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Abstract

In this work we developed a mathematical modeling for analysis of reflector 
antennas using the Physics Optical approximations. First is presented a discussion 
about radiation electric and magnetic field integral equations. The mathematical mo-
del for analysis of reflector antennas is presented in five steps with increasing com-
plexity, in order to gradually add features and functionality required. The accuracy 
of all results obtained is verified by comparisons with these with analytical solutions 
and others obtained using Method of Moments.

keywords: Reflector antennas, Optical Physics, Electric and Magnetic Field 
Integral Equations.

Resumo

Neste trabalho é desenvolvida uma modelagem matemática para a análise de 
antenas refletoras utilizando as aproximações da Óptica Física. O trabalho apre-
senta primeiramente uma discussão sobre as equações integrais de radiação dos 
campos elétrico e magnético. A modelagem matemática para a análise de antenas 
refletoras é apresentada em cinco etapas com complexidade crescente, de forma a 
agregar gradualmente as características e funcionalidades necessárias. A precisão 
de todos os resultados obtidos é verificada por meio de comparações desses com 
soluções analíticas e com outros obtidos empregando Método dos Momentos.   

Palavras Chaves: Antenas Refletoras, Óptica Física, Equações Integrais dos 
Campos Elétrico e Magnético.

Introdução
 
Antenas refletoras possuem como maior atrativo a obtenção de altas efici-

ências de radiação empregando aparatos eletrônicos relativamente simples. Este 
fato deve-se basicamente à colimação da radiação eletromagnética que ocorre nas 
superfícies refletoras da antena. Estas antenas possuem inúmeras aplicações em 
telecomunicações, abrangendo desde os imensos rádio-telescópios até as geome-
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trias compactas utilizadas nas estações de rádio-base em telefonia móvel. Devido 
à multiplicidade de enlaces de comunicação existentes atualmente, as especifica-
ções sobre os diagramas de radiação das antenas tornam-se cada vez mais restrin-
gentes, visando à diminuição de possíveis interferências entre os diversos enlaces. 
Estas restrições impõem baixos lóbulos secundários no diagrama da antena, o que 
geralmente acarreta a degradação da eficiência de radiação. Assim, as antenas 
refletoras devem ser projetadas de forma a obter a máxima eficiência possível e, 
simultaneamente, satisfazer todas as restrições pertinentes.

 Atualmente existem muitas técnicas numéricas utilizadas para o projeto e a 
análise de antenas refletoras. Dentre essas se destaca a que utiliza o Método dos 
Momentos (MoM) (Harrington, 1993) e aquela que emprega as aproximações da 
Óptica Física (PO) (Jenkins, 1937). A técnica que emprega o MoM permite uma 
avaliação acurada das propriedades eletromagnéticas da antena. Essa avaliação 
leva em consideração todos os efeitos de espalhamento e acoplamento associados 
aos vários elementos da antena (isto é, superfícies refletoras, alimentador, estrutu-
ras de suporte, radome, etc.) que reduzem sua eficiência. A análise é realizada em 
termos das equações integrais dos campos elétrico e magnético juntamente com 
as condições de contorno apropriadas sobre as superfícies da antena, que são ava-
liadas numericamente empregando o MoM (Resende, 2007). Essa técnica, embora 
seja muito precisa, é bastante complexa e exige um elevado esforço computacio-
nal. A técnica que emprega a PO, também tem sido utilizada com sucesso na aná-
lise de antenas refletoras, em especial aquelas com grandes dimensões elétricas 
(Wu, 2011), (Lebedev, 2010) e (Hamel, 2012). Essa Técnica é fundamentada no 
principio da equivalência. Assim, é estabelecido um problema equivalente onde a 
superfície condutora da antena é removida e em seu lugar é definida uma corrente 
elétrica equivalente para a imposição das condições de contorno pertinentes. A téc-
nica é simples, requer um reduzido esforço computacional e conduz a resultados 
bastante precisos. Porém, ela não considera efeitos os efeitos de espalhamento e 
acoplamento associados aos vários elementos da antena. 

Embora exista um número consistente de trabalhos, disponíveis na literatura, 
que empregam a PO para a análise de antenas refletoras (Letrou, 2012), (Jackson, 
2012) e (Letrou, 2012a), não existem muitos softwares, de circulação livre, para 
esse propósito que são baseados na PO. Assim o objetivo e contribuição desse 
trabalho é apresentar o desenvolvimento da modelagem matemática completa para 
análise de grandes antenas refletoras, utilizando as aproximações da PO e de-
monstrar sua precisão e robustez computacional.

