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Resumo

Neste trabalho foi proposta a redução de dimensões físicas de antenas para utilização 

em sistemas veiculares de RFID na faixa de 915 MHz. Para tanto, diversas antenas foram 

estudadas e simuladas. Com o objetivo de utilização em sistemas reais, um modelo foi escolhido

para ser miniaturizado pela diminuição do substrato ao redor da antena. Foi proposta uma 

configuração, na qual cada elemento irradiante do dipolo impresso encontra-se em um lado da 

placa. Essa nova configuração permitiu diminuir ainda mais as dimensões da antena. Foram 

feitos testes de perda de retorno e detecção de potência para comprovar o correto funcionamento 

das antenas miniaturizadas e sua possível utilização em sistemas reais.

Palavras Chave: Antenas de circuito impresso, miniaturização, RFID, simulação



Abstract

It was proposed in this paper the reduction of the physical dimensions of antennas, for 

their use on RFID vehicular systems on the 915 MHz band. To this, diverse antennas were 

studied and simulated. With real systems utilization in mind, a model was chosen to be 

miniaturized by the reduction of the substrate around the antenna. A configuration has been 

proposed in which each radiating element of the printed dipole is on one side of the board. This 

new configuration allowed to further reduce the dimensions of the antenna. Return loss and 

power detection tests were performed to verify the correct functioning of the miniaturized 

antennas and their possible use in real systems.

Keywords: Printed circuit antenna, miniaturization, RFID, simulation
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Capítulo 1

1 Introdução

Sistema de Identificação por Radiofrequência ou Radio Frequency Identification

(RFID) é uma tecnologia de identificação por excitação de campo elétrico em radiofrequência, 

ou seja, é uma tecnologia que funciona à distância pela propagação de um sinal através do 

espaço livre. Sistemas de comunicação RFID são compostos por um dispositivo ativo que 

funciona tanto como transmissor quanto como receptor (transceptor), comumente chamado de 

dispositivo interrogador, que envia e recebe sinais para as chamadas tags RFID. As tags RFID 

são etiquetas com identificação única, que assumem formas e tamanhos diversos dependendo 

da aplicação do sistema. Podem ser desde etiquetas completamente passivas até transmissores 

completos, com bateria, memória e sensores. De modo geral, o funcionamento de um sistema 

RFID envolve a excitação da tag RFID pelo dispositivo interrogador através do envio de um 

sinal, ao passo que a etiqueta responde com sua identificação e quaisquer outros dados que ela 

possuir em memória.

No Brasil, as faixas de frequências para os sistemas RFID e seus limites de intensidade 

de campo elétrico são regulamentados pela Anatel e podem ser observados na tabela 1.1 [1].

Tabela 1.1. Faixas de frequências e intensidades de campo elétrico regulamentadas pela ANATEL
para RFID [1]

O RFID pode ser utilizado para diversas aplicações, cada uma fazendo uso de uma 

categoria diferente de frequências:

- Low Frequency (LF): A faixa de LF engloba frequências entre 30 e 300 kHz. A faixa de 

operação do RFID em LF fica entre 119 e 135 kHz. Possui uma distância de leitura muito baixa



(da ordem de poucos centímetros), e utiliza principalmente tags completamente passivas. É

utilizado principalmente na agropecuária, para identificação de gado através de brincos 

plásticos [2].

- High Frequency (HF): A faixa de HF engloba frequências entre 3 e 30 MHz. A faixa de 

operação do RFID em HF fica entre 13,11 e 14,01 MHz. A frequência mais utilizada é a de 

13,56 MHz, utilizada nos sistemas de pagamento de passagens individuais (bilhete 

único/riocard), mas outros usos envolvem crachás de liberação de acesso automatizado e

sistemas antifurto de lojas. Nessa faixa, a distância de leitura é próxima de 15 centímetros e as 

tags geralmente têm um chip de memória para armazenar informações além de seu número de 

série [2].

- Ultra High Frequency (UHF): A faixa UHF engloba frequências entre 300 MHz e 1 GHz. As 

faixas de operação do RFID em UHF são, principalmente, as de 433, 868 e 915 MHz. Em 433 

MHz essa tecnologia é utilizada principalmente para rastreamento de cargas como contêineres 

e vagões, com etiquetas que têm memória e bateria. As outras duas faixas são utilizadas na 

Europa (868 MHz) e nos EUA e Brasil (915 MHz) para diversos fins como controle de estoque 

e inventários, rastreamento de produtos e identificação veicular [2].

- Micro-ondas: As duas faixas de frequências acima de 1GHz (2,45 e 5,8 GHz) são utilizadas 

para as aplicações chamadas de ISM (Industrial, Científica e Médica). No Brasil, a faixa de 5,8

GHz foi utilizada principalmente para identificação veicular em pedágios, mas foi 

gradativamente substituída pela faixa de 915 MHz (UHF) [2].

Para a faixa de 915 MHz, temos como principal aplicação a identificação veicular, 

com o pagamento automatizado de pedágios como foco primário. Esse sistema consiste em um 

dispositivo interrogador (computador conectado a uma antena de 915 MHz), que fica fixado 

próximo a uma cancela (em um poste, apoio ou portal), e uma etiqueta RFID, que fica fixada 

dentro do veículo (atrás do retrovisor) ou na placa. Quando o veículo se aproxima da cancela, 

a tag RFID fixada no carro entra na área de cobertura da antena do interrogador, captando seu 

campo elétrico. Ao ser excitada por esse campo, a tag RFID retorna as informações contidas 

em seu chip para o interrogador, que por sua vez comanda a abertura da cancela e efetua a 

escrita da nova informação de crédito no chip da tag [3]. Uma outra aplicação para a tecnologia 

RFID no âmbito da identificação veicular é a identificação em mobilidade. Criada em 2006, a 

resolução n° 212 do CONTRAN dispõe da implantação do Sistema de Identificação Automática 

de Veículos (SINIAV), rede de identificação veicular baseada em RFID que captaria as 



informações contidas em chips nas placas dos veículos enquanto eles trafegam, por meio de 

portais e torres instalados nas rodovias e principais vias das cidades [4] e [5]. A quantidade de 

dados transmitidos na comunicação RFID veicular em 915 MHz é pequena (o tamanho total 

estipulado para o SINIAV é de 1kb), o que permite uma comunicação rápida e eficiente mesmo 

com os veículos em movimento [5] e [6].

