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Resumo 

Para realizar a transmissão e a recepção das ondas eletromagnéticas, nos serviços 

de telecomunicações, é preciso utilizar um dispositivo que seja capaz de enviar e 

receber ondas eletromagnéticas, portanto, faz-se necessária a utilização de antenas. 

Para saber qual antena é mais adequada a uma determinada aplicação, é 

necessário entender seu funcionamento e suas características. Desse modo, é 

imprescindível sua caracterização através do diagrama de radiação. Este trabalho 

tem como objetivo a criação de um protótipo que nos auxilie a caracterizar as 

antenas, mediante a medição do diagrama de radiação da mesma. Será feito um 

estudo sobre o dispositivo utilizado para conceder a rotação da antena, o motor de 

passo e, além disso, serão analisadas as características dessas antenas. Por fim, 

serão considerados testes envolvendo uma etiqueta, tag,  de RFID, que permite 

identificação por radio frequência. 

 

Palavras-chave: Antena, Diagrama de Radiação, Arduino, Motor de passo, 

RFID. 
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Abstract 

In order to transmit and receive electromagnetic waves, it is necessary to use a 

device that be able to send and receive eletromagnetics waves. Therefore, we use 

an antenna. In order to know which antenna is more appropriate to each applications, 

we need to understand how it works and its characteristics, s, it is indispensable to 

measure a radiation diagram. This study has the purpose to create a prototype that 

help us to characterize the antenna through the radiation diagram. We will study 

about the device that allows the rotation movement, the stepper mottor, and we are 

going to understand how to analyze a radiation diagram. Ultimately, tests involving a 

RFID tag are performed. 

 

Keywords: Antenna, Radiation Diagram, Stepper Mottor, RFID. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo, será feito um breve resumo sobre os objetivos do trabalho e 

como este encontra-se dividido. 

 

1.1 Motivação e objetivos 

 Diversos sistemas de telecomunicações existentes no mundo atual utilizam 

antenas, já que elas correspondem aos elementos utilizados para transmitir e 

receber as ondas eletromagnéticas que contêm a informação wireless a ser 

transmitida, portanto, torna-se imprescindível o estudo e a compreensão do 

funcionamento desse elemento do sistema. 

 As antenas podem ser representadas através do seu diagrama de radiação e 

é através dele que podemos conhecer suas características e, consequentemente, 

determinar qual antena irá atender melhor o sistema. A técnica atual que nos auxilia 

a caracterizar as antenas, no laboratório, utiliza uma espécie de "grande 

transferidor", feito em cartolina na maioria das vezes, e a antena é presa a um 

suporte. Para caracterizar a antena nas diversas regiões do espaço, esse suporte é 

girado, concedendo assim a rotação da antena. 

 Esta técnica, às vezes, pode falhar em precisão, uma vez que a exatidão da 

posição da antena depende diretamente da pessoa que proporciona o giro do 

suporte. Além disso, no caso das antenas de circuito impresso essa técnica se 

revela bastante trabalhosa. 

 Baseado no exposto acima, o objetivo do presente trabalho é apresentar um 

método alternativo e mais preciso que nos auxilie a gerar o diagrama de radiação 

das antenas e, consequentemente nos ajude a compreender seu funcionamento. 
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1.2 Organização do trabalho 

Esse trabalho está dividido em seis capítulos. Neste primeiro capítulo, é feita 

uma introdução ao tema abordado, como a motivação, o objetivo e uma breve 

descrição sobre os demais capítulos.  

No segundo capítulo, será abordado o funcionamento do Motor de Passo 

contendo uma breve introdução sobre seu funcionamento e a maneira como é 

realizada sua conexão ao Arduino. 

No terceiro capítulo, será abordado o processo de  fabricação das antenas, 

que operam na frequência de 1,8 GHz e 2,4 GHz. 

 No quarto capítulo, serão abordados os parâmetros que são utilizados para  

caracterizar as antenas. Além disso, será abordada a lógica de programação que 

nos auxiliará  a gerar as figuras dos diagramas, via Matlab.  

No quinto capítulo, serão apresentados os resultados experimentais obtidos 

através desse trabalho. 

Por fim, no sexto capítulo, serão apresentadas as conclusões do trabalho e a 

proposta de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Motor de Passo 

2.1 Introdução 

O motor de passo é um dispositivo eletromecânico, que é capaz de realizar a 

conversão elétrico/mecânica, ou seja, ele transforma os impulsos elétricos recebidos 

em movimentos mecânicos, mediante a rotação do seu eixo. 

Existem diversos tipos de motores de passo, sendo eles: 

 Motor de ímã permanente: Ele é composto por um rotor de ímã 

permanente ou um magnetizado. A sua vantagem é a maior potência 

e torque na partida, uma vez que ele possui um campo magnético 

permanente que se soma ao campo magnético das bobinas. Por outro 

lado, sua desvantagem é a menor precisão. Esse motor é 

representado na figura 2.1.1 : 

Fonte: Lab de Garagem 

 

Figura 2.1.1: Motor de passo com ímã permanente 

 Motor de relutância variável: Ele não possui um ímã permanente em 

seu rotor, desse modo, ele é capaz de girar livremente quando o 
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motor se encontra sem energia. A consequência ao fato desse motor 

não possuir um ímã permanente, é sua falta de sensibilidade à 

polaridade da corrente. Além disso, o campo magnético total é igual 

ao campo magnético resultante do movimento das bobinas. Esse 

motor é representado na figura 2.1.2 : 

Fonte: Lab de Garagem

 

Figura 2.1.2: Motor de passo de relutância variável 

 Motor híbrido: Ele é composto pela junção da mecânica do motor de 

relutância variável com a potência do motor de ímã permanente. 

Desse modo, ele possui alto torque na partida e boa precisão. Esse 

motor é representado na figura 2.1.3 : 

Fonte: Lab de Garagem 

 

Figura 2.1.3: Motor de passo híbrido. 
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Além dessa classificação em relação ao tipo, os motores de passo também 

são classificados quanto à existência ou não de derivação central nas bobinas que 

formam o enrolamento. Quanto à essa classificação, eles se dividem em dois grupos 

principais, sendo esses: 

 Unipolar: São motores com derivação central e que utilizam dois 

enrolamentos por fase, possuindo uma conexão em comum. Essa 

conexão é responsável por caracterizá-lo como unipolar de 5, 6 ou 8 

contatos. No motor de 5 contatos, a conexão interna é soldada 

internamente, já no de 6 e 8 contatos a conexão em comum é 

separada. Esse tipo de motor com suas respectivas conexões pode 

ser visto na figura 2.1.4: 

 

Fonte: Unesp 

 

Figura 2.1.4: Motor de passo unipolar de 6,5 e 8 contatos. 

 

 Bipolar: São motores sem derivação central, por isso, as bobinas 

devem ser energizadas de modo que a corrente elétrica seja capaz de 

inverter seu sentido, mediante a utilização de um circuito de controle. 

Esse tipo de motor é ilustrado na figura 2.1.5: 
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Fonte: Unesp 

 

Figura 2.1.5: Motor de passo bipolar. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, escolhemos trabalhar com um motor 

hibrido, para que fosse possível aliar precisão e torque, de modo que tivéssemos 

alta precisão e torque. Além disso, escolhemos trabalhar com o motor unipolar, a fim 

de nos beneficiarmos da existência da derivação central, eliminando a necessidade 

de um circuito de controle. Com isso, o modelo de motor de passo escolhido foi o 

28BYJ-48. Esse modelo precisa de tensão de alimentação de 5V e ele é capaz de 

dar uma volta completa em 2048 passos. Na figura 2.16, vemos o modelo comercial 

do motor de passo utilizado: 
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Fonte: Instituto Digital 

 

Figura 2.1.6: Motor de passo, modelo 28BYJ-48 

Uma das vantagens mais significativas da utilização do motor de passo da 

figura 2.1.6 é sua capacidade de ser controlado com alta precisão em circuito aberto, 

isto é, não se faz necessária nenhuma informação de posição. 

 

2.2 Controlando o Motor de Passo com Arduino 

2.2.1 Circuito elétrico para placa de Arduino 

Para controlar o modelo mencionado no tópico anterior, utiliza-se um "chip", 

o ULN2003, sendo esse o responsável por possibilitar que o Arduino controle 

motores que demandam correntes superiores a 50 mA. Ele é composto por sete 

transistores e é capaz de suportar correntes de até 500 mA e queda de tensão 

interna de 1 V ligado. Na figura 2.2.1, é possível visualizar a ligação das bobinas do 

"chip" . 
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Fonte: Filipe Flop

 

Figura 2.2.1: Ligação das bobinas 

 

O motor de passo deve ser conectado ao chip e este deve ser conectado 

diretamente ao Arduino. As quatro entradas presentes no driver devem ser 

conectadas às portas digitais da placa Arduino, e os pinos correspondentes às 

tensões de 5 V e 12 V devem ser conectados ao terra (GND) e à alimentação de 5V 

da placa, respectivamente.  Desse modo, obtemos a ligação do motor de passo com 

o Arduino e, essa, pode ser vista na figura 2.2.2: 
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Fonte: Filipe Flop

 

Figura 2.2.2: Circuito da ligação do motor de passo com o  Arduino 

 

 Para o desenvolvimento do projeto, estabelecemos que para que o motor de 

passo fosse acionado e, consequentemente, girasse, seria necessária a utilização 

de um "pushbuttom", de um botão. Com esse componente, é criado um segundo 

circuito que deve ser conectado à mesma placa. 