Equações integrais de radiação

Para o cálculo do campo eletromagnético associado a uma antena refleto-
ra podem empregados os potenciais vetores auxiliares magnético, , (associado 
às correntes elétricas, ) e elétrico, , (associado às correntes magnéticas, ). 
Contudo existe uma complexidade muito grande associada à essa escolha devido 
à necessidade de uma diferenciação numérica. Outra alternativa é obter equações 
integrais sobre as fontes de corrente elétrica e magnética  radiando em um meio li-
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vre de obstáculos. O emprego dessas equações integrais na solução de problemas 
práticos é importante, pois a obtenção do campo eletromagnético feita mediante 
a integração numérica direta das fontes de corrente é mais simples, robusta e de-
manda um menor esforço que a derivação dos potenciais vetores. Assim, as equa-
ções integrais dos campos elétrico e magnético são (Balanis, 1989):

onde m e e são a permeabilidade e a permissividade do meio, respectivamente, 
os vetores  representam os pontos de observação do campo e de 
localização das fontes de corrente, respectivamente e a função de Green 
para o espaço livre é:

onde  sendo  a frenquência angular.

Se a posição do observador em relação às fontes de corrente possuir um valor 
relativamente pequeno, as equações (1) e (2) podem ser escritas da seguinte forma 
(Balanis, 1989):

Essas equações são denominadas equações integrais de campo próximo, 
utilizadas na região de campo próximo ou região de Fresnel. Desenvolvendo a 
expressão   e assumindo uma distância muito grande entre a antena e o ob-
servador, conclui-se que:
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Óptica física

A Óptica Física é uma técnica de aproximação assintótica para a análise 
de problemas de espalhamento de campo eletromagnético por grandes objetos 
(Jenkins, 1937). A PO vem sendo largamente utilizada desde os anos 50 como 
uma ferramenta para cálculo de campos espalhados por veículos militares (tan-
ques, aviões, navios, naves espaciais) e armas (mísseis), assim como no projeto 
de antenas (Ufimtsev, 2008). Entretanto é necessário ressaltar que a aproximação 
da PO não conduz a resultados satisfatórios para todos os casos (Rego, 2001). 
Ela fornece corretamente o primeiro termo da expansão assintótica para o campo 
espalhado por chapas planas e grandes objetos suavemente convexos, como gran-
des antenas refletoras com curvatura suave. A PO é fundamentada no principio da 
equivalência. Assim, é estabelecido um problema equivalente onde a superfície do 
condutor (obstáculo) é removida e é definida uma corrente elétrica equivalente, , 
para a imposição das condições de contorno pertinentes (Balanis, 1989):

onde o campo  é o campo magnético incidente, radiado por fontes exter-
nas sem a presença do obstáculo, e  é o vetor unitário normal à superfície. 

A equação (9) sintetiza a aproximação da PO, assume que a superfície con-
dutora possui dimensões elétricas suficientemente grandes e que a curvatura desta 
superfície é suave de tal forma que localmente possa ser aproximada por um plano. 
Esse resultado também pressupõe mais uma aproximação. Como as dimensões 
elétricas do obstáculo são grandes, define-se uma região de sombra, porção da 
superfície onde não ocorre incidência direta do campo, como ilustrado na Figura 1. 
Nessa região, tanto o campo incidente quanto a corrente induzida são nulos. Assim 
a equação (9) é empregada apenas na região iluminada.
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Figura 1 – Óptica Física

Modelagem matemática para análise de antenas refletoras utilizando PO

Nesta seção são apresentadas as etapas de desenvolvimento da modelagem 
matemática para análise de antenas refletoras utilizando as aproximações da PO. 
Esse desenvolvimento é realizado em cinco Etapas com complexidade crescente 
descritas nas subseções a seguir.

Etapa 1: Cálculo do campo eletromagnético radiado por uma abertura
O campo elétrico radiado por uma abertura circular de raio a com uma distri-

buição superficial de corrente elétrica, , conforme ilustrado na Figura 
2, empregando (1) é:

Considerando as aproximações para a região de campo distante 
(os operadores  atuam somente sobre as coordenadas do observador 
e as fontes de corrente dependem somente de coordenadas r’, portanto 
não são afetadas pelo operador ) e utilizando propriedades do cálculo 
diferencial a equação (10) pode ser reescrita como:

Figura 2 – Abertura circular 
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As duas últimas equações foram implementadas em uma rotina computacio-
nal desenvolvida em C++. Para integração numérica foi realizada utilizando o mé-
todo de Simpson. O programa foi elaborado para obter uma grade de integração 
praticamente uniforme, fazendo o número de integrações em ϕ’ proporcional ao raio 
p’, de forma que os intervalos de integração dϕ’ sejam aproximadamente iguais à 
largura dos anéis dp’. Para avaliar os resultados numéricos obtidos foi desenvolvi-
da, em MATLAB, uma rotina para o cálculo do campo elétrico radiado por uma aber-
tura utilizando a solução analítica. Essa solução é obtida empregando a definição 
dos potencias vetores auxiliares e fornece o valor do campo utilizando as seguintes 
equações (Balanis, 1989):

onde J1 é o primeiro termo da função de Bessel calculada para os parâmetros 
indicados.

