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INTRODUÇÃO 

A ptimeira antena utilizada na prática é devida ao físico alemão Heinrich Hertz, no ano 

de 1 887, quando fazia suas famosas demonstrações da existência das ondas eletromagnéticas. 

É bom lembrar que tais ondas já haviam sido preditas teoricamente pelo também físico 

James Clerk Maxwell (ver as célebres quatro Equações de Maxwell do eletromagnetismo). 

A história da teoria e prática de antenas tem, por conseguinte, pouco mais de urna 

centena de anos. 
Uma antena é um dispositivo que serve corno intetface (ou região de transição) entre 

urna onda eletromagnética guiada (por meio de um guia de ondas, cabo coaxial ou fio duplo 

plano) e o espaço ao seu redor. 

A Figura 1 ilustra essa condição de elemento de transição entre uma linha de transmissão 

e o espaço circundante. 

Linha de Transmissão 
ANTENA ESPAÇO AO REDOR 

Figura 1 :  Antena como Interface 

Alguns autores definem a antena como um elemento de transição que envolve o espaço 

livre ( = vácuo). Uma tal definição nem sempre é verdadeira, pois a antena, geralmente, está 

contida na atmosfera (e não no vácuo). 

* E n g e n h e i ro de Te lecomun i cações Sên ior  da N EXTEL Te lecom u n i cações Ltd a .  E -ma i l :  
marcel lo.praca @ uo l .com.br. 
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ESPECIFICAÇÃO DE ANTENAS DE SHF 

No caso de uma nave espacial viajando pelo espaço sideral, aí sim a antena se encontraria 

no vácuo. 

De qualquer forma, as antenas possibilitam que os campos elétricos e magnéticos se propaguem 

das linhas de transmissão para o espaço ao redor (de maneira predeterminada pela geometria da 

própria antena) . 
Com a antena realiza-se o casamento entre esses dois meios (linha de transmissão e espaço ao 

redor) de forma optimizada, tanto na transmissão (TX) quanto na recepção (RX). Assim sendo: 

Na transmissão: 

Linha de transmissão � Antena � Espaço 

Na recepção: 

Espaço � Antena � Linha de transmissão 

Um princípio fundamental na temia de antenas é o chamado Princípio da Reciprocidade. De 

acordo com esse princípio, as propriedades de qualquer antena podem ser determinadas, por 

análise teórica ou por medições, com a antena agindo como elemento transmissor ou como elemento 

receptor. 

Em outras palavras, isto significa que devido à reciprocidade as propriedades observadas na 

transmissão são igualmente válidas durante a recepção. 

Nos diagramas em bloco e/ou esquemáticos, costumamos representá-la com um dos símbolos 
que são mostrados na Figura 2. Nenhum dos dois símbolos tem preferência sobre o outro (podem 

ser usados sem qualquer distinção). 

ou 

Figura 2: Simbologia Usual 

Existem diversos tipos de antenas como as Yagi-Udas (ou simplesmente Yagis) , refletores de 

canto e parabólicos (inteiriços e vazados), em V, de fenda (slot), helicoidais, cometas (homs), log

periódicas, concha (shell), rômbicas, monopólos (ou antenas Marconi) etc. 

A Figura 3 nos mostra a representação típica das antenas Yagis (ou "espinha de peixe"). 

Figura 3: Antena Yagi - Representação 
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Este trabalho irá analisar as antenas usadas na banda de SHF que se estende desde três até 

trinta gigaílertz. A Tabela 1 mostra a posição da banda de SHF (Super-High Frequency) em 

relação a outras bandas de freqüência (HF, VHF e UHF). 

BANDA NOME POR EXTENSO LIMITES 

HF High-Frequency 3 a 30MHz 

VHF Very-High Frequency 30 a 300MHz 

UHF Ultra-High Frequency 300 a 3 .000MHz 

SHF Super -High Frequency 3 a 30GHz 

MHz = megahertz (1 milhão de hertz) 

GHz = gigahertz (1 bilhão de hertz) 

Tabela 1 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Uma antena para ser plenamente compreendida necessita de um grande número de especificações 

(tanto elétricas quanto mecânico-ambientais). 

Nesse item iremos apresentá-las e disconer sobre cada uma delas em particular. 

Especificações Elétricas 

Freqüência ou Banda de Operação 

Refere-se à faixa ou banda de operação em freqüência da antena. É normalmente expressa em 

GHz (gigahertz) ou MHz (megahel1z). Vale lembrar que 1 GHz vale 1 .000MHz. 

l GHz = 1 .000MHz 

o fabricante indica tanto Fmin (a menor freqüência da faixa) quanto Fmax (a maior freqüência 

da faixa). A largura de faixa BW (Band Width) é definida como sendo igual à Fmax -Fmin. Como 

exemplo, observe a Tabela 2 onde tanto Fmin quanto Fmax são considerados valores típicos. 

1 08 

BW = Fmax -Fmin (1) 
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Frnin (GHz) 

0,890 

1 ,7 

2,485 

4,4 

5 ,925 

7,425 

1 7,7 

Frnax (GHz) 

0,960 

2, 1 1  

2,690 

5,0 

6,425 

7,900 

1 9,7 

Tabela 2 

Largura de Faixa (MHz) 

70 

4 1 0  

205 

600 

500 

475 

2.000 

Na Figura 4 temos uma representação da largura de banda BW juntamente com as freqüências 

limites infetior (= Frnin) e superior (= Fmax). 

BW 

Fmin Fmax freqüência 

Figura 4: Largura de Faixa 

É possível fabricar antenas para operação em mais de uma faixa (ditas multifaixa ou multibanda), 

por exemplo, 4/6, 4/5/6, 6/1 1  e 1 1/14 GHz. 

Na faixa de microondas é comum se especificar qual a banda em uso, por exemplo: 

C (6/4GHz) - para satélites geoestacionáIios 

X (7/8GHz) - de uso militar 

Ku ( 12/ 14GHz) - para DBS - Direct Broadcast Satellite 

Ka (20/30GHz) - ainda experimental 

A banda Ka é de uso muito recente, e suas aplicações ainda são em caráter experimental (em 

função da freqüência ser muito elevada). 

Nestas bandas (20/30GHz), a atenuação por hidrometeoros é muito significativa. Ela é causada 

em particular pelas nuvens e pela precipitação pluviométrica (chuva). Em países frios temos, também, 

a ação do gelo e da neve (seca e úmida). 
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É importante seguir a grafia correta do nome das bandas. Todas possuem a primeira letra 

maiúscula. No caso de haver uma segunda letra, essa será sempre escrita com minúscula (Ku, Ka 

e nunca KU ou KA). 
Coexistem pelo menos três classificações diferentes quanto ao nome da banda e a faixa 

freqüêncial correspondente em uso (US, JCS oficial e JCS antiga), sendo necessário ter alguma 

referência adicional para se evitar possíveis má interpretações. 

