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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 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, 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. 
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medidas de centro de fase. 

Abstract 

Antenna  

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 
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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, 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; phase center 

measurements 

1 Introdução 

Os desafios que se apresentaram no Laboratório de Antenas do Instituto de Telecomunicações (IT) e 

que motivam a escrita desta dissertação são de vária ordem: desde a instalação de estruturas de 

posicionamento das câmaras anecóicas, passando pela construção e adaptação de estruturas de 

suporte de antenas, inclui também a construção de protótipos, passa também pela integração de 

componentes eletrónicos nas antenas até, finalmente, aos testes e medidas das antenas. Para além 

das antenas há também outros dispositivos relacionados com a utilização das antenas que também 

são objeto de estudo no Laboratório. Também estes representam desafios. Mas se se trata de um 

laboratório de apoio à investigação os desafios são grande parte da matéria-prima do trabalho que aí 

se desenvolve. 

2 Infra-estruturas e equipamentos de medida 

O Laboratório de Antenas possuiu duas câmaras anecóicas [1] destinadas a simular o verdadeiro 

espaço livre: um ambiente sem reflexões. É o espaço ótimo para caracterizar a forma como é feita a 

distribuição da radiação pelas antenas. Podem ser efetuados testes nestas câmaras em frequências 

desde aproximadamente 1 GHz até 110 GHz. O Laboratório dispõe de equipamento de análise 

escalar e vetorial dos sinais. Ainda existe uma Unidade de Prototipagem que presta serviço de apoio 

aos laboratórios do IT e do IST e ainda um laboratório de circuitos impressos onde são feitas as 

antenas impressas. 

3 Desafios de integração e fabricação 

A qualidade das medidas em câmara anecóica depende em muito de um bom alinhamento das 

antenas (em teste e sonda). Mas não é só a montagem das antenas que é crítica. A estabilidade e a 

precisão do equipamento de posicionamento (e de medida), especialmente em frequências elevadas, 

são fatores que também determinam a qualidade dos resultados. Houve então necessidade de 

promover a substituição das torres da câmara para ondas milimétricas e dos posicionadores para 

conferirem estabilidade, repetibilidade e qualidade das medidas. Depois de construídas as torres foi 

necessário alinhar o sistema de medida. Foram efetuados procedimentos de alinhamento, com 
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precisões inferiores a 1 mm das torres e dos eixos dos posicionadores. Foi usado um teodolito e por 

autocolimação, primeiro com a torre com posicionador de azimute (onde se posiciona a antena em 

teste) com um espelho de precisão montado no lugar da antena e depois, por dupla reflexão, nova 

autocolimação para alinhar a torre da sonda. O processo global de alinhamento demorou mais de 20 

dias úteis. A Figura 1 mostra a torre da antena em teste com os seus eixos que foram devidamente 

alinhados e a montagem de dupla autocolimação. 

 

Figura 1 – Alinhamento dos posicionadores da câmara anecóica com uso de um teodolito. 

As câmaras anecóicas do IT têm os 3 posicionadores controlados por computador, o que possibilita 

realizar medidas usando qualquer dos 3 eixos de rotação. Em medidas de diagramas de radiação é 

usual efetuar a medida em azimute (eixo vertical da torre da antena em teste). Para antenas que 

radiam em todas as direções, com essa configuração, há sempre uma zona de sombra e difração 

quando a torre se entrepõe às duas antenas (teste e sonda), para além da reflexão na torre quando 

as antenas se encontram em posição frontal. 

Usando a possibilidade de medir utilizando o eixo de polarização, consegue-se fazer medidas de 

planos da antena completos sem interrupção da linha de vista entre as antenas e sem outras 

interferências, desde que sonda-antena-torre façam um ângulo de 90º e os suportes sejam 

completamente transparentes à radiação, como é o caso da esferovite. A Figura 2 mostra como se 

pode adaptar os suportes das antenas para estes 2 métodos. 
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Figura 2 – Eixos de rotação a antena durante a medida de diagramas de radiação: a) rotação em azimute (a mais 

frequente); b) medida com rotação em eixo horizontal. 

Um enorme desafio foi construir uma lente dielétrica. Apesar de o IT já ter desenvolvido muita 

investigação nesta área, com uma produção de antenas baseadas em lentes considerável, ficou sem 

o apoio para a construção deste tipo de protótipos. São antenas que exigem uma precisão 

dimensional elevada no seu fabrico e por norma não têm superfícies com geometria fácil de trabalhar. 

