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Resumo 

As medidas de antenas e outros dispositivos de radiofrequência nem sempre são fáceis de executar. 

Determinados aspetos de projeto podem não ser compatíveis com os procedimentos habituais de 

medida e representam dificuldades técnicas que é importante ultrapassar. Também a construção de 

protótipos ou integração de sistemas representam desafios. Os objetivos deste trabalho são 

descrever alguns desses desafios enfrentados no Laboratório do Instituto de Telecomunicações e as 

contribuições do autor para as soluções. As contribuições referem-se a procedimentos de medida de 

antenas em campo distante e em campo próximo, medidas de dispositivos passivos, construção de 

protótipos, nomeadamente por maquinagem CNC, caracterização de materiais dielétricos usados no 

fabrico das antenas e ainda em outras situações menos recorrentes num laboratório de 

radiofrequência. 

Concretamente, a tese tem duas abordagens: na parte inicial da tese, descrevem-se com 

generalidade alguns exemplos de desafios ao nível de medidas e ao nível da prototipagem: medidas 

de agregados de antenas impressas, medidas de antenas com misturador integrado em ondas 

milimétricas, medidas de propagação através de redomas molhadas, caracterização de materiais 

dielétricos sólidos usados no fabrico de lentes e dielétricos fluidos usados para emular o 

comportamento eletromagnético de tecidos humanos; apresentam-se exemplos de integração de 

infraestruturas de medida, integração de elementos ativos em antenas e construção de uma lente 

dielétrica da banda Ka por maquinagem CNC.  

Na parte final da tese aprofunda-se um exemplo de medida de campo próximo de um prisma de 

metamaterial para demonstração do efeito de refração anómala previsto pela teoria, Os resultados 

obtidos indicam uma boa correlação com as previsões teóricas e de simulação. 

Palavras chave: 

medidas de antenas em campo distante; medidas de campo elétrico próximo; fabrico de protótipos 

por CNC; medidas de permitividade de dielétricos; medidas de centro de fase.  
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Abstract 

Antenna and other radiofrequency device measurements are not always easy to perform..Certain 

aspects of the design may not be compatible with the usual measurement  procedures and represent 

technical difficulties that must be overcome. Also the fabrication of prototypes or system integration 

present challenges. The objectives of the present dissertation are to describe some of those 

challenges faced in the Laboratory of Instituto de Telecomunicações and the author's contributions to 

the solution. The contributions refer to measurement procedures of antenna far-field and near-field, 

measurement of passive devices, prototype fabrication namely with CNC machining, characterization 

of dielectric materials used for antenna manufacturing and also in other situations less recurrent a 

radiofrequency laboratories. 

Specifically, the thesis has two approaches: the firt part of the thesis describes generically sample 

challenges in terms of measurements and prototyping challenges: measurements of specific printed 

antenna arrays, measurements at millimeter waves of antennas with integrated mixer, propagation 

measurement through wet domes, solid dielectric characterization of materials used for lens 

fabrication and of dielectric fluids used to emulate the behavior of electromagnetic tissue; examples 

are presented of measurement infrastructure integration, integration of active elements in antennas 

and construction a Ka band dielectric lens by CNC machining. 

The final part of the thesis deepens the example of near-field metamaterial prism measurement, for 

demonstration of anomalous refraction effect predicted by theory. The obtained results show a good 

correlation with theoretical predictions and simulation. 

Keywords: 

far-field antenna measurements; near-field measurements; prototype CNC manufacture; dielectric 

permittivity measurements; phase center measurements. 
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1 Introdução 

1.1 Mot ivação e objet ivos  

A comunicação sempre foi uma das mais importantes formas de desenvolvimento. A partilha de 

informação faz o mundo avançar mais depressa. É reconhecido por todos que o desenvolvimento 

mundial tem evoluído como nunca no último século, especialmente nas últimas décadas. O que tem 

permitido esta velocidade de evolução é precisamente a partilha, cada vez mais em tempo real e de 

forma global, de informação. Atualmente o acesso à informação é de tal ordem que, por vezes, 

também gera o reverso da medalha: desinformação. No entanto cabe a cada indivíduo, em particular, 

procurar avaliar a qualidade da informação que lhe chega com espírito crítico. É tarefa dos 

formadores incentivar para esta atitude. 

Uma das principais contribuições para a partilha de informação é a sua integração em sinais de 

radiofrequência (RF): as telecomunicações. As antenas desempenham um papel incontornável nesta 

tarefa, são elas as responsáveis para a emissão e receção dessa informação. A forma como se envia 

a informação, em que direções se pretende enviar a informação (ou receber), a que distância se 

pretende que chegue a informação, que quantidade de informação se pretende transmitir no tempo 

são tudo aspetos que têm de ser incluídos no projeto de uma antena. São muitos desafios deixados 

aos investigadores que têm aqui um campo de estudo muito importante para a sociedade, embora a 

sociedade não tenha a real consciência do que envolve tecnologicamente uma antena. A consciência 

da existência da antena está a desaparecer, porque simultaneamente as antenas estão a ser 

escondidas. Deixam de ser objetos visíveis, muitas vezes com impacte visual negativo ou 

incomodativo, mas estão lá! No telemóvel, nos computadores, nos automóveis, nos aparelhos GPS, 

em eletrodomésticos, em lojas, no céu, no espaço, etc… 

Para esconder da vista, para novas aplicações, para reduzir a quantidade de cabos por trás da 

televisão, para estes e muitos outras situações os investigadores procuram soluções. Muito do 

trabalho é teórico e de simulação. Mas para provar conceitos é sempre necessário pô-los em prática, 

construir protótipos, realizar os testes necessários. Se os desafios são de projeto, também são 

apresentados desafios para quem tem de pôr mãos à obra para construir o protótipo físico e muitas 

vezes reescrever ou introduzir novos processos de medida. 

A motivação para este trabalho vem desses aspetos, os desafios propostos para a construção de 

protótipos e medidas de antenas e dispositivos de radiofrequência têm sido de uma grande 

diversidade e em grande número. É importante registar procedimentos novos e partilhar esta 

informação que também é conhecimento. Em particular o Instituto de Telecomunicações (IT) tem uma 

linha de investigação na área das Antenas e Propagação. Em Lisboa o IT possui um laboratório de 

radiofrequência que dedica a sua atividade ao apoio à investigação e também fora das universidades 

nas medidas e testes a antenas e a outros dispositivos de radiofrequência. 
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Os objetivos deste trabalho são descrever alguns desses desafios e procedimentos nas medidas de 

antenas e dispositivos, na construção de protótipos, nomeadamente o fabrico e teste de uma lente 

por maquinagem por controlo numérico, na caracterização de materiais usados nas antenas e ainda 

em outras situações menos recorrentes num laboratório de radiofrequência. 

Pretende-se que se abordem métodos de medida de campo próximo em estruturas destinadas a 

funcionar apenas nessa região do espaço e que se caracterize experimentalmente a estrutura de 

campo na transmissão de um sinal através de um prisma de metamaterial. 

1.2 Organização da tese 

O presente texto da tese está estruturado em 6 capítulos com subcapítulos ou secções que arrumam 

e fecham em si o assunto abordado. Este tipo de estrutura (com subsecções) é importante para a 

organização do documento, pois os assuntos descritos são diversos e é útil para o leitor saber 

sempre o enquadramento da abordagem no momento. 

No âmbito desta dissertação, no vasto campo das medidas e testes a antenas e dispositivos de 

radiofrequência, não faz muito sentido descrever o estado de arte. Esse estado de arte existe, as 

técnicas e tecnologias estão em permanente evolução, embora, de uma forma geral, os conceitos e 

procedimentos básicos se encontrem descritos em diversa bibliografia, alguma com alguma idade 

como o livro Microwave measurement [1] de 1985. Exemplos dessa evolução são algumas técnicas 

descritas neste trabalho. No entanto, rever o estado de arte que englobe todo o âmbito desta 

dissertação não caberia num capítulo, mas sim, no mínimo, num livro. 

O Capítulo 1 faz a introdução da tese, nela estão incluídos as motivações e os objetivos propostos 

para a elaboração deste trabalho. 

O Capítulo 2 faz o enquadramento da tese. Por um lado há princípios e conceitos que são 

necessários compreender para os testes quer em antenas quer em outros dispositivos. A secção 

Princípios Gerais inclui esses conceitos e quando são introduzidos surgem a negrito no texto. A 

segunda secção deste capítulo descreve de uma forma genérica as infraestruturas de medida, de 

equipamentos e dispositivos existentes no IT e também no Departamento de Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) do Instituto Superior Técnico (IST) que são necessários 

para a construção de protótipos e outro hardware e para os seus testes e medidas. Neste capítulo, na 

terceira secção faz-se uma descrição de 4 exemplos de desafios superados que envolveram técnicas 

ou problemas pouco comuns quer no processo de fabrico quer no método de medida. Nestes 

exemplos houve sempre que adaptar ou construir dispositivos ou acessórios dedicados que 

ajudassem à concretização do objetivo. 

No Capítulo 3 são descritos 4 casos concretos de fabricação e integração. O capítulo está organizado 

de forma sequencial ‘virtual’, uma vez que as descrições no texto não resultam de uma sequência 

real: i. montagem da infraestrutura de medida, descreve-se o método de alinhamento dos 

posicionadores das antenas; ii. construção e adaptação dos suportes das antenas aos 

posicionadores; iii. construção de uma antena; iv. integração de elemento eletrónico na antena. 
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O Capítulo 4 dá continuidade à lógica sequencial do capítulo anterior: com o hardware preparado 

seguem-se as medidas. A subestrutura do capítulo divide-se em 2 famílias de medidas, as de campo 

distante (que são as mais frequentes no laboratório, 4 exemplos diferentes) e as de campo próximo 

(são referidos 2 métodos em 3 estruturas). Junta-se ainda mais uma secção de caracterização de 

permitividade de materiais dielétricos usados para o fabrico de antenas e outros dispositivos de RF. 

O Capítulo 5 é um capítulo mais dedicado. Pretendeu-se caracterizar a estrutura do campo elétrico na 

proximidade de um prisma de um metamaterial (campo próximo). Com base em resultados de 

simulações e após construção do prisma foi medida a estrutura de campo transmitido para validação 

do modelo. O capítulo tem por base alguma informação já descrita no capítulo anterior na secção de 

medidas de campo próximo. Introduz-se o princípio de funcionamento deste prisma (correção de 

aberração cromática em lentes por refração anómala). Referem-se os estudos e resultados que 

servem de base às medidas. Segue-se a descrição da montagem necessária para efetuar as medidas 

e a metodologia utilizada. Por fim apresentam-se os resultados e alguns comentários aos mesmos e 

comparações com as simulações. 

No Capítulo 6 (último) são apresentadas as conclusões do trabalho. Ainda se refere os trabalhos que 

o autor considera importantes e que poderão ocorrer na sequência e âmbito desta tese. 
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2 Enquadramento 

2.1 Pr incípios Gerais  

Para entender os desafios associados à caracterização experimental de antenas e dispositivos de RF 

é necessário introduzir conceitos e princípios gerais que estão ligados ao funcionamento dos 

mesmos. As antenas têm duas funções principais: permitir a transformação de energia 

eletromagnética guiada em energia radiada (sem necessidade de meio físico) e vice-versa de forma 

eficiente e ainda a de distribuir essa energia radiada de preferência apenas para a(s) sua(s) zona(s) 

de interesse. Apesar de as antenas serem um dispositivo incontornável nas comunicações via rádio e 

presentes em todas as medidas presentes neste trabalho, não são o único objeto de estudo. Outros 

dispositivos em RF têm de ser caracterizados porque podem interferir com a propagação da radiação, 

por exemplo redomas de proteção de antenas, ou são propositadamente colocados no sistema de 

comunicação para provocar determinadas alterações das características de propagação da radiação, 

como são os casos de metamateriais, exemplos referidos neste trabalho, ou ainda outros dispositivos 

como filtros de polarização (óculos para cinema 3D). 

A existência de antenas deve-se à necessidade de comunicar à distância evitando o uso de 

estruturas físicas, tais como cabos ou outras estruturas de guiamento, que têm custos de 

implementação e de manutenção. A energia também tem custos e o desperdício de energia cada vez 

mais procura ser evitado, pelo que uma antena deverá desempenhar as suas funções da forma mais 

eficiente possível. De referir que as antenas são normalmente dispositivos que suportam bi-

direcionabilidade ou reciprocidade, isto é, transformam a energia eletromagnética guiada em energia 

radiada (funcionamento em transmissão ou emissão) e radiação eletromagnética em energia guiada 

(receção). Desta forma, os conceitos que são referidos nesta dissertação aplicam-se quer em 

emissão quer em receção de ondas eletromagnéticas, embora quase sempre, por simplificação, se 

descreva o uso das antenas na sua função de emissão por ser a mais intuitiva. 

As principais medidas ou testes a antenas têm como objetivo identificar e caracterizar o Diagrama de 

Radiação e quantificar a sua Eficiência. 

A forma como é distribuída a radiação eletromagnética no espaço dá-se o nome de Diagrama de 

Radiação. A geometria da antena é um aspeto essencial para a forma como a energia radiada é 

distribuída no espaço. A fração da energia guiada que chega ao porto da antena e é radiada, é 

quantificada por um parâmetro ao qual se atribui o nome de Eficiência da antena.  

A Eficiência de uma antena divide-se em duas componentes: geralmente nem toda a Potência 

entregue à antena (Pin) pela alimentação resulta em Potência Radiada (Pr), sendo que o diferencial 

resulta de perdas na própria antena. À razão entre a potência radiada e a entregue à antena chama-

se Eficiência de Radiação (ecd) [2, pp. 58-62]: 

          (1) 
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No entanto existe ainda outra causa que contribui também para a quantificação global da eficiência 

da antena que é a sua Adaptação de Impedância: este assunto será abordado mais afrente. A 

Eficiência Total da antena terá em conta essa causa. 

Introduz-se agora a descrição de Matriz de Dispersão ou Parâmetros S (Scattering parameters) [1, 

pp. 17-23]. Considera-se uma linha de transmissão, ver Figura 2.1, por exemplo um cabo coaxial, um 

guia de ondas metálico ou outro sistema de guiamento, que se liga a um determinado dispositivo D 

(que poderá ser uma antena). Essa linha de transmissão possibilita 2 sentidos de propagação de 

sinal, a no sentido da entrada no dispositivo e b em sentido oposto, como é descrito na figura. Os 

sinais a e b representam ondas variáveis no tempo, portanto são caracterizados na forma vetorial por 

valores de amplitude e de fase, podendo ser descritos no plano complexo por uma parte real e outra 

imaginária em que do módulo resulta a amplitude e a fase é o ângulo com o eixo real. O ponto (ou 

plano) de conexão da linha ao dispositivo é identificado pela letra P (porto) e pela linha a tracejado. 

 
Figura 2.1 – Reflexão num dispositivo com um único porto. 

Para um sinal a transmitido ao dispositivo pela linha de transmissão será refletido um sinal em sentido 

oposto b. De tal forma que à razão entre o sinal refletido e o enviado ao dispositivo se chama fator de 

reflexão . 

  
 

 
 (2) 

Se o dispositivo for mais complexo e tiver 2 portos (Figura 2.2) de acesso, P1 e P2, haverá 2 linhas de 

transmissão e a relação entre os sinais que chegam e partem do dispositivo será mais complexa: as 

relações entre os sinais não se devem apenas a reflexões mas também a transmissão entre portos 

resultando assim uma matriz de dispersão (scattering) ou matriz de parâmetros S. 

 
Figura 2.2 – Geometria para definição da matriz de dispersão num dispositivo com 2 portos. 

a1, a2, b1 e b2 representam ondas que se propagam nas direções correspondentes identificadas na 

Figura 2.2. A matriz dos Parâmetros S (ou de dispersão) será a seguinte: 

[
  
  
]  [

      
      

] [
  
  
] (3) 
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a2 

 

b2 

P2 

 

a1 

 

b1 
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Para ajudar a uma interpretação simples, o sinal obtido em b1 é resultante de uma reflexão do sinal a1 

ponderado pelo fator s11 e de uma parte do sinal a2 que foi propagado através do dispositivo D 

ponderado pelo fator s12. Aplica-se raciocínio semelhante para o sinal b2. No caso anterior, de um só 

porto, o fator  resume-se ao parâmetro s11, pois a matriz de dispersão só tem uma entrada. Estas 

considerações são importantes na medida em que durante o presente texto são usados 

frequentemente os parâmetros s11 para referir a porção de sinal refletido à entrada de uma antena ou 

dispositivo enquanto que s21 refere-se à transmissão entre duas antenas ou através de um 

dispositivo. A matriz de dispersão pode ser extrapolada facilmente para um número n de portos 

resultando numa matriz n x n. É importante voltar a referir que as quantidades ai e bi são ondas e são 

representadas sob a forma de amplitudes complexas (possuem módulo e fase). 

[
  
 
  

]  [

      
      

    
    

  
      

  
    

] [

  
 
  
] (4) 

Passam-se a definir agora os conceitos de Adaptação e de Eficiência Total de uma antena. A 

transformação da onda guiada em radiação eletromagnética deve ser eficiente, portanto a energia 

que chega ao porto da antena deverá ser transferida em termos ideais na sua totalidade para a 

radiação. No entanto não é isso que acontece. Já foi referido anteriormente que parte da potência 

neste processo de transferência de energia se gasta em perdas por efeito de Joule na própria antena 

que reduzem a sua eficiência. Aqui apenas se faz o balanço de potência entre a que é assumida pela 

antena (Pin) e a que é radiada (Pr). É necessário ainda garantir que a energia transportada até ao 

porto da antena seja efetivamente assumida pela antena. É aqui que entra o conceito de Adaptação 

da antena. Umas das propriedades de uma linha de transmissão é a sua impedância característica 

(Z). A impedância característica de um meio sem fronteiras, como o ar ou o vácuo, para a radiação 

eletromagnética é função da permeabilidade magnética () e da permitividade elétrica () desse meio. 

  √
 

 
 (5) 

Já a expressão da impedância característica de uma linha de transmissão é mais elaborada; depende 

da geometria da sua secção transversal. É sabido que para se garantir uma boa transferência de 

energia entre 2 linhas de transmissão ambas têm de ter o mesmo valor de impedância característica. 

O mesmo sucede no porto da antena que deverá ter a mesma impedância da linha que a alimenta. 

Quando a equivalência das impedâncias não se verifica resulta numa reflexão de parte do sinal no 

porto de conexão em sentido inverso na mesma linha de alimentação; apenas uma parte da potência 

consegue ser assumida pela antena. A forma mais frequente de avaliar a adaptação de uma antena é 

medir o parâmetro s11 da antena. Um valor de s11 baixo indica uma boa adaptação da antena à linha 

de teste. 

As linhas de transmissão mais usuais em radiofrequência são cabos coaxiais; nas versões para 

laboratório apresentam uma impedância de 50 Ohm. Em algumas aplicações podem ser usados 

outros valores; são disso exemplo as linhas coaxiais para televisão aérea terrestre (analógica ou 

digital) com impedância de 75 Ohm. O valor da impedância do ar para a radiação eletromagnética, 
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dada pela equação (5), é de 120 Ohm, pelo que é necessário um dispositivo que faça a adaptação 

de impedâncias para a transferência eficiente de energia de uma linha de transmissão para o ar e 

vice-versa: a antena desempenha esse papel. 

A Eficiência Total da antena já pode ser definida. Se se somar as contribuições das perdas de 

potência por dissipação na própria antena com as perdas por desadaptação da antena surge então a 

Eficiência Total da antena. Sendo P0 a potência que a linha de transmissão entrega ao porto da 

antena, Pin a potência admitida pela antena e Pr a potência radiada obtém-se: 

{
         
         

              (6) 

onde ead é a eficiência de adaptação da antena. 

