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ABSTRACT

Direction Finding systems (DF systems) are used to identify the direction of 
incidence of one or more electromagnetics signals in a receiving antenna array. In 
such application, mutual coupling between the antennas may generate undesirable 
errors in the final result of the angle of arrival.

The present work deals with the basic methods available in the literature for 
compensating the mutual coupling between antennas in an antenna array. Along the 
text, the main characteristics of such methods are reviewed, followed by a compa-
rative analysis of them, with emphasis on their advantages and disadvantages, with 
focus on DF receiving systems.

Keywords: DF systems; Mutual coupling; Antenna array.

RESUMO

Sistemas de determinação de ângulo de chegada (Direction Finding - DF) ob-
jetivam a identificação da direção de incidência de um ou mais sinais eletromagnéti-
cos a partir de um conjunto de antenas receptoras. Em tal conjunto, o acoplamento 
mútuo entre as antenas pode gerar erros indesejáveis no resultado final do ângulo 
de chegada do sinal.

O presente artigo tem como objetivo fornecer subsídios a futuros estudos so-
bre formas de compensar o efeito do acoplamento mútuo entre antenas de um 
conjunto, com foco em sistemas de DF. Ao longo do texto, são descritas as princi-
pais características dos vários métodos de compensação encontrados na literatura. 
Uma análise comparativa dos mesmos é realizada, onde são destacadas as princi-
pais vantagens e desvantagens de cada método.

Palavras-chave: Sistemas DF; Acoplamento mútuo; Antenas.
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INTRODUÇÃO

Os sistemas de determinação do ângulo de chegada (Direction Finding - DF) 
são responsáveis por identificar a direção de incidência de um ou mais sinais ele-
tromagnéticos em um conjunto de antenas receptoras. Dentre as técnicas de DF 
clássicas, as mais utilizadas são o monopulso e a interferometria, dependendo da 
aplicação e do cenário. A técnica do monopulso é utilizada em sistemas de radar 
e extrai a informação do ângulo de chegada da amplitude ou da fase de um único 
pulso recebido por mais de uma antena. Já a interferometria, que realiza a com-
paração de fase dos sinais recebidos por várias antenas de um conjunto, pode ser 
empregada tanto em sistemas de radar quanto em sistemas de comunicações. 
Outras técnicas clássicas menos utilizadas fazem uso da variação da frequência 
Doppler, da matriz Butler, de lentes de microondas, de varredura mecânica e do 
princípio Watson-Watt (Machado, 2010).  

Atualmente, técnicas de DF que empregam processamento digital de sinais são 
cada vez mais utilizadas, visto que proporcionam um tratamento adequado do sinal 
para a determinação precisa do ângulo de chegada em cenários complexos. Com es-
tas técnicas, é possível determinar o ângulo de chegada de um sinal na presença de 
ruído, de sinais interferentes e de múltiplas parcelas mo mesmo, devido à propagação 
por multipercursos. Um exemplo é a técnica MUSIC (Multiple SIgnal Classification), 
que faz uma separação do sinal e do ruído em subespaços diferentes antes de determi-
nar o ângulo de chegada, melhorando a resolução do resultado comparado a métodos 
tradicionais de formação de feixe (Stoica e Arye, 1989; Rohde & Schwarz, 2004). 

Na teoria sobre técnicas de DF, é usual considerar que os sinais incidentes são 
oriundos de fontes distantes que produzem efeitos isolados nas antenas receptoras. 
Com isso, as interações entre as antenas do conjunto, referidas na literatura como 
acoplamento mútuo, não são consideradas, o que torna os resultados teóricos dife-
rentes dos práticos. Portanto, um método para compensar o efeito do acoplamento 
mútuo deve ser aplicado nos sinais recebidos antes de se aplicar a técnica de DF.

O presente texto tem por finalidade apresentar uma análise comparativa das 
principais técnicas de compensação do acoplamento mútuo em sistemas de ante-
nas de DF. Para tal, a próxima seção apresenta detalhada e separadamente vários 
métodos de compensação do efeito de acoplamento mútuo entre antenas. Uma 
comparação crítica entre estes métodos é apresentada na seção seguinte, com 
indicação de suas vantagens e desvantagens. A última seção conclui o trabalho.