As antenas utilizadas comercialmente para o RFID em 915MHz são, em sua maioria, 

antenas dipolo em placa de circuito impresso (antenas PCB Printed Circuit Board) protegidas

por uma camada plástica, com acesso feito por cabos coaxiais (impedância de entrada casada

de 50 ohms). Na figura 1.1 é mostrada uma antena UHF de chão com encapsulamento 

retangular e dimensões de 50 por 10 centímetros [7]. Na figura 1.2 é mostrada uma antena UHF 

diretiva com encapsulamento quadrado para fixação em poste, com dimensões de 44 por 44 

centímetros [8].

Figura 1.1. Exemplo de antena de piso utilizada para cronometragem

Figura 1.2. Exemplo de antena de poste utilizada para RFID veicular



Para a utilização das antenas, são necessárias estruturas de sustentação onde elas são

fixadas. As estruturas mais utilizadas são os postes e os portais. Os postes são hastes metálicas 

ocas fixadas no chão ou em pés, onde a antena é fixada na parte superior (em uma altura 

razoável para a leitura), como mostrado na figura 1.3 [9]. O cabeamento da antena pode ser 

feito por dentro da haste metálica para proteção, mas normalmente é feito por fora para facilitar 

a instalação e manutenção dos cabos.

Figura 1.3. Exemplo de fixação de antenas em um poste

Os portais são complexas estruturas metálicas em treliça, que por serem grandes e 

robustas podem agregar mais equipamentos além da antena RFID, inclusive para outros 

serviços (como câmeras de monitoramento e sensores, por exemplo). A figura 1.4 mostra um 

portal com antenas e câmeras instaladas [5].

Figura 1.4. Exemplo de fixação de antenas em um portal



Ao se considerar as praças de pedágio, é comum a utilização de um portal como 

estrutura principal de sustentação, o que permite a instalação da antena na própria treliça 

principal. Essa instalação é feita com o ângulo de radiação máxima da antena apontado para 

baixo, com uma leve inclinação que depende da altura da treliça, possibilitando a leitura das 

tags RFID em veículos de diferentes tipos e alturas.

Há um terceiro tipo de estrutura de fixação chamado de antena de piso. Essa estrutura 

é muito utilizada em corridas para cronometragem por RFID (é uma tecnologia utilizada na 

Corrida de São Silvestre desde 2011) [10]. Embora não seja utilizada para RFID veicular, caso 

o sistema SISNAV descrito anteriormente entre em funcionamento, a antena de piso poderia 

ser utilizada para esse propósito, já que a regulamentação do sistema prevê os chips RFID 

presentes nas placas dos carros. Uma antena de piso ficaria a uma distância muito menor das 

placas dos veículos do que uma antena em um poste ou em um portal, permitindo uma operação 

com menor potência.

O objetivo deste trabalho é miniaturizar antenas de RFID que operem na faixa de 915 

MHz, para sua utilização nos dispositivos interrogadores. Foi feito um estudo a respeito de 

antenas monopolo e dipolo impressas e de linha, onde foi dada prioridade para as antenas dipolo 

PCB. Essa prioridade foi dada pela facilidade de modelagem, simulação e fabricação utilizando 

os softwares e equipamentos presentes no Laboratório de Propagação (LaProp) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Para as antenas impressas, essa miniaturização consiste em reduzir 

não só as dimensões da parte condutora da antena, mas também as da placa dielétrica onde ela 

é impressa. Tal miniaturização possibilita uma redução de custo na fabricação da antena e de 

seu encapsulamento, além de facilitar sua instalação e uso. Essa redução de dimensões e peso 

não altera significativamente as propriedades e parâmetros de radiação das antenas, mantendo 

sua usabilidade.



Capítulo 2

2 Teoria Geral das Antenas

O dicionário Michaelis da língua portuguesa de

sistema de rádio ou televisão pelo qual as ondas eletromagnéticas são transmitidas ou 

transmissão dos sinais eletromagnéticos [11]. Outra definição é dada por Balanis, que diz que 

antenas são estruturas [12]. Ao se 

considerar o espectro, que é utilizado por todas as aplicações existentes, é perfeitamente 

compreensível que existem inúmeras configurações diferentes de antenas. Neste capítulo será 

abordada a teoria geral envolvendo as antenas que foram observadas no desenvolvimento deste 

trabalho, apresentando-se os parâmetros que devem ser observados durante a modelagem de 

uma antena.

2.1 Parâmetros Fundamentais das Antenas

Esses parâmetros devem ser levados em consideração na hora de se projetar uma 

antena. São eles a região de campo (distância de operação), o diagrama de radiação, a perda de 

retorno e a impedância de entrada.

2.1.1 Regiões de campo

O comportamento do campo eletromagnético ao redor de uma antena varia de acordo 

com a distância de observação (R) e pode ser dividido em três regiões. Essas regiões são 

separadas por duas esferas concêntricas de raios Rp e Rd, onde Rp < Rd, e são chamadas de 

região de campo próximo, região de campo intermediário e região de campo distante.

Região de campo próximo (R < Rp):

Essa região também é chamada de região de campo próximo reativo. É a região 

próxima da antena, onde o campo não apresenta parcelas significativas de irradiação, mas 

apresenta um comportamento reativo (como capacitores ou indutores).

Região de campo intermediário ou região de Fresnel (Rp < R < Rd):



Essa região também é chamada de região de campo próximo irradiante. Nessa 

região a energia tem parcelas significativas tanto de energia reativa quanto de energia 

irradiada.

Região de campo distante ou região de Fraunhofer (Rd < R):

Essa região é a região onde o campo não possui mais parcelas reativas 

significativas, restando apenas as parcelas irradiadas. Os estudos de antenas são feitos nessa 

região.

Os valores de Rp e Rd podem ser calculados, de forma aproximada, pelas fórmulas 2.1

e 2.2:

(2.1)

(2.2)                          

elemento irradiante da antena.