O autor da tese adquiriu conhecimentos de maquinagem por CNC e propôs-se a fabricar esta lente 

na Unidade de Prototipagem. A lente apresentava uma geometria complexa e teria de ser maquinada 

por 2 vezes para dar forma a todo o ângulo sólido que a envolve. O protótipo foi construído. A Figura 

3 mostra algumas das fases de construção da lente até à sua integração no sistema de medida. 

 

Figura 3 – Fresagem por CNC da lente: a) superfície convexa; b ) fresagem da base; c) montagem na câmara 

anecóica para testes. 

Uma área de investigação do laboratório do IT é a RFID (identificação por radiofrequência). Têm-se 

desenvolvido antenas para fazer leituras de tags (antenas com chip de identificação) em volumes 

confinados à sua proximidade para aumentar a resolução espacial de deteção de objetos. 

Paralelamente têm-se desenvolvido também tags para aplicações específicas, como o caso de 

utilização em sistemas médicos na proximidade do corpo humano e em sistemas de localização (por 

UWB) e identificação em simultâneo. O Grupo de Antenas e Propagação não desenvolve eletrónica, 

pelo que a integração da identificação nas antenas desenvolvidas é à custa de transplantes de chips 

de tags comerciais. Foi feito um estudo que avaliasse a possibilidade de integrar o chip. Foi 
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“desmontado” um desses chips para se avaliar a resistência ao transplante. Esse processo mostra-se 

na Figura 4. Percebeu-se que este processo permitia o transplante do chip.   

 

Figura 4 – Testes para o transplante de chips de RFID. 

Foram medidas as características de impedância do chip numa linha microstrip [2, pp. 66-67],de 50 

Ohm e com esses dados foi possível projetar os tags que integrassem os chips. A Figura 5 mostra as 

linhas de teste dos chips e a sua integração em 2 tags. 

 

Figura 5. Integração de chips de RFID numa linha de teste e em antenas novas. 

4 Medidas em campo distante 

O desafio atribuído à lente dielétrica era a sua construção, mas para verificar se a construção da 

mesma respeitava os requisitos dimensionais foram efetuadas medidas de diagramas de radiação. A 

lente é orientável, tem uma estrutura que permite a rotação da lente num eixo sobre o centro de fase 

de uma fonte primária. A função da lente é desviar a radiação que incide na base para a direção 

pretendida (Figura 6), isso é conseguido através da inclinação da lente. Na Figura 6 também se pode 

observar a comparação de medidas de diagramas de radiação com simulações do modelo para 2 

inclinações diferentes, 15 e 45º. 
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Figura 6 – Esquema de transmissão da lente com alimentação por fonte primária [3]; comparação de diagramas 

de radiação medidos com simulações para inclinações de lente de 15 e 45º [4]. 

Ainda em campo distante, foi experimentado um novo método de medir centro de fase de antenas 

sem informação de fase. Usou-se uma lente colimadora entre a antena em teste e a sonda 

devidamente alinhada e de forma a obter um foco muito bem definido na direção da antena em teste. 

Usando a sonda em transmissão e com um medidor de potência aos terminais da antena em teste o 

centro de fase é encontrado pela distância da antena à lente. O centro de fase é desconhecido à 

priori, pelo que este método necessita de uma medida de calibração com uma antena que tenha o 

centro de fase conhecido. Desta forma a localização do centro de fase da antena de teste é relativa à 

posição de calibração. As figuras 7 e 8 mostram um esquema de funcionamento, a montagem 

efetuada e os resultados. 

 

Figura 7 – Esquema [5] e montagem de um novo método para determinação de centro de fase de antenas. 

 

Figura 8 – Potência recebida em função da posição para medida de centro de fase de uma lente: a) referência; b) 

antena em análise [5]. 



7 
 

5 Caracterização de um prisma de metamaterial 

Os metamateriais são estruturas constituídas por um meio dieléctrico com inclusões muito menores 

que o comprimento de onda que permitem obter interacções com os campos electromagnéticos de 

uma forma que não é possível recorrendo a materiais naturais. Permitem por exemplo sintetizar 

meios com índice de refracção equivalente próximo de zero, negativo ou arbitrariamente elevado. 