 O circuito do botão é feito através da utilização de um resistor, no nosso caso 

de 10 kΩ, sua conexão a uma porta digital e a respectiva alimentação (5V) e 

aterramento (GND) do circuito. Esse circuito pode ser visto na figura 2.23: 
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Figura 2.2.3: Circuito da ligação do botão com o  Arduino 

 

Após a construção e teste dos dois circuitos, separadamente, fizemos a 

junção dos dois, de modo que o motor de passo fosse acionado ao pressionarmos o  

botão. Desse modo, o circuito completo que será utilizado é mostrado na figura 

2.2.4: 

 Fonte: Arduino e Cia

 

Figura 2.2.4: Circuito de controle do motor de passo 
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2.2.2 Código para o "software" Arduino 

 Para que o circuito funcione do modo desejado, é necessária a construção do 

seu código, isto é, é preciso programá-lo.  A programação é feita no software 

Arduino IDE e a estrutura lógica de programação se assemelha um pouco à 

linguagem de programação C. 

 O principal benefício em utilizar esse "software" é o fato de existirem diversas 

bibliotecas já disponíveis no mesmo como, por exemplo, códigos que possam ser 

utilizados com displays, sensores e outros componentes. Além dessas bibliotecas 

existentes, é possível  baixar outras bibliotecas e adicioná-las à biblioteca natural do 

programa, para que possam ser utilizadas. 

 Para programação do dispositivo nessa plataforma, utiliza-se a biblioteca 

"Stepper". Ela nos permite controlar dois tipos de motores, sendo eles:  unipolar ou 

bipolar. A principal função dessa biblioteca é a "myStepper". Ela é a responsável por 

controlar o motor do circuito desejado. Os parâmetros dessa função são: velocidade  

do motor e os pinos que foram conectados. 

 A velocidade do motor corresponde à velocidade em que ele vai girar e sua 

unidade é rotações por minuto, enquanto que os pinos que foram conectados ao 

driver de controle do motor de passo correspondem às conexões realizadas entre o 

dispositivo e as portas digitais da placa. Para velocidade, utilizamos 100 RPM, ou 

seja, 100 rotações por minuto e o dispositivo foi conectado às portes 8, 9, 10 e 11 da 

placa, portanto, a função "myStepper" foi inicializada com esses parâmetros. 

 No espaço destinado à "void setup" do Arduino ocorre a definição de entradas 

e/ou saídas necessárias ao projeto, nesse caso o botão. Além disso, nela 

estabelecemos a comunicação com a "Serial Monitor" possibilitando, assim, que 

possamos observar valores e demais informações desejadas na própria interface do 

"software". 

 No espaço dedicado à "void loop" do Arduino são colocados os comandos 

que se repetirão, ou seja, que estarão em "loop". A ideia, nessa parte, é a criação de 

uma condição que faça com que o dispositivo se movimente, somente no caso do 

acionamento do botão. Desse modo, faz-se necessário armazenar o valor de tensão 
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do botão em uma variável, fazendo com que caso ele esteja em nível lógico alto ( 1), 

a condição é valida e , consequentemente, o motor gira. 

 Uma outra variável que deve ser definida para o caso da rotação do motor é o 

ângulo de rotação. Ela consiste no passo desejado para o motor de passo, isto é, de 

quantos em quantos graus ele vai girar. No nosso caso, escolhemos que a rotação 

se daria de 10 em 10 graus, pois com esses intervalos seriam tomadas amostras 

suficientes para serem utilizadas na segunda parte do projeto. Essa variável é 

utilizada na função "myStepper.step". Esta função mencionada acima não recebe o 

grau desejado diretamente como parâmetro, uma vez que o seu parâmetro pré-

estabelecido é a quantidade de passos. Para que essa função entenda e execute a 

rotação desejada, é necessário realizar uma simples regra de três. Sabemos que 

esse modelo de motor é capaz de realizar uma volta em 2048 passos, portanto, 360° 

correspondem à 2048 passos, desse modo a regra de três a ser feita pode ser 

representada pela equação: 

 

 
  

          

   
 

                                        (1) 

 

onde: 

  : número de passos 

   ângulo de rotação desejado 

 Aplicando a equação (1) para o ângulo desejado de 10°, obtemos que a 

quantidade de passos equivalente é, aproximadamente, igual a 57. Para definir o 

sentido de rotação, basta adicionar "+", caso o sentido seja horário e "-", caso o 

sentido seja anti-horário. 

 Por fim, foi criada uma variável para armazenar a quantidade de vezes em 

que o botão foi pressionado. Ela é importante, pois desejamos mostrar na "Serial 

Monitor" o ângulo atual da rotação do dispositivo. 
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 Para mostrar na "Serial Monitor" o atual ângulo, é necessário relacionar a 

quantidade de vezes que o botão foi acionado com o passo do dispositivo e essa 

relação consiste no produto entre esses dois fatores, como é mostrado na equação 

2: 

                                    

 

(2) 

 Na equação acima, "var2" corresponde à variável auxiliar que contabiliza o 

número de vezes em que o botão foi pressionado, e o ângulo desejado corresponde 

a 10°, no caso do nosso projeto. Foi utilizado um "delay" de 1 segundo para 

possibilitar a leitura dos ângulos na "Serial Monitor". 

 O código completo e comentado é disponibilizado na seção "Anexos" desse 

trabalho. 
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Capítulo 3 

Antenas: Projeto, simulação e fabricação 

3.1 Introdução 

 A antena consiste em um dispositivo que é utilizado para transmitir e/ou 

receber ondas eletromagnéticas. Elas são projetadas para operar em determinada 

frequência ou em uma determinada faixa de frequência, de modo que fora desse 

intervalo, a antena atenue fortemente o sinal, ou o rejeite completamente. 

 Foram criadas duas antenas que operassem em frequências específicas, 

sendo essas: 2,4 GHz e 1,8 GHz. A primeira frequência foi escolhida, pois ela é 

utilizada para a tecnologia "Wimax", que é uma tecnologia de acesso sem fio que 

concede acesso banda larga a grandes distâncias. A segunda frequência foi 

escolhida, porque corresponde a uma frequência utilizada em comunicação sem fio 

por celulares de terceira geração.  

 De posse das frequências escolhidas, a etapa seguinte foi o projeto dos 

dispositivos e sua simulação utilizando o software apropriado, etapa essa que será 

explicada na próxima seção. 

 

3.2 Projeto e Simulação 

 Para o projeto e simulação das antenas a serem fabricadas, foi utilizado o 

"software" ANSYS HFFS, mais especificamente o "Antenna Design kit" .Ele nos 

permite criar projetos de antenas conhecendo as características do material que 

será usado na fabricação.  

 A primeira opção que deve ser escolhida no "software" é o tipo de antena que 

se deseja projetar. No nosso caso foi escolhido antena tipo "patch" retangular. O 

material utilizado para a fabricação foi o "FR4", que é um dos materiais utilizados 

para fabricação de circuitos impressos. Sabendo o material, foi necessário fornecer 
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ao software suas características elétricas como, por exemplo: sua permissividade 

elétrica (  ) que é igual a 4,3. Além disso, outro parâmetro utilizado como input para 

o projeto foi a frequência em que se desejava projetar as antenas, no nosso caso, 

1,8 GHz e 2,4 GHz. 

 Uma vez informadas essas características, o programa nos retorna com a 

dimensão física da antena, isto é, com seu comprimento nos eixos x (largura) e y 

(altura), conforme podemos ver na tabela 3.1: 

Fonte: Próprio Autor 

Frequência (GHz) Largura (cm) Altura (cm) 

1,8 9 17 

2,4 7 12,7 

Tabela 3.1: Dimensões físicas das antenas projetadas 

  Vale ressaltar que as antenas foram projetadas para frequências distintas, 

portanto, apresentam comprimentos e características distintas, conforme visto na 

tabela 3.1. Assim, os layouts das antenas de 1,8 GHz e 2,4 GHz também são 

distintos e podem ser visualizados na figura 3.2.1: 

Fonte: Software HFSS

 

Figura 3.2.1: Layout da antena de 1.8 GHz 
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Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.2: Layout da antena de 2.4 GHz 

 

 Com o projeto das antenas concluído, inicia-se a segunda parte realizada no 

software, que consiste na simulação. Nesse momento, é possível obtermos e 

visualizarmos quatro resultados, sendo eles: diagrama de radiação em três e duas 

dimensões (3D e 2D, respectivamente), a impedância de entrada e a perda de 

retorno. 

3.2.1 Diagrama de Radiação 

 O diagrama de radiação é o responsável por indicar, graficamente, as 

características de radiação da antena em função das coordenadas espaciais.  

 O diagrama pode ser representado em 3 dimensões (3D), mostrando como a 

antena irradia em qualquer ponto do espaço,  considerando os eixos x, y e z e os 

ângulos "Theta" e "Phi". Esses diagramas podem ser observados nas figuras 3.23 e 

3.2.4: 
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Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.3: Diagrama de Radiação Tridimensional da antena de 1,8 GHz 

 

Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.4: Diagrama de Radiação Tridimensional da antena de 2,4 GHz 
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 Através de uma análise desses diagramas, percebe-se que o ganho total na 

irradiação é ligeiramente maior com a antena de 2,4 GHz. 

 Além do diagrama tridimensional, é possível observar o diagrama 

bidimensional para ambas as antenas. Ele é composto por duas curvas, que são 

feitas considerando valores particulares para o angulo "Phi", conforme é possível 

observarmos nas figuras 3.2.5 e 3.2.6: 

Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.5: Diagrama de Radiação Bidimensional da antena de 1,8 GHz para phi igual a 0° 

e 90°. 
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Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.6: Diagrama de Radiação Bidimensional da antena de 2,4 GHz para phi igual a 0° 

e 90°.  