Para avaliação dos resultados foi definido o seguinte erro médio:
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onde  são os valores numéricos e analíticos para as 
componentes de campo elétrico em cada um dos n pontos de observação, 
respectivamente. 

Os resultados de campo elétrico obtidos pelos métodos numérico e analí-
tico para uma abertura de raio igual a 50l (l=1m) conduziram a um erro médio 
EM=0,29% e são mostrados na Figura 3. A análise dos resultados permite concluir 
que o método numérico utilizado para o cálculo dos campos se mostrou bastante 
apurado, uma vez que os resultados foram praticamente iguais aos obtidos por 
meio da solução analítica. É possível notar também que o campo elétrico radiado 
pelo disco possui maior intensidade na abertura, o que era esperado, uma vez que 
o disco se assemelha com um refletor diretivo. 

Figura 3 - Campo Elétrico: Abertura circular de raio a = 50l

Etapa 2: Cálculo do ganho da abertura em função da direção
Nesta etapa, assume-se uma abertura circular de raio a (em metros), centrada 

na origem e localizada no plano z=0, conforme ilustrado na Figura 2. Os ganhos da 
abertura, referentes às polarizações principal e cruzada em função das direções θ 
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e f, podem ser calculados utilizando os conceitos propostos por Arthur Ludwig em 
sua terceira definição de polarização (Ludwig, 1973). A proposição desse trabalho 
foi motivada pelo fato que, no estudo de antenas, cada pesquisador indicava uma 
direção diferente para a polarização de uma antena, o que fazia com que antenas 
iguais pudessem apresentar resultados diferentes. Assim Ludwig sugeriu as dire-
ções de polarização principal e cruzada, como ilustrado na Figura 4. Para uma 
polarização principal linear correspondendo à direção x̂  as polarizações principal, 

Para qualquer outro tipo e direção de propagação, as direções de polarização 
principal e cruzada são obtidas como uma combinação linear das equações (19) a 
(22). 

Assim, o campo nas direções de polarização principal e cruzada é dado por:

Os resultados de ganho, na direção na polarização principal, obtidos pelos 
métodos numérico e analítico, para a abertura investigada na Etapa 1, são mostra-
dos na Figura 5. 
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Figura 4 – Polarização de Ludwig

Etapa 3: Análise inicial de antenas refletoras por meio da PO
Considerando um problema simplificado, inicialmente, assume-se a superfície 

refletora como sendo um disco metálico de diâmetro D a uma distância F da fonte, 
conforme ilustrado na Figura 6. O alimentador, fonte de alimentação do sistema da 
antena, é formado basicamente por um guia de onda e uma antena corneta. Neste 
trabalho é considerado que o alimentador está suficientemente afastado da super-
fície que ele ilumina. Assim, essa alimentação pode ser representada por frentes 
de ondas esféricas do tipo TEM. A radiação TEM representada por um modelo 
cosseno-elevado e linearmente polarizada em  é dada por (Silver, 1984):

onde o termo   representa o modelo cosseno-elevado e 

obedece à 3a definição de Ludwig. 
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Figura 5 – Ganho para abertura de raio a = 50 m

Figura 6 – Disco metálico

Em coordenadas cartesianas tem-se:
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Para o campo magnético tem-se:

onde ϕF= -ϕ (refletor),  são as coordenadas 
do alimentador (fonte).

Sendo a normal dada na direção , a densidade de corrente elétrica induzida 
na superfície do disco, de acordo com (9), é:

Substituindo (29) em (30) e em (11), obtêm-se as seguintes expressões para 
o cálculo das componentes do campo elétrico:

Etapa 4: Obtenção do campo de uma fonte pré-estabelecida em função de um 
sistema de coordenadas principal

Até o momento a excitação (alimentador) é modelada como um cosseno ele-
vado. O sistema de coordenadas do alimentador, contudo, não coincide com o 
sistema de coordenadas principal que, em geral, é o sistema de coordenadas da 
superfície refletora, como ilustrado na Figura 7. O objetivo desta Etapa, então, é 
apresentar um método sistemático para obtenção de uma fonte pré-estabelecida, 
no seu próprio sistema de coordenadas, em função de um sistema de coordena-
das principal, que não precisa necessariamente concordar com o da fonte. Para as 
análises numéricas isto se faz necessário, pois nem sempre o sistema principal é o 



59 3o Trimestre de 2012 – 

mais indicado para a representação analítica de uma fonte arbitrária. 