Estas características estão a ser exploradas para desenvolver dispositivos, por exemplo, para 

ultrapassar o limite de difracção em sistemas de imagem ou para fazer a correcção de aberrações. 

O teste de alguns destes dispositivos requer a medição dos campos electromagnéticos na vizinhança 

imediata das estruturas (campo próximo) e requer ainda montagens e procedimentos de medida 

dedicados. Foi proposto um modelo que através da capacidade de manipulação da permitividade 

complexa nos metamateriais consiga inverter o andamento da dispersão na frequência introduzida 

pela refração normal e no limite conseguir corrigir totalmente este efeito de aberração, apresenta-se 

em esquema este conceito (Figura 9). 

 

Figura 9 – Aberração cromática da luz: a) lente biconvexa convencional; b) lente metamaterial-ótica biconvexa 

que corrige a aberração cromática [6]. 

Foi desenvolvido um modelo, não na ótica mas escalado para as microondas (7.5-16 GHz), que 

pretende provar este conceito. O prisma de metamaterial foi construído no IT e apresenta-se na 

Figura 10. 

 

Figura 10 – Prisma de metamaterial; pormenor onde se podem observar as terminações dos fios metálicos 

cruzados. A azul definem-se os eixos utilizados nas medidas 

O modelo foi simulado e os resultados condicionam a metodologia de medida. Na Figura 11 são 

mostrados os resultados das simulações para as frequências 7.5, 12 e 16 GHz aproximadamente. 
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Figura 11 – 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). 0=39.7 mm é o comprimento de onda para f0= 7.55 GHz [7]. 

Para as medidas foi efetuada a montagem que se reproduz no esquema da Figura 12. 

 

Figura 12 – Esquema da montagem de medida de campo próximo do prisma de metamaterial, corneta para 

montar como alternativa à abertura do guia de ondas 

Como sonda foi escolhido um cabo coaxial semirrígido fino, EZ_47 com o condutor central exposto 

num comprimento de 2 mm, o condutor exterior também fica exposto num comprimento de 10 mm. O 

material absorvente que reveste o restante do cabo tem a finalidade de dissipar as correntes 

exteriores e a radiação que poderiam ocorrer por exposição do cabo ao campo. 
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Foi estabelecida uma rede de pontos de medida no plano x,y com passo de 5 mm. Como fonte foi 

usado num primeiro estudo a abertura de um guia de ondas da banda X (em 4 posições) e 

posteriormente uma corneta para a mesma banda (uma só posição). As aberturas das fontes foram 

colocadas a 3 mm e a 7,5 mm de distância do prisma respetivamente. Foi medido o campo nas duas 

configurações na rede de pontos. Os resultados que interessam comparar com as simulações são os 

obtidos com a corneta, esta consegue produzir uma estrutura de campos próxima das condições de 

simulação (feixe gaussiano) no entanto as superfícies de fase constante não são planas. 

A Figura 13 mostra os resultados para as frequências de 7.5 e 16 GHz com a corneta como fonte. 

 

Figura 13 – 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 

11. Desta forma pode-se comparar diretamente os valores previstos com os medidos. Apresentam-se 

na Tabela 1 os valores analíticos, previstos e medidos.  

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. Porém, 

os testes efetuados apontam na direção da confirmação do objetivo do prisma de metamaterial. 
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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 1 – Comparação dos ângulos de transmissão previstos para o prisma de metamaterial por método 

analítico e modelação e obtidos por medidas. 

6 Conclusões 

Foram adquiridas competências que tornaram mais independente a construção de protótipos face a 

fornecedores externos. A implementação de novas técnicas de medida ou readaptação de outras 

foram introduzidas. Foi alargado o espetro de medidas possíveis de serem realizadas no laboratório. 

Foi definida uma estratégia para a caracterização da estrutura de campo próximo num prisma 

metamaterial, foram experimentadas duas abordagens que conduziram à caracterização de aspetos 

diferentes, usar como fonte a abertura de guia de ondas permitiu perceber através da medida de fase 

num plano a localização da imagem da fonte quase pontual na superfície do prisma do lado da 

transmissão pela observação da forma das superfícies de fase constante. Usar como fonte a abertura 

de uma corneta, configuração aproximada de um feixe gaussiano permitiu verificar alguma correlação 

com os resultados dos modelos. Estes testes revelaram-se bons indicadores da funcionalidade 

pretendida do prisma: refração anómala. 
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