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Resumo— A utilização de arranjos de antenas adaptativas em
sistemas 4G visa torná-los mais robustos e confiáveis. Isto porque
um sistema de antenas adaptativas tem a capacidade de
direcionar o diagrama de irradiação, aumentando-se o ganho, na
direção de um usuário desejado e anular o diagrama de
irradiação, diminuindo-se o ganho, na direção de interferência.
Este artigo ilustra o projeto de um arranjo de antenas
adaptativas constituído de elementos de antenas ressoadoras
dielétricas distribuídos em uma superfície conformal cilíndrica. É
apresentado o conceito de arranjos de antenas adaptativas. Em
seguida, são apresentadas a definição, as vantagens e um projeto
de uma antena ressoadora dielétrica. Finalmente, é apresentado o
conceito de arranjo conformal, bem como uma proposta de
arranjo a ser utilizado em um sistema de antenas adaptativas.
Palavras chave— Antenas Adaptativas, Arranjo Conformal de
Antenas, Antena Ressoadora Dielétrica, DRA.
Abstract — The utilization of adaptive antenna arrays in 4G
systems intend to make them stronger and reliable. It is due to
adaptive antenna array system ability of direct it is radiation
pattern, which increase the gain in the direction of a desired user
and cancel the radiation pattern in the direction of interference.
This paper illustrates the design of an adaptive antenna array
constituted of dielectric resonators antennas elements distributed
in a cylindrical conformal surface. It is presented the concept of
adaptive antenna array. Subsequently, it is presented the
definition, benefits and design of a dielectric resonator antenna.
Finally, it is presented the concept of conformal array, as well as
a proposed array to be used in a system of adaptive antennas.
Keywords— Adaptive Antennas, Conformal Antenna Array,
Dielectric Resonator Antenna, DRA.

caracterizado pelo diagrama de irradiação individual do
elemento irradiante utilizado, pela distribuição geométrica
empregada no arranjo e pela fase e amplitude da corrente de
excitação de cada elemento. Ajustando os parâmetros comuns
a esses elementos é possível modificar de forma controlada o
diagrama de irradiação de um arranjo de antenas. Com a
combinação de arranjo de antenas e processamentos digitais
de sinais é possível se obter um controle dinâmico e robusto
das características de irradiação de um arranjo de antenas. A
essa combinação é dado o nome de arranjo de antenas
adaptativas.
Um arranjo de antenas adaptativas é capaz de direcionar o
diagrama de irradiação para um usuário de interesse e
acompanhá-lo caso apresente movimento. Ele também é capaz
de determinar nulos de irradiação nas direções de usuários
indesejados, minimizando assim a interferência causada por
estes sinais. Este direcionamento de feixe é exemplificado na
Figura 1.
O controle do direcionamento do diagrama de irradiação é
realizado através de uma combinação dos sinais recebidos em
cada um dos elementos do arranjo em uma única saída. A
combinação dos sinais recebidos é realizada por meio de uma
rede adaptativa que tem a função de gerenciar os pesos
complexos de cada um dos elementos do arranjo. O
processador digital de sinais interpreta as informações dos
sinais recebidos e a partir de algoritmos adaptativos,
determinará os pesos complexos de ganho e fase para cada um
dos elementos do arranjo.

I. INTRODUÇÃO
Um único elemento irradiante geralmente não é capaz de
atender todos os requisitos técnicos necessários a uma
determinada aplicação. No entanto, com a utilização de vários
elementos irradiantes arranjados no espaço, e interconectados
entre si, é possível atender tais requisitos. Este conjunto de
elementos irradiantes é comumente chamado de arranjo de
antenas.
O diagrama de irradiação de um arranjo de antenas pode ser
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Figura 1 – Direcionamento de feixe de um arranjo de antenas adaptativo.

