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Resumo- Este artigo apresenta uma breve discussão sobre antena Vivaldi, conhecida como antena de abertura gradual (TSA,
tapered-slot antenna). Discute-se seu principio de operação, apresentam-se suas principais características e aplicações em grandes
larguras de faixa em microondas.
Palavras chave-Antena Vivaldi, antenas de faixa larga.
Abstract - This paper presents a discussion about Vivaldi antenna, also named tapered-slot antenna (TSA), its operation principle, characteristics, and main applications as a device of wide
frequency operation in microwave band.

I. INTRODUÇÃO
A progressiva ocupação do espectro eletromagnético tem
exigido desenvolvimento de equipamentos para freqüências
cada vez mais elevadas, avançando nas diversas faixas de microondas. Além disto, novas tecnologias têm demandado
transmissões que ocupam faixa cada vez maiores em torno da
freqüência central de transmissão. Em muitos países, os órgãos que regulam as comunicações normalizaram a ocupação
de todas as faixas disponíveis. Em especial, nos últimos anos,
tem crescido o interesse pelo uso da faixa entre 3,1GHz e
10,6GHz nas denominadas comunicações em faixa ultra-larga
(UWB), um processo que vem sendo estudado desde a década
de 1970. 1 Isto tem exigido desenvolvimentos simultâneos de
componentes e dispositivos eletrônicos e eletromagnéticos
para essas aplicações. Entre eles, destacam-se diferentes tipos
de antenas com possibilidade de operação em faixa larga.
A antena de abertura gradual, eventualmente identificada
pela sigla TSA (tapered-slot antenna) e conhecida como antena Vivaldi permite a transmissão e recepção em uma grande
largura de faixa com possibilidade de ganho elevado. Foi proposta inicialmente por Gibson 2 e passou por sucessivas evoluções. São projetadas segundo diferentes critérios, conforme
as características finais desejadas ou especificadas. Os formatos da abertura entre seus condutores podem ter variações lineares, exponenciais, parabólicas, elípticas, entre outras.
Algumas vezes, é excitada a partir de uma linha de transmissão de fenda, que pode apresentar elevada impedância
característica, dificultando o casamento e limitando sua faixa
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de operação. Este inconveniente tem sido contornado a partir
de um sistema de alimentação que combine microlinha de fita
com elementos de balanceamento de impedância (baluns),
segundo tecnologias usais da faixa de microondas.
A necessidade de operação em faixa larga exige que a estrutura de alimentação fique com comprimentos maiores e, não
raramente, com transições que permitam a transformação de
impedância. Como conseqüência, o conjunto pode apresentar
menor eficiência devido à perda por inserção adicional nessa
estrutura de excitação.
II. ALGUNS MODELOS USUAIS
Em sua configuração original, a antena Vivaldi emprega os
dois condutores no mesmo plano, em um dos lados do substrato. Existem diferentes configurações para a abertura dos eletrodos. Um dos modelos obedece a uma lei exponencial, como
ilustrada na Fig. 1. Nesta montagem, inclui-se o sistema de
alimentação, com os elementos responsáveis pelo casamento
de impedância, entre os quais estão tocos e dispositivos para
balanceamento da excitação. Neste modelo básico, os eletrodos obedecem a uma equação do tipo
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onde C e e C f são constantes fixadas pelos pontos de início e
final da curva exponencial , pontos A e B da figura, e  é um
fator que determina a rapidez de variação da exponencial. O
ponto A é fixado pelas coordenadas x a e z a e o ponto B é definido por x b e z b . Com os valores especificados, obtêm-se as
constantes necessárias em (1). Os resultados são:
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Para reduzir os problemas introduzidos pelo sistema de excitação, foi proposta a montagem antipodal, em que cada eletrodo é construído em um dos lados do laminado, com geometrias apropriadas. Um dos condutores tem suas dimensões
modificadas gradualmente até converter-se nas dimensões de
uma linha de microfita, empregada em sua excitação direta. O
outro também segue uma modificação gradual e age como o
plano de terra para essa microlinha. 3 (Fig. 2).
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são da energia eletromagnética e está indicado pelo valor W A
na Fig. 3, que se estende até o limite W O .
Com a mudança da freqüência, o fato acontece em outra
coordenada longitudinal. Se houver aumento da freqüência, a
região de emissão desloca-se em direção à abertura da antena,
pois há necessidade de maior separação por causa do aumento
do comprimento de onda. Em freqüências mais elevadas, a
região de emissão desloca-se em direção ao vértice dos eletrodos, uma vez que a distância deve aproximar-se de um comprimento de onda menor. Desta maneira, consegue-se a operação em grandes larguras de faixa. 4
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Fig. 1. Estrutura básica de uma antena de abertura gradual, conhecida
como antena Vivaldi.
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Fig. 3. Regiões úteis na análise do funcionamento da antena Vivaldi,
tomando por referência o modelo básico.
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Fig. 2. Estrutura básica de antena Vivaldi em montagem antipodal.