A Tabela 3 nos mostra algumas bandas na faixa de microondas com a interpretação que lhes é 

dada pela ITU (lnternational Telecommunications Union - União Internacional de 

Telecomunicações), por intermédio do ITU-R (o antigo CCIR - Comitê Consultivo Internacional 

de Radiocomunicações). 

Denominação 

Banda C 

Banda X 

Banda Ku 

Banda Ka 

Faixa de Freqüência (GHz) 

6/4 

8/7 

14/ 1 1  e 14/ 12  

30/20 

Tabela 3 

Também é importante estudarmos o conceito de "Razão de Banda" (que é simbolizada 

por RB). 

1 1 0  

A razão de banda RB é definida como a razão entre Fmax e Fmin (nesta ordem), ou seja: 

RB = 
Fmax 

Fmin 
(2) 

Alguns autores definem a razão de banda RB de uma forma um pouco diferente, ou seja: 

RB = 

RB = 

Fmax - Fmin 

Fo 

BW 

Fo 

(3) 

(4) 
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Onde: 
Fo é a freqüência central da faixa de operação, 

BW é a largura de faixa (= Fmax - Frnin). 

Para calcularmos Fo basta acharmos a média geométrica entre as duas freqüências Fmax e 

Frnin, ou seja: 

Fo = -.J Fmax x Frnin \ (5) 

Se as freqüências Fmax e Frnin estiverem próximas uma da outra, nós poderemos substituir a 

média geométrica por uma média aritmética de pesos unitários para Fmax e Frnin. 

Fmax + Fmin 
Fo = -------

2 
(6) 

A Fórmula 6 poderá ser usada quando a largura de faixa BW for pequena. 
Vamos, portanto, a um exemplo prático. Seja uma antena projetada para operar na faixa de 

450 a 470 megahertz. Teremos, então: 

Fmax = 470MHz 

Frnin = 450MHz 

BW = Fmax - Frnin = 20MHz 

RB = Fmax 
1 ,0444 (pela primeira definição) 

Frnin 

Fo = SQRT [470 x 450] = 460MHz ( aproximadamente) 

Onde SQRT significa "Raiz Quadrada" (do inglês Square Root) . 

RB = BW = 0,0435 (pela segunda definição) 
Fo 

Note que as duas definições de Razão de Banda (= RB) fornecem dois resultados totalmente 

diferentes. 

Potência Média (Average Power Rating - APR) 

Indica a máxima potência capaz de ser suportada na porta de entrada da antena, por um longo 

período de tempo, sem qualquer degradação de seu desempenho elétrico ou mecânico. 

[íll i Vol.  XVIII - 1 2  Quadrimestre de 2001 1 1 1  . 



ESPECIFICAÇÃO DE ANTENAS DE SHF 

Costuma ser expressa em watts (W) ou quilowatts (kW). 

1 quilowatt = 1 .000 watts 

Antenas usadas para radiodifusão (broadcasting) chegam a uma potência da ordem de dezenas 
de quilowatts. 

É simbolizada por Pmed ou Pavg (onde "avg" vem do inglês average). Alguns fabricantes 
também especificam a potência de pico (Ppk - do inglês Peak Power). Nesse caso, costuma ser 
também fornecido o valor do "tempo de duração" ou "tempo ativo". 

Polarização 

É definida como sendo a orientação em que o vetor campo elétrico (= E) oscila através do 
tempo na direção de irradiação ptincipal. Pode ser: 

a) Linear: 
- veltical (PLV), 
- horizontal (PLH) 
- diagonal ou inclinada (PLD ou PU) 

b) Circular: 
- direita (PCR) 
- esquerda (PCL) 

c) Elíptica: 
- direita (PER) 
- esquerda (PEL) 

As letras "R" e "L" vêm do inglês right e left, respectivamente. Ver a Figura 5 .  
Se, por exemplo, a antena de uma certa estação A irradiar segundo a polatização linear veltical 

(PLV), então a antena receptora desse sinal na estação B deverá estar preparada para recepção 
em PLV. 

Caso esta antena receba um sinal intetferente, na mesma faixa de freqüência do sinal de A mas 
com PLH (polarização linear horizontal), a disclirninação de polarização cruzada (XPD - Cross

Polar DiscrÍlnination) irá se encarregar de atenuar a intetferência de um celto número de decibéis. 
Quando uma antena estiver intencionalmente transmitindo (ou recebendo) dois sinais, 

simultaneamente na mesma freqüência, porém, com polarizações distintas, estaremos diante do 
conceito chamado de "reúso ou reutilização de freqüência". 

O reúso faz duplicar a canalização de radiofreqüência (RF) no enlace. Para que o reúso seja 
possível, nas antenas parabólicas de SHF, é necessátio que o XPD seja pelo menos igual a trinta 
decibéis. 

112 

XPD mínimo = 30 decibéis (para permitir o reuso em SHF) 
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ESQUERDA DIREITA 

DIAGONAL ESQUERDA 

DIREITA 

ESQUERDA 

Figura 5: Polarizações 

As antenas podem ser de polarização simples ou dupla. No caso desta última e se uma das 

polarizações não estiver sendo utilizada, deveremos usar uma terminação casada na porta 

conespondente (deve-se especificar qual a flange a ser utilizada e a máxima VSWR aceitável). 

Uma terminação casada (também chamada carga ZL) serve para absorver a energia incidente 

de radiofreqüência e dissipá-la sob a forma de calor (efeito Joule), sem provocar reflexões 

indesejáveis na porta. 

Uma terminação é uma rede de uma porta (tendo, portanto, dois pólos ou dois terminais). As 

redes de uma porta são também conhecidas como bipólos ou monoportas (uniportas) . 

A Figura 6 mostra uma antena de polarização dupla (simbolizada por uma caixa-preta de 

três portas). 

A porta da esquerda é a intelface com a linha de transmissão (cabo coaxial ou guia de ondas). 

As duas portas da direita representam as duas polmizações (hOlizontal e vertical). As antenas de 

dupla polarização são circuitos de três portas (hexapólos) . Elas possuem, portanto, seis pólos ou 

seis terminais. 
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ANTENA 
DE DUPLA 

Linha O 
de 

Transmissão O POLARIZAÇÃO 

Figura 6: Antena de Dupla Polarização 

PLV 

CARGA 
ZL 

Repare que uma das portas está terminada por uma carga ZL (a letra "L" vem do inglês Load). 