2.1.2 Diagrama de Radiação

Balanis define o dia

gráfica das propriedades de radiação de uma antena como função de suas coordenadas 

[12]. De modo geral, o diagrama de radiação descreve a magnitude ou a potência do

campo irradiado pela antena a uma dada distância em todas as direções, pelo ponto de vista do 

observador. Pode ser feito em 3D, cobrindo todo o espaço ao redor da antena, ou em 2D, 

cobrindo um dos planos principais de radiação (planos vertical e horizontal). Normalmente, os 

diagramas de potência são feitos de forma circular e utilizam uma escala normalizada em 

relação ao lóbulo principal, de forma a ilustrar e traduzir melhor a diferença de potência 

recebida (ou magnitude de campo incidente) entre os ângulos.

Do diagrama de radiação obtêm-se, graficamente, outros parâmetros como, por 

exemplo, a largura de feixe de meia potência (menor distância em ângulo entre os pontos do 



lóbulo principal onde se tem metade da potência do ângulo central do lóbulo, ou seja, pontos 

de -3 dB) e a razão frente-costas (razão entre a potência no ângulo central do lóbulo principal e 

a potência irradiada no ângulo oposto a ele). A largura de feixe de meia potência é conhecida 

pela sigla HPBW (Half Potency Bandwidth), e sua obtenção gráfica pelos diferentes tipos de 

diagramas de radiação pode ser vista na figura 2.1 [12], sendo em a) o diagrama de radiação em

escala linear de tensão, em b) o diagrama de radiação em escala linear de potência, em c) o

diagrama de radiação em escala logarítmica de potência e em d) o diagrama de radiação 

tridimensional em escala linear de potência.

Figura 2.1. Exemplos de diagramas de radiação e visualização gráfica da largura de feixe de meia 

potência

2.1.3 Parâmetro S11, Perda de Retorno e Largura de Banda

O parâmetro S11 é a razão entre a potência refletida e a potência incidente, como 

definido na fórmula 2.3:

(2.3)

onde Pr é a potência refletida pela antena e Pi é a potência incidente na antena.

Perda de retorno (RL) é a parcela da potência incidente do sinal que é absorvida pela 

antena e não é transmitida. Numericamente é a magnitude, em escala logarítmica, do parâmetro 

S11. Ao se projetar uma antena, almeja-se uma perda de retorno que seja a mais alta possível 

para a frequência de operação e perdas de retorno baixas para as frequências indesejadas, 

evitando assim interferência. Sua definição é feita na fórmula 2.4.

(2.4)

p é o parâmetro S11 da antena.



Largura de banda é a faixa em frequência na qual a antena envia ou recebe sinal com 

uma potência razoável, ou seja, descreve o conjunto de frequências ao redor da frequência 

nominal (frequência central) na qual a antena ainda atende às necessidades e especificações do 

projeto.

Ao analisar o gráfico de parâmetro S11 de uma antena, pode-se observar sua largura de 

banda. Um limiar comumente utilizado é o de -10 dB, ou seja, qualquer frequência com perda 

de retorno abaixo de 10 dB (ou parâmetro S11 acima de -10 dB) é considerada fora da banda de 

operação da frequência. Esse limiar significa que, se um sinal que sai ou chega à antena tem 

apenas 10% (ou menos) de sua potência transmitida ou recebida, essa frequência não faz parte 

da banda de operação da antena. Utilizando esse padrão, podemos afirmar que a largura de 

banda de uma antena é a faixa entre os pontos de frequência de perda de retorno de 10 dB (ou

entre os pontos de parâmetro S11 de -10 dB). A figura 2.2 ilustra a obtenção da banda de 

operação de uma antena pelo gráfico de seu parâmetro S11.

Figura 2.2. Obtenção da banda de operação de uma antena pelo gráfico da perda de retorno

Outros parâmetros ligados à perda de retorno e ao parâmetro S11 são o coeficiente de 

reflexão ( ) e a taxa de onda estacionária (VSWR). O coeficiente de reflexão é a razão entre a 

amplitude da onda refletida e a amplitude da onda incidente em uma descontinuidade, podendo 

também ser definido como a medida do descasamento entre uma antena e a linha de 



transmissão. Ele pode ser obtido através das amplitudes das ondas incidente e refletida (de 

acordo com a fórmula 2.5) ou através das impedâncias da linha e da antena (pela fórmula 2.6).

(2.5)

onde V+ é a amplitude da onda incidente e V- é a amplitude da onda refletida

(2.6)

onde ZL é a impedância da antena e ZC é a impedância da linha de transmissão

O VSWR é a taxa entre amplitude de tensão máxima e amplitude de tensão mínima 

em uma linha de transmissão. Essa diferença de amplitude ocorre por causa do descasamento 

de impedância em uma descontinuidade na linha de transmissão (na conexão entre a linha de 

transmissão e uma antena, por exemplo) e é sempre maior ou igual a 1, sendo 1 o seu valor 

ideal (VSWR igual a 1 significa um casamento perfeito). O VSWR pode ser obtido pelo 

coeficiente de reflexão, através da fórmula 2.7:

(2.7)

2.1.4 Impedância de Entrada

em seus 

terminais ou a razão entre tensão e corrente em um par de terminais [12]. Em resumo, é a 

Esse é um parâmetro importante 

pois, para aumentar a eficiência da antena, ela deve ter uma impedância de entrada igual à 

impedância da fonte ou do cabo de alimentação, dependendo se a antena está conectada 

diretamente à fonte ou via cabo.

2.2 Antenas Lineares de Linha

As antenas lineares de linha são, geralmente, as primeiras a serem abordadas em cursos

de antenas por serem as mais básicas e simples de serem estudadas. São extensões naturais das 

linhas de transmissão. A matemática envolvendo sua análise eletromagnética é a menos 

complexa dentre as antenas.

Ao se dimensionar uma antena, leva-se em consideração principalmente a frequência 

na qual ela irá operar e, por consequência, o comprimento de onda dos sinais transmitidos. A

figura 2.3 mostra a representação em um simulador das antenas monopolo (à esquerda) e dipolo 



(à direita) de linha. A figura 2.4 mostra uma antena dipolo de linha comercial instalada em um 

poste, já em uso [13].