III. TEORIA DE FUNCIONAMENTO
As partes da antena Vivaldi que atuam na irradiação são representadas por aberturas que se modificam gradualmente. O
modelo da Fig 1 é usado para avaliar a distribuição de campo
e as características de irradiação. A modificação gradual pode
ser analisada como uma fenda de separação variável segundo
a coordenada z. Simultaneamente, associa-se um modelo de
linha de transmissão com ângulo de abertura e largura variáveis. O tratamento matemático analítico envolve funções sofisticadas, por causa de diferentes sistemas de coordenadas
envolvidos. Por exemplo, o meio de propagação e parte do
dielétrico são descritos em um sistema de coordenadas retangulares. A parte metálica segue outra geometria, dificultando a
descrição do campo eletromagnético, exigindo equações mais
sofisticadas. Tal fato tem levado a freqüentes análises que
utilizam resultados experimentais e os formatos dos eletrodos
obedecendo a procedimentos empíricos.
Tomando por referência a Fig. 1, a excitação a partir da
extremidade esquerda da antena garante uma distribuição de
campo entre os eletrodos. Observa-se que em uma mesma
coordenada z as correntes nos dois eletrodos fluem em sentidos opostos. Portanto, quando a separação entre esses eletrodos for muito pequena comparada com o comprimento de onda, os campos na região distante da antena tendem a se cancelar. Quando isto ocorrer, os eletrodos agem apenas como uma
linha de transmissão. Corresponde à região com separação W E
na Fig. 3. Se a freqüência for tal que a separação começar a
ser da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda,
haverá um campo de irradiação resultante. Assim, identificase uma região da antena em que se inicia o processo de emis-

Como critério para fixação das dimensões, deve-se considerar o fato de as corrente nos eletrodos, em uma mesma coordenada longitudinal, estão em sentidos opostos. Portanto,
existe uma separação ótima em termos de comprimento de
onda para cada freqüência com a qual se tem um campo resultante máximo na direção longitudinal, tanto no plano paralelo
como no plano perpendicular à superfície da antena. 5 A menor
separação define a freqüência máxima e a maior, na extremidade oposta, indica o limite mínimo da faixa de freqüência de
operação. Deve-se tomar o cuidado de levar em conta a influência do dielétrico no cálculo do comprimento de onda. Como
o meio não é homogêneo, a presença de dielétrico sólido e ar
determinam uma constante dielétrica efetiva, afetada pelas
dimensões da antena e da linha de alimentação.
IV. LIMITAÇÕES NA LARGURA DE FAIXA
Como a região de emissão adapta-se de acordo com o
comprimento de onda, sua posição modifica-se com a mudança na freqüência e a antena Vivaldi de abertura exponencial é
capaz de operar em uma grande largura de faixa no espectro
de microondas. Na prática, a largura operacional máxima fica
dependendo de alguns fatores. Em primeiro lugar, sofre influência da transição entre a linha de excitação e a impedância
apresentada pela antena em seu ponto de alimentação. Além
disto, as antenas reais têm dimensões finitas, com diversos
efeitos associados aos eletrodos.
Em geral, a largura de faixa é fixada em função da perda
de retorno aceitável ou pelo máximo coeficiente de onda estacionária (SWR) especificado para o sistema de alimentação. É
comum estabelecer um limite SWR ≤ 2, o que garante uma
transferência igual ou maior do que 90% da potência para o
sistema irradiante. 6 Eventualmente, a largura de faixa é fixada em termos da variação aceita no ganho de potência. Dentro
dessas idéias, relatam-se antenas práticas com largura de faixa
igual ou superior a 10:1, com ganhos entre 3dBi e 12dBi, tanto para a faixa inicial de microondas 7 , como para a região

empregada em sistemas de comunicações de faixa ultra-larga
(UWB), entre 3,1GHz e 10,6GHz. 8
V. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Pela estrutura básica da antena de abertura gradual, verifica-se que um procedimento possível para sua excitação seria
por meio de uma linha fendida, com eletrodos em seqüência
das partes metálicas que constituem a região do irradiador.
Observa-se que os elementos da antena formam uma linha
com abertura gradual e variação contínua em sua impedância
característica. 9 Além de aproveitar esta idéia, foram desenvolvidos vários outros métodos de excitação.
Na Fig. 1 ilustra-se uma dessas estruturas, em que a transferência de energia para o elemento irradiante é feita por um
acoplamento eletromagnético entre uma microlinha de fita e
os eletrodos da antena. A microlinha está construída na parte
inferior do laminado, com terminação e dimensões ajustadas
para a impedância desejada no conector. Na parte inicial do
elemento irradiante, constrói-se uma cavidade com formato
circular ou retangular 10 e a extremidade da microlinha é terminada por um toco cujo formato é otimizado para se chegar à
perda de retorno aceitável na faixa de operação da antena.

significa que não ocorrem mudanças muito bruscas nas aberturas de feixe nos dois planos principais do diagrama de irradiação em uma ampla faixa de freqüências.
VII. CONCLUSÕES
Mostraram-se as principais propriedades de uma antena
com abertura gradual, conhecida como antena Vivaldi, capaz
de operar em grandes larguras de faixa. Embora se trate de um
dispositivo que apresente ganho variável com a freqüência, é
capaz de manter a perda de retorno em limites aceitáveis em
uma faixa muito ampla de freqüências. Têm sido relatados
modelos práticos com limites de faixa da ordem de 10:1. Este
tipo de antena é muito útil em aplicações de sistemas que demandam imensas larguras de faixa, como nos equipamento de
comunicações em UWB. Existem pontos críticos em sua construção, como o sistema de alimentação, fundamental para garantir a operação em faixa larga. Seguindo vários processos de
otimização, desenvolveram-se diversos modelos e o sistema
tem sido também empregado em arranjos de antenas, que apresentam ganho elevado e mantêm a característica de operação em faixa larga.
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