II. ANTENA RESSOADORA DIELÉTRICA
O conceito de se utilizar materiais dielétricos na construção
de ressoadores de microondas foi inicialmente proposto pelo
físico americano Richtmeyer no ano de 1939. Nesta ocasião,
foi demonstrado que estruturas dielétricas poderiam operar de
maneira semelhante a uma cavidade ressonante. Richtmeyer
também demonstrou que esta mesma estrutura dielétrica
deveria ser capaz de irradiar devido às condições de contorno
na interface entre o meio dielétrico e o ar [1]. No entanto, o
primeiro ressoador dielétrico (DR) foi desenvolvido após vinte
anos, no ano de 1962, pelos pesquisadores Okaya e Barash da
Universidade de Columbia [2]. No ano de 1968 foi
apresentado por Cohn um extenso estudo teórico e
experimental de um ressoador dielétrico [3]. Apesar de todo
suporte teórico estabelecido, a utilização de ressoadores
dielétricos como um elemento de circuito passou a ser
considerada apenas com o advento de materiais cerâmicos de
baixa perda [4]. Os ressoadores dielétricos podem ser
produzidos seguindo diversos formatos geométricos, tais
como: retangular, cilíndrico, hemisférico, etc. Eles são
construídos de materiais que apresentam permissividade
dielétrica relativa (εr) com valores na faixa de 4 a 100 e são
geralmente inseridos em cavidades metálicas (blindagens)
para se prevenir a perda por irradiação e, consequentemente,
preservar um elevado fator de qualidade em aplicações de
osciladores e filtros [5].
Na ausência de uma cavidade metálica e com uma excitação
adequada de certos modos de propagação, um ressoador
dielétrico pode se tornar um eficiente elemento irradiador de
energia. Este conceito levou à exploração de ressoadores
dielétricos como antenas, dando origem as antenas DRA. Os
modos excitados, as frequências de ressonância e as
características de irradiação de uma antena DRA são
determinados pelo seu formato geométrico, permissividade
dielétrica relativa (εr) e mecanismo de acoplamento. As
primeiras antenas DRA foram propostas por Long e
McAllister sob a forma de antenas retangulares [6], cilíndricas
[7] e hemisféricas [8].
Uma antena DRA é capaz de oferecer grande flexibilidade e
versatilidade dentro de uma ampla faixa de frequência (1GHz
a 44GHz), possibilitando a sua utilização em diversas
aplicações. Apresentando as seguintes vantagens:
 Miniaturização: as dimensões de uma antena DRA são
proporcionais ao comprimento de onda guiado, dado por
, onde λ 0 é o comprimento de onda na frequência
de ressonância e εr é a permissividade dielétrica relativa.
Como a permissividade dielétrica relativa do dielétrico
empregado pode assumir valores na faixa de 4 a 100, há
uma redução natural nas dimensões da antena;
 Largura de banda: em comparação com antenas de
microlinha de fita, as antenas DRA apresentam maior
largura de banda;
 Modos excitados: dependendo da geometria utilizada no
projeto da antena DRA, vários modos podem ser excitados
dentro de um único elemento, esses modos podem produzir

diferentes padrões de irradiação;
 Técnicas de excitação: há a possibilidade de se trabalhar
com diferentes mecanismos de acoplamento de energia.
III. PROJETO DE UMA ANTENA RESSOADORA
DIELÉTRICA
Os elementos do arranjo de antenas adaptativas são
constituídos de antenas ressoadoras dielétricas cilíndricas
(CDRA). O formato cilíndrico foi escolhido devido a sua
facilidade de projeto e fabricação. Os elementos deste arranjo
são excitados utilizando o mecanismo de acoplamento de
energia por fenda-microfita. O ressoador dielétrico cilíndrico
apresenta raio (a) e altura (d), como apresentado na Figura 2.
O projeto das dimensões do ressoador e a sua frequência de
ressonância podem ser obtidos em [9].

Figura 2 – Metodologia de projeto dimensões DRA.