 

3.2.2 Impedância de Entrada  

 

 A impedância de entrada (   ) corresponde à impedância que a antena 

apresenta à linha de transmissão à qual ela é conectada, em outras palavras, é a 

impedância que os terminais da antena "enxergam". Essas impedâncias podem ser 

vistas nas cartas das figuras 3.27 e 3.2.8: 
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Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.7: Impedância de Entrada da antena de 1.8 GHz 

 

Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.8: Impedância de Entrada da antena de 2,4 GHz 
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3.2.3 Perda de Retorno  

 Essa perda está relacionada às variações de impedância na faixa de 

frequência, o que ocasiona reflexões no sinal transmitido e, consequentemente, 

perda no sinal que foi transmitido. Consiste na relação as potências refletidas e 

incidente, portanto, matematicamente, ela é determinada pela seguinte expressão: 

              
    

   
  

  

onde: 

     : potência refletida 

     potência incidente 

 Podemos observar as perdas de retorno das antenas nas figuras 3.2.9 e 

3.2.10: 

 

Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.9: Perda de Retorno da antena para a frequência central 1,8 GHz 
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Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.2.10: Perda de Retorno da antena a frequência central 2,4 GHz 

 

3.3 Fabricação 

 Para a fabricação das antenas, foi utilizada a prototipadora LPKFS103, 

disponível no Laboratório de Propagação da UFF. Com esse equipamento, é 

possível a fabricação de diversos circuitos, através do "software" que o acompanha, 

o "CircuitPro". 

 Para construir as duas antenas, simultaneamente, foi preciso colocá-las no 

mesmo layout, para, a partir dai, gerar os arquivos necessários para a construção 

dos circuitos. Na figura 3.3.1, é possível observar o layout das duas antenas 

projetadas.  
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Fonte: Software HFSS 

 

Figura 3.3.1: "Layout" que contém as duas antenas 1,8 GHz e 2,4GHz 

 

 Com o layout do projeto das duas antenas juntos, foi necessário gerar os 

arquivos que são aceitos no programa "CircuitPro", sendo esses os arquivos 

conhecidos como "gerber", cuja extensão é .grb. Uma vez que os arquivos "gerber" 

estão gerados, basta realizar o procedimento operacional da prototipadora e iniciar o 

procedimento de fabricação. É possível visualizarmos uma imagem da máquina em 

seu momento de operação através das figuras 3.3.2 e 3.3.3. 
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Figura 3.3.2: Fabricação das  duas antenas de 1,8 GHz e 2,4 GHz, usando LPKF S103 

  

 

Figura 3.3.3: Fabricação das antenas de 1,8 GHz e 2,4 GHz concluída. 
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 Após a finalização do procedimento da máquina, temos as duas antenas 

prontas para o derradeiro passo da fabricação, que é a retirada do cobre das regiões 

onde ele não é necessário. Neste projeto, foi necessário retirar o cobre presente em 

torno da antena, portanto, protegeu-se a antena e seu plano de terra, de modo que 

essas regiões não fossem afetadas durante o processo de corrosão com o 

percloreto. Desse modo, o projeto das antenas concluído pode ser visto na figura 

3.2.4: 

 

 

Figura 3.3.4: Projeto das antenas de 1,8 GHz e 2,4 GHz concluído. 
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Capítulo 4 

Antenas: Características e Diagrama de 

Radiação 

4.1 Introdução 

 A antena consiste em um dispositivo usado para transmitir e/ou receber ondas 

eletromagnéticas. Elas são projetadas para atuarem em uma determinada faixa de 

frequência, que depende da aplicação desejada. Atualmente, elas são utilizadas em 

diversas aplicações como, por exemplo: serviço de telefonia móvel, televisão e 

outros. 

 As antenas podem ser de diferentes tipos, como por exemplo: Yagi, Log-

Periodica, Dipolo e outras. Além disso, elas podem ser utilizadas para diferentes 

tipos de transmissões, como por exemplo: transmissão de rádio, televisão, sistema 

celular e outros, contudo, embora seja possível que elas sejam diferentes e com 

distintas aplicações, todas podem ser caracterizadas a partir de determinados 

parâmetros e a partir de seus respectivos diagramas de radiação.  

 

4.2 Diagrama de Radiação 

 Como já visto na seção 3.2.1 do presente trabalho, o diagrama de radiação é 

o responsável por fornecer uma visualização de como a antena irradia no espaço. 

Essencialmente, ele é uma figura 3D, ou seja, tridimensional, no entanto, é possível 

representá-lo em apenas duas dimensões (2D) mediante cortes horizontais e 

verticais no diagrama 3D. Se o corte é feito através de um plano horizontal, obtém-

se o diagrama de radiação 2D horizontal e, de modo análogo, se o corte é feito 

segundo um plano vertical, obtém-se o diagrama de radiação 2D vertical. Os 

diagramas bidimensionais podem ser de duas formas, sendo: polar ou retangular. 
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 Conforme mencionado, é possível representar o diagrama em três 

dimensões, contudo, ele não é muito utilizado, uma vez que não é muito intuitivo 

verificar os parâmetros explicados através dessa representação. Desse modo, é 

muito usual a representação em diagrama bidimensional, tendo duas possibilidades: 

diagrama de radiação vertical e diagrama de radiação horizontal. 

 O Diagrama de Radiação Vertical é obtido com as antenas transmissora e 

receptora em polarização vertical. Desse modo, a antena gira em relação a seu 

próprio eixo no momento da realização das medidas de potência. Para antenas com 

polarização linear, é possível obter duas variantes do diagrama vertical, sendo 

essas: o diagrama vertical de plano E e o diagrama vertical de campo H. O diagrama 

vertical em plano E corresponde ao plano de corte que contém o vetor campo 

elétrico,  que o diagrama vertical em plano H corresponde ao plano de corte que 

contém o vetor campo magnético. O plano E é obtido através do corte onde o ângulo 

  é equivalente a 90°, por outro lado, o plano H é obtido através do corte em que   

é equivalente a 0°. No momento da realização das medidas, o diagrama em plano E 

é obtido quando as medidas são feitas com as antenas na posição que faça com 

que o campo elétrico transmitido seja de polarização horizontal, por outro lado, o 

diagrama em plano H é obtido quando o campo é transmitido em polarização 

vertical. Podemos visualizar abaixo na figura 4.2.1 esses planos para uma antena 

dipolo: 

Fonte: Notas de aula "Antenas, cabos e Radio-Enlace" do professor Luciano Valente Franz 

  

Figura 4.2.1: Exemplo de diagrama de radiação do dipolo através dos planos E e H.  
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 Baseadas nas informações anteriores, concluímos que para obter o diagrama 

de polarização vertical da antena, o angulo   é fixado (0° ou 90°) e, com a rotação 

da antena em relação ao seu eixo, é obtido o valor das potências para cada variação 

do angulo   . 

 O Diagrama de Radiação Horizontal é obtido com as antenas transmissora e 

receptora em polarização horizontal. Desse modo, a antena gira em relação a seu 

próprio eixo no momento da realização das medidas de potência. Esse diagrama é 

obtido quando o plano de corte tem como valor do ângulo   é igual a 0°, no caso do 

plano E. Analogamente, quando o valor do ângulo   é igual a 90° no plano de corte é 

o caso do plano H. 

 O diagrama de radiação é definido por uma expressão matemática que 

relaciona o módulo  do campo elétrico distante, que é irradiado por uma antena 

qualquer, com as coordenadas espaciais. Essa equação é vista abaixo:  

 

     
  

 
            ) 

 

(3) 

 Esse diagrama pode ser traçado na forma retangular ou polar e nos fornece 

dados e características das antenas, portanto, através dele, é possível 

compreendermos e analisarmos o funcionamento da mesma. Nas figuras 4..2.2 e 

4.2.3, é possível observar dois diagramas típicos de antenas na forma polar: 
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Fonte: Livro " Antenas - Teoria e Aplicação" 

 

Figura 4.2.2: Exemplo de Diagrama de radiação de antena, na forma polar 

 

Fonte: Livro " Antenas - Teoria e Aplicação" 

 

Figura 4.2.3: Exemplo de Diagrama de radiação de antena, na forma polar 

 

 Através da figura 4.2, podemos destacar e definir os seguintes parâmetros: 

 Lobo ou Lóbulo Principal : Região em que se concentra a maior parte da 

energia; 
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 Lobos ou Lóbulos Secundários : São as regiões onde se concentra parte da 

energia, nos lobos adjacentes ao lobo principal; 

 Nível de Lobos/Lóbulos Secundários : Corresponde ao maior nível, em dB, 

entre todos os lobos secundários identificados, relativos ao nível do lobo 

principal; 

 Razão Frente - Costas : Indica o quanto a antena irradia na direção máxima 

em relação à direção oposta. 

 

 Através da figura 4.3, podemos destacar e definir os seguintes parâmetros: 

 Largura de feixe entre pontos de 3dB ou B   ou HPBW : Mostra a abertura 

angular entre dois pontos do lóbulo principal, onde a intensidade de radiação 

é reduzida à metade da potência máxima, ou seja, ocorre um decaimento de 

3 dB. Para determinar no diagrama, basta fazer uma circunferência cujo raio é 

de 3dB e marcar sua interseção com o lobo principal, e a partir dessa 

interseção, medir o arco resultante; 

 Largura de feixe entre nulos ou B   ou FNBW: Mostra a abertura angular 

entre dois pontos adjacentes ao lóbulo principal, cuja intensidade da potência 

de radiação é mínima. Pelo diagrama, é definido a partir do arco definido a 

partir de duas retas tangentes ao lobo principal, sendo essas retas traçadas a 

partir da origem, como é possível observar através da figura 4.2.3. 

 Além das características acima apresentadas, existem outras quatro que são 

usadas para especificar a antena, sendo essas: diretividade, ganho, impedância de 

entrada e área de recepção. Esse conceitos serão apresentados a seguir: 

 Diretividade : Consiste na relação entre a densidade de potência irradiada 

pela antena em determinada direção e a densidade de potência irradiada pelo 

irradiador isotrópico. Este último consiste em uma antena fictícia, pois, seria a 

antena capaz de irradiar, uniformemente em todas as direções. 