No nosso exemplo, a antena está usando a polarização linear vertical (PLV), enquanto que a 
pOlia correspondente à polru1zação lineru' horizontal (PLH) está terminada por uma cru'ga ZL (tal 

porta não está portanto em uso). 

Algumas pessoas confundem os conceitos de "polru'ização de uma onda eletromagnética" e de 

"polaridade de uma tensão elétrica". É razoavelmente comum se ouvir falar de "antena de polaridade 
vertical", o que é um en'o lingüístico por demais gritante. 

A polarização de uma onda eletromagnética diz respeito à orientação física de um vetor no 

espaço com o passar do tempo. Já a polaridade se refere a diferenças de potencial (ddp) em 

circuitos elétricos e/ou eletrônicos. A polru1dade está imediatamente associada aos sinais positivo 

(+) e negativo (-) das voltagens (= tensões eléu1cas). 
Repare nas diferenças conceituais entre os dois enunciados a seguir. 

"Antena recebendo em polarização lineru' horizontal." 

"Fonte de tensão com a polaridade mostrada no circuito." 

Diagrama de Irradiação 

Uma antena possui direção preferencial de ilTadiação ou captação onde "a energia flui ou é 

recebida com mais facilidade". 
O diagrama formado por um contorno, onde cada ponto do contorno é proporcional à relação 

entre a densidade de potência irradiada na direção principal e a densidade de potência irradiada 

naquela direção, chama-se "Diagrama de Irradiação" (ou Radiation Pattem, em inglês). 

Os diagramas de irradiação têm representação tridimensional (3D) mas acabam, em geral, 

sendo dadas duas representações bidimensionais (planas) : a vertical e a horizontal. Tais 

representações ortogonais são dadas de duas maneiras, a saber: 
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- gráfico de coordenadas polares (magnitude e ângulo) sob a forma circular tradicional, 

- sistema polar modificado (representação polar-cmtesiana), onde os ângulos estão dispostos 

sobre dois segmentos de reta colineares (de zero a + 1 80 graus e de zero a - 1 80 graus). Os 

dois segmentos apontam em direções diametralmente opostas. 

Uma terceira opção seria a representação de zero a + 360 graus em um mesmo segmento de 

reta (numa mesma direção e sentido). 

Quando um dos lados é o simétrico do outro, só costumamos representar de zero a + 1 80 

graus (pois o outro trecho, de zero a - 1 80 graus, ficará automaticamente subentendido). 

No sistema polm' tradicional, o ângulo de zero grau costuma ser disposto noventa graus deslocado 

no sentido trigonométtico (contrário ao movimento dos ponteiros do relógio) em relação à sua 

posição no sistema clássico de coordenadas polm'es da matemática. 

Os diagramas de irradiação consistem em um número vm'iável de lóbulos (que são as regiões 

do diagrama entre dois nulos consecutivos). 

O lóbulo onde se situa o máximo irrradiado é dito ser o lóbulo ptincipal (main lobe ou main 

beam), e os demais lóbulos são ditos serem os lóbulos secundários .  Algumas vezes encontramos 

esctita a palavra "lobo" (se pronuncia Ilóbol e não /lôbol) em vez de lóbulo. 

Os fornecedores costumam envim', em vez do diagrama de irradiação, um envelope do mesmo 

(que é composto por segmentos de reta ligando os picos principais do diagrama de irradiação 

verdadeiro). A isto se chama Envoltória do Diagrama de I1Tadiação (= EDI). Em inglês, a expressão 

correspondente se chama Radiation Pattern Envelope (= RPE). 

Para cada modelo de antena temos uma EDI própria. 

Os diagramas podem ser dados como função da intensidade de campo ou da densidade de 

potência (vetor de Poynting). Uma vez que os dois são proporcionais, é costume que se forneça 

unicamente um deles (o outro poderá, caso se deseje, ser obtido prontamente). O formato não irá 

se alterar quando usamos qualquer uma das duas representações (campo ou potência). 

Uma antena será dita omnidirecional quando seu diagrama de irradiação for uma supelfície 

esfética (ou seja, uma circunferência em qualquer plano que contenha o centro da esfera). É óbvio 

que, na prática, apenas poderemos aproximar, ainda que muito bem, esta característica idealizada. 

Uma estrela normal (tal como o nosso Sol) tende a ser uma excelente representação real de um 

radiador omnidirecional. 

A Figura 7 mostra um diagrama de ÍlTadiação planificado de uma antena omnidirecional ideal 

(na forma tradicional de coordenadas polares). O ponto de zero grau se situa na intersecção do 

diagrama (a circunferência) com o eixo norte (na pmte de cima). 

Os diagramas de irradiação com envoltótia (EDIs) são essenciais para o cálculo de inteIferência 

entre sistemas rádio. Em geral, os resultados de intelferência obtidos através do uso das EDIs são 

piores do que a realidade (já que as EDIs são limites supetiores aos padrões medidos de irradiação 

das antenas). 
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NORTE N 

OESTE W LESTE E 

SUL S 

Figura 7: Diagrama de I rradiação Plano de Antena Omni Ideal 

Diretividade 

É uma medida de quão bem uma dada antena irradia em uma determinada direção e sentido 

(normalmente o do máximo). 

Formalmente é defInida como sendo igual ao quociente entre a potência irradiada em uma dada 
direção e sentido e a potência que seria irradiada por uma antena isotrópica (um ente hipotético 

que irradiaria uniformemente em qualquer direção do espaço). A defInição considera que ambas as 

antenas são alimentadas com a mesma potência de entrada e estão em condição de ausência de 

perdas (Lossless Antenna). 

Relação Frente-Costas (F/B ou FBR - Front-to-Back Ratio) 

É o quociente entre a potência irradiada na direção e sentido do máximo e a potência irradiada 
a + 1 80 graus (o sentido contrálio da mesma direção). É expressa em decibéis ou nepers . 

Idealmente uma antena não develia irradiar nada no sentido contrário ao sentido do máximo. 
Portanto, quanto maior for o valor de FBR tanto melhor será a antena. 

Uma baixa relação frente-costas pode prejudicar a ligação rádio devido a interferências 
prejudiciais que seliam captadas pelos lóbulos traseiros da antena. 

Falando em sentido amplo, uma relação frente-costas é a relação entre a "energia" irradiada 
em uma direção qualquer e a "energia" irradiada no sentido oposto da mesma direção ( 1 80 graus). 
Isto é válido tanto para a direção do máximo como para qualquer outra direção. 