Figura 7 – Sistema de coordenadas da fonte 

O primeiro passo é a transição da origem para posicionar a fonte:

onde a primeira matriz corresponde às coordenadas do observador no siste-
ma transladado, a segunda às coordenadas do observador no sistema principal e a 
última ao vetor de translação (definido no sistema de coordenadas principal).

O segundo passo é rotacionar o sistema transladado por meio dos três ângu-
los: 1) Ângulo AZ para rotação em torno do eixo x’F, b) Ângulo E1 para rotação em 
torno do eixo y’F e c) Ângulo ϕp para rotação em torno do eixo z’’’F . Todas as rota-
ções no sentido horário da mão direita:        

As coordenadas xF , y’F e z’F Fx , Fy  e Fz  representam as coordenadas carte-
sianas da fonte. Caso a fonte seja analiticamente representada por meio das co-
ordenadas cartesianas, as componentes do campo associado podem ser obtidas 
diretamente. Porém, as coordenadas das fontes são, usualmente, representadas 
em coordenadas esféricas . Nes-
te caso, os campos das equações (27) e (29) devem ser convertidos em compo-
nentes cartesianas:
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Etapa 5: Inclusão de superfície parabólica 
Esta última Etapa de modelagem inclui a superfície parabólica a ser analisada 

pela Óptica Física. O campo distante radiado pela antena refletora é ainda calcula-
do utilizando a equação (11), onde a corrente superficial é agora determinada pela 
aproximação da Óptica Física, conforme equação (9). A análise da integral sobre 
a superfície do parabolóide é facilitada devido ao fato que a projeção do refletor 
parabólico descreve um círculo no plano da abertura, como é ilustrado na Figura 
8. Portanto é possível continuar utilizando as coordenadas cilíndricas, p’ e ϕ’, para 
avaliar as integrais. Deve-se atentar apenas para o uso de um Jacobiano infinitesi-
mal, que é dado pela razão entre a área infinitesimal sobre o parabolóide e a área 
projetada na abertura, isto é:
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Figura 8 – Projeção do parabolóide

Estudo de caso

Toda a modelagem apresentada na seção 4 foi implementada em um código 
computacional desenvolvido em C++. Para avaliar essa modelagem foi investiga-
do o ganho, na direção de polarização principal, e o campo elétrico, nas direções 
q e f, para o refletor parabólico ilustrado na Figura 9. Os resultados obtidos são 
comparados com aqueles gerados por outro software, que utiliza o Método dos Mo-
mentos para determinação do campo eletromagnético espalhado (Resende, 2007). 
A Figura 10 ilustra o ganho na direção de polarização principal e a Tabela 1 apre-
senta o erro relativo médio para as componentes de campo elétrico.  A análise dos 
resultados mostra uma concordância satisfatória entre as soluções obtidas pela 
PO e pelo MoM, conforme esperado, já que o refletor parabólico sob análise tem 
uma superfície com curvatura suave e é eletricamente grande. É importante des-
tacar que utilizando um computador com processador Intel(R) Core(TM)2Duo CPU 
T8100 2,10 GHz e 3 GB de memória RAM o cálculo de ganho para o refletor sob 
análise demandou 5401 segundos utilizando o MoM e 2108 segundos utilizando 
a PO. Esses dados comprovam precisão e a robustez computacional da técnica 
apresentada, demonstrando que ela pode ser aplicada para análise de grandes 
antenas refletoras.



62    – 3o Trimestre de 2012

Figura 9 – Refletor parabólico 

Figura 10 – Comparação dos resultados da PO com o MoM para refletor parabólico
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Tabela 1 – Erro relativo médio

Conclusão

O grande crescimento das Telecomunicações no fim do último século impul-
sionou o desenvolvimento de diversas técnicas para o estudo e aprimoramento de 
antenas. Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta para a análise de antenas 
refletoras. Essa ferramenta foi baseada nas aproximações da Óptica Física. O de-
senvolvimento da modelagem matemática foi realizado em partes de complexidade 
crescente. Os resultados obtidos comprovaram a precisão do software desenvol-
vido, o que valida toda a modelagem apresentada para a construção do mesmo. A 
principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento da modelagem matemá-
tica e de um software simples, preciso e que requer um reduzido custo computacio-
nal para análise de antenas refletoras de grandes dimensões elétricas. 
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