forma a testar em laboratório a junção do computador de bordo, com o piloto automático e 

com o sistema de transmissão de vídeo ligados à antena P-ESPAR. Esta junção permitiria simular em 

laboratório as condições mais semelhantes ao voo propriamente dito. 
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Anexo A 

O dimensionamento da antena P-ESPAR foi tomado em diferentes etapas, sendo que numa 

primeira fase foi dimensionado o patch e posteriormente os restantes elementos. 

Dimensionamento do patch: 

1) Inicialmente é necessário escolher a constante dielétrica (휀r), sendo que para a utilização de 

ambos os substratos o valor escolhido foi 휀r=2.33. 

2) Após a escolha da constante dielétrica é necessário calcular a largura do patch (W), sendo 

que esta depende da frequência e da constante dielétrica como se verifica na equação (A.1) 

[11]: 

𝑊 =  
𝝀

2
∗ √

2

휀r + 1
 

 

Figura A -  1 Antena planar com geometria retangular com representação dos campos de bordo 

excitada por um da linha de microstrip 

 

3) Determinado o comprimento do patch, é necessário escolher a altura do substrato (h). A 

altura varia consoante o substrato utilizado, ou seja, para o substrato RT Duroid 5870 a altura 

é h=1.575 mm. No caso do FR4 existe a necessidade de adaptar a altura à constante 

dielétrica, ou seja, a antena é composta por três camadas, uma camada de FR4 com h=1.575 

mm, uma camada de ar de h=1.09 mm e uma camada de FR4 com h=1.575 mm. A altura 

total é h=4.24 mm.  

 

4) A constante dielétrica efetiva (
reff ) varia com a alteração da largura do patch (W ) e da altura 

(h). O valor constante dielétrica efetiva pode ser calculada através da seguinte equação 

(A.2), de acordo com a seguinte condição 1W
h
   [11]: 

(A.1) 
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1
1 1 2

1 12
2 2

r r
reff

h

W

 



   

   
 

 

5) Os campos eletromagnéticos propagados no dialético provocam um acréscimo elétrico ( )L

. A equação (A.3) permite calcular esse acréscimo demonstrado na figura A-2 [11][16].  

 

 

 

 

0.3 0.264

0.412

0.258 0.8

reff

reff

W

L h

Wh

h





 
  

  


 
  

 

 

 

Figura A -  2 Comprimento físico e efetivo do patch retangular da antena planar 

6) O último passo no dimensionamento do patch é relativo ao comprimento ( L ), sendo que é 

ainda necessário calcular o comprimento efetivo ( effL ) através da equação (A.4). Obtendo o 

valor do comprimento efetivo ( effL ) calcula-se através da equação (A.5) o comprimento do 

patch ( L ) [11]. 

0

2* reff

effL



  

 

  2effL L L  

Após o dimensionamento do patch é necessário calcular a frequência de ressonância  fr no 

modo TM010 , calculando-se através da equação (A.6) para o caso em que se despreza o efeito de 

bordo e a equação (A.7) com efeito de bordo. É importante considerar que (
0C ) a velocidade da luz em 

espaço livre, (
0 ) a permeabilidade magnética do vácuo cujo valor é 7 24 10 N A  

 e ( 0
) a constante 

permitividade do vácuo com valor 12 2 1 28.85418 10 mC N   [11][16]. 

  0

010
0 0

1

2 2r r

C
fr L L   

   

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 
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  0

010

0 0

1

2 2
rc

eff reff r

c
f q

L L   
   

 

A relação entre as frequências de ressonância sem e com efeito de bordo dá origem ao (q) 

fator de efeito de bordo, representado na equação (A.8) [11].  

 

 
010

010

rc

r

f
q

f
  

Relativamente à linha de transmissão é importante perceber que esta é dependeste das duas 

fendas do patch, sendo estas categorizadas em fenda 1 e 2 como se pode observar na figura A – 3.  

 

Figura A -  3 Circuito equivalente da linha de transmissão [16] 

Cada fenda corresponde a uma admitância equivalente como se pode observar na equação 

(A.9), sendo que (G ) é uma condutância e ( B ) uma susceptância [11].  

1 1 1Y G jB   

 

2

1 0

0

1 0

0

1
1 ( )

120 24

1 0.636ln( )
120

W
G k h

W
B k h





 
  

 

 

   Tendo em consideração que, 
0

1

10

h


    

Para efeitos de dimensionamento é ainda importante calcular a resistência de ressonância de 

entrada ( inR ), tendo em conta o efeito de acoplamento. Neste caso é considerada uma condutância 

mútua ( 12G ) proveniente das duas fendas da antena [11][16]. 

1 12

1

2( )
inR

G G



 

2

0

3

12 0 02

0

sin cos
21

( sin )sin
cos120

k W

G J k L d
 

  


  
  

  
 
 
 

  

(A.10) 

(A.7) 

(A.8) 

(A.9) 

(A.11) 

(A.12) 



 

_________________________________________________________________________________

74 

Relativamente à impedância caraterística (
cZ ) na linha de microstrip, é atribuído o valor de 

50cZ   , sendo este uma valor padrão. Através da equação (A.13) é possível calcular a largura da 

linha de transmissão ( 0W )[11][16]. 

0 0

0

0

0 0

60 8
ln , 1

4

120
, 1

1.393 0.667ln 1.444

reff

c

reff

W Wh

W h h

Z W

hW W

h h







  
   

 


 


          

  

Por último, é necessário determinar a localização do ponto de inset feed ( 0y ), sendo que para 

tal é importante considerar que  0( )in cR y y Z  para adaptar a impedância da antena a  50cZ

[11][16]. 

2 2

0 0 0

1 12

1
( ) cos ( 0)cos

2( )
in inR y y y R y y

G G L L

    
      

    
 

Após a realização de todo o processo de dimensionamento, a antena está pronta a ser 

construída e testada em simulador. 
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Anexo B 
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Anexo C 
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Anexo D 
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Anexo E 

 

 

  

Figura E – 1 Especificação dos Pins do Potenciómetro digital MCP42100 
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Anexo F 

O díodo varicap selecionado foi o díodo BBY53-03W. Analisando o anexo D é possível 

visualizar o comportamento teórico do mesmo em relação à tensão aos terminais. 

Por forma a apoiar os resultados experimentais foram medidas em laboratório as capacidades 

dos díodos representados na tabela F – 1 e na figura f – 1. 

Tabela F - 1 Medição das capacidades dos díodos 

Tensão [V] Cp [pF] 

0.5 6.81 

1.0 5.45 

1.5 4.44 

2.0 3.57 

2.5 2.91 

3.0 2.44 

3.5 2.18 

4.0 2.06 

2.8 2.60 

2.6 2.70 

2.3 3.10 

 

Figura F - 1 Comparação do comportamento do díodo medido em laboratório com os valores 

apresentados pela Infineon 
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