MÉTODOS DE COMPENSAÇÃO DO ACOPLAMENTO MÚTUO ENTRE ANTENAS

Os elementos de um conjunto de antenas real interagem uns com os outros, 
alterando a corrente e, consequentemente, a impedância dos seus terminais, quan-
do comparados à situação em que estão isolados. Esta interação, chamada de 
acoplamento mútuo, altera a amplitude, a fase e a distribuição de corrente de cada 
elemento, modificando o diagrama de radiação dos elementos e, consequentemen-
te, do conjunto de antenas como um todo (Balanis, 1997). 

Ao longo dos anos, vários métodos foram desenvolvidos para compensar o efeito 
do acoplamento mútuo em um conjunto de antenas. Alguns destes métodos utilizam 
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parâmetros de circuitos para representar matematicamente o efeito do acoplamento. 
Como exemplo, tem-se: o método da tensão de circuito aberto (Gupta e Ksienski, 1983; 
Hui, 2007), que utiliza parâmetros Z, em sua definição convencional; o método da im-
pedância mútua de recepção (Hui, 2003a; Hui, 2003b; Hui, 2004; Hui, 2007), que utiliza 
uma definição alternativa de impedância mútua para sistemas receptores; e o método 
dos parâmetros S (LO e VU, 1988), que utiliza parâmetros de espalhamento. 

Outros métodos baseiam-se nos diagramas de radiação dos elementos do 
conjunto de antenas para formular matematicamente o efeito do acoplamento mú-
tuo. Neste caso, destacam-se o método do diagrama de elemento isolado (Steyskal 
e Herd, 1990) e o método do diagrama de elemento acoplado (Hui, 2007), que ana-
lisam o efeito do acoplamento mútuo sobre o diagrama de radiação do conjunto de 
antenas e buscam formas de compensá-lo matematicamente. 

Existem ainda alguns métodos menos usados, mas que podem ser úteis de-
pendendo do cenário ou da aplicação. Um deles é o método da onda completa (Hui, 
2007), que é estritamente matemático e depende de aproximações das distribui-
ções de corrente das antenas. Outro exemplo é o método da calibração (Hui, 2007), 
que é parcialmente empírico e depende que o cenário permaneça inalterado para 
ser eficiente. Por fim, pode ser citado o método de compensação pelo projeto da 
antena (Quian et al., 1999; Frederick et al., 2004), onde há um cuidado especial na 
especificação da antena isolada e do conjunto de antenas a fim de que a interação 
entre as mesmas seja a mínima possível. A seguir, os métodos previamente citados 
são descritos mais detalhadamente. 

Método da Tensão de Circuito Aberto
Segundo Hui (2007), o Método da Tensão de Circuito Aberto, sugerido por 

Gupta e Ksienski (1983), é o método mais antigo usado para analisar o efeito do 
acoplamento mútuo em um conjunto de antenas. Neste método, o acoplamento 
mútuo entre duas antenas é caracterizado por uma impedância mútua, cuja defini-
ção possui a mesma forma daquela usada originalmente em análise de circuitos: 
os parâmetros Z da análise de circuitos. Desta forma, o método trata o conjunto 
de antenas como um circuito de N portas e relaciona as tensões nos terminais das 
antenas Vj com as chamadas “tensões de circuito aberto” Vocj através da matriz im-
pedância, conforme a Eq. (1). As tensões de circuito aberto são tratadas por Gupta 
e Ksienski (1983) como aquelas decorrentes apenas de uma fonte externa, ou seja, 
sem o efeito do acoplamento mútuo, considerando que as antenas vizinhas do 
conjunto não contribuem para tal efeito na situação de terminais em circuito aberto.

(1)

 Na Eq. (1), Zij  é a impedância mútua entre as antenas i e j, Zii  é a autoimpe-
dância da antena i e ZL  é a impedância de carga de cada porta do circuito associa-
do ao conjunto de antenas.
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Segundo Hui (2007), este método não reproduz exatamente a situação real 
de um conjunto de antenas receptoras, já que, em tal situação, todos os ele-
mentos do conjunto são excitados por uma fonte externa ao mesmo e não por 
fontes conectadas aos seus terminais, conforme prevê a definição de parâmetro 
Z. Além disso, não se pode supor que a impedância mútua é independente das 
cargas conectadas aos terminais das antenas e que as tensões de circuito aber-
to são livres de acoplamento mútuo.