Considerando os sinais a e b da matriz de dispersão, utilizando o parâmetro s11 ou o fator de reflexão 

, vem no caso de uma antena, dispositivo com um único porto: 

          (7) 

Para o cálculo da Eficiência Total, e0, da antena há que contabilizar a porção de potência que foi 

entregue à antena em relação à potência disponibilizada pela linha de transmissão. A eficiência de 

adaptação ead vem dada pela quantidade 1-|s11|
2
 tal que [3]: 

             (  |   |
 ) (8) 

A noção de Diagrama de Radiação já foi referida anteriormente. Dependendo do serviço que se 

pretende para a antena o Diagrama de Radiação poderá ter formas completamente diversas. 

Observem-se 2 exemplos extremos: são o caso de antenas de comunicação com satélites (antena 

parabólica) ou de sistemas de comunicação móvel (telemóvel). No caso da comunicação com um 

satélite só interessa dirigir a potência radiada pela antena em terra numa única direção do espaço 

concentrando toda a potência emitida nessa única direção. Ao contrário, devido ao posicionamento 

aleatório de um dispositivo de comunicação móvel (telemóvel) tem que se considerar 2 situações, a 

primeira tem que ver com o desconhecimento, em geral, que o utilizador do telemóvel tem da posição 

da antena da estação base com a qual está a estabelecer a comunicação, já a segunda tem que ver 

com a utilização do dispositivo móvel que pode, por comodidade de utilização, ser posicionado de 

forma aleatória face à mesma estação de base. Portanto a antena do telemóvel tem de permitir uma 

distribuição praticamente isotrópica (igual em todas as direções do espaço). Não será 

propositadamente 100% isotrópica devido às restrições das normas que regulamentam as radiações 

para o corpo humano e de alguma forma terá que ser reduzida a radiação na direção da cabeça. 

Figura 2.3 mostra a distribuição espacial de potência típica para os dois tipos de antena descritos; a 

gradação de cores e o formato 3D do diagrama de radiação revelam a densidade de potência em 

cada direção do espaço. 
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Figura 2.3 – Distribuição espacial da potência radiada por a) uma antena parabólica [4] e b) um equipamento de 

comunicação móvel [5]. Escalas de cores: aumento de densidade de potência no sentido de baixo para cima. 

O refletor da parabólica, a vermelho, faz concentrar praticamente toda a potência de radiação na 

direção frontal do mesmo, de acordo com a distribuição gráfica a cores. Já o telemóvel orienta a 

radiação em quase todas as direções de forma aproximadamente semelhante, excetuando-se na 

direção da cabeça onde a potência é necessariamente minimizada. 

A partir do Diagrama de Radiação obtém-se o conceito de Diretividade que é a razão entre a 

intensidade de radiação numa dada direção e a intensidade de radiação média em todo o ângulo 

sólido. A Diretividade mede então a diferença da densidade de potência numa dada direção e o valor 

da densidade de potência obtido por uma antena isotrópica radiando a mesma potência da antena em 

análise [2, p. 39]. 

Ainda outro conceito surge na sequência destes: trata-se do Ganho de uma antena. Este parâmetro é 

igual à Diretividade quando a antena não tem perdas de radiação. No caso geral de uma antena 

passiva o Ganho (G) será menor que Diretividade (D) [2, pp. 58-62]. 

        (9) 

Um conceito que ainda não foi referido mas que também é muito importante é o da Polarização. As 

ondas eletromagnéticas têm carácter vetorial, isto é, os campos associados elétrico e magnético têm 

orientação no espaço. A forma como varia a direção do campo elétrico num plano perpendicular à 

direção de propagação da onda eletromagnética identifica a polarização da onda. Pode-se, pelo 

princípio da sobreposição, escrever o vetor campo elétrico numa soma de duas componentes 

ortogonais no plano perpendicular à direção de propagação [6, pp. 78-81]. 

 ̅   ̅     ̅    (10) 

Em geral, a forma que o vetor campo elétrico desenha nesse plano é uma elipse. No entanto há dois 

casos particulares da elipse que coincidem com os 2 tipos de polarização que são mais frequentes 

nas comunicações: a polarização linear que mantem a direção do campo elétrico na sua propagação 

(um dos eixos da elipse de dimensão nula – segmento de reta) e a polarização circular, onde a 

direção do campo elétrico na onda roda a sua orientação em torno do eixo associado à direção de 

propagação (eixos da elipse iguais – circunferência). A polarização da radiação é induzida pelas 

correntes presentes nas antenas dependendo da forma como estas se distribuem na antena. Há 
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antenas desenhadas para excitar polarização linear, circular ou uma qualquer combinação destes 

tipos, dando origem a polarizações elípticas ou ainda de outras formas mais ou menos definidas. No 

entanto se uma antena for sensível apenas a uma determinada polarização não será possível com a 

própria antena excitar a polarização ortogonal a essa; em receção só admitirá radiação que seja 

compatível com a sua polarização. Por exemplo uma antena projetada para radiação com polarização 

linear vertical não poderá emitir ou receber radiação polarização linear horizontal. Mas no caso da 

radiação recebida ter outro tipo de polarização, a antena será capaz de admitir apenas a componente 

que é paralela à sua própria polarização, neste caso se a radiação tiver polarização circular a antena 

admite a componente vertical dessa radiação sendo admitida apenas 50% da potência disponível. O 

caso da polarização circular, se a antena emitir polarização circular direita (PCD), também receberá 

com o mesmo tipo de polarização e rejeitará uma radiação que lhe chegue com polarização circular 

esquerda (PCE); PCD e PCE são ortogonais entre si. Pelo princípio da reciprocidade, uma antena 

com sensibilidade a polarização circular é também sensível a radiação com polarização linear 

admitindo 50% da potência disponível da radiação.  

Pode-se converter polarização linear em circular. De acordo com a Figura 2.4, admitindo que a sonda 

só recebe polarização linear, podem-se usar 2 orientações da sonda ortogonais, por exemplo 

Polarização Vertical (E ) e Polarização Horizontal (E). Para cada plano em estudo da antena em 

teste faz-se a medida com a sonda em E  e E. As componentes de campo elétrico PCD e PCE 

obtêm-se de acordo com a equação (11). 

 
Figura 2.4 – Esquema para medida de diagrama de radiação num plano da antena em teste [7]. 

   

{
 

      
 

√ 
(      )

     
 

√ 
(      )

           √   (11) 

Até agora não foi referido um dos aspetos fundamentais das antenas e que também é essencial: 

trata-se da banda de frequências de funcionamento da antena. As antenas não funcionam para 
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qualquer frequência, as dimensões e materiais das antenas são cruciais para a definição da zona de 

funcionamento das mesmas. Uma antena só consegue radiar quando é ressonante para o sinal em 

questão. Uma antena não tem necessariamente só uma banda de frequências de funcionamento. 

Consoante a sua estrutura poderá suportar modos diferentes de ressonância. Habitualmente as 

antenas são desenhadas para funcionar no modo de ressonância com frequência mais baixa (modo 

fundamental). Fora das zonas de ressonância a antena tende a perder eficiência e a comportar-se 

como um curto-circuito. Na ressonância a impedância da antena torna-se real e próxima da 

impedância característica da linha de transmissão, logo os correspondentes valores de s11 medidos 

são baixos. Posto isto, o diagrama de radiação, ganho, diretividade, eficiência e adaptação são 

dependentes da frequência, assumindo valores ou configurações diferentes consoante a frequência 

aplicada à antena. 

As dimensões físicas da antena também estão diretamente correlacionadas com as frequências de 

operação; o comprimento de onda estabelece a essa ligação. Tal como se passa na mecânica com 

as cordas vibrantes, as correntes elétricas entram em ressonância nas superfícies metálicas mas só 

se existirem percursos com comprimento adequado à excitação que as gera. O dimensionamento 

(projeto) de uma antena é um assunto demasiado vasto para poder ser abordado convenientemente 

no âmbito desta dissertação embora seja muito importante compreender bem os princípios de 

funcionamento de cada antena. 

Enquadrando nesta dissertação, e relativamente às bandas de frequência de funcionamento, pode-se 

classificar as antenas em três grupos, as antenas de banda estreita, de banda larga e banda ultra 

larga (UWB). Refere-se esta classificação quanto à largura de banda porque a metodologia de 

medida é diferente. As antenas de banda larga e ultra larga exigem uma análise em diversas 

frequências ao longo da sua gama de funcionamento ao passo que em antenas de banda estreita a 

análise poderá ser feita em apenas uma frequência, excetuam-se as medidas de adaptação das 

antenas pois essas análises são sempre efetuadas no domínio da frequência. 

Ainda se podem classificar as antenas quanto aos materiais físicos que as constituem, estas podem 

ser metálicas ou dielétricas. As antenas metálicas estão mais associadas ao senso comum, ao 

passo que as dielétricas começam a fazer sentido a partir do momento que se toma consciência que 

as ondas de radiofrequência são o mesmo fenómeno físico que a luz. Se na ótica as lentes 

conseguem por refração modificar a orientação da direção de propagação da luz, será possível usar 

as lentes num conceito mais abrangente que o da ótica para estabelecer um determinado padrão de 

radiação pretendido. Considerando as leis de Snell para a ótica, conhecendo os índices de refração 

para as frequências de ondas eletromagnéticas pretendidas é possível estudar formas adequadas 

para a lente para sintetizar diagramas de radiação que respeitem uma determinada máscara. Estas 

antenas dielétricas diferem das metálicas num ponto, não apresentam condutividade elétrica pelo 

que, os mecanismos de ressonância são diferentes. Nos metais as ressonâncias acontecem nas 

correntes elétricas à superfície, ao passo que nos dielétricos as ressonâncias obtêm-se por reflexões 

sucessivas com desfasagens que permitem interferências construtivas das ondas eletromagnéticas 

(mecanismo de formação de ondas estacionárias). As antenas dielétricas podem ser de vários tipos: 
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lentes, varões dielétricos, cornetas, etc., embora neste trabalho só se tenham abordado lentes. As 

lentes necessitam de mecanismos de alimentação de radiação: a alimentação destas antenas 

encontra-se num ponto focal da lente e poderá ser de tipo diverso. Uma fonte primária de radiação 

iluminará a lente, esta depois encarregar-se-á de redistribuir a energia que lhe chega, ver Figura 2.5. 

 
Figura 2.5 – Alimentação de uma lente (contorno azul) por uma fonte primária (a preto). Direção da radiação 

obtida por ray tracing [8]. 

Relativamente à distância r às antenas podem ser definidas três zonas de radiação: a zona de campo 

próximo reativo, zona de campo próximo radiante e zona distante. A Figura 2.6 esquematiza essas 

regiões. 

 
Figura 2.6 – Zonas de campo de radiação de uma antena [2]. 

Zona de Campo Próximo Reativo: 

      √
  

 
 (12) 

Zona de Campo Próximo Radiante: 

    √
  

 
    

  

 
 (13) 

Estas zonas de radiação possuem estruturas de campos elétrico e magnético diferentes, daí a 

importância de fazer esta discriminação [9]. Na zona de Campo Próximo Reativo, adjacente à 
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antena, predominam os campos reativos sobre os da onda eletromagnética que se propaga para 

longe. São zonas em que a proximidade de correntes origina campos magnéticos e a concentração 

localizada de carga produz campos elétricos muito próximos da estrutura da antena. Devido às 

oscilações de carga e de corrente inerentes às ressonâncias estes campos estão constantemente a 

serem criados e destruídos. Os campos elétrico e magnético aqui gerados decaem muito fortemente 

com a distância, tanto que a energia que é produzida é novamente recuperada ciclicamente na 

própria estrutura e nunca é radiada, trata-se de campos evanescentes e não se consegue prever 

facilmente as relações entre os campos elétrico e magnético, pois dependem da geometria da 

antena. 

Na segunda zona de campos da antena, Campo Próximo Radiante, também referida como zona de 

Fresnel, já não se observam os campos reativos e a energia já se propaga efetivamente. As 

estruturas dos campos elétrico e magnético ainda não são estáveis e ainda estão correlacionadas 

com as estruturas da antena mais próximas e com maior intensidade de correntes ou cargas. É uma 

zona de transição para a estabilização dos campos elétrico e magnético onde ainda se verificam 

componentes de campo radial. 

Para distâncias superiores, na Zona de Campo Distante, ou zona de Fraunhofer, os campos elétrico 

e magnético já se encontram perfeitamente correlacionados através da impedância característica real 

do meio, equação (5), são mutuamente ortogonais e transversais em relação à direção de 

propagação. Os campos decaem monotonicamente com a distância com 1/r. O diagrama de radiação 

já é independente do afastamento radial da antena. É, em geral, esta a zona de radiação com 

interesse para as telecomunicações. 

A maioria dos testes e medidas são efetuadas na zona distante, no entanto, em algumas estruturas 

poder-se-ão realizar medidas de campo próximo, ou porque as antenas ou os comprimentos de onda 

são muito elevados e torna-se impraticável fazer as medidas na zona distante, ou porque as 

aplicações são de curta distância, de “quase contacto”. É um assunto em desenvolvimento e 

expansão. Identificam-se nesta tese algumas situações em que há interesse nas zonas reativas das 

antenas. Devido às estruturas de campos, mais simples na zona distante e muito complexas na zona 

de campo próximo, os testes a realizar em ambas as zonas divergem muito em complexidade. 

Na zona distante da antena existe em pelo menos uma determinada zona angular limitada em que a 

frente de onda é esférica. As superfícies de onda nessa zona do espaço são concêntricas e têm o 

centro pelo menos num ponto virtual chamado centro de fase da antena. Se a antena for pontual é 

fácil imaginar a onda esférica irradiando desse ponto, mas isto também acontece mesmo que as 

dimensões da antena sejam superiores ao comprimento de onda, ou seja, se afaste do conceito de 

fonte pontual. O centro de fase pode até nem coincidir com um ponto físico da própria antena, mas há 

situações onde o conhecimento da posição do centro de fase é de importância elevada; é importante 

quando, por exemplo, se pretende usar a antena como fonte primária de uma lente ou um refletor 

parabólico. É o centro de fase da fonte primária que deve estar posicionado no foco da lente ou 

refletor para garantir a maior eficiência de iluminação. O centro de fase pode não ser o mesmo para 
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todas as frequências, no entanto, quando se pretende transmitir sinais com utilização em banda larga, 

por exemplo impulsos, o centro de fase convém estar bem definido e não deve divergir muito no 

espaço em função da frequência, caso contrário haverá lugar a distorção dos impulsos. 

2.2 Infra-estruturas, conf igurações e equipamentos de medida  

O Laboratório do Grupo de Antenas e Propagação do IT em Lisboa, localizado no Campus da 

Alameda do Instituto Superior Técnico dispõe de 2 câmaras anecóicas. A maior, com dimensões 

aproximadas de 4×8×4 m
3
 destina-se à utilização para frequências de 1 a 20 GHz e a menor (2×4×2 

m
3
) para frequências entre 18 e 110 GHz. O objetivo das câmaras é simular a propagação da 

radiação em espaço livre: entre 2 antenas no interior de um ambiente anecóico (sem eco) a única 

hipótese transmissão de radiação é através do raio direto porque, por definição de anecóico, não 

existem reflexões. As paredes, teto e chão estão revestidos de painéis absorventes constituídos por 

pirâmides de um material esponjoso (para dar forma) impregnado de pó de grafite (absorção). O 

formato piramidal serve 2 objetivos: raios incidentes, devido às superfícies inclinadas, a reflexão 

residual (a que não é imediatamente absorvida) segue em geral para o interior do painel para ser 

absorvida, a pouca radiação que seja refletida para o interior da câmara, devido à rugosidade 

introduzida pela estrutura será difundida sem direção privilegiada. 

As medidas que se efetuam nas câmaras anecóicas são predominantemente de campo distante, 

essencialmente diagramas de radiação e quantidades relacionadas como a diretividade. O 

posicionamento, para este tipo de medidas, tem de ser preciso e controlado. As 2 câmaras anecóicas 

estão contempladas por posicionadores de azimute e polarização para a antena em teste e de 

polarização para a sonda. 

No Anexo A mostra-se o diagrama de blocos da câmara maior. Os três posicionadores e o analisador 

vetorial (em conjunto com o gerador e misturador) são controlados por um PC com software 

desenvolvido no IT. As medidas de diagramas de radiação são, em geral, obtidas por rotação em 

azimute de uma antena montada sobre esse eixo reservando os posicionadores de polarização para 

a seleção de planos de medida (na torre da antena em teste) e para a componente do campo elétrico 

a medir (sonda). A análise de sinais na câmara grande, devido às distâncias grandes (5 m entre 

antenas e muitos metros de cabos) é feita com recurso a conversão para frequência mais baixa para 

não se perder gama dinâmica; mais à frente (secção 2.3.3) é explicado este conceito. O sistema de 

medida nesta câmara está com montagem definitiva mas, no entanto, poderá ser utilizado outro 

equipamento de medida alternativamente. 

A câmara pequena é mais modular, a estrutura de posicionamento é fixa, mas a de medida é 

adaptável às condições de medida. Podem ser efetuadas medidas por um analisador vetorial, por um 

gerador de RF para a emissão e um detetor, um analisador escalar ou analisador espetral na 

receção. Podem-se usar osciladores (díodos de Gunn) misturadores para fazer a conversão para 

baixa frequência, etc. Muitos equipamentos de medida já estão integrados no software de controlo da 

câmara, pelo que será relativamente fácil automatizar medidas nesta câmara. 
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Ainda existem mais duas infraestruturas que convergem com este laboratório: a Unidade de 

Prototipagem do IT que onde se produz grande parte dos protótipos ou acessórios necessários e o 

Laboratório de Circuitos Impressos do DEEC, onde se produzem os circuitos impressos das antenas 

e se faz a integração de cabos coaxiais nas estruturas. 

Em termos de equipamento, o laboratório dispõe de 3 analisadores vetoriais (análise da matriz S): um 

dedicado em exclusivo às medidas da câmara grande (Agilent N5264A PNA-X Measurement 

Receiver + Agilent N5183A MXG Microwave Analog Signal Generator + Agilent N5280A Frequency 

down converter) permite medidas até 20 GHz, máximo 20 dBm; analisador vetorial com 2 portos, 10 

MHz - 67 GHz com atualização até 110 GHz, máximo 7 dBm (Agilent E9361A PNA Series); 

analisador vetorial de 4 portos 300 kHz – 14 GHz, máximo 1 dBm (Agilent E5071C). Existem kits de 

calibração mecânicos para guias de onda e para cabos coaxiais e calibradores eletrónicos de 2 e 4 

portos com conector K até aos 26 GHz e um calibrador eletrónico de 2 portos em coaxial conector V. 

Da lista de equipamento ainda fazem parte 1 gerador de sinal até 40 GHz; 1 analisador escalar até 40 

GHz; 1 analisador espetral até 2.2 GHz; 1 medidor de potência até 67 GHz; 2 osciladores de díodo de 

Gunn na banda 60-65 GHz; 3 osciladores de díodo de Gunn na banda 40-45 GHz sendo que um 

deles a frequência é controlada por tensão; 2 switches em guia de onda na banda V; 2 conversores 

de polarização linear/circular na banda V; 3 atenuadores em estrutura de guia de ondas para a banda 

V; 1 amplificador da banda V; switches de RF até 20 GHz para cabos coaxiais; 2 amplificadores de 

sinal de 1-2 GHz; 1 amplificador de banda Ka, etc… 

O laboratório está equipado com componentes passivos de guia de onda, transições guia-coaxial e 

cornetas piramidais padrão para frequências desde 1 GHz até aos 110 GHz. Possui suportes 

adaptados aos flanges das estruturas de guia de ondas para uso nas câmaras anecóicas.  