Matematicamente, a diretividade é definida pela seguinte equação: 

 

      ) = 
  

  
 (4) 
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onde: 

   : Potência irradiada pela antena em determinada direção; 

   : Potência irradiada pela antena isotrópica  

 Em geral, a diretividade se relaciona com a direção de máxima irradiação. 

 Ganho : Também é um parâmetro que representa a capacidade da antena em 

concentrar radiação em dada direção, sendo que o ganho leva em 

consideração as perda ôhmicas que a antena possui. Desse modo, ele é 

representado pela seguinte expressão matemática 

      ) = 
  

  
 

 

(5) 

onde: 

   : Potência irradiada pela antena em determinada direção; 

   : Potência de alimentação da antena, que será a irradiada se as perdas na antena 

forem nulas. 

 Impedância de entrada : Consiste na impedância que a antena apresenta 

para a linha transmissão à qual ela é conectada. A figura 4.2.4 ilustra os 

parâmetros que se relacionam a este conceito: 

 

Fonte: Livro " Antenas - Teoria e Aplicação" 

 

Figura 4.2.4: Exemplo de circuito para determinação da impedância de entrada da antena 

 

 Matematicamente, essa impedância pode ser descrita pela seguinte equação: 

     = 
  

     
 (6) 
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onde: 

   : Resistência de radiação da antena 

   : Resistência de perdas da antena, em geral é um valor baixo (entre 1Ω e 5Ω) 

 Área de Recepção : Corresponde à área que, efetivamente, é capaz de 

receber uma determinada potência. Matematicamente, ela é expressa por: 

 

    =  
 

  
 * D  

 

(7) 

onde: 

λ: comprimento de onda para a frequência central de operação da antena. 

 Outra forma de representar a caracterização da antena é utilizando o 

diagrama de radiação na forma retangular. Ele consiste em um corte no diagrama 

tridimensional da antena e nos permite visualizar os parâmetros anteriormente 

descritos de igual forma. Na figura 4.2.5 podemos visualizar um diagrama de 

radiação na forma retangular: 
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Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte- Centro de Tecnologia

 

Figura 4.2.5: Exemplo de diagrama de radiação na forma retangular 

     

4.3 Diagrama de Radiação no Matlab 

 Como já foi visto anteriormente, é possível caracterizar um antena através do 

seu diagrama de radiação. O objetivo desta seção é explicar o procedimento 

necessário, a fim de gerar o diagrama de radiação em coordenadas retangulares e 

em coordenadas polares utilizando o "software" Matlab. 

 Da teoria de antenas, sabemos que o diagrama de radiação possui a forma 

de uma função Sinc (x), portanto, nosso objetivo, à priori, era conseguir simular uma 

função sinc no Matlab. 

 A fim de obter a simulação da função sinc, foi criada uma função cuja 

variação é senoidal. Vale ressaltar que era necessário que o argumento da função 

fosse equivalente ao denominador da fração, pois, a função sinc possui essa 

característica. Se essa característica não fosse respeitada, a simulação da função 

sinc não seria concluída com sucesso.  
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 Constatamos que com a variação do argumento da função senoidal, 

obtínhamos distintos gráficos, onde a diferença básica era a quantidade de nulos 

obtidos na função. Um exemplo dessa distinção pode ser visto na figura 4.3.1: 

 

Figura 4.3.1: Simulação da função Sinc com dois argumentos distintos. 

 

 O próximo passo era normalizar a potência recebida, de modo que o maior 

valor dessa função fosse unitário, ou seja, equivalente à 1. Para realizar essa 

operação, é preciso buscar e armazenar o maior valor da imagem da função. De 

posse desse maior valor, o passo seguinte, era dividir todo o vetor imagem da 

função por ele, pois, dessa forma conseguíamos obter o maior valor igual à unidade. 

Isto foi necessário, pois esse é um passo fundamental para a obtenção do diagrama 

de radiação normalizado. 

 Com os procedimentos acima realizados, obtivemos o diagrama de radiação 

de uma dada antena na forma retangular. Para que ele fosse mais completo, foi 

preciso marcar os pontos para obtenção da largura de feixe entre pontos de 3 dB. 

Para obtenção desses pontos, foi criado uma reta constante, cujo valor era de 0,7, 
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uma vez que esse valor corresponde a aproximadamente, 3dB em escala linear. O 

cruzamento dessa reta constante com o lobo principal, nos fornece os pontos para 

obtenção do parâmetro B  . Esse procedimento é ilustrado na figura 4.3.2: 

 

Figura 4.3.2: Obtenção dos pontos da largura de feixe de 3dB. 
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Capítulo 5 

Resultados Experimentais 

 

5.1 Introdução 

  Neste capítulo, será abordada a metodologia utilizada para a caracterização 

das antenas construídas, através de seus respectivos diagramas de radiação na 

forma retangular.  

 Para melhorar os procedimentos dos testes, foi construída uma plataforma 

mecânica para alocação dos dispositivos utilizados: placa Arduino Uno, motor de 

passo e o botão. 

 Através do diagrama de radiação da antena, poderemos verificar alguns 

parâmetros inerentes a esses dispositivos, e que já foram explicados no capitulo 

anterior, como, por exemplo, a abertura da antena. 

5.2 Metodologia usada para as medições 

5.2.1 Montagem do setup de medição 

 Para que fosse possível realizar as medições, foi necessária a utilização de 

três equipamentos do laboratório, sendo esses: analisador de espectro, o gerador 

vetorial de sinal e a antena omnidirecional. 

 O gerador vetorial de sinal foi utilizado para gerar o sinal, chamado de piloto, 

que seria enviado de uma antena para a outra. No caso do nosso sistema de 

medições, a antena transmissora é a antena de circuito impresso e a receptora é a 

antena omnidirecional. Desse modo, a antena foi conectada ao gerador utilizando o 

cabo devido. Vale ressaltar que o sinal gerado deve ser na frequência de operação 

da antena. 
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 O analisador de rede vetorial foi colocado na opção analisador de espectro 

para permitir que pudéssemos observar o sinal que era captado pela antena 

receptora. A partir do sinal piloto enviado pela transmissora, temos o sinal recebido, 

e verificamos sua amplitude. Portanto, esse equipamento foi conectado à antena 

receptora, no caso, a antena omnidirecional.  

 Como explicado no capítulo anterior, o diagrama de radiação pode ser vertical 

e horizontal, portanto, para realizar a aquisição das medidas é necessário que as 

antenas transmissora e receptora estejam na posição vertical, se for desejado obter 

o diagrama de radiação vertical. Analogamente, se as antenas estiverem na posição 

horizontal, é possível obter os níveis de potência que serão utilizados para geração 

do diagrama de radiação horizontal. 

 Para terminar a montagem do setup de medição, era necessário conectar o 

protótipo ao computador. Essa conexão foi feita através do cabo USB, que é usado 

para ligar a placa Arduino Uno ao computador. Na figura 5.2.1, é possível observar a 

configuração do setup de medição: 

 

Figura 5.2.1: Configuração dos dispositivos e equipamentos para a realização das medidas 

do diagrama vertical. 
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5.2.2 Metodologia para aquisição das medidas 

 Para que seja possível realizar as medições, o sinal piloto foi gerado na 

frequência de menor perda de retorno de cada antena, verificado à priori, com cada 

antena conectada ao analisador vetorial. Com esse sinal gerado, verificamos o nível 

de potência recebido pelo analisador de espectro, e, esse nível pode ser observado 

abaixo: 

 

Figura 5.2.2: Nível de potência recebido pelo analisador de espectro para a antena de 1,8 

GHz. 

 

 Uma vez verificado que a antena transmissora estava, efetivamente, 

irradiando o sinal e a receptora o recebia, as medidas poderiam ter inicio.  

 Antes,porém, as antenas foram colocadas na região de campo distante 

(região de Fraunhofer). Nessa região a orientação espacial do campo não depende 

da distância à antena. A distância minima em que deve estar a receptora é calculada 

por: 
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(8) 

onde: 

C: distância mínima do campo distante 

D: maior dimensão da antena 

 : comprimento de onda 

 A tabela 5.1 mostra os comprimentos de onda e a região de Fraunhofer para 

cada uma das antenas microstrip que foram fabricadas: 

Frequência (GHz) Comprimento de Onda (m) Campo distante (m) 

1,8 0,16 0,36125 

2,4 0,125 0,258 

Tabela 5.1: Características das antenas projetadas 

 Além da realização do procedimento descrito, era necessário que a antena 

girasse e o nível de potência recebido, para cada ângulo, fosse observado e 

anotado. Foram tomadas medidas de potência a cada 10 segundos para cada 

ângulo. No total, para cada posição da antena foram coletadas 5 amostras. Desse 

modo, tomando-se a média, têm-se um valor mais confiável. 