Método da Onda Completa
O Método de Onda Completa busca resolver o problema de valor de con-

torno inteiro do campo eletromagnético, para um conjunto de antenas como um 
todo, pelo método dos momentos (Hui, 2007). Ele usa grandezas mensuráveis 
do conjunto, tais como as tensões e as correntes nos terminais, que estão sob 
efeito do acoplamento mútuo, para calcular o campo incidente no conjunto, que 
é livre de acoplamento. No entanto, como as distribuições de tensão e de cor-
rente nos terminais das antenas não são conhecidas, mas apenas os valores 
absolutos de tais parâmetros, para resolver o problema é necessário fazer algu-
mas aproximações, como postular uma distribuição de corrente para o campo 
incidente ou uma direção de chegada para o mesmo. O desempenho do método 
depende destas aproximações, que muitas vezes podem não ser realistas. O 
escopo de aplicação do método é, portanto, limitado. Por outro lado, se for pos-
tulado que o campo incidente é completamente conhecido, então este método 
pode servir como uma ferramenta de análise precisa para investigar o efeito do 
acoplamento mútuo no desempenho de um conjunto de antenas.

Método do Diagrama de Elemento Isolado
Este método foi proposto por Steyskal e Herd (1990) para compensar o 

acoplamento mútuo em um conjunto de antenas pequeno. A tensão nos termi-
nais de uma antena particular do conjunto (tensão acoplada) é expressa como a 
soma de duas parcelas. A primeira é devida à resposta do diagrama de radiação 
isolado daquela antena particular ao sinal incidente. A segunda é uma combina-
ção linear das respostas dos diagramas de radiação isolados de todas as outras 
antenas do conjunto ao sinal incidente. O acoplamento mútuo entre a antena 
particular e os outros elementos do conjunto é modelado por um conjunto de 
coeficientes de acoplamento, que, quando agrupados com os coeficientes de 
todas as antenas do conjunto, formam uma matriz de acoplamento relacionando 
as tensões acopladas e desacopladas. Considerando os coeficientes de acopla-
mento conhecidos, as tensões desacopladas podem ser determinadas a partir 
das tensões medidas nos terminais das antenas. Matematicamente, a compen-
sação consiste na multiplicação de uma matriz com o vetor de sinal recebido. 
Com isso, o sinal é restaurado como se fosse recebido pelos elementos isolados 
na ausência do acoplamento mútuo. Este procedimento é expresso pela Eq. (2), 
onde, para determinar o vetor [Vd

 ], que representa os sinais desejados não-per-
turbados, basta realizar uma simples multiplicação do vetor de sinais recebidos 
[v] com a matriz de acoplamento inversa [C –1].

[ v d ] = [C –1] . [v]            (2)
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Steyskal e Herd (1990) calculam os coeficientes de acoplamento, ou seja, os 
elementos da matriz de acoplamento [C], pelo método da decomposição de Fou-
rier e estabelecem equações para os mesmos respeitadas as devidas restrições 
matemáticas. 

Método do Diagrama de Elemento Acoplado
No Método do Diagrama de Elemento Acoplado, o objetivo é obter as tensões 

acopladas dos elementos do conjunto ao invés das tensões livres de acoplamento 
(Hui, 2007). Mais especificamente, o objetivo é ser capaz de prever as tensões aco-
pladas recebidas através das respostas dos então chamados “diagramas de radia-
ção acoplados” dos elementos do conjunto. O diagrama de radiação acoplado de 
uma antena é o seu diagrama de radiação obtido na presença de todas as outras 
antenas do conjunto, desde que as mesmas não estejam excitadas, ou seja, desde 
que sejam passivas. Desta forma, todo o efeito do acoplamento mútuo é levado em 
consideração. Usando este método, a resposta total do conjunto é expressa como 
uma função dos diagramas de radiação acoplados, ao invés dos diagramas de 
radiação isolados. Portanto, este método não desacopla os sinais acoplados, mas 
leva em consideração todo o efeito do acoplamento mútuo. 

Todos os algoritmos de processamento de sinais que utilizam este método 
devem ser projetados para usarem diagramas de radiação acoplados no lugar dos 
diagramas de radiação isolados. Com isso, os cálculos envolvendo os sinais no 
conjunto de antenas, tais como na aplicação de alguma técnica de DF, podem ser 
realizados como se o acoplamento mútuo fosse nulo, já que estará implícito nos 
resultados. 

Método da Calibração
Neste método, uma matriz de acoplamento é, em geral, formada a priori. A 

matriz de acoplamento relaciona os sinais acoplados com os sinais desacoplados 
e é semelhante à matriz impedância do Método da Tensão de Circuito Aberto des-
crito anteriormente. O passo importante no Método da Calibração é determinar a 
matriz de acoplamento por um processo experimental ou por um método de cálculo 
iterativo baseado em algumas condições iniciais conhecidas. Uma vez conhecida 
a matriz de acoplamento, os sinais desacoplados podem ser determinados a partir 
dos sinais acoplados através de uma transformação usando a matriz de acopla-
mento (Hui, 2007). 