Dispõe ainda de cabos coaxiais flexíveis e semirrígidos até 67 GHz. Conectores coaxiais N, SMA, K e 

V e transições entre famílias de conectores. Para investigação em RFID (Radio-Frequency 

IDentification) dispõe de 2 leitores em UHF (Ultra High Frequency) (860 MHz). 

Ainda para controlo, existem no laboratório placas de aquisição de sinais com saídas analógicas e 

digitais; fontes de tensão e corrente controladas. 

Como dispositivos de posicionamento linear existem 2 plotters com controlo por tensão e, numa 

aquisição recente e em fase de integração, o laboratório passa a dispor de um sistema de 

posicionamento linear controlado por PC num plano vertical (x,z) com dimensões de 2x1 m
2
. 

Existe algum material consumível, do qual se destaca um stock diversificado de substratos 

metalizados para circuito impresso, cabos coaxiais de diversos tipos e conectores para os mesmos 

cabos. 
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2.3 Exemplos de desafios para fabr icação e medida de disposi t ivos  

Embora muitos dos testes que se fazem nos laboratórios de antenas pareçam repetições de trabalhos 

anteriores, na prática quase sempre cada caso tem a sua especificidade. Frequentemente acontece 

que há determinado aspeto de design, estrutural ou até de funcionamento de uma antena que obriga 

a uma adaptação nas condições de medida. Se umas vezes é relativamente fácil contornar esses 

aspetos singulares, outras é necessário recorrer por vezes a técnicas não muito comuns e ainda uma 

precisão muito controlada do posicionamento dos dispositivos usados em teste, especialmente 

quando se tratam de medidas em espaço livre e/ou comprimentos de onda muito pequenos. 

Durante o trabalho em medidas de antenas e dispositivos, que culminou nesta tese, o autor foi 

colocado perante alguns desafios que merecem ser aqui registados. São casos todos diferentes, mas 

que apresentaram dificuldades que à partida não seria possível de resolver sem recorrer a algum tipo 

de solução mais ou menos exótica. Nesta secção são descritos alguns desses casos que evidenciam 

a diversidade de situações e soluções a que é necessário recorrer para se cumprir o objetivo de cada 

trabalho. 

2.3.1 Antenas ‘molhadas’  

Uma empresa de telecomunicações dispunha de um serviço triple play (telefone, internet e televisão) 

sem recurso a cabo ou fibra, portanto wireless na banda Ka (27-40 GHz). Na morada do cliente era 

instalada uma antena que estaria em linha de vista com outra de base que servia de distribuidor de 

serviço pelos clientes. A instalação da antena era normalmente no topo do edifício do cliente, 

localização mais favorável à desobstrução do raio direto. No entanto, as antenas estavam sujeitas às 

intempéries e quando chovia, apesar de estarem contabilizadas em projeto as atenuações 

provocadas pela presença de chuva por compensação da potência, verificavam-se quebras anormais 

da ligação da comunicação. Os modelos não previam atenuações tão graves como as ocorridas. Foi 

entretanto percebido que se formava uma película de água sobre a superfície da redoma de proteção 

da antena como se mostra na Figura 2.7. Foi proposto ao Grupo de Antenas e Propagação do IT 

efetuar testes de forma a quantificar a atenuação extra introduzida pela película de água sobre a 

superfície da antena. 

 
Figura 2.7 – Condições de receção de sinal a) sem chuva, b) com contabilização da chuva e c) com chuva e 
película de água formada sobre a antena. Radiação marcada pelas setas a vermelho, a espessura das setas 

indica a intensidade do sinal. Elementos da antena: corneta + refletores indicados a preto. A verde está 
representada a redoma de proteção da antena. Película de água e chuva a azul. 
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Havia à partida uma dificuldade, como criar em laboratório uma película de água sobre a superfície 

da redoma? A redoma tem uma forma não planar, o que impede que se possa reter uma película de 

água com espessura mensurável na sua superfície. Uma primeira abordagem foi separar o efeito da 

água da antena em si, pelo que se concebeu um reservatório planar produzido em acrílico para reter 

películas de água com diferentes espessuras. Para determinar a espessura da água usaram-se as 

dimensões horizontais do reservatório (40x40 cm
2
) e com uma pipeta graduada acrescentavam-se 

pequenos volumes de água destilada que em teoria se espalhariam e cobririam toda a área do fundo 

do reservatório. A Figura 2.8.a) mostra um esquema da montagem utilizada. No entanto, a tensão 

superficial da água que era integralmente superior à de contacto com o acrílico não permitia colocar 

volumes suficientemente pequenos de água pois tendia a aglutinar em bolhas de água. Só com um 

volume suficientemente grande de água para cobrir o fundo do reservatório é que a tensão superficial 

da água era vencida, isto sucedia quando restava apenas um plano de superfície de água livre. Logo 

após a distribuição de água por todo o fundo do reservatório ainda foi possível subtrair alguma água 

ao recipiente para tornar a película o mais fina possível, no entanto havia um limite para o qual a 

tensão superficial da água vencia e a água voltava a aglutinar em bolhas. 

Para vencer este limite foi alterada a montagem inicial. Foi sobreposta uma folha de acetato, formato 

A4, à quantidade de água desejada (Figura 2.8.b)). Assim, com a água aprisionada entre 2 

superfícies sólidas já não poderia escapar nem ser aglutinada, conseguindo-se assim uma película de 

água mais estável e uniforme e muito mais fina do que na montagem anterior. Foram usados para 

teste volumes de água iguais ou superiores a 2 ml, o que implicou que a espessura da película 

poderia descer até aos 0.032 mm. Nestas montagens foram efetuadas medidas com 2 cornetas 

padrão para a banda Ka, uma em transmissão (Tx) e outra em receção (Rx). Na segunda montagem 

foram efetuadas medidas também com a antena de teste em transmissão (Figura 2.8.b) com refletor 

opcional). A montagem real mostra-se na Figura 2.9. 

 
Figura 2.8 – Esquema de montagem para avaliação da atenuação introduzida por uma película de água; a) 
montagem 1 com água a cobrir o fundo do reservatório e b) montagem 2 com filme de acetato a aprisionar a 

água sendo que o refletor é opcional [10]. 
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Figura 2.9 – Montagem efetuada para a avaliação da atenuação introduzida por uma película de água: a) 

reservatório e corneta de Rx; b) vista de topo do reservatório com filme de acetato; c) montagem com corneta Tx. 

Ainda foi efetuado um teste em laboratório para simular uma situação real. Foram utilizados 

dispositivos que não são nada habituais nos laboratórios de antenas. Foi provocada chuva artificial 

sobre a antena com um circuito de água potenciado por uma bomba de elevação. Essa bomba 

permitia um controlo de caudal pelo que se pôde verificar até que valores poderiam chegar as 

atenuações provocadas pela água da chuva que se desloca laminarmente sobre a superfície. A 

Figura 2.10 mostra a montagem efetuada para estes testes. 

 
Figura 2.10 – Montagem de simulação de chuva na antena: a) antena Tx montada com sistema de chuva; b) 

corneta Rx e analisador vetorial [11]. 

Os resultados mais interessantes foram os obtidos com a segunda montagem (Figura 2.8.b)), água 

aprisionada entre a superfície do reservatório e a folha de acetato, porque foi aí que foram 

conseguidas de forma controlada as películas mais finas de água. Apresentam-se resultados das 

atenuações conseguidas para 4 espessuras diferentes na montagem da referida sem refletor (Figura 

2.11). Ainda são mostrados resultados das atenuações para 4 espessuras de película de água com 

os refletores da antena incluídos na Figura 2.12. As medidas foram efetuadas por transmissão e 
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análise dos valores de s21 (ou s12) da matriz de dispersão entre as 2 antenas para entre 26 e 32 GHz. 

O sistema foi calibrado nos portos das antenas e os resultados foram subtraídos aos valores de s21 

obtidos com a montagem de referência, isto é sem a presença de água, logo as perdas registadas 

são devidas exclusivamente à película de água. 

 
Figura 2.11- Atenuações medidas (em dB) ao sinal transmitido entre 2 cornetas pela interposição de diferentes 

espessuras de água. Análise em frequência (Hz) [10]. 

Verificou-se que a atenuação suplementar do sinal na transmissão pode atingir os 12 dB unicamente 

devido à presença da película de água. A Figura 2.13 mostra imagens da simulação de uma situação 

real da antena em teste exposta à chuva e revela o mesmo tipo de resultados obtidos na montagem 

anterior. 

 
Figura 2.12 – Atenuações medidas ao sinal transmitido entre a antena em teste e 1 cornetas pela interposição de 

diferentes espessuras de água [10]. 
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Figura 2.13 – Simulação em laboratório, para o estudo da atenuação extra provocada pela película de água que 
cobre a antena quando chove; a) início da formação de película de água; b) medida e deslocamento laminar de 

água sobre a antena em condições de chuva extrema [11]. 

2.3.2 Agregado de antenas “XETS”  

Foram desenvolvidos alguns protótipos de antenas “XETS” (Crossed Exponentially Tapered Slot) no 

IT. Estas antenas têm a particularidade de possuírem uma banda de funcionamento ultra larga e 

ainda terem uma polarização linear bem definida. Uma outra propriedade deste tipo de antenas é que 

radia em todas as direções com um diagrama de radiação quase toroidal (como um dipolo). 

Quando se projeta uma antena, a sua alimentação deve estar ajustada à impedância da linha que a 

alimenta, tal como já foi referido. A antena foi dimensionada para respeitar a impedância de 50 Ohm, 

mas apesar da simetria da estrutura da antena, que pressupõe uma estrutura muito equilibrada do 

campo eletromagnético, a linha que a alimenta é coaxial, que não apresenta uma simetria compatível 

com a da própria antena, simetria axial e planar respetivamente (Figura 2.14). Esta diferença abrupta 

de uma estrutura equilibrada para uma desequilibrada excita modos que não são desejados na linha 

de transmissão: nestes casos o mais frequente é aparecerem correntes na superfície exterior do cabo 

coaxial, ao invés de seguir totalmente dentro da estrutura coaxial. Esse facto tem como consequência 

que o próprio cabo da antena funcione como antena, o que não é desejável. Existem algumas 

técnicas para minimizar este efeito, por exemplo em antenas de banda estreita pode-se provocar um 

curto-circuito no cabo a 1/4 de comprimento de onda de forma a filtrar esse modo ou então cobrir a 

superfície do cabo com material com perdas de forma a atenuar e aniquilar as correntes no seu 

exterior. Como se trata de uma antena de banda ultra larga o segundo exemplo seria o mais fácil de 

utilizar quando se pretendia eliminar essas correntes. 

 
Figura 2.14 Antena “XETS”, vista frontal e alimentação. 
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No entanto a partir de uma destas antenas XETS foi dimensionada outra antena CXETS (Crossed 

Exponentially Tapered Slot with Cavity Back) (Figura 2.15.a) com as mesmas características, mas 

que não radiasse para trás, isto é, para o lado da alimentação. Esse objetivo foi conseguido no IT 

com recurso a uma cavidade no lado da alimentação, mas é aqui que o problema das correntes 

exteriores ao cabo coaxial se torna mais crítico. A cavidade induz ainda mais correntes no cabo e 

surge uma anomalia na adaptação a meio da banda de funcionamento (Figura 2.15.b). A banda de 

funcionamento da antena seria de 2.4 a 4.8 GHz [12]. As medidas mostram que em torno de 3.5 GHz 

os valores de s11 estão claramente acima de -10 dB. 

 
Figura 2.15 – Antena “CXETS”: a) vista frontal; b) medida de impedância (s11). 

Para recuperar o desempenho de projeto da antena foi necessário pesquisar formas de eliminar o 

efeito indesejado, mas não era tarefa fácil de se fazer em simulação, pelo que teve que passar por 

um processo de tentativa e erro, alternando entre a bancada de medidas e as simulações. Foram 

tentadas diversas técnicas com materiais absorventes e geometrias ao redor do cabo coaxial no 

interior da cavidade para fazer cumprir o objetivo. Não foi fácil, nem se chegou a resultados muito 

satisfatórios por essa via. A solução passou por modificar a forma de alimentar a antena, que fosse 

menos desequilibrada que o cabo coaxial. A Figura 2.16 mostra a solução final e os resultados. Com 

esta nova alimentação, conseguiu-se reduzir os valores de s11 na zona dos 3.5 GHz já para próximo 
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dos valores ideais (inferiores a -10 dB). Ainda se conseguiu aumentar a largura de banda nas 

frequências mais altas.  

 
Figura 2.16 – Antena “CXETS”: a) nova alimentação em construção; b) aspeto final da antena, vista posterior ; c) 

medidas de impedância, comparação da medida de s11 original (vermelho) com a nova (azul). 

Em ambientes com obstáculos à propagação de sinais, onde nem sempre existe linha de vista entre 

as antenas, tais como zonas urbanas ou em interiores, a cada ponto do espaço poderão chegar 

ondas de diversas direções provenientes de uma mesma antena. Estas ondas têm percursos 

diferentes e, por isso mesmo, podem apresentar diferenças em fase que podem interferir 

destrutivamente. Em sistemas de comunicação com uma única antena a emitir e outra a receber 

(SISO: single input and single output) pode acontecer que pelo menos momentaneamente se possa 

perder a ligação entre as duas antenas. Se se optar por várias antenas a emitir e a receber (MIMO: 

multiple input and multiple output) é muito menos provável que aconteçam simultaneamente 

interferências destrutivas em todas as combinações de par de antenas de transmissão e receção
1
. A 

diversidade espacial surge neste contexto, o de permitir a melhor condição de transmissão entre 

emissor e recetor recorrendo à disponibilização de mais do que uma antena para o mesmo serviço. 

Por analogia também se pode falar de diversidade em termos de polarização: duas ou mais antenas 

com polarizações diversas poderão garantir melhor ligação do que apenas uma.   

A partir da antena CXETS, foi dimensionado um agregado de 2x2 antenas CXETS. Esta antena tem 

por fim usar a diversidade espacial e de polarização para garantir sempre uma boa ligação com outra 

antena do mesmo serviço. O agregado de antenas é constituído por 4 elementos (2x2) e apresenta 

                                                      
1
 Também existem sistemas SIMO ou MISO, single input and multiple output ou multiple input and multiple 

output. 
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os elementos com a polarização concordante na diagonal, assim sendo, elementos adjacentes têm 

polarizações cruzadas (Figura 2.17). Para além de um grau de morosidade acrescido por se tratar de 

uma antena com vários portos que necessitam todos de caracterização, a obtenção do diagrama de 

radiação trouxe uma dificuldade acrescida que não estava nos planos de medidas. Devido à 

proximidade dos elementos do agregado, a polarização de cada elemento alterou a sua orientação 

em relação à existente na CXETS isolada. O ângulo do desvio de polarização também dependia da 

frequência. Só depois de isolar e compreender este efeito é que se foi possível efetuar medidas de 

diagramas de radiação corretas. 

 
Figura 2.17 – Agregado de “CXETS”: a) vista frontal com orientação da polarização prevista em cada elemento; 

b) vista do lado da alimentação. 

Ainda devido ao posicionamento normal da antena em câmara anecóica, ao medir o diagrama de 

radiação completo, rotação em azimute (eixo vertical), há sempre uma zona de sombra e difração 

num determinado ângulo que é provocada pela interrupção do raio direto da antena para a sonda 

pela presença da torre de posicionamento da própria antena, ver Figura 2.18. Quando é imperativo 

caracterizar o diagrama de radiação na parte perturbada da antena (zona de sombra), é hábito rodar 

90 ou 180º a antena em teste em azimute face ao próprio posicionador. Mas em alguns casos, parte 

da radiação nesta posição é refletida e provoca alguma interferência com o raio direto (Figura 2.19), 

pelo que se experimentou uma nova estrutura de montagem e posicionamento da antena permitindo 

medir o diagrama de radiação de uma só vez sem sombra ou reflexões indesejadas. A torre de 

posicionamento passou a estar fixa e o eixo de rotação da antena em teste passou a ser o horizontal 

(Figura 2.20). Os resultados foram bastante satisfatórios e com este novo procedimento passou-se a 

poupar em tempo de medida e de preparação da mesma. O processamento de dados ficou mais 

simples, pois passaram a ficar todos registados no mesmo ficheiro (correspondente a uma única 

medida de 360º).  
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Figura 2.18 – a) Esquema de medida de Diagrama de Radiação de antena (a verde) eixo da antena alinhado 

com a torre (azul), rotação em azimute (vista de cima). Evidencia a zona de sombra na imagem inferior. A 
vermelho mostram-se os percursos de raios detetados pela sonda (a verde à direita). A espessura das setas está 

relacionada com a intensidade. B) Vista de lado do posicionador da antena em teste. 

 
Figura 2.19 – Esquema de medida de Diagrama de Radiação de antena montada numa posição não 

convencional (vista de cima). A rotação é em azimute. Possibilita medida de radiação posterior da antena mas 
revela problemas de difração na zona de sombra e reflexão. 
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Figura 2.20 – Esquema de medida de Diagrama de Radiação (vista de cima). Torre fixa, rotação num eixo 

horizontal perpendicular ao alinhamento das antenas. Não são revelados problemas de reflexão ou difração. 

Neste tipo de montagem os suportes não podem perturbar o caminho da radiação pelo que devem 

ser os mais transparentes possíveis. O poliestireno expandido mais denso (normalmente azul) tem 

uma permitividade relativa de cerca de 1.06 nas frequências de 1 a 12 GHz; o poliestireno menos 

denso (esferovite branca) tem uma permitividade ainda inferior. Estas estruturas são ótimas para 

estarem na proximidade ou mesmo em contacto com as antenas caso seja necessário, não se 

verificando, em medida, alterações às condições de propagação. Mesmo assim, quando é necessário 

utilizar estes materiais no trajeto da radiação ou junto às zonas radiantes das antenas procura-se 

utilizar o material menos denso. 

Há dois pontos críticos a ter sempre em conta nesta nova montagem: o posicionamento não é tão 

robusto como a montagem convencional, pelo que é necessário ter imenso cuidado com os 

alinhamentos. A outra questão é que a antena tem de ser afastada da torre o mais possível e todas 

as partes suscetíveis de provocar reflexões (superfícies metálicas, por exemplo da torre e suporte) 

têm de ser bem protegidas com material absorvente de radiação.   

A Figura 2.21.a), exemplifica a montagem respeitante ao esquema apresentado na Figura 2.18 para o 

agregado de XETS. A Figura 2.21.b) exemplifica o esquema de medida referido na Figura 2.20. É de 

referir que esta mesma montagem pode ser usada também com rotação em torno do eixo vertical 

(não indicado na figura), correspondendo ao caso da Figura 2.19. 
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Figura 2.21 – Montagem para medida de diagrama de radiação do agregado em câmara anecóica; a) eixo da 
antena alinhado com a torre, rotação em azimute; b) orientação da antena alternativa com rotação num eixo 

horizontal. 

 

2.3.3 Misturador na lente  

Uma área de investigação intensa no Laboratório do IT são as antenas baseadas em lentes 

dielétricas, para aplicações desde redes de dados multi-Gigabit sem fios até aplicações espaciais (em 

alguns casos enquadrada em projeto da ESA (European Space Agency). Funcionam em ondas 

milimétricas, na zona dos 40 e 60 GHz com comprimentos de onda da ordem dos 5 a 7.5 mm. 

As lentes funcionam por refração pelo que os materiais que os constituem têm de ter índice de 

refração tipicamente maior que 1.2. Por outro lado, permitividades maiores incorrem em refrações 

maiores o que facilita o dimensionamento das superfícies, não obrigando a derivadas demasiado 

grandes que podem ser responsáveis por reflexões internas. 

Um outro aspeto que requer algum cuidado é o contraste de permitividade nas superfícies da lente. 