A fenda retangular do mecanismo de acoplamento de
energia por fenda-microfita apresenta comprimento (ls),
largura (ws) e comprimento do toco (s), como mostrado na
Figura 3. O comprimento da fenda (ls) deve ser escolhido
como grande suficiente para que haja acoplamento entre a
antena DRA e a microlinha de fita, mas suficientemente
pequena para que ela não entre em ressonância com a banda
de funcionamento. A largura da fenda (ws) é bastante estreita e
deve ser escolhida para se evitar um lóbulo traseiro grande no
diagrama de irradiação da antena. A extensão do toco (s) é
escolhida de tal forma que sua reatância cancele a reatância
apresentada pela fenda. Uma estimação inicial do
comprimento fenda (ls), da largura da fenda (ws) e da extensão
do toco (s) podem ser obtidas em [10].
A microlinha de fita do mecanismo de acoplamento de
energia por fenda-microfita apresenta comprimento (l), largura
(w) e impedância característica (Z 0 ), como mostrado na Figura
3. A largura da microlinha de fita (w) deve ser calculada de tal
forma que a linha apresente impedância característica de 50 Ω.
O cálculo da impedância característica (Z0) da linha depende
da relação entre a largura da microlinha de fita (w) e a altura
do substrato (h) [11].

apresentado na Figura 5. Pode-se observar um diagrama de
irradiação direcional com ganho de 6,25dBi perpendicular a
antena DRA com uma largura de feixe de meia potência de
110º. Para melhor ilustrar as características de irradiação da
antena DRA projetada, o diagrama de irradiação na forma
tridimensional é mostrado na Figura 5.

Figura 3 - Metodologia de projeto mecanismos de acoplamento por fendamicrofita.

O projeto da antena CDRA foi realizado para operação na
frequência de 5,8GHz. Utilizou-se esta faixa de frequência,
pela disponibilidade de uma ERB WiMAX que opera na
banda ISM de 5,8GHz. O material dielétrico utilizado no
projeto do ressoador dielétrico cilíndrico apresenta εr=10,
resultando em um raio a=6,7mm e altura d=6,7mm. O
substrato utilizado no projeto foi a alumina com εs=9,4 e
altura h=1mm, com dimensões de 25 x 25mm. A fenda
retangular obtida apresenta comprimento ls=6,643mm, largura
ws=1,3286mm e comprimento do toco s=4mm. A microlinha
de fita obtida apresenta largura w=1,3286mm e l=
13,1643mm.
A perda por retorno simulada é mostrada na Figura 4. A
frequência de ressonância apresentada pela antena é 5,92GHz.
A largura de banda em valor absoluto obtida neste projeto é
igual a 0,54GHz, resultando em um valor percentual da ordem
de 9,12%. Pode-se observar uma diferença entre a frequência
de ressonância e a frequência de projeto da antena, esta
diferença pode ser justificada nas aproximações e otimizações
realizadas no projeto da antena e da alimentação. Podendo ser
desconsiderada, uma vez que a frequência de operação da
ERB WiMAX (5,725~5,875GHz) está compreendida na
largura de faixa da antena.

Figura 4 - Perda por retorno para a antena DRA em 5,8GHz.

O diagrama de irradiação polar vertical simulado é

Figura 5 - Diagrama de irradiação polar vertical para a antena DRA em
5,8GHz.

Figura 6 - Diagrama de irradiação 3D para a antena DRA em 5,8GHz.

IV. ARRANJO CONFORMAL DE ANTENAS
ADAPTATIVAS
Um arranjo conformal é aquele que se modela a uma
superfície não planar, por exemplo: cilindros, cones, esferas,
etc. Um arranjo conformal cilíndrico tem um potencial de
cobertura de 360º, podendo operar com diagrama de irradiação
omnidirecional, múltiplos feixes ou um feixe estreito que pode
ser guiado ao longo de 360º. Essa característica de diagrama
de irradiação torna-se muito interessante o emprego de um
arranjo conformal cilíndrico em antenas adaptativas.
Um arranjo com múltiplas faces pode ser aproximado de
maneira satisfatória a um arranjo conformal curvilíneo e cada
uma das faces pode ser considerada um sub-arranjo planar. Tal
estratégia simplifica a construção de uma antena conformal e
diminui o seu custo de fabricação, além de facilitar a sua
integração ao sistema de recepção [13].
Foi realizado o projeto de um arranjo de antenas adaptativo
constituído de elementos de antenas ressoadoras dielétricas
distribuídos em uma superfície conformal cilíndrica. O arranjo
conformal cilíndrico apresenta múltiplas faces, contando com