Figura 2.3. Representação das antenas de linha monopolo e dipolo em um simulador

Figura 2.4. Foto de uma antena dipolo comercial em uso

Dependendo do tamanho ( ) da antena dipolo relativo ao comprimento de onda

utilizado ( , ela pode ser analisada de três formas diferentes, cada qual com suas 

características:

Dipolo Infinitesimal ( )

Nesse tamanho, a radiação do campo elétrico do dipolo é vista como uma esfera, ou 

seja, é isotrópica. Sua impedância de entrada pode ser calculada pela fórmula 2.8.

(2.8)



Dipolo Curto ( )

Nessa faixa de comprimentos, a distribuição de corrente do dipolo é vista de forma 

triangular, com seu valor máximo no centro. Sua impedância de entrada pode ser calculada pela 

fórmula 2.9

(2.9)

Dipolo Finito ( )

Para comprimentos maiores do que um décimo do comprimento de onda, a distribuição 

de corrente é considerada senoidal com nulos nas pontas do dipolo. Sua resistência de radiação 

e sua impedância de entrada podem ser calculadas, respectivamente, pelas fórmulas 2.10

e 2.11 [12].

(2.10)

(2.11)

sendo a potência irradiada pelo dipolo, a corrente de entrada no dipolo e k um inteiro.

A configuração mais comum para uma antena linear de linha é o dipolo de meia onda,

que é um caso particular do dipolo finito onde, como o nome já afirma, a antena tem o 

comprimento igual a meio comprimento de onda (considerando para o cálculo a frequência 

central de operação). Para esse caso a impedância de entrada da antena é fixa, de acordo com a 

equação 2.12. Sendo seu valor complexo, precisa ser casada para funcionar corretamente. 

(2.12)

2.3 Antenas de Circuito Impresso em Placa

As antenas de circuito impresso em placa (antenas PCB) são estruturas mais complexas 

do que as antenas de linha. Sua base de fabricação é uma placa de substrato dielétrico coberta 

por uma fina camada de material condutor. Podem ser encontradas placas com cobertura 

unilateral (um lado da placa) e bilateral (ambas as faces da placa).

As antenas PCB são fabricadas retirando o material condutor das faces da placa, 

deixando-o apenas nos locais onde devem estar os elementos irradiantes da antena. Seu 



dimensionamento é complexo, pois os campos eletromagnéticos propagam-se dependendo de 

diversos fatores como espessura do dielétrico, formato e dimensões dos elementos irradiantes 

(bem como sua quantidade e posicionamento), dimensões da placa, presença de plano de terra, 

entre outras [12].

Um valor que se deve ser levado em consideração é a constante dielétrica efetiva ( ).

Uma vez que a onda eletromagnética não se propaga nem completamente no dielétrico e nem 

completamente no ar

e nem a do dielétrico, mas sim um valor intermediário, chamado de constante dielétrica efetiva

[14]. A constante dielétrica efetiva pode ser obtida pela equação 2.13.

(2.13)

onde W é a largura da fita, h é a altura do dielétrico e é a constante dielétrica do material da 

placa, como se vê na figura 2.5 [14].

Figura 2.5. Dimensões de uma antena impressa para cálculo da constante dielétrica efetiva



Capítulo 3

3 Dimensionamento e Simulação

Primeiramente, foi necessário escolher o tipo de antena a ser utilizada como ponto de 

partida para a miniaturização. Foram consideradas as antenas de linha monopolo e dipolo e as 

antenas PCB monopolo, dipolo e patch. Para as antenas PCB foram ainda considerados três 

substratos diferentes: FR4 epoxy ( ), Roger 6010 ( ) e Roger 5880 ( ).

Para todos os casos, foram feitas simulações utilizando o da 

ANSYS, o qual possui acesso aos modeladores Circuit Design (modelador de esquemas de 

circuitos), HFSS Design (modelador 3D) e HFSS Antenna Toolkit (modelador parametrizado

de antenas).

Inicialmente, foram feitos os cálculos de tamanho para as antenas de linha utilizando 

a frequência de 915 MHz. O tamanho considerado para essas antenas foi o tamanho do dipolo 

de meia onda, onde cada elemento irradiante da antena tem o comprimento de um quarto de 

comprimento de onda (totalizando meio comprimento de onda para o dipolo). Esse cálculo pode 

ser feito pela equação 3.1:

(3.1)

onde c é a velocidade da luz (em metros por segundo (3*108 m/s)) e f é a frequência 

em hertz.

Para a frequência de 915 MHz, o comprimento do elemento irradiante é 8,20 

centímetros, portanto os comprimentos do monopolo de linha (l) e do dipolo de linha (d) são, 

respectivamente, 8,20 cm e 16,40 cm.

Utilizando o software TXLine, foram calculados os comprimentos e larguras das 

antenas monopolo PCB como linhas Microstrip, utilizando como parâmetros a frequência de 

r

condutividade do cobre, a espessura do dielétrico (em inglês, Height) e do cobre (em inglês, 

Thickness) e a impedância desejada para a antena (50 ohms).



Figura 3.1. Exemplo da utilização do software TXLine para cálculo do comprimento 

físico e da largura da antena

Com as dimensões fornecidas pelo TXLine, as respectivas antenas foram simuladas no 

software ANSYS Electronics Desktop, através do Circuit Design, para obtenção de suas perdas 

de retorno (parâmetro S11). As figuras 3.2, 3.3 e 3.4 mostram as simulações de circuito e os 

gráficos do parâmetro S11, respectivamente para as antenas monopolo de linha, dipolo de linha 

e monopolo PCB em FR4. É importante notar que as simulações dos monopolos PCB e do 

dipolo de linha apenas apresentaram os resultados desejados quando foi inserida uma resistência 

de 50 ohms no circuito, com a impedância casada à das antenas.