5.3 Resultados: Níveis de potência coletados  

5.3.1 Antena que opera na frequência de 1,8 GHz 

 O procedimento descrito na seção anterior foi realizado para a obtenção do 

nível de sinal para essa antena. No primeiro momento, as antenas utilizadas 

estavam em polarização vertical, possibilitando determinar o nível de potência 

recebido para o caso do diagrama vertical. As medidas realizadas podem ser vistas 

na tabela 5.2: 
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Ângulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -63,89 -60,62 -60,47 -59,44 -59,01 -69,984 
10° -58,90 -58,45 -60,70 -61,38 -59,76 -68,960 
20° -59,28 -60,48 -59,46 -60,00 -61,54 -69,260 
30° -61,74 -59,06 -61,27 -60,90 -59,51 -69,839 
40° -59,68 -61,82 -60,90 -59,80 -60,00 -69,924 
50° -58,38 -61,28 -60,00 -59,80 -59,27 -68,258 
60° -58,08 -59,13 -61,18 -59,00 -59,50 -67,387 
70° -60,21 -59,80 -59,55 -61,15 -60,00 -69,327 
80° -59,52 -60,00 -61,50 -62,40 -61,40 -71,002 
90° -63,80 -61,60 -61,94 -61,72 -61,66 -73,845 
100° -61,80 -61,96 -62,30 -62,08 -62,03 -73,754 
110° -63,02 -62,18 -62,76 -62,09 -62,40 -74,778 
120° -62,36 -62,10 -62,60 -66,17 -62,12 -75,608 
130° -63,35 -65,32 -65,34 -65,37 -65,93 -80,508 
140° -69,52 -67,92 -66,50 -66,19 -69,36 -86,758 
150° -70,80 -71,39 -77,48 -67,20 -66,47 -90,454 
160° -69,91 -67,50 -69,52 -69,64 -69,00 -89,853 
170° -70,68 -70,36 -69,87 -71,25 -69,85 -92,956 
180° -68,86 -69,67 -71,01 -76,83 -74,86 -95,099 
190° -72,86 -76,29 -80,05 -72,24 -78,78 -103,617 
200° -76,62 -77,39 -74,84 -78,06 -69,68 -101,463 
210° -62,19 -78,96 -74,02 -76,34 -80,76 -88,915 
220° -77,83 -76,76 -75,04 -74,44 -74,80 -104,977 
230° -73,75 -74,94 -72,79 -72,56 -76,82 -101,112 
240° -83,20 -82,56 -83,19 -82,85 -83,88 -122,299 
250° -81,62 -77,27 -76,28 -80,47 -77,49 -110,944 
260° -75,78 -75,78 -79,00 -78,68 -77,68 -108,600 
270° -80,35 -74,28 -77,20 -82,68 -78,50 -109,808 
280° -76,79 -73,72 -74,44 -73,15 -76,98 -103,019 
290° -78,69 -79,86 -78,30 -71,96 -74,97 -105,259 
300° -74,35 -75,80 -80,40 -76,70 -79,05 -107,617 
310° -75,18 -79,32 -73,26 -78,98 -76,23 -105,909 
320° -73,77 -71,28 -71,11 -82,24 -75,88 -100,057 
330° -69,80 -70,80 -70,47 -73,88 -76,64 -95,953 
340° -69,02 -70,01 -67,86 -67,97 -70,94 -89,809 
350° -68,16 -65,27 -65,54 -69,90 -68,80 -85,545 
360° -59,96 -58,57 -63,92 -60,00 -60,07 -71,806 

Tabela 5.2: Nível de potência recebida pela antena projetada para a frequência de 1,8 GHz para o 

diagrama vertical 
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Ângulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -48,69 -48,45 -48,03 -47,65 -47,42 -41,497 
10° -48,89 -48,53 -47,84 -48,14 -48,32 -42,205 
20° -47,98 -47,69 -48,32 -48,62 -48,51 -41,930 
30° -48,94 -49,12 -49,04 -48,68 -48,46 -43,383 
40° -48,41 -48,70 -49,28 -49,05 -48,43 -43,197 
50° -48,37 -49,20 -49,68 -48,86 -48,41 -43,464 
60° -48,06 -48,48 -48,79 -49,17 -48,79 -42,942 
70° -48,13 -48,47 -49,04 -48,88 -49,53 -43,250 
80° -50,77 -50,93 -51,17 -51,71 -51,11 -48,645 
90° -54,94 -54,24 -55,26 -55,91 -54,68 -57,495 
100° -56,74 -58,26 -59,46 -59,06 -59,31 -65,490 
110° -60,82 -59,61 -62,06 -61,88 -61,64 -71,617 
120° -61,43 -62,16 -60,76 -62,16 -61,20 -72,548 
130° -61,77 -60,73 -62,11 -61,70 -61,54 -72,635 
140° -61,50 -61,96 -62,42 -61,99 -62,18 -73,681 
150° -64,21 -65,34 -64,32 -64,01 -66,54 -80,108 
160° -66,08 -68,13 -68,36 -66,14 -68,33 -85,828 
170° -61,14 -61,07 -61,06 -62,70 -61,91 -72,600 
180° -58,80 -58,40 -59,02 -59,52 -58,82 -66.537 
190° -62,66 -63,82 -64,42 -64,69 -63,64 -77,797 
200° -59,79 -60,33 -60,36 -60,72 -61,02 -70,054 
210° -59,23 -58,20 -58,82 -64,14 -64,02 -69,482 
220° -60,92 -62,00 -57,30 -57,12 -61,25 -67,284 
230° -59,81 -62,68 -63,30 -63,70 -60,64 -73,107 
240° -62,99 -60,83 -61,46 -62,23 -61,75 -73,203 
250° -59,67 -58,75 -58,75 -59,26 -59,85 -67,309 
260° -59,78 -60,74 -58,56 -57,50 -58,23 -66,347 
270° -58,09 -59,02 -58,24 -58,78 -55,43 -63,778 
280° -56,62 -56,66 -55,49 -55,57 -54,92 -59,404 
290° -54,55 -56,91 -57,07 -56,51 -57,66 -60,787 
300° -56,38 -57,02 -55,61 -56,84 -55,62 -60,451 
310° -54,80 -54,05 -53,84 -54,14 -53,80 -55,518 
320° -53,97 -53,76 -53,52 -52,64 -55,03 -54,609 
330° -53,24 -52,10 -52,09 -51,00 -52,47 -50,931 
340° -51,15 -52,14 -50,54 -50,90 -52,37 -49,188 
350° -49,85 -49,92 -50,16 -50,02 -51,95 -46,774 
360° -50,42 -48,40 -48,91 -49,15 -49,12 -44,097 

Tabela 5.3: Nível de potência recebida pela antena projetada para a frequência de 1,8 GHz para o 

diagrama horizontal 

 

5.3.2 Antena que opera na frequência de 2,4 GHz 

 O procedimento para realização das medidas foi o mesmo descrito na seção 

5.2. No primeiro momento, a antena transmissora estava na polarização vertical, e, a 
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antena receptora também se encontrava nessa polarização. Portanto, com essa 

configuração das antenas envolvidas no processo de medição, foi possível 

determinar os valores de potência para a polarização vertical. Os resultados obtidos 

são apresentados na tabela 5.4 e 5.5: 

Angulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -60,33 -59,31 -60,28 -59,46 -59,80 -68,654 
10° -60,22 -61,00 -59,70 -59,94 -59,71 -69,280 
20° -60,90 -60,00 -60,61 -60,32 -60,62 -70,180 
30° -61,52 -60,10 -61,10 -61,65 -61,59 -71,728 
40° -62,72 -62,49 -62,72 -62,84 -62,40 -75,135 
50° -63,75 -65,20 -63,60 -62,68 -63,30 -77,436 
60° -64,95 -64,84 -65,45 -64,04 -64,91 -80,161 
70° -67,93 -66,67 -66,64 -65,62 -66,02 -84,062 
80° -68,40 -67,43 -67,21 -66,89 -67,15 -86,084 
90° -70,08 -70,75 -68,40 -68,79 -69,31 -90,684 
100° -69,96 -71,12 -70,59 -71,18 -69,79 -93,231 
110° -72,57 -71,73 -71,10 -71,49 -71,35 -95,833 
120° -72,24 -71,77 -71,48 -71,77 -72,08 -96,385 
130° -72,94 -72,82 -71,34 -71,89 -72,34 -97,226 
140° -72,52 -72,15 -70,94 -70,10 -71,85 -95,374 
150° -72,10 -70,94 -71,02 -71,11 -70,11 -94,430 
160° -71,03 -70,10 -71,67 -73,30 -71,95 -95,520 
170° -70,74 -70,14 -71,37 -70,31 -70,38 -93,408 
180° -70,78 -71,20 -71,76 -71,11 -71,95 -95,185 
190° -70,83 -70,45 -71,15 -71,83 -70,82 -94,599 
200° -71,16 -70,00 -72,18 -71,72 -69,97 -94,208 
210° -70,51 -69,48 -69,96 -70,77 -69,78 -92,274 
220° -69,16 -68,67 -69,26 -69,37 -69,10 -90,043 
230° -67,55 -67,74 -68,04 -69,82 -69,10 -88,341 
240° -67,91 -68,28 -68,86 -68,00 -68,36 -88,118 
250° -68,29 -67,30 -67,26 -67,24 -67,10 -86,157 
260° -67,41 -67,42 -66,75 -66,53 -66,44 -84,941 
270° -66,59 -66,52 -66,95 -67,92 -66,52 -84,893 
280° -65,10 -66,20 -68,28 -66,05 -65,49 -83,115 
290° -65,15 -64,84 -64,25 -65,05 -64,30 -79,903 
300° -64,78 -64,22 -64,08 -64,96 -63,82 -79,095 
310° -64,07 -65,09 -62,35 -63,33 -63,22 -77,176 
320° -62,75 -62,10 -61,18 -61,76 -61,82 -73,434 
330° -62,98 -62,12 -62,30 -62,07 -61,50 -74,070 
340° -61,92 -60,54 -61,91 -61,78 -61,00 -72,285 
350° -60,67 -60,45 -60,90 -60,88 -61,96 -71,247 
360° -60,24 -60,02 -60,07 -60,02 -59,63 -74,084 