dezesseis elementos de antena ressoadora dielétrica cilíndrica,
como mostrado na Figura 7.
O arranjo de antenas adaptativo foi projetado para operar na
frequência de 5,8GHz em aplicações de sistemas celulares 4G
utilizando a antena DRA projetada como elemento irradiante.
O espaçamento entre os elementos do arranjo é de
aproximadamente 0,55λ e o raio do cilindro é de
aproximadamente 1,25λ. O projeto do arranjo de antenas
adaptativo foi simulado e otimizado utilizando o software de
simulação eletromagnética ANSYS HFSS [12].

(a)

Figura 7 – Arranjo conformal de antenas adaptativo.

A perda por retorno foi analisada numericamente para os
dezesseis elementos do arranjo e é mostrada na Figura 8. A
frequência de ressonância apresentada pelo arranjo de antenas
é de 5,71GHz. A largura de banda em valor absoluto obtida
neste projeto é igual a 0,42GHz, resultando em um valor
percentual da ordem de 7,35%.

(b)

Figura 8 - Perda por retorno para o arranjo de antenas DRA.

Ao se excitar em fase três elementos do arranjo de antenas,
pode-se observar um direcionamento do diagrama de
irradiação e, consequentemente, um aumento do ganho do
arranjo de antenas nesta direção. O ganho obtido ao se excitar
três elementos do arranjo é de 10,43dBi com uma largura de
feixe de meia potência de 34º. O direcionamento do lóbulo
principal do diagrama irradiação do arranjo de antenas
adaptativo é ilustrado nas Figuras 9 e 10. Pode-se observar
uma varredura do lóbulo principal em todo plano horizontal,
em direção de ϕ, com um ganho máximo de 10,43dBi. Um
melhor desempenho no direcionamento lóbulo principal pode
ser obtido utilizando um algoritmo adaptativo na ponderação
dos pesos complexos de ganho e fase de cada um dos
elementos do arranjo.

(c)

(d)
Figura 9 - Diagrama de irradiação polar horizontal em diferentes direções:

(a) ϕ = 0º.;(b) ϕ = 90º; (c) ϕ = 180º (d) ϕ = 270º.

(a)

(b)

(d)
(c)
Figura 10 - Diagrama de irradiação 3D em diferentes direções. (a) ϕ = 0º.
(b) ϕ = 90º. (c) ϕ = 180º. (a) ϕ = 270º.

V. CONCLUSÕES
O emprego de antenas DRA como elementos irradiantes de
um arranjo conformal de antenas adaptativas apresentou
resultado bastante satisfatório, possibilitando a realização de
uma varredura completa no plano horizontal de irradiação. Um
desempenho superior no direcionamento do diagrama de
irradiação em um ambiente real, contendo usuários desejados
e indesejados (interferentes), pode ser obtido utilizando
algoritmos adaptativos na formação do feixe de irradiação. Tal
arranjo mostra-se eficaz na melhora de desempenho de
sistemas de redes sem fios e sua utilização já está prevista em
sistemas de Quarta Geração, como WiMAX e LTE.
A utilização de antenas adaptativas em sistemas redes sem
fios apresenta uma melhora significativa no desempenho
destas redes, proporcionando ao usuário uma melhor
experiência de uso. O direcionamento do feixe de irradiação
para um usuário específico proporciona inúmeras vantagens,
tais como: redução do nível de interferência, aumento das
distâncias de cobertura, determinação da posição geográfica
do usuário, reutilização de frequências por usuários adjacentes
e, consequentemente, o aumento da largura de banda
disponível por usuário. Além de oferecer um nível a mais de
segurança a rede, já que para interceptar uma comunicação
sem fio qualquer seria necessário estar bem próximo ao
usuário alvo daquele sistema. O emprego de sistemas de
antenas adaptativas já é uma realidade nas redes sem fios
atuais e seu uso será ainda mais difundido com a redução de
preço e complexidade de implantação desses sistemas.
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