Figura 3.2. Parâmetro S11 resultante da simulação do Monopolo de Linha calculado



Figura 3.3. Parâmetro S11 resultante da simulação do Dipolo de Linha calculado

Figura 3.4. Parâmetro S11 resultante da simulação do Monopolo PCB em FR4 calculado

As antenas dipolo PCB foram calculadas e modeladas diretamente por meio do HFSS 

Antenna Toolkit, software de modelagem integrado ao ANSYS Electronics Desktop, que cria um 

modelo tridimensional da antena utilizando como parâmetros a frequência central de operação 

e o material do substrato e suas dimensões. A figura 3.5 mostra o Antenna Toolkit sendo 

utilizado para a modelagem de uma antena dipolo PCB.



Figura 3.5. Exemplo da utilização do HFSS Antenna Toolkit para modelagem de um dipolo 

planar (PCB)

As antenas dipolo PCB modeladas pelo software apresentaram uma frequência central 

de operação ligeiramente diferente da de 915 MHz. Foi feito um ajuste fino, ajustando as 

dimensões do dielétrico e do condutor para atingir a frequência de 915 MHz para todas as 

antenas.

Essas simulações foram utilizadas como ponto de partida para comparar as antenas nos 

diferentes tipos e tamanhos de substratos, cujas dimensões foram registradas na tabela 3.1.



Tabela 3.1. Tabela de dimensões das antenas monopolo e dipolo PCB simuladas nos diversos 

substratos considerados

Embora os resultados dos modelos de circuito estivessem promissores, quando foram 

feitos os modelos tridimensionais das antenas monopolo PCB, suas perdas de retorno não 

apresentaram o comportamento esperado. Mesmo com a aplicação de ajustes nas dimensões 

dessas antenas, os parâmetros S11

frequência central, característico de uma antena. Por conta disso, essas antenas foram 

desconsideradas como opções para a miniaturização e suas dimensões obtidas no modelo de 

circuitos foram incluídas na tabela apenas para comparação.

Dentre as antenas simuladas, a que apresentou os melhores resultados de dimensões e 

parâmetro S11 foi a dipolo PCB em Roger 6010 com 2,5 mm de espessura. Sua simulação é 

apresentada na figura 3.6, seu diagrama de radiação tridimensional na figura 3.7, seus 

diagramas de radiação bidimensionais na figura 3.8, seu gráfico do parâmetro S11 na figura 3.9 

e seu gráfico de VSWR na figura 3.10.



Figura 3.6. Simulação da antena dipolo PCB em Roger 6010 de 2,5 mm de espessura

Figura 3.7. Diagrama de radiação 3D do dipolo PCB em Roger 6010 de 2,5 mm



Figura 3.8. Diagramas de radiação 2D do dipolo PCB em Roger 6010 de 2,5 mm

Figura 3.9. Gráfico do parâmetro S11 do dipolo PCB em Roger 6010 de 2,5 mm

Figura 3.10. Gráfico do VSWR do dipolo PCB em Roger 6010 de 2,5 mm



Porém a antena que foi escolhida para ser miniaturizada foi o dipolo PCB em FR4 

epoxy. O parâmetro S11 apresentou um gráfico promissor, as dimensões do dipolo impresso 

permitem uma melhor manipulação de seu formato e o FR4 foi escolhido por seu baixo custo e

disponibilidade no laboratório. Sua simulação é apresentada na figura 3.11, seus diagramas de 

radiação bidimensionais na figura 3.12, seu gráfico do parâmetro S11 na figura 3.13 e seu gráfico 

de VSWR na figura 3.14.

Figura 3.11. Simulação da antena dipolo PCB em FR4

Figura 3.12. Diagrama de radiação do dipolo PCB em FR4



Figura 3.13. Gráfico do parâmetro S11 do dipolo PCB em FR4

Figura 3.14. Gráfico do VSWR do dipolo PCB em FR4

Foram propostas duas formas de miniaturização do dipolo PCB. A primeira forma, 

chamada de Dipolo Compacto, consiste na redução das dimensões do dielétrico ao redor da 

antena, com apenas ajustes finos para manter a frequência central de operação em 915 MHz. A

simulação do Dipolo Compacto em FR4 resultou em uma antena de dimensões 22 x 6 

centímetros. O Dipolo Compacto simulado em FR4 é mostrado na figura 3.15, seus diagramas 

de radiação na figura 3.16, o gráfico de seu parâmetro S11 na figura 3.17 e o gráfico de seu 

VSWR na figura 3.18.



Figura 3.15. Simulação do Dipolo Compacto em FR4

Figura 3.16. Diagrama de radiação do Dipolo Compacto em FR4



Figura 3.17.Gráfico do parâmetro S11 do Dipolo Compacto em FR4

Figura 3.18. Gráfico do VSWR do Dipolo Compacto em FR4

A segunda forma, chamada de Dipolo Fundo, consiste na impressão de cada braço 

condutor do dipolo em um lado da placa, fazendo ainda a redução do dielétrico ao redor da 

antena como no Dipolo Compacto. Com essa configuração seria possível alimentar ambos os 

braços do dipolo com apenas uma sonda, sem a adição de elementos extras para o casamento

da linha. As simulações do Dipolo Fundo em FR4 mostraram dimensões ótimas de 17 x 3

centímetros. O Dipolo Fundo simulado em FR4 é mostrado na figura 3.19, seus diagramas de 

radiação na figura 3.20, o gráfico de seu parâmetro S11 na figura 3.21 e o gráfico de seu VSWR 

na figura 3.22.



Figura 3.19. Simulação do Dipolo Fundo em FR4

Figura 3.20. Diagrama de radiação do Dipolo Fundo em FR4



Figura 3.21. Gráfico do parâmetro S11 do Dipolo Fundo em FR4

Figura 3.22. Gráfico do VSWR do Dipolo Fundo em FR4

Comparando os dipolos Compacto e Fundo com o dipolo PCB em FR4 simulado 

originalmente, percebeu-se que, para ambos os casos, houve a redução das dimensões sem 

alterar significativamente os parâmetros observados (diagrama de radiação, parâmetro S11 e

VSWR). As dimensões do dipolo PCB em FR4 eram de 25,8 x 19,4 centímetros. Para o Dipolo 

Compacto, obteve-se uma redução de 14,7% no comprimento e 69,1% na largura. Para o Dipolo 

Fundo, obteve-se uma redução de 34,1% no comprimento e 84,5% na largura. Comparando 

ainda as dimensões obtidas para ambas as propostas de miniaturização, observou-se que o 

comprimento e a largura do Dipolo Fundo ficaram, respectivamente, 22,7% e 50% menores do 

que as do Dipolo Compacto.