Tabela 5.4: Nível de potência recebida pela antena projetada para a frequência de 2,4 GHz para o 

diagrama vertical 
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Angulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -54,63 -53,43 -52,68 -52,18 -52,50 -52,961 
10° -52,76 -52,70 -52,23 -51,71 -51,57 -51,039 
20° -51,57 -53,94 -54,12 -53,97 -54,18 -53,950 
30° -51,30 -51,65 -51,68 -52,24 -52,77 -50,421 
40° -52,24 -52,80 -53,69 -53,26 -52,97 -52,879 
50° -54,08 -54,83 -54,81 -54,67 -54,73 -56,677 
60° -54,61 -54,48 -54,58 -54,07 -53,75 -55,917 
70° -54,04 -55,74 -54,95 -55,29 -54,96 -57,471 
80° -56,64 -56,44 -55,88 -56,06 -56,28 -60,446 
90° -60,04 -59,31 -60,02 -59,40 -60,03 -68,495 
100° -65,30 -63,96 -64,17 -64,33 -65,28 -79,603 
110° -60,76 -60,62 -60,80 -60,06 -64,29 -71,570 
120° -64,90 -64,47 -65,33 -64,75 -64,85 -80,247 
130° -65,95 -66,79 -67,14 -67,07 -65,99 -84,175 
140° -64,95 -64,99 -65,36 -65,57 -65,47 -81,190 
150° -60,29 -62,14 -60,46 -62,47 -60,98 -71,795 
160° -61,50 -61,11 -59,46 -59,95 -61,80 -70,615 
170° -61,78 -61,13 -60,89 -60,42 -62,84 -72,150 
180° -65,38 -65,86 -66,50 -66,71 -67,14 -83,520 
190° -64,80 -65,50 -65,93 -65,71 -65,95 -81,872 
200° -63,61 -60,78 -61,41 -61,06 -62,10 -72,952 
210° -58,40 -57,17 -58,11 -58,00 -58,37 -64,440 
220° -58,98 -58,71 -57,46 -58,08 -58,06 -64,990 
230° -57,70 -58,82 -58,42 -59,29 -58,53 -65,670 
240° -58,46 -57,95 -58,10 -58,21 -57,62 -64,608 
250° -56,07 -55,98 -56,64 -56,72 -55,93 -60,453 
260° -54,78 -53,27 -52,94 -53,67 -52,36 -53,253 
270° -51,99 -53,94 -53,74 -53,34 -53,62 -53,573 
280° -53,41 -52,29 -53,63 -53,36 -54,03 -53,659 
290° -54,22 -53,70 -54,31 -54,07 -54,35 -55,546 
300° -56,34 -53,81 -55,36 -55,24 -53,88 -57,152 
310° -56,46 -55,77 -54,60 -55,43 -55,73 -58,844 
320° -56,74 -55,66 -55,85 -55,58 -56,17 -59,812 
330° -56,54 -56,48 -56,87 -55,94 -56,48 -60,907 
340° -54,45 -54,97 -55,04 -54,51 -54,88 -57,019 
350° -53,68 -52,33 -53,38 -52,35 -52,40 -52,936 
360° -49,65 -50,09 -51,31 -50,20 -50,78 -46,889 

Tabela 5.5: Nível de potência recebida pela antena projetada para a frequência de 2,4 GHz para o 

diagrama horizontal 
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5.3.3 Antena de referência 

 Para a realização das medidas, foi utilizada uma antena de referência. Nesse 

caso, a antena escolhida como referência foi uma antena omnidirecional, cuja 

frequência de operação variava de 698 MHz até 2,7 GHz e cujas dimensões eram 

de 85 x186 mm. 

 A característica principal dessa antena é que ela irradia em todas as direções 

do espaço, ou seja, em 360°. Na figura 5.3.1, podemos ver a antena utilizada como 

referência: 

Fonte: Próprio Autor 

 

Figura 5.3.1: Antena Omnidirecional utilizada como antena de referência. 

  

 Para caracterização da antena de referência foi verificado o nível de sinal que 

era recebido. No primeiro momento a antena operava em 1,8 GHz e, no segundo 

momento ela operava em 2,4 GHz. Nessa configuração, foram utilizadas duas 

antenas omnidirecionais iguais, uma na transmissão e outra na recepção. Para 

realização dessas medições respeitou-se a posição da antena para obter os 

diagramas horizontais e verticais, além disso, as antenas deveriam estar em campo 
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distante e com os valores mostrados na tabela 5.6 para cada antena adotada como 

referência: 

Frequência (GHz) Comprimento de Onda (m) Campo distante (m) 

1,8 0,16 0,43245 

2,4 0,125 0,553536 

Tabela 5.6: Características da antena adotada como referência 

 O setup utilizado na medição para caracterização dessa antena pode ser 

observado abaixo: 

 

Figura 5.3.2: Cenário de medição para caracterização da antena  omnidirecional através de 

seu diagrama de radiação horizontal. 

 

 Conforme já dito anteriormente, no primeiro momento foram feitas as 

medições com a antena operando na frequência de 2,4 GHz. Nessa frequência, foi 

verificado o nível de sinal recebido quando as antenas estavam na posição vertical, 

possibilitando, assim obter o diagrama horizontal. Também foi verificado o nível de 

sinal recebido quando elas estavam na posição vertical, pois dessa maneira é 

possível obter o diagrama horizontal. Os níveis de sinais coletados podem ser vistos 

nas tabelas 5.7 e 5.8: 
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Ângulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -62,16 -61,96  -61,90 -61,92 -62,12 -73,707 
10° -63,72 -62,18 -62,73 -62,06 -62,80 -75,201 
20° -62,35 -60,90 -60,70 -62,76 -62,90 -72,954 
30° -62,45 -62,97 -62,15 -61,00 -62,38 -73,989 
40° -59,40 -57,75 -58,22 -59,40 -59,58 -66,326 
50° -59,58 -60,03 -60,82 -60,88 -59,71 -69,486 
60° -57,12 -58,92 -58,07 -57,85 -58,81 -64,709 
70° -59,39 -58,38 -57,14 -56,36 -55,39 -61,299 
80° -57,60 -58,94 -56,79 -58,85 -57,13 -63,951 
90° -60,31 -60,68 -60,75 -61,12 -59,96 -70,334 
100° -59,90 -57,95 -58,51 -57,77 -57,69 -65,144 
110° -56,70 -56,91 -55,70 -56,06 -56,07 -60,477 
120° -57,00 -56,57 -57,40 -55,70 -55,92 -60,990 
130° -55,85 -56,30 -57,22 -57,16 -56,40 -61,143 
140° -57,41 -57,79 -60,68 -58,02 -58,45 -65,237 
150° -58,46 -58,36 -57,95 -58,09 -58,67 -65,159 
160° -60,77 -59,80 -60,47 -60,99 -60,12 -70,018 
170° -60,96 -61,11 -61,51 -60,52 -61,68 -71,694 
180° -63,52 -61,82 -62,12 -62,59 -62,67 -74,848 
190° -61,83 -61,09 -62,20 -60,64 -61,24 -72,221 
200° -62,06 -62,33 -62,37 -61,87 -62,93 -74,367 
210° -60,52 -63,62 -62,74 -64,01 -64,20 -75,497 
220° -62,11 -62,59 -60,71 -61,11 -60,96 -72,386 
230° -60,02 -60,93 -60,91 -60,18 -59,57 -69,745 
240° -60,23 -60,37 -60,22 -60,64 -61,26 -70,291 
250° -60,37 -59,60 -59,65 -59,61 -60,77 -71,033 
260° -60,50 -59,61 -60,14 -59,99 -59,83 -69,086 
270° -59,77 -59,22 -59,76 -58,89 -59,53 -67,743 
280° -66,68 -65,25 -65,36 -65,88 -65,12 -82,022 
290° -63,28 -63,89 -62,37 -63,38 -62,66 -76,175 
300° -61,13 -59,77 -59,77 -59,44 -58,72 -68,911 
310° -59,00 -59,79 -60,73 -59,76 -58,81 -68,077 
320° -58,46 -58,11 -57,60 -58,55 -58,12 -64,837 
330° -57,18 -58,38 -58,00 -57,54 -57,27 -63,668 
340° -57,01 -58,51 -57,54 -57,50 -57,10 -63,322 
350° -57,13 -57,48 -57,90 -57,33 -57,53 -63,244 
360° -58,16 -57,58 -58,07 -57,54 -57,04 -63,687 

Tabela 5.7: Nível de potência recebida pela antena omnidirecional a frequência de 2,4GHz para o 

diagrama vertical. 
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Ângulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -69, 32 -69,42 -68,76 -68,49 -68,38 -89,463 
10° -67,79 -69,39 -69,58 -67,75 -71,01 -89,655 
20° -73,17 -72,37 -71,08 -70,20 -70,45 -95,120 
30° -73,73 -72,64 -72,56 -71,93 -72,71 -98,266 
40° -72,88 -72,79 -70,96 -71,19 -72,10 -96,504 
50° -69,22 -69,05 -68,38 -69,85 -67,80 -89,345 
60° -66,47 -65,71 -66,65 -65,13 -65,57 -87,283 
70° -64,40 -64,99 -65,50 -65,16 -66,67 -81,238 
80° -63,92 -63,75 -63,90 -64,41 -64,64 -78,543 
90° -64,98 -63,61 -63,84 -63,44 -64,14 -78,217 
100° -65,06 -65,30 -64,57 -65,27 -64,98 -80,654 
110° -67,00 -66,02 -67,70 -67,30 -67,73 -85,432 
120° -69,05 -68,36 -68,80 -70,14 -69,93 -90,270 
130° -70,76 -70,40 -69,82 -67,39 -69,07 -97,244 
140° -69,02 -68,16 -68,09 -69,39 -68,83 -89,038 
150° -64,64 -64,62 -65,41 -66,20 -64,44 -80,622 
160° -64,74 -66,19 -65,58 -63,94 -65,01 -80,648 
170° -67,74 -66,54 -67,60 -66,40 -67,05 -90,493 
180° -68,51 -68,94 -69,50 -70,37 -69,42 -92,202 
190° -72,40 -73,97 -71,29 -72,70 -72,87 -97,999 
200° -72,34 -73,60 -74,06 -73,47 -76,86 -100,929 
210° -70,19 -71,35 -71,14 -70,36 -71,02 -93,918 
220° -71,00 -71,58 -70,87 -69,22 -68,92 -92,539 
230° -69,22 -68,08 -68,34 -67,90 -67,75 -88,023 
240° -68,98 -70,04 -70,20 -70,42 -70,80 -92,168 
250° -72,30 -73,67 -74,32 -75,30 -73,26 -100,518 
260° -65,21 -66,42 -65,46 -64,43 -64,94 -81,160 
270° -60,49 -61,17 -61,14 -60,66 -60,03 -70,636 
280° -59,40 -59,34 -60,00 -60,02 -59,84 -68,409 
290° -59,87 -59,94 -59,37 -59,13 -59,32 -73,497 
300° -59,94 -60,97 -61,23 -60,66 -61,36 -70,923 
310° -61,86 -63,01 -62,84 -63,45 -62,48 -80,053 
320° -65,50 -66,07 -64,94 -66,18 -66,97 -86,801 
330° -69,25 -67,84 -68,30 -68,01 -68,36 -93,631 
340° -71,31 -72,51 -72,31 -72,82 -74,74 -97,962 
350° -75,58 -77,24 -77,83 -75,75 -77,24 -112,983 
360° -75,14 -73,41 -76,55 -75,98 -77,31 -104,679 

Tabela 5.8: Nível de potência recebida pela antena omnidirecional a frequência de 2,4GHz para o 

diagrama horizontal. 