Os fabricantes consideram que o sentido oposto da direção que contém o máximo está, na 
verdade, balizado por um determinado ângulo Theta. Nesse caso, a FBR seria a relação entre a 
potc�ncia irradiada na direção e sentido do máximo e a potência irradiada a 1 800 ± Theta (escolhendo

se aí o valor que fomecesse a pior FBR possível). 
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Vejamos, pois, o seguinte exemplo supondo-se Theta = 1 0°. 

• Na direção e sentido do máximo � G = + 42 dBi 
• Em 1 80° ± 1 0° � pior valor é igual a + 1 2  dBi 
• FBR = + 30 decibéis 
Alguns exemplos práticos de modelos de antenas parabólicas são: 
• ERIC 60-23 (60 centímetros 23 GHz) � FBR = 52 decibéis 
• SIEM 60-23 (60 centímetros 23 GHz) � FBR = 64 decibéis 
• ERIC 1 .2- 1 5  ( 1 ,2 metro 1 5  GHz) � FBR = 72 decibéis 
• PV 3- 1 7  (3 metros 1 ,7 GHz) (em polarização vertical) � FBR = 45 decibéis 
• PV 3- 17  (3 metros 1 ,7 GHz) (em polarização horizontal) � FBR = 43 decibéis 
Conforme podemos ver no último exemplo, a relação frente-costas pode vatiar de acordo com 

a polat"ização da antena. 
Alguns autores usam as expressões "Atenuação Frente-Costas" ou "Razão Frente-Costas" 

pat"a se referirem a esta grandeza. 

Ruído 

o teImo mído, no âmbito da engenharia de telecomunicações, significa "sinais espúrios presentes 
na recepção de um ou mais sinais desejados". 

Qualquer antena gera uma certa quantidade de mído (denominado mído interno) assim como 
está apta a captá-lo de fontes diversas (mído externo), contanto que os mesmos estejam dentro da 
sua banda de operação (= BW). 

Na área de antenas os mídos se classificam em: 
1 )  Ruído cósmico ou mído galáctico 
Devido a fontes de rádio extraterrenas, sendo o Sol a principal delas . Além do Sol, temos as 

demais estrelas, os planetas, novas, supernovas, satélites naturais (como a Lua), quasares, pulsares. 
Ver a Figura 8 .  

2) Ruídos diversos de origem humana (Man-Made Noise) 

• linhas telefônicas e linhas de transmissão de energia eléuica; 
• motores e acionadores elétricos; 
• OUU"OS equipamentos rádio (radiointelierência); 
• seccionadores e chaves;  e 
• aparelhos eletroeletrônicos em geral (aparelhos de TV). 
Ver a Figura 9. Esses mídos também são denominados de "mídos artificialmente produzidos", 

no sentido de que não são causados diretamente pela natureza. 
3) Atenuação devido à chuva, tempestades de areia, granizo, neve, gelo, nevoeiro, partículas 

sólidas em suspensão no ar e gases atmosféricos (oxigênio, nitrogênio e vapor dágua não
condensado) . 
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Demais 
Estrelas I Quasares I 

I I Sol 

I I 
Novas 

Ruído Galáctico I Supemovas I ou Cósmico I 

-, I 
I I I I Planetas do Lua I I Sistema Solar 

Pulsares 

Figura 8: Agentes do Ruído Cósmico 

Motores 
Elétricos 

Lâmpadas 
Fluorescentes 

Linhas de Transmissão 
de Energia Elétrica 

118 

Acionadores 
Elétricos 

I I Radares I 
I I 

Man-Made Ruído de Ignição 
Noise de Automóveis 

, I 
Chaves Seccionadoras 

Radiotransmissores 

Figura 9: Ruído de Origem Humana 
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4) Fading ou desvanecimento por multipercursos (multipathfading). 

5) Fugas de polarização do sinal recebido em função de variações no meio de propagação 
(uma parte da radiação incidente chegando em outra polarização que não é a polarização esperada). 

6) Descargas eléu1cas na atmosfera (raios) e auroras boreais nas regiões polares. 
Ver a Figura 1 0. O ruído atmosférico também é conhecido nos meios de radioamadorismo 

como "estática". 
7) Ruídos de equipamento (térmico ou J ohnson, balístico, etc). 

Auroras Multipath 
Boreais Fading 

Despolarização 

I 
I I 

Atenuação Ruídos Terresu'es Atenuação por 
por Granizo Naturais Gases Atmosféricos 

I I 
I 

Raios na 
Atmosfera Atenuação por Chuva 

Atenuação por Nevoeiro 

Figura 1 0: R u ídos Terrestres Naturais 

Note que o termo ruído foi empregado com um sentido bastante amplo (pelo fato de englobar 
interferências, desvanecimentos, atenuações e fugas de polarização). Já na eletrônica a palavra 
ruído tem significado bem mais restritivo. 

Quando nos reportamos às antenas parabólicas, estamos, na verdade, nos refelindo ao conjunto 
formado pelo refletor efeeder (iluminador). Assim, o ruído gerado por esta antena será dado pela 
contribuição de cada um deles (ruído do refletor + ruído do iluminador) . Ver a Figura 1 1 .  Isto é 
verdade tanto para os ruídos internos (ou ruídos intrínsecos) quanto para os ruídos externos (ou 
ruídos captados). 
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.-------ll Parcela do Refletor I 
I Ruído Total I 

L--------11 Parcela do Iluminador I 
Figura 1 1 :  Ruído em Parabólicas 

Impedância de Entrada (Zin ou Zent) 

A impedância de entrada Zin, expressa em ohms, é aquela medida no ponto de alimentação da 
antena (porta de entrada ou porta 1 - 1  ' ) .  

Este é o ponto que delimita a interface entre a antena e a linha de  transmissão (guia de  ondas, 
cabo coaxial ou fio duplo plano). Ver a Figura 12 .  

Interface 
com a Linha de 

Transmissão 

ANTENA 

Figura 12 :  Impedância de Entrada Zin 

É necessário que haja um excelente casamento de impedância nesta região de transição, para 
manter a relação de tensão de onda estacionária (RVOE ou VSWR) a menor possível. 

Idealmente, a VSWR deveria ser igual à unidade. Alguns valores comuns na prática para a 
VSWR são 1 ,04, 1 ,06 e 1 , 1 0. 