Capítulo 4

4 Caracterização Experimental

4.1 Prototipagem das antenas

A impressão das antenas escolhidas foi feita na prototipadora LPKF S103 do LaProp.

Decidiu-se imprimir as antenas simultaneamente, ambas na mesma placa, lado-a-lado, para 

reduzir o tempo de fabricação. Foi utilizada uma chapa quadrada de FR4 epoxy revestida de 

cobre, que foi serrada para ficar com o tamanho necessário para o projeto (30 x 16 cm). Esse 

tamanho foi escolhido para otimizar a impressão, mantendo espaço para a fixação da placa à 

prototipadora e reduzindo as sobras ao final da impressão. A figura 4.1 mostra a prototipadora 

LPKF S103 com a placa após a impressão.

Figura 4.1. Prototipadora LPKF com as antenas recém produzidas

Após a prototipagem, a placa foi levada para o Laboratório de Tecnologia Mecânica 

(LTM) da UFF para ser cortada utilizando uma esmerilhadeira. A precisão do corte foi 

importante para manter o tamanho do dielétrico da antena o mais próximo possível do tamanho 

utilizado na simulação.

Com o corte feito, as antenas foram retornadas ao LaProp para o processo de retirada 

do cobre. As partes que deveriam manter o cobre (elementos irradiantes) foram devidamente 

protegidas, como mostrado na figura 4.2, e então as placas foram mergulhadas em Percloreto

de Ferro, como na figura 4.3.



Figura 4.2. Antenas protegidas com esmalte e caneta

Figura 4.3. Bacia de Percloreto de Ferro, já com as antenas submersas

Após a lavagem das placas e a retirada da proteção sobre os elementos irradiantes

(figura 4.4), foi feita a soldagem dos conectores. Foram utilizados conectores PCB, soldados 

na forma thru-hole (atravessados perpendicularmente à placa). Com isso, as antenas ficaram 

prontas para os testes experimentais, como pode ser visto nas figuras 4.5 e 4.6.



Figura 4.4. Antenas após a corrosão, ao lado de uma régua para comparação de tamanho

Figura 4.5. Visão frontal das antenas conectorizadas

Figura 4.6. Visão traseira das antenas conectorizadas



4.2 Testes Experimentais

Foram realizados dois experimentos com as antenas, cada um dividido em duas partes.

Os testes foram chamados de 1A, 1B, 2A e 2B. O experimento 1A tratou da medição do

parâmetro S11 das antenas impressas para comparar o gráfico teórico obtido na simulação com 

a variação prática desse parâmetro em função da frequência. O objetivo do experimento 1B foi 

visualizar a detecção de uma tag RFID passiva pela antena, visto que o gráfico da perda de 

retorno desta deve apresentar um pico na banda passante com a aproximação daquela. No

experimento 2A foram feitas duas medições para observar e comparar os níveis de potência 

recebidos pelas antenas a curta e longa distância. Por último, o experimento 2B foi feito a curta 

distância para observar a diferença no nível de potência recebida com e sem a tag RFID passiva.

A tag RFID passiva utilizada nos experimentos 1B e 2B foi desenvolvida pelo Laprop [15].

4.2.1 Experimento 1A

Foram utilizados no experimento 1A o ANRITSU MS2034A VNA Master no modo 

Analisador de Redes Vetorial, um cabo SMA, um conector SMA-N e casador de impedância 

SMA de 50 ohms, além de um tripé para fixação das antenas fabricadas. A figura 4.7 mostra a 

esquematização da montagem do experimento e a figura 4.8 mostra a montagem real feita em 

laboratório.

Figura 4.7. Diagrama de blocos do experimento 1A



Figura 4.8. Montagem do experimento para o Dipolo Compacto

Fazendo os testes com o Dipolo Compacto, o gráfico da perda de retorno ficou 

diferente do simulado. As figuras 4.9 e 4.10 mostram, respectivamente, o gráfico do parâmetro 

S11 simulado em escala logarítmica e o gráfico da perda de retorno medido para o Dipolo 

Compacto.

Figura 4.9. Gráfico em escala logarítmica do parâmetro S11 do Dipolo Compacto simulado.



Figura 4.10. Gráfico da Perda de Retorno experimental do Dipolo Compacto

É importante notar que o uso do casador de impedância em uma das portas possibilitou 

o experimento para medir a perda de retorno do Dipolo Compacto, porém essa montagem não 

poderia ser utilizada para verificar o diagrama de radiação da antena. Para isso, seria necessária 

a adição de um elemento divisor de potência para distribuir o sinal entre as duas portas da 

antena, o que poderia influenciar as medidas feitas. Por esse motivo, foi escolhida a montagem

apresentada.

A montagem para a medição com a antena dipolo PCB proposta foi semelhante à 

montagem anterior, como mostra a figura 4.11. Porém, não foram necessários o tripé, o cabo e 

o casador de impedância de 50 ohms, pelo fato de a antena apresentar apenas um conector.

Figura 4.11. Montagem do experimento para o Dipolo Fundo



Fazendo os testes para o Dipolo Fundo, percebeu-se que o gráfico medido ficou muito 

próximo ao simulado. As figuras 4.12 e 4.13 mostram, respectivamente, o gráfico do parâmetro 

S11 simulado em escala logarítmica e o gráfico da perda de retorno medido para o Dipolo 

Fundo.

Figura 4.12. Gráfico da Perda de Retorno simulada da antena PCB proposta

Figura 4.13. Gráfico da Perda de Retorno experimental da antena PCB proposta

4.2.2 Experimento 1B

Foram utilizados no experimento 1B o ANRITSU MS2034A VNA Master no modo 

Analisador de Redes Vetorial, um cabo SMA, um conector SMA-N, um casador de 

impedância SMA de 50 ohms e uma tag RFID passiva de 915 MHz criada pelo LaProp

(figura 4.14) [15], além de um tripé para fixação das antenas fabricadas. A figura 4.15 mostra 

a esquematização da montagem do experimento.