Quando há superfícies de transição no percurso das ondas eletromagnéticas com permitividades 

muito diferentes, a transmissão de energia não é total de um meio para o outro e quanto maior a 

diferença de permitividades maior será a amplitude dos sinais refletidos. Uma forma de contrariar 

essas perdas será constituir as lentes com duas ou mais camadas de materiais (Figura 2.22) de 

forma a diminuir o contraste de permitividades nas interfaces e potenciar maior transferência de 

energia. 

Na maioria destas antenas analisadas no laboratório, a fonte primária utilizada tem por base o guia de 

ondas. Dependendo da geometria, o foco das lentes poderá estar localizado no seu interior. Isso faz 

com que seja necessário inserir a abertura do guia de ondas no interior da lente ou justapor contra a 

sua superfície ou ainda afastado da própria lente como já mostrado na Figura 2.5, onde há uma 

pequena corneta que ilumina a superfície de interesse da lente. 
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Figura 2.22 – Exemplos de lentes com 1 e 2 camadas. 

Para outros tipos de fontes primárias os conceitos são precisamente os mesmos, as divergências 

surgem essencialmente na forma como a alimentação da fonte é efetuada. Houve um caso particular 

em que foi necessário alimentar a lente por um circuito impresso baseado na antena XETS já descrita 

na secção 2.3.2. A alimentação por guia de ondas não é fisicamente compatível com este circuito; por 

outro lado, a alimentação por cabo coaxial para a antena impressa a esta frequência não é fácil de 

implementar: as dimensões do elemento radiante são muito pequenas (dimensão maior inferior a 2 

mm), sendo a dimensão de um cabo coaxial que alimenta este circuito desproporcional. Faria agravar 

os efeitos indesejáveis já verificados na XETS a baixa frequência: o cabo iria radiar. 

Foi proposta como solução para este caso uma alternativa ao método usado para medidas de lentes 

alimentadas por guia de onda. Primeiro descreve-se o procedimento habitual para as medidas de 

diagramas de radiação em ondas milimétricas, para depois se passar à descrição do funcionamento 

da solução encontrada. 

Em frequências muito elevadas, com comprimentos de onda milimétricos, as atenuações de sinal nas 

linhas de transmissão são muito elevadas. Pelo que cabos com comprimentos da ordem de alguns 

metros (muitas centenas de comprimentos de onda) implicam perdas consideráveis na gama 

dinâmica de medida. O que habitualmente se faz é converter para baixa frequência o sinal em 

análise. Esta conversão deve ser feita o mais próximo possível da antena em receção, já que a 

transmissão obrigatoriamente deve ser efetuada na frequência de trabalho. O misturador faz esta 

conversão. Este dispositivo recebe o sinal proveniente da antena usada em receção (f1) e combina-o 

com um outro sinal gerado localmente com uma frequência próxima, f2 (ver Figura 2.23). Por 

interferência no misturador (dispositivo com uma característica aproximadamente quadrática) 

resultam pelo menos dois outros sinais, um com a soma das frequências, f1 + f2, e outro com a 

diferença, |f1 – f2|. Ainda se verificam sinais com frequências múltiplas destas, mas tipicamente com 

menor amplitude. A soma das frequências não é interessante porque o resultado será uma frequência 
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ainda mais elevada, mas a diferença entre as frequências pode ser tão baixa quanto se pretenda 

(~1GHz é suficiente). A diferença entre as duas frequências, frequência intermédia (IF), já pode ser 

enviada por cabo coaxial até o equipamento de análise sem perdas significativas. A amplitude do 

sinal de IF é proporcional às amplitudes dos sinais que lhe deram origem, operando numa gama 

dinâmica muito grande o que confere uma sensibilidade elevada a este tipo de dispositivos. Como a 

amplitude do sinal f2 é fixa, a amplitude do sinal de IF só depende da amplitude do sinal proveniente 

da antena de teste, podendo assim caracterizar o sinal f1 diretamente a partir do IF. Por comodidade 

de linguagem, generaliza-se aqui a designação de f1 e f2 para o valor da frequência e para a 

identificação do próprio sinal. 

Para frequências da ordem de 40 e 60 GHz, no laboratório do IT geram-se os sinais f1 e f2 com 

osciladores de díodo de Gunn, com potência da ordem de 0.1W. Por construção, assentam numa 

estrutura em guia de ondas. É efetuada a montagem descrita na Figura 2.23 com o oscilador f1 ligado 

à antena em transmissão e um segundo ligado ao misturador (em receção). Nesta montagem optou-

se por não utilizar uma amostra do sinal emitido como referência na receção, pelo que perde-se a 

informação de fase e ainda alguma precisão na medida de amplitude devido à flutuação 

independente dos dois geradores. A temperatura dos osciladores é estabilizada, pelo que pelo menos 

do ponto de vista da amplitude as flutuações são inferiores a 0.5 dB. Não se faz a aquisição de fase 

com esta montagem. 

 
Figura 2.23 – Esquema de montagem habitual com misturador. 

Feita esta descrição genérica, passa-se então ao problema da medida do diagrama de radiação da 

lente, cuja fonte primária (antena de excitação) é por construção uma antena impressa o que 

inviabiliza o uso dos portos em guias de onda dos dispositivos de ondas milimétricas existentes no 

Laboratório. A solução encontrada foi transferir o misturador para a própria fonte primária que está 

integrada na lente. A antena em teste passou a ser usada em receção e o circuito impresso foi 

modificado de forma a permitir fazer localmente a conversão para baixa frequência. O oscilador do 

sinal f1 alimentou a sonda, e o oscilador local (f2) foi colocado na zona posterior da lente em teste de 

forma a permitir que a abertura do guia de ondas do oscilador local iluminasse o circuito (ver Figura 

2.24.a)). A fonte primária é uma antena do tipo XETS que, como foi já referido, radia para os 2 lados 

do circuito pelo que torna possível esta montagem. 
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Foi montado um díodo zero bias schottky
2
 nas extremidades próximas dos dois ramos principais do 

XETS (ao centro). Este díodo desempenha o papel de misturador, gerando assim o sinal de IF. Uma 

outra alternativa seria a de utilizar o díodo convencional como um simples retificador do sinal, 

produzindo uma tensão DC com a informação de amplitude. No entanto a montagem misturadora 

apresenta uma sensibilidade e uma linearidade muito superior, resultando numa gama dinâmica 

elevada. 

No circuito de IF foram adicionados filtros de ¼ de comprimento de onda para as frequências mais 

altas para impedir que o sinal de RF (alta frequência) radiasse ao circular nestas linhas (ver Figura 

2.24.b)). Foi usado um cabo coaxial para transportar o sinal de IF até um analisador espetral para 

fazer a aquisição da amplitude correspondente ao diagrama de radiação. Verificou-se que, pelo facto 

de a linha de IF impressa ser balanceada e o cabo coaxial não o ser, havia correntes no exterior do 

cabo que foram aniquiladas envolvendo sobre o cabo material absorvente. 

 
Figura 2.24 – Montagem de lente com misturador a); pormenor do circuito de IF e díodo schottky b). 

Este novo método de medida foi testado com sucesso numa primeira antena. O passo seguinte foi 

avançar para outra antena semelhante, mas com múltiplos pontos focais na sua base. Essa antena 

foi desenhada para que a cada ponto de alimentação na base da lente correspondesse uma direção 

de radiação específica, de forma que um agregado de fontes primárias pudesse cobrir diversas zonas 

do espaço, tantas quanto as fontes, tal como acontece num sensor CCD (Charge Coupled Device) de 

uma câmara fotográfica que permite a cada sensor individual ficar com a informação de determinada 

zona do espaço e todos em conjunto formarem uma imagem completa. A nova lente foi projetada 

para um agregado linear com 6 sensores como se pode observar na Figura 2.25. O Princípio de 

funcionamento e montagem era semelhante ao anterior de apenas um sensor. O sensor (ou fonte 

primária) foi replicado para 6 unidades e fizeram emergir 6 cabos do circuito de IF da antena.  

                                                      
2
 Agilent Technologies, HSCH-9161, GaAs Detector Diode 
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Figura 2.25 – Lente com agregado linear de 6 XETS, vista frontal e posterior dos circuitos impressos do 

agregado; integração da fonte primária na lente. 

Foi notório que havia efeitos de correntes exteriores nos cabos durante as medidas e a montagem 

não permitia a colocação de material absorvente em torno dos cabos por não haver espaço suficiente 

e também devido à fragilidade dos circuitos. As correntes exteriores do sinal de IF propagavam-se ao 

longo dos cabos e entre eles, era preciso eliminar essa perturbação. Tal só foi conseguido com um 

curto-circuito entre os condutores dos cabos exteriores por um fio metálico à distância de ¼ de 

comprimento de onda do sinal de IF funcionando como um filtro. Este é de facto o princípio de 

funcionamento de um Balun básico. Só foi possível medir um sensor de cada vez pelo que os outros 

sensores eram terminados por cargas adaptadas para evitar reflexões na extremidade dos cabos, 

agindo como se tivessem todos ligados simultaneamente. 

2.3.4 Antena implantável  

Uma outra antena representou um desafio em várias frentes. Foi uma antena que estava em fase de 

investigação com o objetivo de ser implantada no cérebro humano. Trata-se de uma antena compacta 

dado que a sua presença junto ao cérebro teria de ser o menos invasiva possível, não obstante a 

frequência de funcionamento que seria em torno dos  402-405 MHz (banda MICS – Medical Implant 

Communicatons Service). Tem de ser uma frequência baixa para que consiga atravessar os tecidos 

orgânicos e comunicar com o exterior. Frequências mais elevadas seriam desejadas dado que 

permitiriam antenas de menores dimensões, mas não seriam eficientes. O desafio de compactar a 

antena pertenceu a um parceiro externo do projeto, na Universidade Técnica de Atenas. A 

prototipagem e testes da antena foram feitos no Laboratório do Instituto de Telecomunicações. 
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A antena teria de ser testada mergulhada num fluido com características eletromagnéticas 

semelhantes ao meio do implante: o cérebro. Foi indicado um modelo simplificado desses fluidos para 

simular as características eletromagnéticas do cérebro constituído por 56.18% de açúcar, 2.33% de 

sal (NaCl), e 41.49% de água destilada. O primeiro desafio foi produzir essa solução e medir a sua 

permitividade. Foi desenhado e construído um dispositivo adequado à medição de permitividades de 

fluidos no IT. O dispositivo pode ser descrito como uma linha de transmissão que integra uma 

cavidade a ser preenchida com o fluido a estudar. A linha de transmissão é um cabo coaxial em que 

numa zona o condutor exterior é alargado para formar uma cavidade paralelepipédica metálica. 

Nessa mesma zona é também removido o dielétrico mantendo-se apenas a continuidade do condutor 

central (ver Figura 2.26). Conceptualmente o dispositivo é visto como uma transição entre dois cabos 

coaxiais, um deles preenchido com o fluido a testar. A partir de medidas de reflexão e transmissão é 

possível inferir a permitividade complexa do fluido em função da frequência.  

 
Figura 2.26 – Dispositivo para medição de permitividades de fluidos. 

Foram efetuados primeiramente testes com água destilada, pois trata-se de um dielétrico bem 

conhecido. A Figura 2.27 mostra os resultados dessa medida usando o dispositivo para medição de 

permitividade de fluidos. Foram realizados as medidas equivalentes para obter os valores de 

permitividade da solução de açúcar e sal. 

 
Figura 2.27 – Medidas de permitividade de água destilada usando o dispositivo da Figura 2.26: (a) |s11|; (b) fase 

de s11; (c) |s21|; (b) fase de s21 [13]. 

O fabrico da antena representou outro desafio. A antena proposta apresentava uma geometria 

cilíndrica e era composta de 3 camadas de dielétrico com circuitos impressos, ver Figura 2.28. A 

antena proposta apresentava 2 versões com diâmetro de 10 e 12 mm. 
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Figura 2.28 – Esquema de uma das antenas propostas para este trabalho. (a) plano terra; (b) patch inferior; (c) 

patch superior; (d) vista de lado [13]. 

O vazador mecânico é uma ferramenta para abrir janelas circulares em chapas de materiais macios 

por impacto de um martelo, pelo que parecia ser a ferramenta ideal para a cortar as rodelas de 

substrato necessárias. Utilizaram-se então vazadores com os diâmetros das antenas (10 e 12 mm). 

Primeiramente foi testado o processo de fabrico na antena com 10 mm de diâmetro; o corte do 

substrato desta forma não resultou, uma vez que as propriedades mecânicas do material não 

permitiam um corte perfeito. Foi necessário alterar o vazador, afiando com precisão a aresta de corte 

e passando a usá-lo em rotação montada num engenho de furar vertical (ver Figura 2.29). Assim 

conseguiu garantir-se integridade às superfícies e melhor controlo dimensional. 

 
Figura 2.29 – Vazador modificado para corte de substratos. 

A outra fase do fabrico da antena corresponde à produção dos circuitos impressos nos substratos e 

levá-los a corte. Uma tarefa delicada, dadas as pequenas dimensões dos circuitos, foi garantir que o 

corte circular era centrado no circuito. Para permitir o alinhamento das três camadas da antena, 

pensou-se numa primeira fase em não cortar por completo; dever-se-ia deixar uma margem mínima 

de espessura sem cortar para poder sobrepor as camadas na peça de alinhamento e montagem 

(Figura 2.30). No entanto verificou-se ser muito difícil garantir essa espessura e fazer a montagem 
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sem o corte integral em simultâneo com montagem do cabo de alimentação e vias de atravessamento 

entre camadas que teriam de ser soldadas (estes últimos processos já eram complexos e delicados 

por si só). As tensões necessárias para arrancar o excesso de substrato aos circuitos após a 

construção da antena punham em causa a integridade destas ligações. 

 
Figura 2.30 – Peça de montagem e alinhamento de circuitos da antena; a) peça isolada e b) com circuito 

preparado para a montagem. 

Pesadas todas as hipóteses, optou-se finalmente por fazer logo o corte integral e abandonar a peça 

de alinhamento e montagem. Assim, a montagem foi efetuada à mão mas controlada por visualização 

em microscópio. Para unir as camadas também foi usada uma cola em spray 3M Super 77 com 

características compatíveis com as propriedades da antena. O método de deposição de cola teve de 

ser estudado para garantir uma camada fina e o mais uniforme possível, embora não fosse muito fácil 

de controlar porque originava bolhas de ar. 

O protótipo apresentou um desvio na frequência, face ao esperado, quando mergulhada na solução. 

Foi então desenhado um novo protótipo com uma dimensão ligeiramente maior, diâmetro de 12 mm, 

onde a sensibilidade a pequenos desvios de montagem era menor e todo o processo foi repetido. 

Percebeu-se que a resposta da antena era muito sensível a pequenas variações de espessura da 

cola, pelo que a sintonia da antena poderia ser possível controlando essa espessura. Foi substituída 

a cola por uma resina (Araldite) para garantir um maior controlo de quantidade. Um inconveniente 

desta cola é que faz uma união definitiva ao passo que a anterior poderia ser removida. Foi 

construído mais um protótipo e este já satisfazia os requisitos da antena. A Figura 2.31 mostra 

imagens da antena implantável. A Figura 2.32 mostra a medida de adaptação a antena inserida na 

solução de açúcar e sal. 
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Figura 2.31 – Imagens da antena implantável multi-camada: a) vista de topo; b)pormenor das camadas; c) em 

teste na solução de açúcar e sal. 

 
Figura 2.32 – Comparação de coeficientes de reflexão (s11) simulados e medidos da antena real e modelo 

simplificado [13]. 
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3 Casos concretos de fabricação de dispositivos e integração de sistemas 

Para além dos desafios na realização de testes a antenas e a outros dispositivos de radiofrequência, 

surgem desafios também no fabrico de protótipos ou de integração de sistemas relacionados com os 

equipamentos e dispositivos cuja complexidade ou especificidade merece destaque. Este capítulo 

descreve alguns exemplos concretos. 

3.1 Integração do sistema de posic ionamento na câmara anecóica  

A câmara anecóica, já descrita na secção 2.2, para ondas milimétricas teve de ser alvo de 

atualização de hardware de posicionamento. Anteriormente apenas um dos posicionadores, o de 

azimute, é que era controlado por computador, sendo que os posicionadores de polarização eram 

atuados manualmente. As torres e estruturas de posicionamento não eram robustas o suficiente para 

os graus de precisão pretendidos. Foram procuradas soluções de estruturas no mercado, sendo que 

se optou por estruturas da Bosch Rexroth
3
 para a solução. Foram adquiridos e integrados 2 

posicionadores para a polarização das antenas (antena em teste e sonda). 

A atualização da câmara passou por várias fases, uma delas foi o desenvolvimento no IT de software 

para a integração dos novos posicionadores e de equipamentos de medida no software existente da 

câmara anecóica. Este software é indispensável para o controle e aquisição das medidas. Com essa 

integração pôde-se avançar com a substituição dos componentes mecânicos de posicionamento. A 

montagem dos diversos componentes foi muito meticulosa, pois o alinhamento de todos os 

componentes deve ser o mais perfeito possível, isto porque qualquer mínimo desvio, quando se trata 

de ondas milimétricas, acarreta um erro de fase significativo. As estruturas foram todas montadas 

com uso de instrumentos de precisão, nomeadamente um nível de bolha de ar de precisão para 

garantir a verticalidade e perpendicularidade das estruturas e, para o alinhamento das 2 torres de 

posicionamento foi usado um teodolito, ver Figura 3.1, como os que são usados em topografia, por 

processos sucessivos de autocolimação. Para isso foram também adquiridos espelhos de precisão 

com a primeira superfície espelhada para eliminar aberrações e paralaxe por atravessamento de 

vidro até à superfície espelhada. 

                                                      
3
 http://www.boschrexroth.com/corporate/en/company/about_us/index.jsp, Dezembro de 2012 

http://www.boschrexroth.com/corporate/en/company/about_us/index.jsp
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Figura 3.1 – Teodolito usado no alinhamento dos posicionadores da câmara anecóica. 

O processo de autocolimação permite garantir que um espelho plano fique perfeitamente 

perpendicular ao eixo da lente do teodolito. Isto é possível quando se consegue fazer coincidir uma 

marca ‘+’ existente no sistema ótico do teodolito com a sua própria reflexão nesse espelho. Primeiro 

foi determinada a posição no plano horizontal do eixo de azimute. Fixando o eixo da lente do teodolito 

na direção do eixo de azimute faz-se aproximar sucessivamente o espelho montado na torre de 

azimute com esse eixo; a torre tem a possibilidade de se deslocar radialmente em relação ao eixo 

azimutal (ver Figura 3.2). Por rotação do posicionador de azimute consegue-se aproximar o espelho 

ao eixo de azimute e no final intercetar o eixo de polarização com o de azimute. 

 
Figura 3.2 – Torre do posicionador da antena em teste: a vermelho eixo e rotação de azimute; a amarelo eixo e 

rotação de polarização; a verde deslocamento radial da torre. 

 Com o outro espelho montado no posicionador de polarização da torre da sonda, seria feita uma 

nova autocolimação numa segunda reflexão (ver Figura 3.3), primeiro no espelho da torre do 

posicionador da antena em teste (cujo alinhamento já estaria efetuado) e a segunda na torre da 

sonda. A autocolimação verificada durante a rotação do posicionador de polarização da torre da 

sonda confirma o bom alinhamento. 



36 
 

 
Figura 3.3 – Autocolimação por 2 reflexões. 

Durante estas operações houve muitos acertos de posição nas três dimensões lineares, nivelamentos 

e reorientações em cada torre até estar tudo convenientemente alinhado. Não estão aqui referidos 

todos os passos de alinhamento, como é óbvio, mas o essencial do método foi referido. No total, as 

operações de alinhamento duraram cerca de 20 dias úteis. 

3.2 Adaptação de antenas às estruturas de suporte e posic ionamento  

Algumas antenas não apresentam estruturas que possam ser adaptadas às estruturas suporte 

existentes no laboratório. Muitas vezes é necessário fabricar ou adaptar suportes ad-hoc. São disso 

exemplo dois casos atípicos de estruturas, uma antena com formato dodecaédrico pentagonal e um 

refletarray iluminado por uma corneta. 