Estas VSWR correspondem a perdas de retorno RL (Return Loss) de: 
a) VSWR = 1 ,04 � RL = 34,2 decibéis 
b) VSWR = 1 ,06 � RL = 30,7 decibéis 
c) VSWR = 1 , 1 0  � RL = 26,4 decibéis 
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A VSWR é uma grandeza adimensional (isto é, não possui unidade de medida). Trata-se de um 

número puro. 
Os fabricantes, algumas vezes, incluem um gráfico da VSWR (no eixo vertical) plotada contra 

a freqüência (no eixo horizontal) .  Em outros casos, eles fornecem uma tabela discreta de valores ou 

ainda a VSWR máxima ao longo de toda a banda de operação. 
Existe uma outra possibilidade, que é fornecer a equação de uma curva que limite todos os 

valores de VSWR que poderão ser encontrados ao longo da faixa. Esta curva (VSWR x Freqüência) 

costuma ser uma reta, ou seja: 

VSWR = af + b (7) 

Onde "a" é o coeficiente angular (inclinação em relação ao eixo horizontal ou eixo das abscissas) 

e "b" é o coeficiente linear da reta (ponto onde a reta intercepta o eixo vertical ou eixo das ordenadas). 
Considerando-se que a antena esteja isolada e sem perdas (ideal), a sua impedância de entrada 

(Zin) será igual à sua impedância própria (Zp). 

Zin = Zp para uma antena isolada 

A impedância própria Zp é constituída por uma palte real Rp e por uma palte imaginária Xp. 

Zp = Rp ± j  Xp 

Onde: 
Zp = impedância própria (medida em ohms), 

Rp = resistência própria (medida em ohms), 
Xp = reatância própIia (medida em ohms), 

j = unidade imaginária (raiz quadrada de - 1 ) .  

(8) 

O sinal da reatância própria Xp (positivo ou negativo) irá depender dela ser indutiva ou capaciti va. 

Se existirem objetos nas proximidades da antena (como, por exemplo, outras antenas), a 
impedância de entrada Zin será alterada e não será mais igual à impedância própria da antena. 

São costumeiros os valores de 50 e 75 ohms para Zin. 

Área Efetiva de Recepção 

Urna antena receptora tem a capacidade de captar energia de urna onda eletromagnética incidente 

propagando-se no espaço. Esta onda tem associada a ela uma certa densidade de potência S 

(potência por unidade de área). 
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Tudo se passa como se a antena tivesse uma área física que, ao ser multiplicada por S, forne

cesse a potência por ela recebida. Este é o conceito de "área de recepção" (= AR), "área equiva

lente de recepção" (= AER) ou "área efetiva de recepção". 

AER x S = P donde, 

Onde: 

P 
AER = --

S 

P = potência captada pela antena (watts), 

S = densidade média da potência incidente (watts por metro quadrado), 

AER = área equivalente de recepção (metros quadrados). 

Ganho 

(9) 

No caso da diretividade, as antenas foram supostas isentas de perdas (o caso ideal). Na 

realidade, nem toda potência de entrada Pent consegue ser irradiada. Uma medida do quanto é 

realmente irradiado pelo quanto foi originalmente entregue chama-se rendimento ou eficiência. 

Potência Irradiada 
Rendimento = ---------

Potência de Entrada 

o rendimento é representado nOlmalmente pela letra grega minúscula 11 (leia-se "éta"). 

( la) 

O rendimento é um número puro que teoricamente pode assumir qualquer valor entre zero e 

um, inclusive os dois extremos. Às vezes expressamos o rendimento em porcentagem, ou seja, o 

seu valor multiplicado por 1 00. 

Se tivermos um rendimento igual a 0,65 , diremos que o rendimento percentual vale 65 por 

cento. 

Rendimento Percentual = Rendimento x 1 00 ( 1 1) 

O ganho G é tão-somente o produto da diretividade D da antena por seu rendimento éta. 

1 22 

Ganho = Diretividade x Rendimento ( 12) 
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Se o rendimento for unitário, o ganho G será igual à diretividade D (G = D é a condição ideal). 

O rendimento total E de uma antena compreende diversas parcelas, a saber: 
a) Eo - Perdas ôhmicas na cadeia de alimentação (jeedchain losses), 

b) Em = Perdas devido aos processos de fabricação (gerando, por exemplo, rugosidades e 

falhas na supelfície de reflexão), 

c) Eb = Perda por bloqueio (efeito de bloqueio das estruturas de suporte, do sub-refletor, etc), 

d) Es = Eficiência no transbordamento (spillover), 

e) Ei = Eficiência de iluminação. 

O rendimento total E será, portanto, dado pelo produ tório a seguir: 

E = Eo x Em x Eb x Es x Ei 

Temos que G é função da freqüência (diretamente proporcional), sendo comum especificá-lo 

no início, centro e fim da banda de operação. 

Nesses casos falamos em: 

• Ganho no Início da Banda = G beg 

• Ganho no Meio da Banda = G mid 

• Ganho no Fim da Banda = G end 

As abreviaturas usadas vêm diretamente da língua inglesa, ou seja: 

• beg de beginning (início), 
• mid de middle (meio), 

• end de end (fim). 

A Figura 1 3  ilustra a posição dos três ganhos (G beg, G mid e G end) em relação à banda de 

operação de uma antena hipotética. 

G beg 

G beg = Ganho no início da banda 

G mid = Ganho no meio da banda 

G end = Ganho no fim da banda 

Banda de Operação 

G mid G end 

Figura 1 3 :  Ganhos x Banda 
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Nas antenas parabólicas, o ganho é diretamente proporcional ao diâmetro das mesmas. Con

seqüentemente, podemos dizer que, em geral, quanto maior for o diâmetro maior será o ganho. 

O ganho das antenas parabólicas pode ser calculado através da seguinte fórmula: 

( 4 1t AE ) G = l O log ')..,2 

Onde: 

G = ganho da antena, 

Log = logaritmo de base dez, 

A = área da abertura da antena, 

E = rendimento ou eficiência da antena, 

').., = complimento de onda da freqüência de operação, 

1C = constante numélica in·acional "pi". 

( 13) 

O rendimento E se situa entre 55 e 65 por cento para a maior parte das antenas parabólicas de 

SHF. 
Supondo um rendimento de 55 por cento (E = 0,55), o ganho G em unidades métricas será 

dado por: 

G (dBi) = 20 log (B x F) + 17 ,8  ( 14) 

onde o ganho G está expresso em decibéis em relação ao inadiador isotrópico (dBi), a freqüência 

de operação F está expressa em gigahertz, e o diâmetro B do refletor parabólico, em metros. 

A antena parabólica vazada tipo grade tubular modelo PV2-890 possui um ganho de 22,5 dBi 

segundo o fabricante. Aplicando-se a fórmula número 14  para 900MHz encontraremos: 

G(dBi) = 20 log (2 x 0,9) + 1 7,8 = 22,9 

Em unidades do sistema inglês de pesos e medidas, o ganho G é dado por: 

G(dBi) = 20 log (B x F) + 7,5 ( 15) 

onde a freqüência de operação F está expressa em gigahertz, e o diâmetro B do refletor parabólico, 

em pés. 
O valor do ganho a ser usado para os cálculos de enlace deverá ser sempre obtido das 

especificações do fabricante. O valor calculado através das fórmulas 14  e 1 5  somente deve ser 
considerado em primeira aproximação. 