Figura 4.14. Tag RFID passiva utilizada no experimento

Figura 4.15. Diagrama de blocos do experimento 1B

Foi aproximada a tag RFID do Dipolo Compacto para verificar se ocorreria a mudança 

no gráfico da perda de retorno, evidenciando o correto funcionamento da antena. Essa 

aproximação é mostrada na figura 4.16 e o gráfico da perda de retorno na figura 4.17.

Figura 4.16. Aproximação da tag ou Dipolo Compacto



Figura 4.17. Foto do gráfico da perda de retorno com a aproximação da tag ao Dipolo 

Compacto

Para o Dipolo Fundo também foi aproximada a tag RFID, como mostrado na figura 

4.18. A mudança no gráfico da perda de retorno que evidencia a detecção da tag é mostrada na 

figura 4.19.

Figura 4.18. Aproximação da tag ao Dipolo Fundo



Figura 4.19. Foto do gráfico da perda de retorno evidenciando a detecção da tag pelo Dipolo Fundo

Ao final do experimento, pode-se observar que ambas as antenas foram capazes de 

detectar a tag RFID, embora as detecções tenham ocorrido a uma pequena distância de,

aproximadamente, 2 centímetros. Essa pequena distância de detecção deve-se, principalmente, 

à baixa potência de transmissão do analisador de espectro.

4.2.3 Experimento 2A

Para a montagem do experimento 2A, foram utilizados o gerador de sinais 

ANRITSU MG3700A, a antena transmissora AQUARIO CM-907, uma trena de 3 metros, o 

analisador de espectro portátil ANRITSU MS2034A VNA Master no modo Analisador de 

Espectro, um extensor N-N, um conector SMA-N, um casador de impedância SMA de 90 

ohms e um joelho SMA-SMA 90°. A figura 4.20 mostra o diagrama de blocos da montagem 

do experimento e a figura 4.21 mostra a montagem para o Dipolo Compacto.

Figura 4.20. Diagrama de blocos do experimento 2A



Figura 4.21. Montagem inicial do experimento 2A para o Dipolo Compacto

A transmissão foi feita na frequência de 915 MHz, utilizando uma potência de 

transmissão de 3 dBm. O ganho da antena utilizada no transmissor, para essa frequência, é de 

7 dBi. Primeiramente, foi feita uma medição com o Dipolo Compacto, detectando o nível de 

potência a 20 centímetros da antena transmissora. Foi detectado um nível de potência igual a -

50,74 dBm, como se vê na figura 4.22.

Figura 4.22. Nível de potência medido a 20 centímetros da antena transmissora com o Dipolo 

Compacto

Após isso, o dipolo e o analisador de espectro foram afastados o máximo possível da 

antena transmissora, dentro do laboratório. A distância foi medida com uma trena e obteve-se 

um afastamento de 4 metros e 78 centímetros. O nível de potência medido nessa distância foi 

de -53,63 dBm, como visto na figura 4.23. Isso mostrou uma queda de aproximadamente 3 dB 



de potência com um afastamento de mais de 4 metros e meio para o Dipolo Compacto, como 

mostrado na figura 4.24.

Figura 4.23. Nível de potência medido a 4,78 metros da antena transmissora com o Dipolo Compacto

Figura 4.24. Comparação da potência recebida a 20 e 478 centímetros pelo Dipolo Compacto

Em seguida, o mesmo teste foi repetido utilizando-se o Dipolo Fundo. Foi feita uma 

medida a 20 centímetros de distância da antena transmissora, na qual foi detectado um nível de 

potência de -45,93 dBm, visto na figura 4.25.



Figura 4.25. Nível de potência medido a 20 centímetros da antena transmissora com o Dipolo Fundo

Com o afastamento da antena até o mesmo ponto onde foi feita a medida com a antena 

diminuída (distância de 4,78 metros), a medição detectou um nível de potência de -46,03 dBm,

como se vê na figura 4.26. Isso mostra uma queda de apenas 0,1 dB do nível de potência com 

o afastamento de mais de 4,5 metros para a antena proposta, como é mostrado na figura 4.27.

Figura 4.26. Nível de potência medido a 4,78 metros da antena transmissora com a antena proposta



Figura 4.27. Comparação da potência recebida a 20 e 478 centímetros pelo Dipolo Fundo

4.2.4 Experimento 2B

Para a montagem do experimento 2B, foram utilizados o gerador de sinais ANRITSU 

MG3700A, a antena transmissora AQUARIO CM-907, uma trena de 3 metros, o analisador de 

espectro portátil ANRITSU MS2034A VNA Master no modo Analisador de Espectro, um 

extensor N-N, um conector SMA-N, um casador de impedância SMA de 90 ohms, um joelho 

SMA-SMA 90° e a tag RFID passiva de 915 MHz utilizada no experimento 1B. A figura 4.28

mostra o diagrama de blocos da montagem do experimento.

Figura 4.28. Diagrama de blocos do experimento 2B

A transmissão foi feita na frequência de 915 MHz, utilizando uma potência de 

transmissão de 3 dBm. O ganho da antena utilizada no transmissor, para essa frequência, é de 

7 dBi. O analisador de espectro foi colocado novamente à distância de 20 centímetros da antena 



transmissora, para testar a diferença de potência recebida pelas antenas com e sem a presença 

da tag RFID. A figura 4.29 mostra o sistema montado para o Dipolo Compacto.

Figura 4.29. Montagem do experimento de detecção de potência com a tag RFID passiva para o 

Dipolo Compacto

No teste com o Dipolo Compacto, foi detectado um nível de potência de -50,51 dBm

com a presença da tag, como mostra a figura 4.30. Isso mostrou um aumento de potência 

recebida de 0,23 dB com a presença da tag, quando comparado ao nível de potência detectado 

a 20 centímetros no experimento 2A. Essa diferença de potência evidencia a detecção da tag.