A estrutura dodecaédrica pentagonal (Figura 3.4) que em vez de faces apresentava troços de 

pirâmide pentagonal com vértice virtual no centro da estrutura, era muito frágil e difícil de fixar no 

posicionador da câmara anecóica. A antena era composta por um agregado de antenas, cada uma 

posicionada no interior da pirâmide. Estes elementos radiavam com polarização circular na direção do 

eixo. A estrutura das pirâmides em forma de corneta permitia aumentar a diretividade de cada 

elemento e, simultaneamente, diminuir o acoplamento entre elementos adjacentes. Foi necessário 

conceber uma estrutura de suporte com base na projeção parcial da estrutura num plano em 

poliestireno expandido. Resultou uma estrutura com um pentágono ao centro com raios que 

divergiam dos vértices do polígono base com centro no mesmo. A Figura 3.4 mostra a antena e a 

estrutura de suporte. Um único suporte, devido à simetria da antena, permitiu fazer as medidas de 

todos os elementos da antena. 
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Figura 3.4 – Antena dodecaédrica pentagonal; posicionamento para medida de diagramas de radiação de dois 

elementos: central e lateral. 

Um outro trabalho de medidas que também representou um desafio em termos de estrutura de 

suporte, foi um reflectarray que é alimentado numa posição quase frontal por uma corneta. Um 

reflectarray é uma placa dielétrica planar com uma camada de metalizada numa das faces de acordo 

com um certo padrão que lhe confere características seletivas na frequência. Este refletarray é 

constituído por um substrato de dielétrico com plano de terra, sendo que a outra superfície, a exposta 

diretamente à radiação, é estruturada por elementos metálicos quase periódicos que introduzem uma 

desfasagem controlada em cada ponto da superfície de modo a aumentar a diretividade da antena. A 

Figura 3.5 mostra em esquema o funcionamento do reflectarray em termos de direção de propagação 

da radiação. 

 
Figura 3.5 – Reflexão num reflectarray: a curva contínua a azul mostra a trajetória esperada por reflexão no 

reflectarray; tracejado vermelho mostra a reflexão por plano metálico simples. 
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Na Figura 3.6 mostra-se a estrutura de suporte construída para fazer esta medida. A estrutura que 

suporta a corneta não poderia interferir com a radiação, devendo ser completamente transparente. 

Poliestireno expandido (a azul na foto) foi o material considerado mais adequado para esse fim. 

 
Figura 3.6 – Montagem para medida de diagrama de radiação do reflectarray. 

3.3 Fabr ico de uma lente die létr ica  por CNC 

As lentes dielétricas são usadas como antenas em ondas milimétricas para permitir formatar os seus 

feixes de saída, para satisfazer uma dada máscara de radiação pré-definida. No presente caso a 

lente tem duas superfícies de refração (a da base da lente e a de cima), ambas com uma forma não 

canónica para satisfazer os requisitos do projeto. 

Até recentemente o IT contou com o apoio de um técnico especializado para a fabricação de 

protótipos em geral e lentes em particular. Com a saída desse técnico e sem ninguém que 

substituísse as suas capacidades, o grupo de antenas teve de se adaptar às novas circunstâncias e, 

em particular, o autor desta dissertação teve de assumir a responsabilidade de produzir algumas 

peças necessárias ao fabrico dos protótipos, assim como todos os elementos de suporte e 

posicionamento de antenas. Foram para isso muito úteis os conhecimentos adquiridos enquanto fazia 

o acompanhamento do anterior técnico na construção dos protótipos. 

No entanto trabalhos como a construção de lentes onde o grau de complexidade e precisão é muito 

elevado deixaram de ser possíveis, impossibilitando a evolução nessa área da investigação na sua 

componente prática. Por sentir essa necessidade no grupo e por decisão do autor, aproveitou uma 

das disciplinas de opção disponíveis no 2º ciclo do MEFT para adquirir conhecimentos específicos na 

área da maquinagem. O curso de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica do IST disponibiliza a 

disciplina de Máquinas-Ferramenta na qual se aprendem os conceitos necessários ao processamento 

de matéria-prima por maquinagem em tornos, fresadoras, prensas, etc…Foram adquiridos 

conhecimentos teóricos e práticos. O IT dispõe de um torno mecânico convencional e de uma 

fresadora de tecnologia mista: convencional e de controlo numérico computadorizado (CNC), onde a 

produção de lentes poderia ser efetuada.  
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Numa primeira fase houve que recuperar todas as configurações perdidas da fresadora por ter estado 

parada algum tempo. Este trabalho implicou a substituição do PC que fazia a comunicação entre a 

máquina e o computador, por avaria. Foi necessário recorrer a um técnico especializado para fazer a 

reconfiguração do sistema. 

Com os conhecimentos adquiridos, nomeadamente em CNC, foi possível ao autor deste trabalho 

proceder ao fabrico de uma lente que é uma das componentes de uma antena de um trabalho de 

mestrado [14]. É uma antena orientável (ver Figura 3.7), tem movimento de rotação em torno de um 

eixo de azimute e um de elevação para dirigir o feixe de radiação em inclinações diferentes. Foi um 

desafio muito grande pois a complexidade de processamento na fresadora CNC para esta lente era 

enorme e ainda não havia experiência para além da obtida nas aulas, onde os exemplos práticos 

eram muito simples. 

 
Figura 3.7 – Esquema de projeto de lente dielétrica orientável (3 posições da lente) [14]. 

A lente a ser produzida teria que ser processada em 2 fases pois todo o ângulo sólido teria de ser 

maquinado. Foi feito o processamento gráfico 3D da lente nessas 2 fases em separado: a da 

superfície convexa e a da base. Depois de definidas no modelo gráfico (Mastercam®
4
) as formas das 

superfícies, foram processados os caminhos de desbaste e acabamento da superfície sempre com 

simulação gráfica. Passou-se à fase de teste em blocos de poliestireno expandido para verificar se o 

processamento real da matéria-prima corresponderia ao modelado. Foram feitos pequenos ajustes ao 

processo de acabamento superficial em ambas as superfícies para melhorar o seu aspeto. A Figura 

3.8 mostra as superfícies maquinadas neste teste. Foi necessário também dimensionar e fazer o 

projeto de fixação da lente na estrutura. 

                                                      
4
 Mastercam® é uma marca registada de CNC Software, Inc. Software de modelação 3D para maquinagem por 

CNC.  
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Figura 3.8 – Teste de maquinação da lente em poliestireno expandido em 2 fases. 

O material que foi usado como matéria-prima para a construção da lente foi o polietileno. Fez-se um 

cilindro com as dimensões do diâmetro máximo da lente e processou-se a superfície convexa da 

lente. Demorou mais de 12 horas a maquinar esta superfície em modo automático. Foi necessário 

projetar e construir um suporte para fixar a matéria-prima para a segunda fase após o processamento 

completo da primeira. Foi finalmente maquinada a superfície da base Figura 3.9). Todo o trabalho 

correu como o desejado e só restava integrar a lente na estrutura da antena, processo que foi 

também efetuado pelo autor. O funcionamento correcto da antena obtida foi confirmado por medidas 

em câmara anecóica. 

 
Figura 3.9 – Maquinação e teste de lente: a) maquinação da superfície convexa; b) superfície convexa pronta; c) 

maquinação da base da lente na peça de suporte; d) lente integrada na antena e montagem para medida de 
diagrama de radiação. 
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3.4 Integração de chips  em antenas 

Em algumas aplicações, por vezes, é necessário integrar pequenos compenentes eletrónicos em 

antenas ou outros dispositivos. No laboratório já houve necessidade de integrar resistências, díodos 

schottky, díodos PIN, MEMS (Microelectromechanical systems) switches, etc. Alguns destes 

componentes apresentam algumas dificuldades de integração, ou por serem muito pequenos como 

os díodos schottky utilizados neste laboratório, com dimensões inferiores ao mm, ou por 

apresentarem zonas de soldadura não convencional como os MEMS, mas de forma geral tem sido 

possível fazer essa integração nos laboratórios. O presente exemplo refere-se à integração de um 

circuito integrado de RFID (Radio-Frequency Identification) numa antena impressa. 

A tecnologia de RFID utiliza identificadores (tags) que podem ser ativos ou passivos, que são 

aplicados nos objetos que se pretende localizar ou detetar a presença. Não é objetivo descrever os 

sistemas de RFID nesta dissertação, pelo que se resume de uma forma muito simplificada os 

princípios básicos do funcionamento de RFID. Existe sempre um leitor que através de ondas de rádio 

emite, por uma antena, um sinal que interroga os tags presentes na zona de alcance do sistema. 

Estes tags respondem devolvendo, através de um sinal de radiofrequência, o código que está inscrito 

num chip que o identifica univocamente; o leitor de RFID recebe esse sinal e a leitura fica efetuada. O 

que importa aqui referir é que é o chip que contém a identificação. No laboratório do IT foram 

adquiridos tags comerciais para serem utilizados em testes de dispositivos e equipamentos de RFID 

desenvolvidos no IT, incluindo novas configurações de tags para novas aplicações.  

A primeira abordagem para a integração física destes chips nos novos tags foi muito simples. O tag 

comercial (ver Figura 3.10) tem incluída uma espira que forma a componente indutiva da impedância 

da antena necessária para compensar a parte capacitiva da impedância do chip. O conjunto espira 

com o chip foi removido do tag comercial e integrado num tag novo desenvolvido no IT, como mostra 

a Figura 3.11. Naturalmente que a nova antena foi previamente estudada incorporando no modelo de 

simulação a espira e o chip, este último caracterizado adequadamente pelo seu modelo equivalente. 

 
Figura 3.10 – Tag de RFID, Alien Technology Corporation

5
, modelo ALN 9640, Squiggle. 

                                                      
5
 http://www.alientechnology.com/index.php 
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Figura 3.11 – Primeiro transplante de chip num tag. 

Posteriormente foi desenvolvida uma antena mais complexa para ser usada em conjunto com as 

capacidades de localização por rádio impulsivo (Impulse radio) em UWB. Neste caso o projecto do 

tag requeria a utilização apenas do chip sem a espira. Extrair apenas o chip do tag original sem o 

danificar requer um procedimento mais elaborado. Primeiro houve que dissecar um tag na zona do 

chip para compreender o esquema de inserção do chip no tag, para que ao fazer o transplante se 

conseguisse obter a dimensão mais reduzida possível de material envolvente ao chip e mantê-lo 

operacional. Este procedimento está ilustrado na Figura 3.12. Primeiro fez-se um corte no substrato 

de um tag em torno do chip à largura das ilhas das pistas que alimentam o chip e verificou-se que o 

tag mantinha o desempenho (a)). 

 
Figura 3.12 – Testes preliminares para o estudo da integridade de física e de operacionalidade do chip à sua 

remoção de um tag para ser implantado em outro. 
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O passo seguinte foi remover o papel autocolante e toda a cola do substrato transparente onde o tag 

se encontrava impresso, b): um retângulo de material transparente, algo viscoso e aderente que 

cobria o chip e era responsável pela robustez da ligação do chip ao tag. Encontrou-se ainda um outro 

substrato amarelo e transparente, mais rígido, no qual o chip se encontrava cravado. Removeu-se 

esse substrato rompendo a camada aderente (observa-se em c)). Foi verificado que a ligação entre o 

tag e o chip era composta por uma pasta condutora. Nas restantes imagens observa-se o chip no seu 

substrato e verifica-se a sua pequena dimensão. Após alguns testes de robustez foi determinado o 

procedimento mais fiável para o transplante do chip e a sua integração nos novos tags. O transplante 

foi feito ao microscópio com o auxílio de um x-ato. Para se poder estabelecer um modelo equivalente 

do chip para ser usado nos simuladores, aquele foi implantado numa linha microstrip de 50 Ohm 

(Figura 3.13) e caracterizado experimentalmente com um Analisador Vectorial. Já foram 

transplantados com sucesso alguns chips em vários tipos de tags. A Figura 3.14 mostra dois desses 

casos. 

 
Figura 3.13 – Linhas microstrip (com chip e de referência) para a caracterização eletromagnética do chip de 

RFID usado em implantes em tags novos. 

 
Figura 3.14 – Exemplos de implantes de chips de RFID em duas tags desenvolvidas no IT: a) em conjunto com 

UWB e b) para utilização na proximidade do corpo humano. 
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4 Casos concretos de medida 

Neste capítulo são descritos alguns casos concretos de medidas que merecem destaque porque 

mostram a diversidade de medidas que se podem fazer no laboratório. Este capítulo está dividido em 

3 secções, numa primeira fase exemplos de diferentes tipos de medida em campo distante, em 

segundo as medidas que se aplicam na proximidade da antena e finalmente medidas para 

caracterização de materiais dielétricos.  

4.1 Medidas em campo distante  

4.1.1 Diagramas de radiação 

No campo distante o padrão de distribuição espacial de potência das antenas está bem estabilizado, 

como referido na secção 2.1. Princípios Gerais. Esta zona ocorre a distâncias superiores a 2D
2
/, 

onde D é a dimensão maior da antena. As medidas mais correntes nesta região do espaço são os 

diagramas de radiação e medidas relacionadas como a diretividade e ganho. Antecipadamente às 

medidas de diagramas de radiação são efetuadas medidas de impedância (s11) da antena para 

verificar a adaptação às frequências de projeto. Se a adaptação estiver de acordo com o previsto 

avança-se para as medidas dos diagramas de radiação. Se alguma inconformidade surgir, pode ter 

que se atuar sobre a antena, caso tenha um problema detetável no fabrico, ou rever o projeto da 

antena. É frequente surgirem desvios até 2% nas frequências de ressonância; um dos fatores que 

contribuem para esses desvios são as margens de tolerância das características elétricas dos 

materiais das antenas que muitas vezes não são devidamente consideradas na fase de projeto. 

A preparação de uma medida de diagrama de radiação é muito demorada, geralmente ocupa mais de 

70% do tempo total de destinado às medidas. Para minimizar o tempo de preparação é necessário 

um planeamento rigoroso, especialmente se a antena a medir for de banda larga. Em cada 

substituição de antena é necessário proceder a alinhamentos, proteção com material absorvente das 

superfícies refletoras expostas, importa, por isso, minimizar o número destas operações. Perante as 

medidas de impedância e as frequências nominais da antena é que se decide em que frequências se 

fazem as medidas. Se for necessário medir em várias frequências convém otimizar o uso de antenas 

na sonda e padrão. 

No laboratório existem alguns sistemas de suporte de antenas para medidas em câmara anecóica. 

Dependendo da estrutura da antena e do seu diagrama de radiação previsto poderão ser montadas 

de forma diversa como já referido na secção 2.3.2. Como exemplo, estruturas pesadas e sem 

radiação significativa para trás poderão ser utilizados suportes mais robustos e metálicos, sempre 

com o cuidado de cobrir as superfícies de suporte com material absorvente de radiação para evitar 

qualquer reflexão. Quando a radiação da antena já é significativa em todas as direções os suportes já 

não poderão ser metálicos a não ser em casos muito especiais e com a preocupação de proteger das 

reflexões. Há outros suportes em acrílico, com esses é necessário ter também algum cuidado pois 

essas estruturas para além de reflexões podem ocasionar guiamento e outros em poliestireno 

expandido (esferovite). As estruturas em poliestireno expandido têm a desvantagem de serem menos 
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robustas e mais flexíveis que as estruturas metálicas, plásticas ou de madeira, pelo que tem de haver 

precauções extra no alinhamento das antenas em medida. 

Apresentam-se aqui 3 exemplos de diagramas de radiação medidos. Habitualmente usa-se como 

sonda uma corneta piramidal padrão: trata-se de um tipo de antenas com expansão piramidal da 

secção retangular de um guia de ondas que a alimenta. Estas cornetas apresentam simetria azimutal 

do diagrama de radiação, conseguem manter uma polarização linear perfeita e têm um ganho bem 

definido em frequência, que é calibrado de fábrica. São excelentes antenas para discriminar a 

polarização e para serem usadas como referência para, por comparação, extrair ganhos das antenas 

de teste. Mostra-se na Figura 4.1 um diagrama de radiação medido no laboratório de uma destas 

antenas corneta, planos E e H a 2137 MHz da corneta FMI 08240-10. 

 
Figura 4.1- Diagrama de radiação da corneta padrão FMI 08240-10 na frequência de 2.137 GHz nos planos 

principais E e H; fotografia da corneta. 

  

O segundo exemplo de diagrama de radiação será o da antena descrita no processo de fabrico na 

secção 3.3, A montagem em câmara anecóica é mostrada na Figura 4.2. A Figura 4.3 mostra 

resultados dos testes efetuados à antena para validar quer o projeto quer o processo de fabrico. 

Podem-se verificar, para duas inclinações particulares da lente, a comparação das medidas com as 

simulações. As medidas foram efetuadas com polarização linear e convertidas para polarização 

circular de acordo com as expressões (11) da secção 2.1. Mostra-se que os resultados estão 

concordantes com as simulações, quer em termos de ganho quer da orientação do feixe. 
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Figura 4.2 – Montagem para medida da lente dielétrica orientável na câmara anecóica. 

 
Figura 4.3 – Curvas de ganho medidas da lente orientável no plano da inclinação: a) inclinação 15º curvas 

medidas e simuladas; b) inclinação 45º curvas medidas e simuladas; c) todas as inclinações medidas (0, 15, 30, 
45, e 60º) [14]. 

O último exemplo trata um caso de uma antena com polarização quase circular com banda de 

funcionamento em UWB. Mostram-se aqui os diagramas de radiação desta antena em 2 planos 

ortogonais medidos a 4 GHz; foram medidas as 2 componentes do campo em cada plano: 

polarização horizontal e vertical (Figura 4.4). Pode-se verificar que a diferença entre os valores 

medidos das componentes ortogonais na posição frontal é da ordem de 5 dB. Uma outra medida que 

ajuda a caracterizar a polarização de uma antena é efetuar uma medida com a antena em teste fixa e 

a sonda efetuar uma rotação completa em polarização. Assim fica registado para cada ângulo de 
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polarização o valor de amplitude do campo; também a fase complementa a informação sobre a 

posição através do declive. Estas informações estão representadas na figura 4.5. 

 
Figura 4.4 – Diagrama de radiação de uma antena UWB; medida a 4 GHz em 2 planos. 

 
Figura 4.5 – Diagrama de polarização de antena UWB; relação axial ~7 dB; fase: declive médio igual a -1. 

A diferença entre o valor máximo e mínimo de amplitude numa rotação completa em polarização 

extraída por uma sonda com polarização linear dá-se o nome de relação axial. Nesta antena a 4 GHz 

a relação axial é de aproximadamente 7 dB valor demasiado alto para ser considerada antena com 

polarização circular (máximo de 3 dB de relação axial). O declive da fase médio é em torno de -1 

(fase contrária ao sentido de rotação da sonda) pelo que a antena tem mesmo assim uma forte 

componente de polarização circular. 

4.1.2 Medidas de redomas 

A redoma do nariz de um avião Embraer 145 foi danificada numa colisão. Esta redoma cobre a 

antena de radar do próprio avião pelo que após reparação foi necessário garantir que as condições 

de transmissão de sinal de radar através da mesma cumpriam as normas definidas
6
. Foi solicitado ao 

Grupo de Antenas e Propagação do IT que fizesse os testes necessários para verificar a 

conformidade da redoma reparada. 