 Ainda usando as antenas de referência, as medidas realizadas no segundo 

momento, considerava a antena operando na frequência de 1,8 GHz. Com isso, foi 

possível verificar os níveis de sinal recebido para a construção dos diagramas 

vertical e horizontal. Os níveis de sinais coletados podem ser vistos nas tabelas 5.9 

e 5.10: 
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Ângulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -63,36 -64,56 -63,34 -64,57 -63,76 -78,020 
10° -64,19 -63,98 -63,67 -64,23 -64,12 -78,364 
20° -63,92 -64,18 -64,11 -63,29 -63,05 -77,564 
30° -62,16 -62,68 -63,61 -63,16 -63,75 -75,933 
40° -62,85 -62,46 -62,11 -62,60 -63,28 -75,162 
50° -61,28 -61,61 -61,32 -61,17 -61,14 -72,072 
60° -61,17 -61,25 -61,24 -61,96 -61,66 -72,405 
70° -58,83 -58,76 --58,55 -58,34 -58,42 -65,798 
80° -57,81 -58,30 -57,71 -57,80 -58,18 -64,365 
90° -57,96 -57,58 -58,03 -58,55 -58,39 -64,676 
100° -58,74 -57,57 -57,98 -58,36 -59,21 -65,242 
110° -58,08 -57,36 -58,84 -57,14 -58,20 -64,198 
120° -58,20 -57,39 -58,68 -57,90 -58,13 -64,590 
130° -58,70 -59,04 -58,79 -58,68 -59,01 -66,409 
140° -60,28 -59,70 -60,13 -59,75 -59,28 -68,648 
150° -60,08 -61,00 -60,36 -60,94 -60,25 -70,252 
160° -59,80 -60,02 -59,41 -60,12 -60,97 -69,156 
170° -61,22 -61,14 -61,03 -62,01 -61,94 -72,411 
180° -61,06 -61,50 -61,61 -60,08 -60,20 -71,017 
190° -62,60 -61,96 -62,26 -61,34 -61,92 -73,673 
200° -61,54 -61,20 -60,37 -61,64 -60,94 -71,614 
210° -62,94 -61,32 -60,52 -61,26 -60,87 -77,922 
220° -63,14 -63,52 -62,58 -63,20 -62,65 -75,988 
230° -63,05 -63,29 -63,54 -62,86 -64,64 -76,982 
240° -65,01 -62,38 -64,94 -63,92 -63,97 -78,138 
250° -62,07 -62,42 -62,00 -61,99 -60,89 -73,318 
260° -62,17 -62,09 -62,12 -61,48 -60,91 -73,050 
270° -61,01 -61,28 -62,34 -61,13 -60,51 -71,827 
280° -61,36 -60,74 -60,79 -60,90 -61,10 -71,315 
290° -60,29 -58,33 -58,62 -58,03 -58,13 -66,055 
300° -58,24 -57,92 -58,36 -58,24 -58,86 -65,194 
310° -59,29 -58,37 -59,37 -58,93 -58,87 -65,635 
320° -60,44 -59,41 -59,50 -59,70 -59,58 -68,411 
330° -59,84 -59,67 -60,38 -59,30 -58,97 -68,169 
340° -58,09 -59,21 -59,30 -58,09 -58,82 -66,015 
350° -58,10 -59,10 -58,87 -59,02 -59,73 -66,665 
360° -59,00 -58,30 -58,87 -59,17 -59,36 -66,601 

Tabela 5.9: Nível de potência recebida pela antena omnidirecional a frequência de 1,8 GHz para o 

diagrama vertical. 
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Ângulos/Medidas Medida 1 
(dBm) 

Medida 2 
(dBm) 

Medida 3 
(dBm) 

Medida 4 
(dBm) 

Medida 5  
(dBm) 

Média das 
medidas 
(dBm) 

0° -71,88 -73,07 -70,84 -74,82 -74,38 -98,434 
10° -74,18 -74,70 -74,62 -74,88 -74,10 -102,413 
20° -71,94 -70,73 -72,06 -72,57 -72,33 -96,425 
30° -69,71 -68,42 -71,64 -70,10 -70,73 -92,071 
40° -69,15 -69,40 -68,34 -67,64 -70,97 -89,710 
50° -67,01 -68,04 -67,96 -67,09 -67,48 -86,351 
60° -64,82 -63,30 -65,22 -64,82 -64,22 -79,260 
70° -68,34 -65,15 -65,62 -66,05 -64,82 -82,516 
80° -70,87 -70,38 -69,44 -70,24 -70,74 -92,803 
90° -75,52 -77,18 -75,28 -76,65 -75,93 -106,046 
100° -70,00 -70,18 -69,82 -69,45 -70,10 -91,878 
110° -68,02 -68,12 -67,55 -67,41 -68,63 -87,324 
120° -67,78 -67,90 -67,40 -68,52 -68,40 -87,453 
130° -68,31 -67,40 -68,04 -68,09 -68,26 -87,515 
140° -67,64 -69,57 -67,54 -68,00 -66,60 -86,962 
150° -70,84 -71,52 -71,38 -71,47 -72,36 -95,527 
160° -71,95 -72,74 -74,02 -74,25 -73,01 -99,267 
170° -74,04 -74,74 -76,42 -77,28 -75,01 -104,874 
180° -76,45 -75,95 -75,26 -75,32 -76,04 -103,414 
190° -71,57 -72,09 -74,39 -74,21 -73,49 -99,012 
200° -71,54 -72,22 -70,46 -71,15 -70,29 -94,579 
210° -67,87 -67,89 -68,90 -67,59 -70,81 -88,570 
220° -67,96 -67,41 -67,96 -67,70 -67,11 -86,612 
230° -72,31 -71,86 -71,93 -72,77 -74,24 -97,953 
240° -76,65 -77,18 -75,44 -77,45 -77,25 -107,599 
250° -76,53 -77,25 -77,83 -74,88 -76,70 -107,114 
260° -71,88 -70,25 -69,90 -69,83 -69,86 -92,746 
270° -68,17 -68,60 -68,18 -68,36 -67,88 -88,031 
280° -66,94 -66,71 -66,10 -67,14 -65,87 -84,100 
290° -66,20 -66,35 -65,96 -66,76 -65,48 -83,190 
300° -66,03 -64,93 -65,17 -64,75 -65,90 -81,340 
310° -68,04 -68,12 -67,95 -67,29 -67,49 -86,958 
320° -70,75 -72,35 -71,18 -72,31 -71,80 -95,861 
330° -75,14 -74,58 -73,92 -73,75 -74,14 -101,953 
340° -79,82 -79,90 -79,40 -80,60 -79,78 -114,859 
350° -75,40 -76,23 -76,62 -76,04 -76,33 -106,159 
360° -72,28 -72,59 -72,74 -73,30 -72,27 -98,136 

Tabela 5.10: Nível de potência recebida pela antena omnidirecional a frequência de 1,8 GHz para o 

diagrama horizontal. 
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5.4 Resultados: Nível de Potência Recebida na forma 

retangular 

 A partir dos níveis de potência observados nas tabelas anteriores, é possível 

verificarmos o nível de potência recebida da antena na forma retangular, por meio do 

software Matlab. Como foram tomadas cinco medições, foram feitos os diagramas 

de radiação para cada uma das medidas individualmente.  

 Foram tomadas cinco delas, para cada posição angular da antena, com 

intervalo de 10 segundos entre elas. Com isso, é possível realizar a média das 

medidas e, consequentemente, conceder maior confiança às medições realizadas, 

do ponto de vista estatístico. 

 Além dos níveis de potência individuais, foi feito o gráfico dos níveis de 

potência utilizando as médias, sendo esse utilizado para caracterizar a antena, uma 

vez que possui maior confiabilidade estatística.  

 Os gráficos de níveis de potência recebidos que serão vistos no item seguinte 

foram normalizados, isto é, todos os valores foram divididos pela potência máxima 

recebida, de modo que esse máximo corresponde a 1. 

5.4.1 Nível de Potência para a antena de 1,8 GHz 

 Através da figura 5.4.1 e figura 5.4.2 podemos ver o nível de potência 

recebido utilizando a antena de circuito impresso, para operar na frequência de 1,8 

GHz, como transmissora para os dois casos possíveis, horizontal e vertical, 

respectivamente. 
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Figura 5.4.1: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 1,8 GHz para a 

orientação horizontal na forma retangular.  

 

 

Figura 5.4.2: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 1,8 GHz para a 

orientação vertical na forma retangular.  