O desempenho deste método depende criticamente da precisão nas medidas 
ou nos cálculos da matriz acoplamento. Geralmente, esta não é uma tarefa fácil, 
porque o número de variáveis a serem determinadas pode ser muito grande. Um 
Problemas associados a este método são o procedimento de medidas trabalhoso 
e a quantidade de passos iterativos para determinar a matriz de acoplamento, que 
deve ser calculada sempre que houver uma mudança na configuração do conjunto 
de antenas ou no ambiente externo.

O acoplamento mútuo em conjuntos de antenas pode ser reduzido ou minimi-
zado por um projeto apropriado dos elementos do conjunto ou das configurações 
do mesmo. Por exemplo, Quian et al. (1999) mostram um conjunto plano de 2 
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antenas Yagi com um acoplamento mútuo muito baixo (|S21| < -22 dB) quando as 
antenas são posicionadas de forma colinear, ao invés de um posicionamento para-
lelo. Quando as antenas Yagi são colineares, elas estão quase na direção do nulo 
de radiação do diagrama de campo próximo do elemento vizinho e isto resulta em 
um baixo nível de acoplamento mútuo.

Fredrick et al (2004) mostram um conjunto de antenas projetado para minimizar 
a corrente parasita sobre as antenas mudando as impedâncias de carga, tal que os 
campos de radiação causados pelos elementos adjacentes sejam reduzidos. Isto 
resulta nos diagramas de elemento ativo (acoplado) das antenas do conjunto seme-
lhantes àqueles diagramas de elemento isolado (desacoplado), isto é, o acoplamento 
mútuo é consideravelmente reduzido. Vale destacar que este método, apesar de ser 
bastante efetivo e simples, só é aplicável a tipos específicos de antenas.

Método dos Parâmetros S
Segundo Hui (2007), no Método dos Parâmetros S, o conjunto de antenas 

(transmissoras ou receptoras) é modelado como um circuito de N portas usando 
parâmetros de espalhamento. Uma vez determinados todos os parâmetros S, os 
sinais desacoplados podem ser calculados a partir dos sinais acoplados medidos 
nos terminais das antenas do conjunto. Este procedimento pode ser representado 
pela Eq. (3):

[ v –
 ] = [[I] – L. [S]]–1 . [A0]–1] . [V0]              (3)

onde [V_] é o vetor de sinais medidos nos terminais das antenas do conjunto, 
[ ]I  é a matriz identidade de ordem N, L  é o coeficiente de reflexão das portas (con-
siderando o mesmo em todas as portas), [S] é a matriz de espalhamento relacio-
nada ao circuito da Figura 1, [V0] é o vetor de sinais com o efeito do acoplamento 
mútuo compensado e [S] = [I] – 2. [A0]–1.

Com isso, de posse dos coeficientes de reflexão das portas e da matriz S 
do conjunto, é possível determinar as tensões de circuito aberto (desacopladas) a 
partir das tensões medidas (acopladas). Porém, Hui (2007) afirma que este método 
possui um desempenho semelhante ao do Método da Tensão de Circuito Aberto e 
sofre dos mesmos problemas, já que sua formulação matemática tem origem na 
definição convencional de impedância mútua.

Figura 1 – Análise de um conjunto de antenas receptor a partir de um circuito de N portas 
e parâmetros S (LO e VU, 1988).
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Método da Impedância Mútua de Recepção
Devido aos fatores citados por Hui (2004), faz-se necessário definir a impedân-

cia mútua de uma forma diferente para o tratamento adequado de conjuntos recep-
tores. Na prática, segundo Hui (2003b), é impossível medir as distribuições de cor-
rente reais nos elementos do conjunto. Todavia, pode ser utilizada uma aproximação. 
Sabe-se que, para um dipolo de meia-onda, a distribuição de corrente excitada por 
uma onda plana é bastante estável quando a onda incide por uma direção aproxima-
damente normal ao dipolo. Portanto, costuma-se obter uma distribuição de corrente 
estimada do dipolo excitando-o com uma onda plana incidindo pela direção normal. 
Tal distribuição de corrente é mostrada na Figura 2. O cálculo das impedâncias mú-
tuas é então todo baseado nesta distribuição de corrente. Para isso, postula-se que 
a mesma flui através do i-ésimo elemento, excitando o k-ésimo, que está conectado 
a uma carga terminal ZL, gerando uma tensão sobre a mesma. 