Trata-se de um tipo de teste pouco habitual nos laboratórios do IT, embora compatível com as 

capacidades de medida existentes. Fez-se um plano de medidas de acordo com os requisitos da 

                                                      
6
 Norma: RTCA DO-213 + Change 1; Radio Technical Commission for Aeronautics, Minimum Operational 

Performance Standards for Nose-Mounted Radomes 
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norma que consistia, resumidamente, em quantificar as perdas que a redoma reconstruída introduzia 

na propagação do sinal de radar a 9.375 GHz que a atravessava. O suporte e a adaptação à 

estrutura de medida ficou a cargo do requisitante do serviço. Para as medidas foi escolhida como 

elemento radiante a abertura de um guia de ondas da banda X (8-12 GHz) com secção retangular e 

dimensões internas de 22.86 × 10.16 mm. O guia de ondas poderia ser usado como fonte na medida 

em espaço livre (de referência), sem a presença da redoma, e no interior da redoma. O feixe de 

radiação da abertura de um guia de ondas é pouco diretivo, característica ótima para uma boa 

iluminação do interior da redoma na zona de interesse. As diferenças de amplitude do sinal em 

espaço livre e perturbado pela presença da redoma quantificam os valores das perdas associadas à 

mesma.  

A montagem foi efetuada em câmara anecóica; as partes metálicas associadas ao suporte da redoma 

foram cobertas com material absorvente de radiação para não provocarem radiações espúrias. A 

Figura 4.6 mostra a montagem efetuada na câmara anecóica. 

 
Figura 4.6 – Ensaios de transmissão a 9.375 GHz através de redoma de avião Embraer 145, após reparação, 

pormenores de montagem: a) suporte da redoma e da fonte; b) fonte primária e estrutura protegida com material 
absorvente; c) redoma em medida; d) vista geral da montagem na câmara anecóica. 

Foi medido o diagrama de radiação da fonte primária sem redoma e foram medidos os diagramas de 

radiação na zona angular de interesse do radar entre -80 e +80º em relação à posição frontal da 

redoma no plano horizontal e com 5 inclinações (-20, -10, 0, +10 e +20º) no plano de elevação do 

nariz do avião. Cada medida foi realizada 4 vezes e efetuadas médias de forma a minimizar eventual 

ruído nas medidas. Mostram-se resultados para -20, 0 e +20º na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Diagramas de radiação do guia de ondas (azul) e do guia com interposição da redoma do avião 

(magenta) em 3 inclinações -20, 0 e +20º, varrimento em azimute de -80 a 80º [15]. 

Os resultados revelam que a potência média transmitida é de 91.7, 93.2 e 90.0% com desvios padrão 

de 15.2, 19.3 e 16.3% respetivamente para -20, 0 e 20º de inclinação da redoma. As medidas 

mostraram que a reparação da redoma não alterou significativamente o seu comportamento nominal. 

4.1.3 Medidas de centro de fase  

Para medir centros de fase de antenas existe um método tradicional que consiste em observar a 

derivada da fase no diagrama de radiação na zona angular em torno da direção de maior densidade 

de potência. Pela definição de centro de fase já referida na secção 2.1 existe sempre para qualquer 

antena uma região angular em que no campo distante as superfícies de fase igual são esféricas. 

Portanto nessa zona angular, se o eixo de rotação da antena estiver posicionado no centro de fase, 

não existem variações de fase medida com o azimute: derivada nula. Se o eixo de rotação não 

coincidir com a posição de centro de fase, então a derivada será apenas nula num único ponto 

(máximo ou mínimo local), como se mostra na Figura 4.8. O procedimento experimental mais comum 

para determinar o centro de fase consiste em fazer avançar ou recuar a antena em teste até se obter 

por tentativa-erro uma zona estável de derivada nula na fase. Em alternativa, é possível com uma 

medida de fase apenas, determinar a posição do centro de fase a partir da derivada da fase com o 

cosseno do ângulo de azimute. 
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Figura 4.8 – Verificação da posição do centro de fase: a) coincidente com eixo de rotação; b) não coincidente [6, 

p. Ap. B]. 

No entanto, quando a fase não pode ser medida e apenas é possível medir a amplitude do diagrama 

de radiação, pode ainda ser possível recuperar a informação de fase usando processos de medida 

mais elaborados. Um novo método foi desenvolvido no Laboratório do IT para determinação do centro 

de fase da antena em teste a partir de medidas de amplitude em ondas milimétricas. Para o efeito 

utiliza-se uma antena focada auxiliar: uma lente convexa (ver Figura 4.9). A antena em teste é 

utilizada como fonte primária da lente auxiliar. A potência recebida é máxima quando o centro de fase 

da lente auxiliar e da antena em teste forem coincidentes. A maximização da potência faz-se 

ajustando a posição da lente em teste face à lente auxiliar. 

O procedimento foi testado nas 2 câmaras anecóicas onde a distância entre antenas é de 

aproximadamente 1.5 m na câmara pequena e de 5 m na câmara grande. Os procedimentos são 

idênticos em ambas as câmaras. A antena em teste foi montada na torre sobre o posicionador de 

azimute, pois a torre permite um deslocamento horizontal. A direção desse deslocamento está 

alinhada com a linha que une a antena em teste e a sonda. Na torre da sonda foi montada uma 

corneta alimentada por um díodo de Gunn a 62.5 GHz (Tx). Como referência de medida foi montado 

um guia de ondas da banda V com a abertura (Rx) na direção da sonda e terminado num medidor de 

potência no final do guia. O centro de fase da abertura de um guia de ondas localiza-se mesmo na 

sua abertura, daí a sua escolha para referência. Interpôs-se a lente colimadora alinhada para que os 

focos de ambos os lados da lente coincidam com o eixo das antenas. Esta montagem está 

esquematizada na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Esquema de montagem para medida de centro de fase: a) antena em teste; b) medida de referência 
[16]. 

A diferença principal entre as medidas nas duas câmaras prende-se com a distância da sonda à lente 

colimadora. Na câmara grande esta distância é substancialmente superior, sendo que à lente 

colimadora chega uma onda quase plana, isto permite que o foco do outro lado da lente seja muito 

mais bem definido. Por outro lado, na câmara maior os alinhamentos são muito mais difíceis de 

realizar. A lente colimadora posicionou-se para que o carro pudesse deslocar a abertura do guia de 

ondas num percurso de 60 cm centrado no foco da lente. Previa-se que o foco da lente colimadora 

estivesse localizado a cerca de 30 a 35 cm de distância da mesma. Tarefa difícil neste método de 

medida é o alinhamento das antenas que foi efetuado com ajuda de um laser e espelhos, 

especialmente difícil e crítico para a qualidade da medida foi o alinhamento da lente colimadora. 

O primeiro teste seria encontrar um máximo de potência admitida pela abertura de guia de ondas pelo 

que se marcaram os pontos de potência em função da posição com origem na lente. Substituiu-se o 

guia de ondas pela antena que se pretendia medir o centro de fase, uma lente de dupla camada e 

posicionou-se a base da lente na mesma posição da abertura do guia anterior. A Figura 4.10 mostra a 

montagem efetuada para a medida de centro de fase da lente. Marcaram-se novos pontos de 

potência em função da posição. 
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Figura 4.10 – Montagem para a medida de centro de fase de uma lente dielétrica de dupla camada. 

Foram traçadas curvas de ajuste aos pontos para filtrar as oscilações de alta frequência (espacial) 

das medidas. Mostram-se as curvas de referência e da antena na Figura 4.11. A diferença entre os 

máximos das duas curvas revela a posição do centro de fase da lente. Os resultados, embora com 

menor precisão, são concordantes com o método tradicional. 

 
Figura 4.11 – Potência recebida em função da posição para medida de centro de fase de uma lente: a) referência 

(guia de ondas); b) antena em análise [16]. 

4.1.4 Local ização 

A partir do tempo de viagem de um sinal entre dois pontos no espaço consegue-se extrair a distância 

entre esses pontos. Com este conceito consegue-se fazer telemetria. O sinal mais adequado será o 

impulso. Um impulso em termos espetrais é muito largo e quanto mais estreito for o impulso no 

domínio do tempo maior largura espetral é necessária para construir o mesmo impulso. Por outro 

lado, quanto mais estreito for o impulso maior precisão se tem na medida de distância. A largura de 

banda é uma das limitações das antenas, quanto maior for a largura de banda (largura do espetro de 

funcionamento) mais difícil é o projeto de antena, pelo que deve haver um compromisso entre a 

precisão pretendida na medida de distância e as limitações das antenas. 

Foi escolhida a gama UWB de 3.1 a 10.6 GHz para o estudo de localização em interiores no 

laboratório do IT. Foram testadas várias antenas destinadas a esta gama de frequências, no entanto 
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só se descreve aqui um dos casos. A antena analisada é a referida na secção 3.4 a qual integra dois 

sistemas: UWB para a localização e RFID para auto alimentação e identificação. Os testes de 

identificação e de localização foram efetuados em separado, já que a integração dos dois sistemas ao 

nível eletrónico ainda não foi desenvolvida. 

Para estas medidas foi montado um sistema de triangulação, com 3 antenas XETS base colocadas 

nos vértices de um triângulo equilátero. Uma quarta antena, a antena alvo, é posicionada no centro 

do triângulo, a 1m de distância das antenas base, e todas as 4 antenas estão conectadas ao 

analisador vetorial de 4 portos, E5071C, (ver montagem na Figura 4.12). Foi feita uma calibração nos 

terminais dos cabos junto às antenas para retirar a influência dos cabos na medida. 

 
Figura 4.12 – Montagem do sistema de localização por impulsos em UWB. 

O analisador trabalha no domínio da frequência, e não do tempo, por isso é feito um varrimento na 

frequência com a densidade máxima de pontos possível do equipamento (1601). É analisada e 

guardada a resposta da transmissão entre a antena central (alvo) e cada uma das antenas base. Por 

aplicação da transformada inversa de Fourier passam-se os dados no domínio da frequência para o 

domínio do tempo e são reconstruídos os impulsos de partida e de chegada das antenas. A Figura 

4.13 mostra um exemplo da análise de um impulso com este sistema. 

 
Figura 4.13 – Configuração do impulso transmitido e recebido no sistema de localização por UWB [17]. 
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Foram medidas várias orientações da antena central para verificar o funcionamento no ângulo sólido 

completo. Os resultados com estas antenas permitiram localizar o alvo com um desvio padrão inferior 

a 5% da distância. A Figura 4.14 mostra o perímetro de deteção dos impulsos neste sistema. 

 
Figura 4.14 – Perímetro de deteção medido no sistema de localização por UWB [17]. 

Na ligação á antena central foi utilizada uma junta rotativa coaxial para permitir rodar a antena sem 

deslocar os cabos, rodá-los ou torcê-los evitando assim prejudicar a qualidade da medida e a 

integridade dos cabos e da própria antena. Estas medidas de localização foram comparadas com as 

de um sistema comercial PulseON P400 da empresa Time Domain
7
. Foram comparadas as antenas 

comerciais com as desenvolvidas no IT (híbridas) integradas neste sistema de localização e também 

integradas no sistema comercial. A Figura 4.15 mostra uma montagem do sistema comercial e a 

comparação de desempenho dos 2 tipos de antenas. Foram medidas 3 configurações (Tx-RX): 

TimeDomain-TimeDomain, TimeDomain-híbrida e híbrida-híbrida. As medidas também foram 

efetuadas em orientações entre as antenas diferentes.  

 
Figura 4.15 – Configuração do sistema de medida da Time Domain e comparação de desempenho de 3 pares de 

antenas medidos híbrida vs TimeDomain em 3 orientações relativas das antenas [17]. 

 

                                                      
7
 http://www.timedomain.com/p400.php, Dezembro de 2012. 
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4.2 Medidas de campo próximo e zona reativa  

As medidas de campo próximo e zona reativa são substancialmente diferentes das efetuadas na zona 

distante. Não são o tipo de medidas mais frequentes no laboratório, mas cada vez mais surgem 

aplicações de radiofrequência de proximidade, são disso exemplo aplicações de RFID e aplicações 

com metamateriais. São aqui descritas 2 medidas em antenas de RFID de curto alcance e numa 

estrutura de metamateriais. 

4.2.1 Prateleira e espelho de RFID 

O Grupo de Antenas e Propagação do IT tem desenvolvido investigação na área de antenas 

destinadas a aplicações de RFID na banda de UHF (866 MHz). As antenas desenvolvidas têm sido 

projetadas para cumprir uma lacuna dos sistemas de RFID existentes: trata-se da leitura em volumes 

controlados, visando garantir uma resolução espacial maior que antenas convencionais que 

tipicamente têm um volume de cobertura equiparado a uma assoalhada de uma habitação. Se um 

sistema de RFID tiver dispositivos de leitura confinada a um volume próximo com fronteiras bem 

definidas, por exemplo o volume útil de uma prateleira, torna-se possível, detetar objetos trocados de 

prateiras ou fazer inventariação automática e remota dos artigos nela existentes. O IT desenvolveu 

antenas especiais para esta aplicação em particular, estendendo também o conceito a outras 

aplicações. 

Inicialmente foram desenhadas antenas para serem aplicadas no interior de prateleiras em que o 

volume de deteção de tags é restringido ao volume acima da superfície das prateleiras delimitado 

pelas fronteiras físicas da mesma e por um alcance controlado até cerca de 20 cm acima da 

superfície. Com este desempenho foram dimensionadas as antenas para cumprir este serviço em 

prateleiras com dimensões de 100 cm de comprimento por 30 a 40 cm de largura, embora seja 

possível adaptar para outras dimensões. Durante o desenvolvimento destas antenas houve 

necessidade de medir e confirmar os valores do campo elétrico na sua proximidade para otimizar o 

seu desempenho. 

Estas antenas partiram de uma estrutura que nada tem que ver com a emissão de radiação mas sim 

com linhas de transmissão. Por base tem uma linha microstrip [1, pp. 66-67], esta linha de 

transmissão é constituída por um plano metálico (plano de terra), um substrato dielétrico e um 

condutor no topo como mostra a Figura 4.16. Nestas linhas a maior parte da energia flui contida no 

substrato tal como as linhas do campo elétrico. 

 
Figura 4.16 – Esquema físico de um corte transversal de uma microstrip. A vermelho as setas  indicam de forma 

aproximada a distribuição das linhas de campo elétrico. 

A alteração a esta estrutura que permitiu transformar esta linha numa antena foi a substituição do 

substrato por um outro com baixa permitividade (esferovite) da ordem de 1.05. Com esta alteração o 
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contraste de permitividade entre o substrato da microstrip e o ar diminuiu severamente, pelo que as 

linhas de campo se elevam acima do novo substrato. 

Como estas estruturas são dimensionadas para não radiar muita energia podem não ser 

consideradas como verdadeiras antenas, pelo menos no seu significado mais restrito. Importa, por 

isso, para a sua caracterização do ponto de vista eletromagnético apenas medir o campo próximo 

que é de facto a zona de funcionamento do serviço. Apesar da ambiguidade de conceito, no presente 

trabalho continuam-se a considerar como antenas. 

Foram realizados testes em laboratório com antenas isoladas e inseridas dentro de prateleiras. Foram 

testadas as zonas de leitura na vizinhança das antenas (prateleiras) com tags isolados, integrados 

em livros, outros objetos típicos de supermercado e em documentos em papel. Montou-se um armário 

com estas prateleiras inteligentes para avaliar o isolamento de leituras entre antenas. 

 O processo de investigação foi iterativo entre simulação e testes. Os testes por vezes revelavam 

algumas falhas que em modelação se corrigiam. Estas antenas foram patenteadas e, porque a partir 

de certa altura o protótipo de laboratório teria de ser implementado em fabricação em série para 

comercialização, houve necessidade de adaptar as estruturas a um processo de fabrico simples e 

suficientemente robusto. Havia ainda que testar e validar os protótipos de fábrica. Nesta fase foi 

importantíssimo realizar medidas que permitissem aferir os valores de campo previstos no modelo 

com os reais. Para esse fim procedeu-se à construção de sondas para fazer essas medidas. 

As antenas para medir o campo próximo e reativo devem ser dimensionadas de forma a interferir o 

menos possível com a estrutura de campos existente. Devem ter a menor dimensão possível e nunca 

ser ressonantes na frequência de análise, pois a proximidade da sonda à antena iria interferir com a 

estrutura de campos original por acoplamento de energia. Esta consideração acarreta uma 

dificuldade, a sonda não será por isso convenientemente adaptada em termos de impedância à 

frequência de teste. Em contrapartida, a intensidade dos campos na proximidade da antena é 

suficientemente forte para conseguir transferir energia necessária à sonda para uma avaliação do 

campo. Foram construídas 2 sondas para medir o campo elétrico Figura 4.17.  

 
Figura 4.17 – Sondas construídas para medidas de campo próximo. 
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Uma sonda destinava-se a medir as componentes horizontais e a outra a vertical. Para as sondas foi 

escolhido um cabo coaxial semirrígido fino, EZ_47 [18], com o condutor central exposto num 

comprimento de 2 mm, o condutor exterior também fica exposto num comprimento de 10 mm. A 

orientação do cabo e do condutor central exposto deteta a componente do campo elétrico nessa 

mesma direção. O material absorvente tem a finalidade de dissipar as correntes exteriores que 

poderiam ocorrer por exposição ao campo, assim só a parte exposta do cabo, em especial o condutor 

central é que é sensível ao campo elétrico. As medidas preliminares mostraram que a sonda 

destinada a medir a componente vertical do campo acoplava também parte da componente horizontal 

devido à curvatura do cabo, cedo esta sonda foi abandonada e foi usada a mesma sonda para medir 

todas as componentes do campo. 

As medidas foram realizadas com o analisador vetorial E8361A da Agilent com um dos portos 

conectado à antena da prateleira e o outro porto ligado à sonda. Registaram-se as componentes em z 

e em y do campo elétrico ao longo de um corte transversal ao centro do plano da superfície da 

prateleira com passo de 10 mm, tracejado a vermelho na Figura 4.18. A componente em x 

apresentava valores muito inferiores aos registados nas outras duas, pelo que foi desprezada. Ainda 

foram registadas medidas no plano da superfície da prateleira num trajeto à distância de 10 cm para 

fora da antena, tracejado a azul na mesma figura. As Figura 4.19 e Figura 4.20 mostram estes 

resultados comparados com as simulações. 

 
Figura 4.18 – Linhas sobre as quais foram efetuadas medidas de campo próximo: medidas na periferia a azul e a 

vermelho num corte transversal. 

 
Figura 4.19 – Perfil de campo elétrico no corte transversal representado na Figura 4.18, comparação de valores 

medidos com simulados: a) componentes y e z; b) campo total (Ey + Ez) [19]. 
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Figura 4.20 – Campo elétrico total medido a 10 cm da periferia da prateleira, à altura da sua superfície no 

percurso A, B, C, D, A; comparação com as simulações [19]. 

Num outro exemplo do mesmo conceito, um espelho foi transformado em antena de RFID 

transparente numa nova aplicação. Uma possível aplicação poderá ser um gabinete de prova de 

roupa que identifica as peças a serem experimentadas pelo cliente. Neste caso são impressas duas 

antenas tipo patch na superfície do espelho, feitas de material condutor transparente. Estas antenas 

são excitadas ortogonalmente com um atraso de fase de 90º introduzido pelas vias de alimentação 

em microstrip (comprimentos diferentes). O intuito é de criar uma polarização próxima da circular para 

garantir uma maior liberdade de posicionamento de tags em frente ao espelho. Foram usados 

procedimentos de teste idênticos aos das prateleiras, incluindo o traçamento de perfil de campo 

elétrico medido. Mostram-se os resultados na Figura 4.21 comparados com os resultados das 

simulações confirmando a validade do projecto e do protótipo. 

 
Figura 4.21 – Antena transparente, a) espelho com antena transparente e trajeto de medida de campo próximo; 

b) Medidas de campo elétrico em x e y e medidas de campo Ex na vertical sobre o patch #2 [19]. 