Figura 4.30. Nível de potência medido com a presença da tag para o teste com o Dipolo Compacto



Para o Dipolo Fundo, o nível de potência detectado foi de -45,40 dBm, como mostra a 

figura 4.31, mostrando um aumento de 0,53 dB na potência recebida com a presença da tag em 

relação ao nível de potência medido a 20 centímetros no experimento 2A.

Figura 4.31. Nível de potência medido com a presença da tag para o teste com o Dipolo Fundo



Capítulo 5

5 Conclusão e Trabalhos Futuros

5.1 Conclusão

Este trabalho teve por objetivo verificar a possibilidade de miniaturizar uma antena 

para RFID na faixa de 915 MHz, para facilitar a implementação de sistemas de RFID veicular.

Utilizou-se o software ANSYS Electronics Desktop para verificar essa possibilidade, simulando 

diversas antenas impressas em circuito e comparando suas dimensões com as dimensões de 

antenas comerciais e antenas de linha para a mesma frequência. Essa comparação pode ser vista 

na tabela 5.1.

Tabela 5.1. Comparação das antenas fabricadas com antenas comerciais

Durante as simulações foi proposto o Dipolo Compacto, que possibilitou reduzir as 

dimensões da placa dielétrica em alguns centímetros sem alterar consideravelmente sua perda 

de retorno, resultando em uma redução de 14,7% no comprimento e de 69,1% na largura.

Durante o estudo, foi proposta uma nova configuração para a antena, imprimindo um 

dos elementos irradiantes do dipolo em cada lado da placa. Essa nova configuração, chamada 

de Dipolo Fundo, permitiu reduzir as dimensões da antena ainda mais, resultando em uma 

diminuição de 22,7% no comprimento e 50% na largura em relação ao Dipolo Compacto

(correspondente à redução de 34,1% no comprimento e 84,5% na largura em relação à antena

PCB em FR4 original). Após a impressão das duas antenas miniaturizadas (Dipolo Compacto 

e Dipolo Fundo) foram feitos quatro experimentos, divididos em duas etapas: a primeira etapa 

(experimentos 1A e 1B) para medir suas perdas de retorno, almejando confirmar os excelentes 

resultados teóricos obtidos nas simulações, e a segunda etapa (experimentos 2A e 2B) para 

medir as potências recebidas, para a possibilidade de sua utilização em um sistema de RFID 

veicular.



No experimento 1A, o Dipolo Compacto apresentou, na frequência desejada, S11 com

mais de 10 dB acima do simulado, mostrando uma eficiência abaixo do esperado, porém, 

observou-se que sua banda de operação aumentou quase 40 MHz para cima e praticamente 

manteve inalterado o limite inferior, apresentando uma maior tolerância ao efeito Doppler. O

Dipolo Fundo apresentou uma perda de retorno aproximadamente 1,5 dB abaixo da simulada 

na frequência de 915 MHz, confirmando a eficiência simulada. Observou-se, porém, uma 

redução de 20 MHz no limite superior da banda, mantendo-se quase inalterado o limite inferior, 

evidenciando uma menor robustez ao efeito Doppler. Vale observar que, mesmo não sendo o 

objetivo desse estudo, o Dipolo Fundo apresenta uma banda que engloba também o padrão 

Europeu de RFID UHF (868 MHz) e a faixa celular brasileira de 900 MHz, permitindo sua 

integração com equipamentos desses padrões.

No experimento 1B foram feitos testes utilizando uma tag RFID passiva para 

evidenciar sua detecção. Os testes foram bem-sucedidos para ambas as antenas, embora, para 

ambos os casos, a detecção só tenha ocorrido a poucos centímetros de distância. Essa 

dificuldade na detecção à distância é atribuída à baixa potência de transmissão do analisador 

vetorial de rede. Pode-se também argumentar que a utilização de uma tag ativa compensaria a 

baixa potência, permitindo distâncias de leitura e escrita maiores.

O experimento 2A iniciou-se com medições próximas à antena transmissora. A uma 

distância de 20 centímetros foi detectada uma potência de -50,74 dBm para o Dipolo Compacto

e -45,93 dBm para o Dipolo Fundo, porém, quando foi feita a medição à 478 centímetros 

(distância máxima obtida no laboratório), foi verificado, praticamente, que não houve queda na 

potência detectada, com uma detecção de -53,63 dBm para o Dipolo Compacto e -46,03 dBm 

para o Dipolo Fundo. Assim, foi indicada uma excelente detecção de sinal à distância. Não se 

pode afirmar muito sobre a eficiência de detecção à distância absoluta das antenas por conta do 

ambiente indoor no qual as medições foram feitas, porem esses resultados comprovam que a 

detecção à distância do Dipolo Fundo é superior à do Dipolo Compacto.

Por último foi realizado o experimento 2B, no qual foi feito um teste de detecção de 

potência com a presença da tag RFID passiva. Os testes feitos evidenciaram um aumento no 

nível de potência recebido quando a tag encontrava-se presente na montagem para ambas as 

antenas. Com a introdução da tag no sistema, o nível de potência recebido subiu de -50,74 dBm 

para -50,51 dBm para o Dipolo Compacto e subiu de -45,93 dBm para -45,40 dBm para o

Dipolo Fundo. Esse aumento ilustra a possibilidade de uso das antenas em sistemas veiculares 



de RFID, tanto com tags passivas à curta distância quanto com tags ativas para distâncias 

maiores.

Com os resultados obtidos, pode-se provar que foi possível reduzir as dimensões de 

uma antena PCB para RFID em 915 MHz sem alterar, significativamente, sua capacidade de 

detecção à distância. Também se mostrou viável a miniaturização de dipolos PCB pela 

abordagem proposta, uma vez que o Dipolo Fundo apresentou dimensões ainda menores e

parâmetros melhores do que os do Dipolo Compacto. Foi, ainda, levantada a possibilidade de 

utilização das antenas construídas em um sistema real de RFID veicular, considerando que os 

níveis de potência recebida e perdas de retorno medidas apresentaram valores compatíveis 

com essa hipótese.

5.2 Trabalhos Futuros
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