Note que as fórmulas 1 4  e 1 5  usaram uma eficiência de apenas 55 por cento (E = 0,55) para 

caractelizar um ganho bem baixo em uma dada freqüência de operação. É, por conseguinte, um 

approach conservativo para o cálculo de enlace. 
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Especifica-se, também, uma tolerância para o ganho nominal sob a forma 

G = Gnom ± Tol 

onde Gnom é o ganho nominal e a tolerância é dada em decibéis. Um valor que é tipicamente 
encontrado é 0,3 decibéis. 

Se a diretividade D tiver sido calculada em relação ao inadiador isotrópico, então o ganho G é 
dado em dBi (decibiéis em relação ao ilTadiador isotrópico) ou em Npi (nepers em relação ao 
ilTadiador isotrópico). 

Caso a diretividade D tenha sido calculada em relação ao dipólo de meia-onda, então G será 
dado em dBd (decibéis em relação ao dipólo de meia-onda), podendo ainda ser usado o Npd 
(nepers em relação ao dipólo de meia-onda) . 

Alguns autores usam as abreviaturas dBHW d e  NpHW d como sinônimos de dBd e de Npd. 
As letras maiúsculas HW significam "meia-onda" (oriundas do inglês Half-Wave). 

Uma outra antena que costuma ser usada como referência é o dipólo de Hertz, e, neste caso, 
temos as unidades dBHz (decibel em relação do dipólo de Hertz) e NpHz (neper em relação ao 
dipólo de Hertz). 

Ângulo de meia-Potência 

Para antenas parabólicas de SHF, o ângulo de meia-potência HPBW (do inglês Half-Power 
Heam Width) é dado aproximadamente por: 

70 
HPBW = ---

FB 
( 1 6) 

onde F é a freqüência em gigahertz e B é o diâmetro do refletor parabólico em pés. O ângulo 
HPBW é expresso em graus na fÓlmula 16 .  

Conforme diz o próprio nome, o ângulo HPBW é aquele que delimita um setor do diagrama de 
irradiação cujos limites estão três decibéis (a metade da potência) abaixo do nível do lóbulo principal 
(main lobe). 

Uma antena parabólica, como o modelo NEC 60- 1 8  (com um diâmetro de 60 centímetros 
para operação em 1 8  GHz), possui um ângulo de meia-potência HPBW de dois graus segundo o 
fabricante. Aplicando-se a fórmula aproximada número 1 6  encontraremos:  

70 
HPBW (NEC 60- 1 8) = ------ = 1 ,97 graus 

1 8  x ------=6:....::..0_ 
30,48 

Essencialmente 2,0 graus em 18 GHz. 
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Especificações Mecânico-Ambientais 

Faixa de Temperatura de Operação 

É o intervalo de variação de temperatura onde a antena poderá se manter operacional de 

acordo com as suas especificações originais de projeto. 

São indicadas Tmax e Tmin, medidas em graus Celsius ou Fahrenheit (unidade usada nos 

países de língua inglesa). A faixa é dada por: 

Delta T = Tmax -Tmin 

A equação termométrica que relaciona estas duas unidades é dada por: 

Onde: 

C F - 32 
= ----

5 9 

C = Temperatura expressa em graus Celsius, 

F = Temperatura expressa em graus Fahrenheit. 

( 17) 

( 18) 

Como exemplo, seja a temperatura de 59 graus Fahrenheit (F = 59). Em graus Celsius teremos: 

logo, C = 1 5 graus Celsius. 

C 

5 

59 - 32 
= -----

9 

Antigamente, a unidade grau Celsius era conhecida como grau centígrado ou ainda grau 

centesimal. Atualmente, estas duas formas não devem mais ser usadas (a única forma correta é 

grau Celsius com a letra C maiúscula). Infelizmente, é muito comum encontrarmos estas duas 

formas espúrias tanto em livros técnicos quanto em catálogos de fabricantes. 

Faixa de Temperatura de Armazenamento ou de Estocagem 

Expressa pelas mesmas unidades do item anterior. É defrnida como sendo o intervalo de variação 

de temperatura, no qual a antena poderá ser estocada sem que lhe seja causado qualquer dano. 
São indicadas Tmax e Tmin (note que estes valores são, em geral, diferentes dos valores do 

subitem anterior). Geralmente temos:  
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• Tmax estocagem é MAIOR do que Tmax operação 

• Tmin estocagem é MENOR do que Tmin operação 

Modos de Fixação 

As antenas costumam ser fixadas segundo uma das cinco possibilidades listadas a seguir: 
1 )  Em paredes (wall-mount), 

2) Sobre uma laje ou telhado (roof-mount), 

3) Sobre um mastro fincado em uma base sobre o solo (in-ground mast-mount), 

4) Presas às tOlTes (tower-mount), 

5) Sob o teto (ceiling-mount) . 

Este último caso é usado nos sistemas de comunicação via rádio que operam em freqüências 

muito elevadas (como 50GHz, por exemplo) em função do pequeno peso do conjunto transceptor. 

Uma sexta categOlia contempla as de fixação genérica (como para os receptores de TV, 

automóveis, rádios caseiros, telefones celulares,pagers, telefones sem fio, aparelhos de som) que 
não se enquadram nas cinco categorias que foram anteriormente citadas . 

As antenas parabólicas para satélites costumam ter montagem do tipo sistema AZ-EL (ou 
Azimute-Elevação). 

Existem sempre intervalos de ajuste para se permitir o COlTeto posicionamento das antenas. 
Tais intervalos, que são medidos em unidades angulares, são em geral do tipo contínuo. 

A faixa de ajuste de azimute pode variar de O a 360 graus, e a faixa de ajuste de elevação se 

situa, geralmente, entre 1 0  e 70 graus (podendo ir de zero a 90 graus). As antenas utilizadas nos 
enlaces terrestres de microondas também possuem faixas para o ajuste de azimute e de elevação. 

Vida Útil 

Expressa geralmente em anos. É definida como sendo o intervalo de tempo, sob condições 
normais, no qual a antena se mantém operacional (dentro das especificações Oliginais de projeto). 

A vida útil é degradada de acordo com o mau uso do equipamento ou com condições 
naturais adversas. 

Peso 

O peso das antenas é medido em quilogramas-força (kgf) ou libras-força (lbf) nos países de 
língua inglesa. 