4.2.2 Super lente de metamater ia l  

Os metamateriais são estruturas constituídas por um meio dielétrico com inclusões muito menores 

que o comprimento de onda que permitem obter interações com os campos eletromagnéticos de uma 

forma que não é possível recorrendo a materiais naturais. Permitem por exemplo sintetizar meios 

com índice de refração equivalente próximo de zero, negativo ou arbitrariamente elevado. Estas 

características estão a ser exploradas para desenvolver dispositivos, por exemplo, para ultrapassar o 

limite de difração em sistemas de imagem ou para fazer a correção de aberrações. 
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O teste de alguns destes dispositivos requer a medição dos campos eletromagnéticos na vizinhança 

imediata das estruturas (campo próximo) e requer ainda montagens e procedimentos de medida 

dedicados. Descrevem-se aqui os procedimentos de medida de uma estrutura de metamaterial, a 

superlente, desenvolvida pelo Grupo de Antenas e Propagação do IT de Coimbra, que permite uma 

resolução melhor que /7 ultrapassando a conhecida limitação de difracção de /2. A estrutura 

fabricada no IT, é constituída por cerca de 300 camadas de substrato tipo teflon com fios metálicos 

impressos inclinados: metade dos substratos com uma inclinação positiva de 45º e a outra metade 

com inclinação de -45º. As camadas são sobrepostas de forma que entre camadas sucessivas a 

inclinação dos fios metálicos é cruzada (estrutura de fios cruzados) como se pode observar na Figura 

4.22. 

 
Figura 4.22 – Estrutura de metamaterial: superlente com fios cruzados em camadas sucessivas [20]. 

O trabalho dividiu-se em 2 partes, uma para verificar as condições de propagação através da 

superlente [20] e a outra comprovar uma resolução inferior a /7 [21]. 

A superlente foi dimensionada para funcionar em torno de 1.2 GHz. Foram fabricadas antenas 

impressas na forma de dipolos ressonantes a essa frequência com Balun para impedir que subsistam 

correntes exteriores no cabo de alimentação (estrutura não balanceada) da antena (estrutura 

balanceada). Dada a proximidade das estruturas antena+lente+sonda, o alinhamento do sistema de 

medida teria de ser muito preciso tal como as posições de medida de campo muito bem definidas. A 

medida do campo próximo efetuada nas estruturas de RFID da secção anterior foi efetuada 

manualmente. No caso da superlente o rigor de posicionamento e de medida era muito mais 

exigente. Deveria ser implementado um processo de medida sistematizado e que permitisse a 

repetibilidade das medidas. Teve de se recorrer a um sistema automático de medida que implicava 

posicionamento e registo automático de medidas. 

Para as medidas foi usado o analisador vetorial Agilent E8361A. Para o posicionamento foi 

recuperada uma plotter x,y antiga aproveitando o controlo de posição no seu eixo das abcissas por 

tensão controlada a partir de uma placa de aquisição de sinais da National Instruments, modelo NI-

USB-6009, com capacidade de gerar sinais analógicos até 5V. Acoplou-se uma estrutura de suporte 

em esferovite ao braço principal da plotter. Foi desenvolvido software no IT para esta aplicação com 

controlo simultâneo do posicionamento através da plotter e da medida pelo analisador vetorial. Foi 

possível definir uma linha e varrimento na direção y da estrutura, por uma das antenas (sonda), com 

20 cm de extensão que corresponde à dimensão útil de medida da superlente. O passo de medida foi 

de 5 mm. A outra antena, fixa, foi colocada numa posição centralizada com a estrutura da superlente, 
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paralela ao eixo x alinhada com as camadas de substrato. A montagem pode ser verificada na Figura 

4.23. A espessura da superlente era de 11.7 mm (direção z) e a distância de cada antena à superfície 

da lente era metade desse valor 5.85 mm. Fizeram-se registos da matriz de dispersão nos diferentes 

pontos do varrimento da antena móvel ao longo do trajeto de medida. Foram efetuadas medidas com 

a presença da superlente e em espaço livre para comparação da distribuição espacial de energia. A 

distância entre as antenas na posição frontal era de 23.4 mm com superlente, 11.7 mm de ar + 11.7 

mm de espessura da lente, ao passo que a distância das antenas sem a lente respeitava a distância 

de atravessamento de ar no caso anterior, por essa razão o afastamento entre antenas era de 11.7 

mm. Mostram-se os resultados da medida na Figura 4.24. 

 
Figura 4.23 – Montagem de medida de transmissão de campo através da superlente: a) antena fixa; b) sonda 

móvel. 

 
Figura 4.24 – Perfis de campo elétrico |s21| normalizados no plano de varrimento (y/0, 0 = c/1.25GHz) em 
diferentes frequências: linha azul contínua, medida com a superlente; linha a tracejado verde, medida na 

ausência da superlente; traço-ponto a vermelho, resultados de simulação com fonte ideal (linha de corrente) [20]. 

A segunda etapa de testes seria para testar a capacidade de resolução sub-lâmbda. Para esse fim 

fizeram-se medidas de s11 (apenas uma antena) primeiramente com 1 alvo, para aferição da resposta 

e finalmente com 2 alvos constituídos por chapas finas metálicas com a dimensão principal próxima 

do comprimento dos braços do dipolo a diferentes distâncias uma da outra. A montagem é idêntica ao 

caso anterior, substituindo apenas a antena fixa por alvos fixos (ver Figura 4.25). Os alvos foram 

fixados a uma estrutura de esferovite para não interferir com as medidas e garantindo a sua 

estabilidade e colocados numa posição central da superfície. A antena fez o varrimento junto à 

superfície da superlente da mesma forma que a anterior. 
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Figura 4.25 – Montagem para a medida de resolução sub-lâmbda: a) com presença da superlente; b) medida em 

espaço livre com 1 alvo. 

O que se pretende medir neste teste é a reflexão do sinal da antena (s11). Este sinal atravessa a 

superlente, incide nos alvos e é devolvido à antena por reflexão. Foram comparados os resultados 

com as medidas com e sem superlente, respeitando as distâncias do teste anterior. Mostram-se na 

Figura 4.26 os resultados obtidos da medida de s11 em 5 frequências e 3 distâncias entre alvos ao 

longo do trajeto da antena. 

 
Figura 4.26 – Medidas de |s11| normalizadas no plano de varrimento, os valores de abcissa são apresentadas em 

unidades de y/, em 5 frequências e com 2 alvos; linhas verticais cinzentas indicam a posição real dos alvos; 
linha azul as medidas efetuadas com superlente; a verde estão representadas as medidas sem a lente; a 

vermelho representam o modelo teórico onde os alvos têm dimensão longitudinal infinita e a fonte é uma linha de 
corrente. A separação entre alvos em termos de comprimento de onda para f0=1.28 GHz [21].  

4.3 Medidas de permit iv idade de mater ia is  d ielétr icos  

A caracterização de materiais dielétricos é muito importante para o desenvolvimento de antenas 

baseadas em lentes e de outros dispositivos. A caracterização faz-se em termos de permitividade 

complexa, sendo que a componente imaginária está relacionada com as perdas no meio. Os 

materiais dielétricos adquiridos para a construção de protótipos têm de ser caracterizados. Estes 

materiais são adquiridos de acordo com especificações técnicas de catálogo, mas no entanto, por 

vezes as características nominais não correspondem aos valores reais e/ou as tolerâncias 

apresentadas não são compatíveis com as precisões inerentes ao projeto das lentes ou de outro 

dispositivo. Acontece ainda não haver uma homogeneidade das características de alguns desses 

materiais e, em certos casos, dependendo do método de produção, poderão surgir diferenças de 

valores de permitividade entre a periferia e o interior do material ou em alguma outra direção. Em 
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alguns casos foram detetadas anisotropias que, para o desenvolvimento de antenas não são nada 

convenientes ou necessitam de estar bem quantificadas. 

No laboratório é possível fazer as medidas de permitividades por 2 métodos, um, mais conhecido, é 

colocar uma amostra preparada de dielétrico dentro de um guia de ondas junto a um curto-circuito do 

mesmo e comparar o fator de reflexão (s11) com e sem a amostra da onda que se propaga no guia. 

Num outro processo, utiliza-se um ressoador aberto (Fabry-Pérot) fabricado no IT e dimensionado 

para frequências da banda V (50-75 GHz) com a amostra de material colocada junto a um plano de 

reflexão, o funcionamento é explicado a seguir. Descrevem-se medidas efetuadas na banda V pelos 2 

métodos.  

Para a medida em guia de ondas foram retiradas algumas amostras em orientações e posições 

diferentes do bloco de material fornecido para avaliar a homogeneidade e isotropia do mesmo. As 

dimensões das amostras são as dimensões interiores da secção de um guia de ondas para a banda 

V (3.8x1.9 mm
2
) e com 5 e 10 mm de extensão. Os comprimentos das amostras são medidos com 

rigor com o uso de um micrómetro com precisão de 0.01 mm. 

São registados os valores do parâmetro s11 no analisador vetorial Agilent E8361A. O sistema de 

medida inclui 2 recetores de amostras em guia de onda terminados com curto-circuito. Um guia de 

ondas adicional e uma transição guia-coaxial para a conversão de onda propagada em guia para 

cabo coaxial. O sistema é calibrado no troço de guia imediatamente antes da amostra e fazem-se 

medidas de s11 com os recetores de amostras terminados com curto-circuito com e sem amostra. Os 

recetores de guia de ondas e amostras são mostrados na Figura 4.27. A Figura 4.28 mostra um 

exemplo de medida por este método. 

 
Figura 4.27 – Recetores de amostras de materiais dielétricos com 5 e 10 mm de extensão; amostras de macor 

(branco opaco) e poliestireno (translúcido). 
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Figura 4.28 – Medida de permitividade em guia de onda; a) esquema da montagem experimental; b) medida de 

s11 para uma amostra de polietileno e circunferência de ajuste na banda 55-65 GHz [22]. 

O ressoador de Fabry-Pérot fabricado no IT é constituído por um espelho plano móvel na direção 

vertical e uma calota esférica com raio de curvatura R0 de 160.3 mm e um diâmetro máximo D de 240 

mm. É entre estas 2 superfícies que se forma a cavidade (Figura 4.29.a)). Pelo topo da superfície 

esférica são inseridos 2 guias de ondas colocados lado a lado segundo a direção de maior dimensão 

transversal e são terminados por orifícios circulares centrados na abertura de cada guia. Um dos 

guias excitará a cavidade e o outro fará a leitura da resposta à excitação. Os orifícios são pequenos o 

suficiente para isolar o acoplamento de energia entre os dois guias e com dimensão suficiente para 

deixar passar energia de e para a cavidade. A inserção dos guias não modifica a geometria da calote 

esférica a não ser pontualmente pela existência dos dois pequenos orifícios (Figura 4.29.b)). 

 
Figura 4.29 – Ressoador de Fabry-Pérot do IT: a) ressoador conectado ao analisador; b) esquema dos orifícios 

de acoplamento e energia para o ressoador [23]. 

O ressoador foi construído para ter uma precisão dimensional de 0.01 mm pelo que tem incorporado 

um micrómetro para monitorar as variações de posição da plataforma móvel que se eleva em 4 veios 

calibrados e utiliza carros de esferas de precisão para a sua deslocação. Foi verificado que apesar de 

todo este rigor de construção, tensões que se possam aplicar sobre a plataforma móvel com o 

espelho plano podem fazer variar a distância entre espelhos ou introduzir uma inclinação do plano da 

ordem da precisão necessária. Por isso durante toda a fase de testes é necessário manter a estrutura 

o mais estável possível e ainda ter o cuidado de não forçar a plataforma, especialmente na altura de 

colocação e remoção da amostra. 
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Com o topo da superfície esférica à altura (h) de 157.6 mm em relação ao espelho plano, consegue-

se um feixe gaussiano estreito no modo fundamental de 5.7 mm de raio de cintura no espelho plano e 

42.9 mm no espelho esférico ao considerar a frequência de 63 GHz. As amostras de material a 

analisar devem ter um diâmetro superior à cintura do feixe em cerca de 4 vezes, ≥ 20 mm [23]. A 

altura da amostra deverá ser da ordem de ½ comprimento de onda (no material da amostra) para 

favorecer a transmissão através da amostra pois torna-se ressonante com essas dimensões. 

Tipicamente as amostras serão da ordem de 1 mm de espessura. O posicionamento da amostra é 

crítico, deverá estar corretamente centrado.  

 
Figura 4.30 – Amostras de materiais dielétricos para ressoador de Fabry-Pérot a) macor

8
, posicionada no 

ressoador; b) polietileno; c) shapal
9
, eixos de anisotropia. 

Embora a estrutura esteja dimensionada para o melhor desempenho do modo fundamental de 

ressonância outros modos poderão ser excitados em simultâneo. Mas só o fundamental é focado no 

centro do espelho plano. A colocação de material absorvente com um buraco em torno do centro do 

plano aniquila os modos de ordem superior, ajudando a identificar em medida qual é a frequência que 

apresenta o primeiro modo (Figura 4.31). Para efetuar as medidas usou-se novamente o mesmo 

analisador vetorial Agilent E8361A para medir a matriz de dispersão entre os 2 portos. Os dados 

relevantes são os do parâmetro s21 (ou s12), ou seja a transmissão entre portos. Os valores de s21 são 

muito baixos em geral, excetuando nos modos de ressonância onde surgem picos, normalmente 

muito bem definidos. 

 

                                                      
8
 macor: machineable glass-ceramic, Corning Inc. 

9
 shapal: Machinable Ceramics - Shapal Machinable Aluminium Nitride 
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Figura 4.31 – Modo fundamental de ressonância: a) colocação de rodela de absorvente com buraco no centro; b) 
medida de |s21| no analisador vetorial, com absorvente linha amarela, sem absorvente a laranja (observam-se 

mais modos de ressonância). 

Há dois métodos de medida, um deles será manter a frequência de ressonância fixa e variar a altura 

do espelho com a introdução da amostra ou fixar a altura e registar as alterações na frequência. Dado 

que a segunda hipótese não implica nenhuma alteração de hardware, optou-se por esse método 

porque assim se garantiria uma melhor precisão de resultados. As medidas têm como referência o 

ressoador sem amostra e essa medida de referência era efetuada no início e no final das medições 

para garantir que não houve alterações de posição relativa dos espelhos. 

Num dos materiais que foi estudado, shapal, a frequência de ressonância não era repetível em cada 

medida. Consoante a orientação da amostra, a frequência do modo fundamental alternava entre dois 

valores e a amplitude da ressonância também era variável. Em todos os outros materiais os 

resultados eram repetíveis. Percebeu-se claramente que havia anisotropia no material (Figura 

4.30.c)). Foi possível orientar a amostra de shapal até maximizar os dois picos individualmente e 

assim registar os eixos de anisotropia. Foram encontrados assim valores de permitividade diferentes. 

Com este sistema foi possível determinar com exatidão a orientação dominante dos dois valores 

diferentes de permitividade por obtenção de um ou outro pico de ressonância e eliminação do outro 

conforme se observa na Figura 4.32. 

 
Figura 4.32 – Medida do modo fundamental na amostra de shapal: a) observam-se os dois máximos (45º); b) 

ressonância no eixo 1 (90º) @ 61.708 GHz; c) ressonância no eixo 2 (0º) @ 61.731 GHz [23]. 
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5 Caracterização de um prisma de metamaterial 

5.1 Introdução 

É sabido que muitos meios são dispersivos, isto é, discriminam na frequência, nomeadamente 

através do índice de refração (ou da permitividade) que é então função da frequência da radiação. 

São fenómenos observáveis, por exemplo pela luz do sol que com chuva desenha o arco-íris, ou 

quando atravessa um prisma ótico e se dá a separação das cores de uma luz incidente branca. 

Ainda, por esta mesma razão, se verifica o fenómeno da aberração cromática em lentes. Os 

diferentes índices de refração para as diferentes cores (frequências) nas lentes provocam distorção 

cromática da imagem resultando num efeito desfocado especialmente em zonas de contraste grande. 

Uma das hipóteses de reverter este efeito é através da capacidade de manipulação da permitividade 

complexa nos metamateriais pode conseguir-se inverter o andamento da dispersão na frequência e 

no limite conseguir corrigir totalmente este efeito de aberração, ver Figura 5.1. 

 
Figura 5.1 – Aberração cromática da luz: a) lente biconvexa convencional; b) lente metamaterial-ótica biconvexa 

que corrige a aberração cromática [24]. 

Este conceito está a ser estudado pelo Grupo de Antenas e Propagação de Coimbra do IT e foi 

proposta a fabricação de um modelo em Lisboa na Unidade de Prototipagem, não no domínio ótico 

mas em microondas por questões de escala, para adequar o fabrico à escala humana e às 

capacidades de medida. O comprimento de onda na ótica é da ordem do micrómetro e nas 

microondas os comprimentos de onda são 4 ordens de grandeza acima (alguns centímetros). Se se 

optasse pelo domínio da ótica só seria possível construir o modelo com recurso a nanotecnologias. 

Foi feito um estudo prévio do modelo e respetiva simulação no domínio da ótica para uma estrutura 

semelhante à aqui analisada. Os resultados encontrados, no domínio da ótica, nesse estudo são os 

que se apresentam na Figura 5.2. O modelo proposto assume a forma de um prisma triangular.  
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Figura 5.2 – Índices de refração numa lente ótica e no prisma de metamaterial, (comentam-se apenas os aspetos 

relevantes para este trabalho). a) a preto: índices de refração para o vidro, a azul: índice de refração do 
metamaterial. b), c) e d) são os valores de campo na vizinhança do prisma para 3 comprimentos de onda. e) 

arco-íris invertido pela refração anómala do prisma de metamaterial de acordo com b), c) e d). f) traçado segundo 

2 modelos (um teórico e outro simulado) da relação de t em função do comprimento de onda. (Mais detalhes 
verificar a referência [24]). 

Foi construído um prisma de metamaterial com estrutura muito semelhante à descrita na secção 4.2.2 

com cerca de 300 camadas sucessivas de dielétrico com fios metálicos impressos cuja inclinação 

alterna entre +45º e – 45º. As diferenças essenciais, relativamente ao modelo anterior, são na 

geometria da peça final e no espaçamento entre os fios. Esta estrutura tem a forma de um prisma, 

conforme Figura 5.3.  

 
Figura 5.3 – Prisma de metamaterial; pormenor onde se podem observar as terminações dos fios metálicos 

cruzados. A azul definem-se os eixos utilizados nas medidas. 

A estrutura aqui estudada foi dimensionada para funcionar na banda de frequências entre os 7.5 e os 

16 GHz. Estudos por simulação [25] para as frequências de 7.5, 12 e 16 GHz foram efetuados 

conforme os resultados que se mostram na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Campo elétrico próximo transmitido pelo prisma metamaterial a partir de um feixe gaussiano 
incidente normal à superfície para 3 frequências. Previsões analíticas e aplicação e descrição do método 

previsional para obtenção do ângulo de transmissão efetuadas pelos autores do projeto (Grupo de Antenas e 

Propagação do IT de Coimbra) [25]. 0=39.7 mm é o comprimento de onda para f0= 7.55 GHz. 

5.2 Descr ição da montagem 

Foi com base nos resultados previsionais mostrados na Figura 5.4 que se programaram as medidas 

de campo próximo desta estrutura. Após a construção do prisma, este foi integrado numa estrutura 

em madeira para assegurar a integridade do mesmo e servir de suporte para medidas. Para a 

medição do campo elétrico na zona próxima do prisma foi efetuada uma primeira montagem que se 

passa a descrever. 