Figura 2 – Distribuição de corrente normalizada estimada em 2,4 GHz sobre uma antena dipolo de meia-onda 
com uma carga de 50 W em seus terminais (HUI, 2003b).

Como cenário para gerar uma nova definição de impedância mútua, Hui (2003) 
considera um conjunto de antenas dipolo com N elementos, conforme mostrado na 
Figura 3. Admita-se que os dipolos são fios finos de comprimentos iguais l = 0,5 
e raio a << λ onde λ é o comprimento de onda do sinal no espaço livre. O conjunto 
está posicionado ao longo do eixo x com um espaçamento uniforme D entre as 
antenas, as quais são orientadas com seus eixos paralelos ao eixo z e todas são 
conectadas em seus centros a uma carga terminal ZL. 
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Figura 3 – Conjunto linear de antenas dipolo para a definição da nova  
impedância mútua (HUI 2003b).

Desta forma, com a incidência de um campo elétrico, os elementos do conjun-
to são excitados com distribuições de corrente I k (k = 1, 2, ..., N), cujos valores nas 
cargas terminais são representados por I k

t . Utilizando o princípio da superposição, 
a tensão através da carga terminal de um elemento particular do conjunto pode ser 
considerada como devida a dois tipos de fontes de excitação: o sinal incidente e os 
campos devidos às correntes nos outros elementos de antena. Por exemplo, para 
o k-ésimo elemento, pode-se escrever:

Z L I 
k
t
 = Z k

t
 I 1

t
 + ... + Z k(k–1)

t
 Z k(k–1)

t  I k+1
t +...+ Z kN

t  I N
t
 + U k

t                                     (4)

onde  Z k
t
 (i = 1, 2, ..., k-1, k+1,..., N) é a impedância mútua entre o k-ésimo e o  

i-ésimo elementos e U k
t
 é a tensão através da carga terminal do k-ésimo elemento 

devida apenas ao sinal incidente. O subscrito “t” indica que as variáveis são re-
feridas aos terminais das antenas. Com isso, a impedância mútua de recepção é 
definida conforme a equação:

                    (5)

ou seja, a impedância mútua de recepção Z k
t  é a razão entre a tensão induzida 

sobre a carga nos terminais da antena k (V k
t
) e a corrente que flui através da carga 

conectada aos terminais da antena i (I k
t
), considerando que a tensão induzida k

tV  
é decorrente do campo gerado pela corrente I i

t .
Analisando a Eq. (4), percebe-se que o lado esquerdo representa a tensão 

medida real na carga terminal da k-ésima antena e o lado direito consiste nas ten-
sões devidas aos dois tipos de fontes de excitação. Com isso, se as impedâncias 
mútuas são quantificadas, as tensões devidas ao efeito do acoplamento mútuo po-
dem ser encontradas e, consequentemente, pode ser encontrada a tensão devida 
apenas ao sinal incidente.

Generalizando para o caso de um conjunto receptor de N elementos, as ten-
sões medidas nos terminais das antenas relacionam-se com as tensões com o 
efeito do acoplamento compensado conforme mostrado na equação:

Z k
t
= V k

t

I i
t
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                   (6)

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE COMPENSAÇÃO DO ACOPLAMENTO 
MÚTUO

Baseado no exposto ao longo deste artigo e na bibliografia relacionada ao 
assunto, são resumidas na Tabela 1 as principais vantagens e desvantagens dos 
métodos de compensação do acoplamento mútuo abordados.

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens dos métodos de compensação do acoplamento mútuo.

Método Vantagens Desvantagens

Método da Ten-
são de Circuito 

Aberto

- utiliza parâmetros da teoria de circuitos 
(mesma definição);
- várias referências disponíveis (muito 
utilizado com conjuntos transmissores);
- método didático para iniciar o estudo 
sobre acoplamento.

 - Geração de erros na aplicação em conjun-
tos receptores;
 - não considera as cargas nos terminais das 
antenas;
- várias referências criticam os problemas 
com este método;
- desconsidera que antenas com terminais 
abertos podem participar do acoplamento.

Método da Onda 
Completa

- ferramenta precisa quando o campo é 
totalmente conhecido.

- necessidade de aproximar a distribuição de 
corrente da antena;
 - desempenho depende das aproximações;
- cálculos mais complexos (método dos mo-
mentos). 