É muito comum encontrarmos escrito peso quando, na verdade, o autor se refere à massa 

(peso de tantos quilogramas, por exemplo). 
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Isto é um erro grave e não deve nunca ser seguido, muito embora seja uma prática comum nas 
especificações técnicas, tanto de fornecedores quanto de consumidores e de especificadores. 

Confundir os conceitos físicos de massa e de peso é uma prova cabal do baixo nível de 
conhecimento de Física Elementar que grassa em todas as nossas escolas, universidades e indústrias. 

O peso especificado para a antena costuma incluir também as ferragens de fixação associadas. 

Carga de Vento (Windload) 

Uma antena é capaz de suportar uma velocidade de vento máxima, que se divide em dois tipos : 

- operacional (quando a antena pode manter sua operação normal), 
- de sobrevivência (quando a mesma sofre avarias, podendo, inclusive, ser destmída). 

A carga de vento operacional possui valor inferior à carga de vento de sobrevivência. 

O vento ocasiona dois efeitos nas antenas e também nas tOlTes : forças e torques. Estes efeitos 
alteram seus valores quando existe uma camada de gelo acumulada nas superfícies. Tal situação é 
mais acentuada nos países de climas frios, como no Canadá ou nos países escandinavos. 

No Brasil, o efeito do gelo praticamente inexiste (a não ser no inverno em certas áreas 
montanhosas ou na Região Sul). 

Para se avaliar os efeitos do carregamento do vento nas antenas e nas torres, são necessárias 

as seguintes informações: 
a) tipo da antena (cometa, Yagi ,  parabólica vazada tipo tela, parabólica vazada tipo grade 

tubular, parabólica sólida, refletores de canto), 
b) dimensões físicas da antena, 
c) características dos ventos (velocidade, direção, freqüência), 

d) ângulos de azimute e de elevação da antena, 

e) coordenadas do centro da antena em relação ao eixo central da torre, 
f) tipo da torre ou da estrutura de suporte. 
Os dois efeitos do vento (forças e torques) podem ser subdivididos em três componentes: --[ AXIAIS (= Fa) 

p 
- FORÇAS 

' 

LATERAIS (= Flat) 

- MOMENTO DE TORÇÃO (= Mt) 

A velocidade do vento é medida em km/h (quilômetros por hora) ou mph (milhas terrestres por 
hora) . A milha terrestre é uma unidade de comprimento do Sistema Inglês de Pesos e Medidas 

(SIPM ou BSWM - British System of Weights and Measures) . A unidade milha terrestre é 

simbolizada pelas letras minúsculas "mi" (as iniciais do inglês mile). 
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Uma milha terrestre vale exatamente 1 .760 jardas. Em metros a relação exata é: 

1 mi = l .609,344 metros 

pois: • 1 jarda = 9 1 ,44 centímetros exatamente, 

• 1 metro = 1 00 centímetros. 

Aproximadamente, podemos dizer que uma milha terrestre por hora (mph) é o mesmo que 1 ,6 

quilômetros por hora. 

É importante falar em milhas ten'estres (e não apenas milhas), já que também existe a unidade 

chamada "milha náutica" (que é bem diferente da milha terrestre). Uma milha náutica vale, 

aproximadamente, 1 .852 metros. 

Rugosidade da Superfície do Refletor 

A superfície de  um refletor parabólico sólido somente é lisa em termos macroscópicos. 

Microscopicamente falando, ela é cheia de "altos e baixos", que tecnicamente recebem a 

denominação de rugosidades. 

A presença de rugosidades altera o diagrama de irradiação e o ganho, sendo necessário que 

elas estejam restlitas a um valor máximo permissível na supelfície refletora. 

Desta forma, para a aceitação de refletores em fábrica é efetuado o teste de rugosidade. Na 

maioria das vezes, ele é realizado manualmente pelo técnico ou engenheiro inspetor segundo normas 

preestabelecidas. Nesse caso, receberá o nome de "teste do guarda-chuva" (pois o refletor fica 

virado de cabeça para baixo durante a realização do refelido teste). 

É norma se considerar um vinte avos ( 1/20) do comprimento de onda de operação como 

sendo o máximo valor aceitável de rugosidade em antenas. Isto pode variar com a freqüência de 

operação e com o desempenho pretendido. 

A unidade de medida das rugosidades é o milímetro (mm) ou o milésimo de polegada (mil). O 

milésimo de polegada recebe o nome "mil" a partir da palavra latina mille (= 1 .000) . 

Uma polegada vale exatamente 2,54 centímetros. O milésimo de polegada (mil) vale uma 

polegada dividida por mil, ou seja: 

1 polegada 
1 mil = -----

1 .000 

1 polegada = 2,54 centímetros 

1 mil = 0,001 polegada 

1 mil = 0,00254 centímetros 
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Processos eletroópticos automatizados permitem medir rugosidades de amplitudes muito me

nores, com maior precisão e rapidez do que os métodos manuais de outrora. 

Flange de Entrada 

É necessário que se especifique qual é o tipo da flange de entrada (input flange) que será 

empregada nas antenas que se conectam aos guias de onda (quaisquer que sejam os guias). 

Nos sistemas de microondas existem diversos tipos de flanges, dentro os quais podemos citar 

os flanges das séries CPR( )0, PDR, CPR( )F, CMR( ), UER( ) ,  etc. 
Os guias de onda podem ser de três tipos básicos (de acordo com a sua seção reta), a saber: 

a) Retangulares 

A seção reta é um retângulo de dimensões "a" e "b". Ver a Figura 14 .  

Lado A 

Figura 14 :  Flange Retangular 

b) Circulares 

A seção reta é um círculo de raio "R" ou diâmetro "D". Ver a Figura 1 5 .  

R = Raio 

Figura 1 5: Flange Circular 

c) Elípticos 
A seção reta é uma elipse de semi-eixos "f' e "g". Ver a Figura 1 6. 

Podemos dizer que a seção circular é um caso pruticular da seção elíptica (onde os dois semi
eixos da elipse são iguais entre si e iguais ao raio). 

130 

F = g = Raio para seção circular 
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f 

g 

Figura 1 6: Flange El íptica 

Para antenas que se conectam a cabos coaxiais esta especificação é denominada "TERMI

NAÇÃO" ou "CONECTOR". Um exemplo típico são os conectores tipo N (machos ou fêmeas). 

A antena parabólica vazada modelo PV2-890 utiliza um conector tipo N agregado com um rabicho 

de cabo coaxial RGC-21 3  para dar flexibilidade de conexão. 