A base de medida foi a mesma que foi utilizada para a medida da superlente na secção 4.2.2. Foi 

usado o analisador vetorial Agilent PNA E8361A para medir a matriz de dispersão entre a fonte de 

sinal (Porto 1) e a sonda do campo (Porto 2). O parâmetro crítico será o s21. Para antena fonte foi 

escolhida a abertura de um guia de ondas para a Banda X de secção retangular e com dimensões 

internas 22.86 x 10.16 mm. A abertura do guia foi colocada a 3 mm da superfície maior do prisma 

(plano inclinado em relação ao sistema de eixos) em z=0. A orientação do campo elétrico é segundo 

z, ver Figura 5.5. A abertura do guia de ondas foi posicionada em 4 posições diferentes ao longo da 

superfície separadas por 25 mm. 
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Figura 5.5 – Esquema da montagem de medida de campo próximo do prisma de metamaterial, corneta para 

montar em substituição da abertura do guia de ondas. 

Foi usada a mesma sonda da medida de campo próximo das antenas na secção 4.2.1 posicionada da 

mesma forma que o dipolo na superlente (secção 4.2.2) recorrendo ao uso da plotter controlada por 

tensão. Neste caso o varrimento na direção ao longo da superfície do prisma (direção do eixo x) tinha 

uma extensão de 25 cm. O afastamento à superfície (segundo y em valores negativos) foi feito 

manualmente por deslocamento da plotter sobre a mesa de medida. O mesmo software usado para 

controlar as medidas da superlente foi usado para este trabalho, o que inclui o recurso a uma placa 

de aquisição externa com saídas analógicas NI USB-6009. A Figura 5.6 mostra a primeira montagem. 

 
Figura 5.6 – Primeira montagem de medida de campo próximo do prisma: a) guia de ondas como fonte; b) sonda 

montada na plotter. 

Uma segunda montagem foi efetuada onde a fonte de sinal (guia de ondas) foi substituída por uma 

corneta (FMI mod. 16240-15) da mesma banda de funcionamento cuja abertura se situou a 7,5 mm 
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da superfície do prisma. Foi construída uma nova sonda mais curta para permitir que esta chegasse 

mais próximo da superfície do prisma. Mostra-se esta montagem na Figura 5.7. 

 
Figura 5.7 – Segunda montagem de medida de campo próximo do prisma: a) corneta como fonte; b) vista geral 

da montagem com sonda pequena. 

5.3 Metodologia 

Numa primeira fase, a montagem foi efetuada com o objetivo de tentar compreender a evolução da 

propagação de um sinal proveniente de uma fonte quase pontual que atravessa a estrutura do prisma 

medindo o campo no outro lado do prisma. O recurso à abertura do guia de ondas como fonte 

pareceu suficiente para este objetivo. As 4 posições do guia permitiriam verificar se o comportamento 

da estrutura de campos para lá do prisma era independente da posição da fonte e ainda, caso 

pudesse ser considerada como fonte pontual procurar fazer síntese de onda plana somando as 

contribuições de cada uma das 4 fontes. 

A escolha do guia de ondas para desempenhar o papel de fonte pontual e não um dipolo, como no 

caso da superlente, deveu-se à necessidade de a fonte ter que possuir uma largura de banda que 

cobrisse as frequências de estudo (7.5, 12 e 16 GHz). Como o dipolo é uma antena de banda muito 

estreita seriam necessários 3 dipolos, um por frequência, o que iria aumentar drasticamente o tempo 

de medida. 

Foi definido que as medidas de campo iriam ser efetuadas até uma distância de 10 cm da superfície 

do prisma e o tão próximo quanto possível. Foi escolhido o passo de 0.5 x 0.5 cm para a rede de 

pontos dado que parece adequado para as medidas de fase sem correr o risco de ocorrer aliasing, 

uma vez que para a frequência mais elevada existirão cerca de 4 pontos por período. A primeira 

sonda, por impossibilidade física de aproximação garantiu apenas medidas entre os 3 e os 10 cm de 

afastamento ao prisma. Na escolha dos limites da grelha de medida para a direção paralela à 

superfície do prisma (x) teve-se em conta testes preliminares destinados a verificar a zona com maior 

densidade de potência atribuindo a essa região do espaço o centro da malha. 

A sonda foi alinhada de acordo com a orientação do campo elétrico da fonte (z). Todo o sistema foi 

cuidadosamente alinhado. Foi utilizado um cabo flexível para conectar à sonda dado que esta seria 

móvel. 
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No analisador vetorial foram definidos os parâmetros de medida: frequência de medida de 7.5 a 16 

GHz com passo de 0.5 GHz (18 pontos), potência de medida 0 dBm, definida a média de 20 amostras 

por medida para minimizar possível ruído. Cada medida regista a matriz S destes 2 portos. Foi 

efetuada uma calibração nos cabos junto aos portos das antenas com recurso a um calibrador 

eletrónico Agilent N4691-60004. 

Foi calibrada a relação entre a tensão gerada pela placa de aquisição e a posição da plotter tal que 

na escala de 0.1 V/cm à tensão aplicada de 2.485 V correspondia um deslocamento de 25 cm em 

relação à origem. 

A segunda montagem deveu-se a um dos objetivos da primeira não ter resultado, a fonte considerada 

não era suficientemente pequena para ser considerada pontual. A distribuição potência da fonte 

gerada pelo princípio da sobreposição nesta montagem seria descrita aproximadamente por uma 

função do género: A|sen(x/25)|, onde x é a posição em mm ao longo do alinhamento das aberturas 

do guia com máximos de amplitude localizados no centro de cada guia. 

A distribuição de campos na abertura da corneta é semelhante à da abertura do guia de ondas, 

máxima ao centro e zero junto às paredes, mas a largura da abertura já é da ordem de 2 

comprimentos de onda e, sendo assim, a fonte passa a ser mais próxima do feixe gaussiano usado 

na simulação. A principal diferença para o feixe gaussiano é que as superfícies de fase constante não 

são planas. 

A distância da abertura da corneta ao prisma foi escolhida por ser a distância em que o valor de s11 

era mais constante na frequência. A malha de medida com a nova sonda expandiu até mais próximo 

do prisma (1.5 cm), originando uma maior zona de sobreposição de resultados medidos e simulados. 

O processo de medida é exatamente o mesmo da primeira montagem. Só foi usada uma posição da 

corneta. 

5.4 Resul tados 

São apresentados e comentados alguns dos resultados obtidos. Na primeira montagem, apresentam-

se as medidas de 16 GHz apenas. No Anexo B apresentam-se os resultados para todas as 

frequências. Com guia de ondas em 4 posições obtiveram-se os resultados registados nas figuras 5.8 

a 5.11. Os resultados são apresentados graficamente em módulo e fase de s21. As curvas de módulo 

são normalizadas à máxima potência do conjunto das 4 posições do guia. 
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Figura 5.8 – Medidas de campo próximo: s21 através de prisma (módulo e fase) para as posições 1 e 2 do guia 

de ondas. 
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Figura 5.9 – Medidas de campo próximo: s21 através de prisma (módulo e fase) para as posições 3 e 4 do guia 

de ondas. 
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Figura 5.10 – Identificação de superfícies de fase constante esféricas e respetivos centros nas 4 posições do 

guia de ondas. 

  
Figura 5.11- Soma do parâmetro s21 obtido nas 4 posições de guia de ondas. 

Relativamente à Figura 5.8 e à Figura 5.9 não se evidenciou nenhum efeito evidente originado pela 

mudança de posição ao longo da superfície em termos de módulo do campo. A intensidade de campo 

aparenta seguir a direção da orientação do guia, no entanto a informação de fase indica a existência 
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de superfícies de fase constantes esféricas na zona de campo mais intenso (Figura 5.10). O centro 

dessas superfícies está numa direção normal ao eixo dos x e não no eixo da fonte. Isto revela que a 

transmissão de energia dentro do prisma se faz preferencialmente na direção do eixo de y, que 

corresponde ao alinhamento dos planos de fios metálicos. 

A sobreposição dos campos obtidos pelas 4 fontes (Figura 5.11) não resulta numa configuração 

equivalente a um feixe gaussiano ou a uma fonte contínua, embora a fase dê indicação de que 

poderá haver superfícies de fase constante planas, no entanto não são resultados conclusivos. 

Este método revelou algumas características da estrutura de campos do prisma de metamaterial, mas 

não é suficiente para poder comparar com os resultados das simulações ou previsões teóricas. 

Sendo assim houve que recorrer a novo método de medição, com uso de fonte única que se 

aproximasse de feixe gaussiano: a corneta. 

A Figura 5.12. Mostra os resultados obtidos com as medidas com a corneta. Os resultados já têm 

alguma semelhança com os obtidos nas simulações. Verifica-se que há desvio da direção do máximo 

de intensidade do campo, a 7.5 e 12 GHz o ângulo de transmissão é idêntico, mas para 16 GHz o 

ângulo diminui consideravelmente. No que diz respeito à fase, verifica-se que em torno da direção do 

máximo de intensidade do campo há quase a formação de superfícies de fase constante planas. 

Talvez com um feixe gaussiano essas superfícies seriam mais planas, no entanto, estas medidas já 

indiciam que o modelo funciona. 
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Figura 5.12 - Medidas de campo próximo: s21 através de prisma (módulo e fase) para a corneta. 

Os pontos pretos nos gráficos de |s21| são os valores de máximo em cada linha (valor de y). Foi 

calculada a regressão linear com ponto fixo na direção do eixo da corneta. Foi usado este método 

para calcular o declive pois foi exatamente o mesmo método usado nas simulações (FDFD da Figura 

5.4. Desta forma pode-se comparar diretamente os valores previstos com os medidos. Apresentam-

se na Tabela 5-1 os valores analíticos, previstos [25] e medidos. 
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Método 7.55482 GHz 12.0877 GHz 16.6206 GHz 

t Analítico 39º 32º 28º 

t FDFD, previsto 44º 38º 34º 

 7.5 GHz 12 GHz 16 GHz 

t FDFD, medido 37º 40º 29º 

Tabela 5-1 – Comparação dos ângulos de transmissão previstos para o prisma de metamaterial por método 
analítico e modelação e obtidos por medidas. 

Os valores medidos estão muito próximos dos resultados das previsões de modelo e analíticas para 

as frequências de 7.5 e 16 GHz. No entanto para 12 GHz verificou-se que houve um desvio. Os 

testes efetuados apontam na direção da confirmação do objetivo do prisma de metamaterial. As 

diferenças encontradas poderão dever-se a dois fatores. O modelo teórico tem uma dimensão muito 

superior ao do protótipo. Pelos gráficos da Figura 5.4 pode-se observar que a espessura de 

metamaterial no modelo, entre 1 a 2 0 (aproximadamente de 4 a 8 cm) não tem correspondência no 

protótipo (espessura máxima de cerca de 5 cm). Não foi usado um verdadeiro feixe gaussiano, mas o 

mais equivalente que se pôde utilizar no laboratório. Ainda se pensou usar uma antena parabólica, 

garantiria frentes de onda planas, mas formava-se efeito de cavidade entre a antena e o prisma com 

ressonâncias que afetariam claramente os resultados.    
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6 Conclusões e trabalho futuro 

O trabalho desenvolvido e apresentado nesta dissertação teve como objetivo apresentar alguns 

desafios enfrentados no Laboratório de Antenas e Propagação do Instituto de Telecomunicações em 

Lisboa para a caracterização experimental de antenas e outros dispositivos de radiofrequência, bem 

como as soluções muito particulares que foram encontradas. 

Novos métodos foram desenvolvidos e testados, algumas técnicas foram reconvertidas ou adaptadas 

e sempre se obtiveram resultados positivos. Naturalmente o projecto dos protótipos analisados nesta 

tese foram desenvolvidos por outros elementos da equipa do Laboratório, mas o autor participou ou 

foi protagonista das soluções de medida adoptadas, e da prototipagem de vários elementos e 

suportes. 

A exposição na tese apresentou duas perspectivas: na primeira parte da tese deu-se uma 

panorâmica geral sobre o tipo de problemas em questão, descrevendo sem aprofundar várias 

situações de fabrico de protótipos e de medida, os seus desafios e soluções. Na segunda parte da 

tese abordou-se um exemplo concreto de medida, cuja descrição foi mais detalhada, não só ao nível 

dos procedimentos de medida mas também ao nível da descrição do fenómeno físico subjacente e da 

interpretação dos resultados.  

Resumem-se primeiro as contribuições principais que foram descritas de uma maneira mais genérica 

na tese no que respeita às infraestruturas de medida e à fabricação de protótipos: 

- Foram testados dois procedimentos para quantificar a atenuação em ondas milimétricas introduzida 

pela película de água que se forma sobre redomas de antenas em condições de chuva; ambos os 

testes, o da película de água com espessura controlada e o de escorrimento laminar, levaram a 

resultados concordantes com a realidade observada; 

- Apresentou-se um procedimento alternativo ao da rotação em azimute para a medição de 

diagramas de radiação de antenas omnidirecionais. A configuração proposta permite minimizar o 

efeito das reflexões da torre de posicionamento nos diagramas de radiação medidos. Os resultados 

obtidos foram bastante positivos; 

- Foi validada uma montagem em que se integrou o circuito misturador na própria antena em teste 

para fazer a conversão do sinal de ondas milimétricas para baixa frequência, método alternativo ao 

do misturador externo convencional; 

- Foi desenvolvido um processo para extração de chips de RFID de tags comerciais e sua 

implantação em novos tags desenvolvidos no laboratório; os chips retiveram as suas características 

após a operação de transplante; 
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- Foi testado um novo dispositivo para medida de permitividade de fluidos que emulam o 

comportamento eletromagnético de tecidos humanos. Obtiveram-se resultados confiáveis e 

reprodutíveis; 

- Foi fabricada com sucesso uma lente por fresagem por controlo numérico, os testes validaram o 

processo de fabrico; 

- Foi experimentado um novo método de medida de centro de fase de antenas apenas com a 

informação de amplitude do sinal, com recurso a uma lente colimadora. Os resultados são menos 

precisos que os obtidos por medida direta da fase, mas este método é especialmente indicado nos 

casos em que a informação de fase não pode ser adquirida ou por limitações da configuração de 

medida ou porque a antena em teste não o permite (caso de antenas com circuito de detecção de 

potência integrado); 

Finalmente, o tema mais aprofundado da tese foi a caracterização do campo próximo num prisma 

metamaterial para verificar o fenómeno de refração anómala previsto no modelo teórico e nas 

simulações. Foram experimentadas duas abordagens diferentes para a iluminação do prisma: a 

utilização da abertura de um guia de ondas para este efeito permitiu identificar através da medida de 

fase em vários planos a localização da imagem do centro de fase da fonte. Pela observação da forma 

das superfícies de fase constante verificou-se que o prisma desloca o centro de fase do guia de 

ondas para a superfície oposta do prisma, num processo que se designa por “canalização”. Na 

segunda abordagem utilizou-se como fonte a abertura de uma corneta, configuração aproximada de 

um feixe gaussiano utilizado nas simulações, o que permitiu comparar com os resultados dos 

modelos. Estes testes revelaram-se bons indicadores da funcionalidade pretendida do prisma: 

refração anómala. 

Resumidamente: 

 Foram desenvolvidas e testadas novas técnicas de medida ou readaptadas de outras 

técnicas convencionais; 

 Foi alargado o espetro de medidas possíveis de serem realizadas no laboratório; 

 Foram adquiridas competências para a construção independente de protótipos, reduzindo a 

dependência face a fornecedores externos. 

A qualidade dos resultados experimentais foi sempre verificada usando processos indirectos, 

avaliação da reprodutibilidade das medidas e comparação com resultados teóricos e de simulação. 

Trabalho futuro 

Os desafios não acabam, pois felizmente há sempre novos requisitos a satisfazer em cada novo 

trabalho que contribui para o avanço da investigação, da ciência e da sociedade. Mas, 

concretamente, existem já no Laboratório alguns aspetos que devem ser alvo de estudo próximo. 

Um assunto importante na caracterização de antenas é a medida da sua eficiência. O laboratório 

possui duas cavidades (Wheeler Cap), mas estas são sintonizadas, não permitem, por exemplo, 
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medir eficiência de antenas de banda larga ou com ressonâncias em frequências superiores às para 

as quais a cavidade foi dimensionada. Sente-se necessidade de ter uma câmara de reverberação 

para este tipo de medidas com menor limitação da banda de medida. Este é um trabalho já iniciado 

pelo autor e que terá seguimento próximo. 

Uma das questões clássicas em medidas é a quantificação do seu erro. No caso das câmaras 

anecóicas há procedimentos específicos para os avaliar. Estes ainda não foram reaplicados às novas 

configurações das duas câmaras anecóicas existentes no Laboratório. Os resultados obtidos em 

medida têm em geral correspondência com os simulados, no entanto por vezes surgem algumas 

diferenças, pelo que seria útil caracterizar a estabilidade do campo na zona medida das câmaras 

anecóicas, por exemplo. 

O sistema de posicionamento num plano (x,z) controlado por computador em fase de implementação 

vai possibilitar a realização de medidas de campo próximo mais extensivas. A automatização de 

campanhas de medidas é uma mais valia quando o número de medidas tende a ser elevado. Só a 

título de exemplo, se esse sistema estivesse operacional, o estudo do campo próximo do prisma 

poderia ter sido efetuado em mais de um plano e com isso conseguir uma caracterização do campo 

3D. 
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Anexo A – Esquema de blocos da câmara anecóica 1-20 GHz 
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Anexo B – Resultados das medidas de campo próximo do prisma de 
metamaterial 
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Transmissão Guia (Posição 1) – Prisma – Sonda @ 7.5 GHz 

 

|S21|(dB) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Posição 2) – Prisma – Sonda @ 7.5 GHz

 

|S21|(dB) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
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Transmissão Guia (Posição 3) – Prisma – Sonda @ 7.5 GHz

 

|S21|(dB) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Posição 4) – Prisma – Sonda @ 7.5 GHz

 

|S21|(dB) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Soma das 4 posições) – Prisma – Sonda @ 7.5 GHz

 

|S21|(dB) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Posição 1) – Prisma – Sonda @ 12 GHz

 

|S21|(dB) @ 12 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 12 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Posição 2) – Prisma – Sonda @ 12 GHz

 

|S21|(dB) @ 12 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 12 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Posição 3) – Prisma – Sonda @ 12 GHz

 

|S21|(dB) @ 12 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 12 GHz (distâncias em cm)  
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Transmissão Guia (Posição 4) – Prisma – Sonda @ 12 GHz

 

|S21|(dB) @ 12 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 12 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Soma das 4 posições) – Prisma – Sonda @ 12 GHz

 

|S21|(dB) @ 12 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 12 GHz (distâncias em cm) 
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Transmissão Guia (Posição 1) – Prisma – Sonda @ 16 GHz

 

|S21|(dB) @ 16 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 16 GHz (distâncias em cm) 
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XIV 
 

Transmissão Guia (Posição 2) – Prisma – Sonda @ 16 GHz

 

|S21|(dB) @ 16 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 16 GHz (distâncias em cm) 
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XV 
 

Transmissão Guia (Posição 3) – Prisma – Sonda @ 16 GHz

 

|S21|(dB) @ 16 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 16 GHz (distâncias em cm)  
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XVI 
 

Transmissão Guia (Posição 4) – Prisma – Sonda @ 16 GHz

 

|S21|(dB) @ 16 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 16 GHz (distâncias em cm) 
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XVII 
 

Transmissão Guia (Soma das 4 posições) – Prisma – Sonda @ 16 GHz

 

|S21|(dB) @ 16 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 16 GHz (distâncias em cm)  
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XVIII 
 

Transmissão Corneta – Prisma – Sonda @ 7.5 GHz –        

|S21|(dB) @ 7.5 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 7.5 GHz (distâncias em cm)  
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XIX 
 

Transmissão Corneta – Prisma – Sonda @ 12 GHz –        

|S21|(dB) @ 12 GHz (distâncias em cm) 

 

Fase de S21 (
o
) @ 12 GHz (distâncias em cm) 
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XX 
 

 

Transmissão Corneta – Prisma – Sonda @ 16 GHz –        

|S21|(dB) @ 16 GHz (distâncias em cm)  

Fase de S21 (
o
) @ 16 GHz (distâncias em cm) 
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