Método do 
Diagrama de 

Elemento 
Isolado

- não requer antenas recíprocas no con-
junto;
 - desequilíbrios no canal manifestam-se 
nos coeficientes de acoplamento. 

 - aplicável a conjuntos de antenas pequenos;
- necessidade de vários cálculos de diagra-
mas e outros cálculos complexos para obter 
os coeficientes de acoplamento.

Método do 
Diagrama de 

Elemento 
Acoplado

- cálculos rápidos porque os diagramas já 
estão disponíveis;
- solução para os casos onde a análise 
clássica (multiplicação de diagramas) ou 
os métodos numéricos não são possíveis;
- utiliza os cálculos do caso sem acopla-
mento com a utilização dos diagramas 
acoplados.

- necessidade de uma memória enorme para 
armazenar os diagramas;
- devem ser realizadas muitas medidas de 
diagramas, que devem ser repetidas com a 
mudança de cenário.

Método da  
Calibração

- uma vez determinada a matriz acopla-
mento, os sinais podem ser facilmente 
desacoplados. 

- depende da precisão de um processo expe-
rimental ou de um cálculo iterativo, baseado 
em condições iniciais conhecidas;
- os procedimentos devem ser repetidos a 
cada mudança de cenário;
- adequado para conjuntos de antenas simples.

Compensação 
pelo Projeto da 

Antena

- não são necessários cálculos, mas 
apenas um bom projeto de antenas  
(ex.: antenas com ganho nulo na direção 
das vizinhas).

- só é aplicável a tipos específicos de antenas.
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Método Vantagens Desvantagens

Método dos 
Parâmetros S

- cálculos simples e baseados na teoria 
de circuitos;
- utiliza parâmetros S, que são mais fá-
ceis de medir em frequências altas;
- a partir da matriz S, é possível realizar 
a compensação do acoplamento direta-
mente. 

- mesmos problemas do Método da Tensão 
de Circuito Aberto;
 - inadequado para conjuntos receptores.

Método da Impe-
dância Mútua de 

Recepção

- considera a fonte em campo distante, 
todos os terminais com carga e a dire-
ção de incidência do sinal;
- elimina os erros gerados pela definição 
convencional de impedância mútua para 
conjuntos de antenas receptoras;
- existência de várias referências positi-
vas sobre o método; 
- possibilidade de elaborar um procedi-
mento de medidas para determinar os 
parâmetros de acoplamento.

- utiliza uma distribuição de corrente aproxi-
mada;
- ausência de referências que não utilizam 
antenas filamentares, apesar deste tipo de 
antena não ser uma restrição para o método. 

CONCLUSÕES

Após descrever os métodos de compensação do acoplamento mútuo entre 
antenas, incluindo suas vantagens e desvantagens, observa-se que o Método da 
Tensão de Circuito Aberto e o Método dos Parâmetros S constituem boas opções 
para aplicações com conjuntos de antenas transmissoras, já que suas restrições 
não são associadas ao modo transmissor e apresentam uma formulação matemá-
tica relativamente simples. Para conjuntos de antenas receptoras, a melhor alter-
nativa é o Método da Impedância Mútua de Recepção, já que se trata do método 
que considera de forma mais fiel o cenário de um conjunto de antenas no modo 
receptor, além de também apresentar uma formulação matemática simples. 

É possível, ainda, utilizar o Método da Calibração em cenários fixos, apesar 
de não haver muitas referências sobre o assunto, e realizar a compensação pelo 
projeto da antena em sistemas mais específicos. Porém, a grande maioria das re-
ferências ainda se baseia nos métodos de compensação do acoplamento mútuo 
entre antenas com parâmetros Z ou S.

Atualmente, com o aumento da capacidade de processamento e de memória 
dos microcomputadores, estão sendo desenvolvidos e aprimorados vários softwa-
res de simulação nas áreas de antenas, microondas e RF. Como exemplo, pode 
ser citado o CST Studio Suite®, que possibilita a modelagem e a simulação de 
sistemas bastante complexos, considerando vários tipos de sinais e de condições 
de contorno (CST, 2010). No CST Studio Suite® é possível realizar a análise do sis-
tema nos domínios do tempo e da frequência e, associado às funcionalidades do 
MatLab®, ferramenta bastante conhecida na área de engenharia, é possível simular 
vários métodos de compensação de acoplamento mútuo. Desta forma, é possível 
economizar tempo e recursos, já que se evita a realização de medidas na fase de 
planejamento de um projeto (Machado, 2010). Tal procedimento será explorado em 
artigos futuros.
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