Pressurização 

Os sistemas irradiantes de guias de onda e cabos coaxiais costumam ser pressurizados, ou 

seja, são mantidos sob pressão constante com o intuito de se evitar que a umidade penetre no seu 

interior (o que se viesse a ocorrer iria causar degradação do desempenho do sistema, tais como: 

piora da VSWR e atenuação crescente). 

A pressurização é realizada com ar seco sob pressão, podendo ser do tipo estática ou dinâmica. 

Entende-se por estática aquela onde o sistema recebe uma carga de pressurização e logo após 

retira-se a fonte pressurizadora. Com o correr do tempo sempre acontece alguma despressm1zação 

(ou perda de pressão) e haverá então necessidade de aplicação de uma nova carga. 

Já o tipo dinâmico mantém permanentemente uma fonte pressurizadora acoplada (que é 

igualmente reservatório). Esta fonte poderá ser composta por um desumidificador (desidratador) 

automático ou um tanque de nitrogênio com regulador. 

Periodicamente é feita manutenção (preventiva e corretiva caso seja necessário) . Sensores de 

umidade e de pressão, conectados a um sistema de monitoramento, avisam a um centro de 

supervisão a ocorrência de queda de pressão e/ou da presença de umidade interna. 

Algumas especificações dos pressurizadores são: 

- Consumo de potência (em operação e stand-by) em volt -amperes (V A) ou quilovolt -amperes 

(kVA) , 

- Dimensões físicas (em milímetros ou polegadas), 

- Peso (em quilogramas-força ou libras-força), 

- Capacidade Temporal (em litros ou pés cúbicos por minuto), 
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- Tensão de alimentação e freqüência de operação da unidade (De, 50 ou 60 hertz). 
É interessante lembrar que as unidades de medida de pressão que são nOlmalmente empregadas 

na prática são: 
- lbf/in2 (libra-força por polegada quadrada) ou psi (pounds per square inch), 

- kgf/cm2 (quilograma-força por centímetro quadrado). 
Segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade oficial da grandeza física pressão 

deveria ser o pascal (Pa) sob a forma prática de um múltiplo (quilopascal, kPa ou megapascal, 
Mpa). 

Note que o símbolo da unidade pascal deve ser escrito com a letra "P" maiúscula seguido pela 
letra "a" minúscula. Os prefixos "quilo" e "mega" são simbolizados, respectivamente, com as letras 
"k" minúscula e "M" maiúscula. 

RADOMES 

. .  �éld0me é um neologismo da língua inglesa que significa Radar Dome ou "domo do radar" em 
português. A palavra foi adotada integralmente no linguajar técnico brasileiro. 

Radomes são artefatos mecânicos passivos, de formato cônico ou de formato planar, usados 
com os seguintes propósitos: 

a) proteção contra a acumulação de neve e gelo sobre o in"adiador e a superfície refletora (nos 
climas frios), 

b) redução da carga de vento na supelfície do refletor, 
c) proteção contra poeira, dejetos de aves e construção de ninhos, 
d) barrar a ação do granizo, 
e) pressurização, 
f) casamento de alimentadores, 
g) prevenção da deterioração por raios ultravioleta, 
h) manutenção da aerodinâmica de mísseis e aeronaves em geral. 
Nos climas frios os radomes podem ser aquecidos (heated) . 

Estando o radome efetuando uma função mecânica, é imediato que ele não deverá exercer 
qualquer pelturbação no comportamento eletromagnético da antena (idealmente falando). Isto 
significa que ele deverá ser transparente tanto em relação às ondas emitidas quanto em relação às 
ondas captadas. 

Na verdade, os radomes sempre introduzem uma pequena perda suplementar que se situa 
entre 0,5 e 2 decibéis (a chamada perda do radome). Esta perda deve ser sempre incluída no 
cálculo do enlace. 

Os radomes também podem degradar a VSWR da antena ao longo da banda de operação e, 
. patticularmente, em algumas freqüências específicas. 
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TABELA DE ESPECIFICAÇÕES 

A tabela 4 mostra algumas características técnicas da antena linear Yagi modelo TY -900. Esta 

antena é muito usada para enlaces de comunicação ponto-a-ponto na banda de 900 MHz e estações 

de telemetria (fixas). 

ANTENA = YAGI-UDA TY-900 

Faixa de Freqüência (MHz) 

Ganho (dBd) 

Impedância (ohms) 

Polarização 

Relação Frente-Costas (dB) 

VSWRmáxima 

VSWR típica 

Potência de Entrada (W) 

Tenninação 

II 

Tabela 4 

928 a 953 

1 0  

50 

H ou V  

20 mínimo 

1 ,5 

1 ,35 

1 00 

N fêmea 

Sua montagem é extremamente simplificada em razão do baixo peso e das pequenas dimen

sões. Ela é fixada em um tubo ou mastro com diâmetro externo máximo de cerca de seis centíme

tros (pouco mais de duas polegadas).  

A Figura 17 mostra quatro envoltórias do diagrama de irradiação da antena Yagi TY -900: 

paralelo H, cruzado H, paralelo V e cruzado V. Note que o ganho está expresso em decibéis em 

relação ao isotrópico (= 1 2,2 dBi), que equivalem a 1 0  decibéis em relação ao dipólo de meia

onda. 

O eixo horizontal está calibrado em graus (de - 1 800 até + 1 800 passando pelo zero) . Note 

uma mudança de escala nos pontos de ± 1 5  graus o que é comum nas EDls. O eixo vertical está 

calibrado em unidades de ganho e não em diretividade (decibéis abaixo do nível do lóbulo principal) .  
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Paralelo H Cruzado H Paralelo V Cruzado V 

50 

20H+�+H+H�H+H++H+H�H+H++H+H+H+H+H+H���H+H+H+H+�+H++H+H+�+H�� 
d Bi 

-30H++H+H+HH+H+�+H+H++H+�+H+H+H+H+H+H���H+H+H+H+�+H++H+H+�+H+H� 
-35�ilLilLilLUDUDUD������Lll��UD���liL���������� o 5 1 0  1 5  40 60 1 00 1 40 1 80 -1 80 - 140 - 1 00 -60 -40 - 1 5  -1 0 -5 

Antena: I TY-900 I Graus 
Ganho: 1 1 2.2 dBi 1 

Figura 1 7: Antena Yagi TY-900-EDls 
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Tudo O que a natureza atribui a qualquer homem 
em qualquer éPoca destina-se ao bem desse homem 

naque le momento. 
Marco Aurélio 

A natureza segue seu próprio trajeto, e tudo que nos parece 
uma exceção na verdade segue uma ordem. 

Goethe 

Às vezes o medo pode ser usado a nosso favor, 
motivando-nos a fazer o que é correto e necessário. 

Provérbio Popular 
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