 

 Através da figura 5.4.1, percebemos que a abertura da antena é, 

aproximadamente, 70°, ou seja, a largura de feixe de meia potência corresponde a 

70°. Analogamente, percebemos que no caso da orientação vertical essa abertura 

corresponde a 80°, conforme análise da figura 5.4.2. 
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5.4.2 Nível de Potência para a antena de 2,4 GHz 

 Os testes também foram realizados com a antena de circuito impresso que 

opera na frequência de 2,4 GHz atuando como transmissora. Podemos o observar 

as potências recebidas nos diversos ângulos para esta antena orientada, 

respectivamente, no plano horizontal e vertical, conforme a  figura 5.4.3 e 5.4.4: 

 

Figura 5.4.3: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 2,4 GHz para a 

orientação horizontal na forma retangular.  

 

 

Figura 5.4.4: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 2,4 GHz para a 

orientação vertical na forma retangular. 
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 Através da análise da Figura 5.4.3 é possível ver que a largura de feixe de 3 

dB dessa antena é, aproximadamente igual a 40° para a orientação horizontal. 

Analogamente, ao analisarmos a Figura 5.4.4, percebemos que no caso da 

orientação vertical, a largura se aproxima de 30°. 

5.4.3 Nível de Potência para a antena de referência na 

frequência de 1,8 GHz 

 Para caracterizar a antena de referência, foram realizados testes utilizando 

essa antena como antena transmissora e operando na frequência de 1,8 GHz. 

Nessa configuração foi verificado o nível de potência recebido e eles podem ser 

vistos nas figuras 5.4.5 e 5.4.6: 

 

Figura 5.4.5: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

1,8 GHz para a orientação horizontal na forma retangular.  
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Figura 5.4.6: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

1,8 GHz para a orientação vertical na forma retangular. 

 

 Através da análise dos diagramas acima, é possível perceber duas situações 

distintas. No caso da orientação horizontal, ilustrada na figura 5.4.5, notamos que 

não há abertura, resultado esse já esperado, uma vez que não é uma antena muito 

diretiva, ela é uma antena omnidirecional, ou seja, antena que irradia igualmente em 

todas às direções. Ao analisarmos a figura 5.4.6, na orientação vertical, percebemos 

que existe abertura e essa abertura angular é aproximadamente igual a 70°. 

5.4.4 Nível de Potência para a antena de referência na 

frequência de 2,4 GHz 

 Para concluir a caracterização da antena de referência, foram realizados 

testes utilizando essa antena como antena transmissora e operando na frequência 

de 2,4 GHz. Nessa configuração foi verificado o nível de potência recebido e eles 

podem ser vistos nas figuras a seguir: 
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Figura 5.4.7: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

2,4 GHz para a orientação horizontal na forma retangular.  

 

 

Figura 5.4.8: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

2,4 GHz para a orientação vertical na forma retangular. 

 

 Ao analisar as figuras 5.4.7 e 5.4.8, verificamos que ao operar na sentido 

horizontal a abertura angular corresponde a 20° e, ao operar no sentido vertical, é 

igual a 50°. 
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5.5 Resultados: Nível de Potência Recebida na forma 

polar 

 A outra forma para apresentar os resultados medidos é a forma polar. Em 

geral, a forma polar é a mais usada, uma vez que os fabricantes de antenas 

disponibilizam em seus datasheets as suas características representadas pela forma 

polar. 

 O procedimento de medição foi o mesmo apresentado na seção anterior, ou 

sea, foram tomadas cinco medidas, para cada posição angular da antena, com 

intervalo de 10 segundos entre elas. Com isso, é possível realizar a média das 

medidas e, consequentemente, conceder maior confiança, do ponto de vista 

estatístico. 

 Além dos níveis de potência individuais, foi feito o gráfico dos níveis de 

potência utilizando as médias, sendo esse utilizado para caracterizar a antena, uma 

vez que possui maior confiabilidade estatística.  

 Para a realização do gráfico polar, foi usada a função polar disponível na 

biblioteca do software Matlab. Ela recebe como parâmetros a variação angular, em 

radianos, e a amplitude. Os gráficos de níveis de potência recebidos que serão 

vistos possuem o valor de amplitude normalizados, isto é, todos os valores foram 

divididos pela potência máxima recebida, de modo que esse máximo corresponde a 

1. 

5.5.1 Nível de Potência para a antena de 1,8 GHz 

 Ao utilizarmos a antena de 1,8 GHz como antena transmissora e a antena 

omnidirecional como receptora foi possível verificar o nível de sinal recebido, e, 

portanto, caracterizar a antena transmissora. As figuras 5.5.1 e 5.5.2 mostram os 

diagramas na forma polar: 
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Figura 5.5.1: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 1,8 GHz para a 

orientação horizontal na forma polar. 

 

 

Figura 5.5.2: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 1,8 GHz para a 

orientação vertical na forma polar. 

 

 Ao analisarmos as figuras 5.5.1 e 5.5.2, podemos perceber que a antena 

fabricada atuando na frequência de 1,8 GHz possui baixo nível de lobos 

secundários, além disso, a relação frente costas é muito pequena. 
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5.5.2 Nível de Potência para a antena de 2,4 GHz 

 Nesse caso, a configuração para obtenção das medidas foi o mesmo 

abordado na seção 5.5.1, a única distinção consiste no fato de que a antena de 

transmissão foi a antena fabricada para atuar na frequência de 2,4 GHz. Abaixo, é 

possível visualizarmos os resultados obtidos na forma polar: 

 

Figura 5.5.3: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 2,4 GHz para a 

orientação horizontal na forma polar. 

 

 

Figura 5.5.4: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena que opera em 2,4 GHz para a 

orientação vertical na forma polar. 
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 Conseguimos perceber, através da análise das figuras 5.5.3 e 5.5.4, que essa 

antena é menos diretiva que a anterior e, além disso, a relação frente costas não é 

tão pequena, uma vez que podemos perceber que existe um lobo oposto ao 

principal, e esse possui uma amplitude considerável, isto é, não perto de zero. 

5.5.3 Nível de Potência para a antena de referência na 

frequência de 1,8 GHz 

 A configuração para a realização dessas medições consistiu na utilização das 

antenas de referência como transmissora e receptora, sendo a frequência de 

operação dessas antenas 1,8 GHz. Os resultados das medidas é visto na figura 

5.5.5 na sua forma polar: 

 

Figura 5.5.5: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

1,8 GHz para a orientação horizontal na forma polar.  
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Figura 5.5.6: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

1,8 GHz para a orientação vertical na forma polar.  

  

 Ao analisarmos as figuras 5.5.5 e 5.5.6, percebemos que ela possui a 

capacidade de irradiar em distintas regiões do espaço, isso era esperado, uma vez 

que essa é uma antena omnidirecional. Além disso, observamos outros lobos além 

do principal, isso se encontra bem explicitamente na figura 5.5.5, onde identifica-se 

três lobos além do principal. 

5.5.4 Nível de Potência para a antena de referência na 

frequência de 2,4 GHz 

 A configuração adotada para a realização das medições foi a mesma 

abordada na seção anterior. A alteração consistiu da frequência de operação das 

antenas, nessa caso, as antenas operavam em 2,4 GHz. Abaixo podemos observar 

os resultados obtidos nesse caso nas figuras 5.5.7 e 5.5.8: 
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Figura 5.5.7: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

2,4 GHz para a orientação horizontal na forma polar.  

 

 

Figura 5.5.8: Nível de sinal recebido na forma normalizada para antena omnidirecional operando em 

2,4 GHz para a orientação vertical na forma polar.  

 

 Na frequência 2,4 GHz a antena omnidirecional continua irradiando em 

diversas regiões do espaço, resultado esse que era esperado, já que se trata de 

uma antena omnidirecional. Verificamos que a diretivade dessa antena é muito 

menor do que a diretividade das antenas fabricadas. 
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5.6 Resultados: Protótipo e tag de RFID 

5.6.1 Introdução 

 A utilização de serviços de identificação por radio frequência (RFID) tem 

crescido muito ao longo dos anos. Atualmente, são inúmeras aplicações que utilizam 

esse tipo de identificação, dentre as quais é possível destacar os serviços de 

controle de acesso, pedágios, aplicações médicas e muitos outros. 

 Na tentativa de redução de custos, utiliza-se a etiqueta RFID sem chip 

(chipless). Essas etiquetas utilizam circuito integrado e, como, não é necessário um 

chip para essas tags, torna-se possível construí-las através das técnicas de circuito 

impresso. 

 A tag utilizada, nesse caso, foi projetada aliando as técnicas de guia de onda 

coplanar (CPW) e linhas microstrip sem plano de terra. Além disso, ela foi projetada 

para fabricação em um substrato com alta constante dielétrica, sendo ele o substrato 

Roger 6010. Na figura 5.6.1 é possível visualizarmos a tag utilizada: 

 

Figura 5.6.1: Tag  RIFD projetada para operar nas frequências compreendidas entre 960 MHz a 2,5 

GHz. 
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5.6.2 Medidas e Resultados 

 A tag utilizada foi projetada para operar em uma faixa de frequência que inclui 

a frequência de 2,4 GHz, portanto, a antena utilizada para realização das medidas 

foi a que opera na frequência de 2,4 GHz. 

 Os testes realizados possuíam como objetivo verificar à qual distância o 

parâmetro     ( o nível de sinal que sai na porta 1 devido o sinal que foi injetado na 

porta 1) não era alterado, isto é, a partir de qual distância a antena e a tag deixavam 

de se comunicar e, consequentemente, não ocorria mais reflexões do sinal por parte 

da tag.  

 A antena projetada para 2,4 GHz foi conectada ao analisador de rede vetorial, 

de modo que, ele transmitisse um pulso e, portanto, fosse possível verificar a 

reflexão difusa. Vale ressaltar que devido as características do ambiente e devido a 

não idealidade do dispositivo fabricado, ao ligar a antena no equipamento, já era 

possível verificar uma curva para o parâmetro     . Podemos verificar essa curva 

característica na figura 5.6.2: 

Fonte: Próprio Autor

 

Figura 5.6.2: Nível do parâmetro      da antena de 2.4 GHz 
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 Posteriormente à verificação da reflexão proporcionada pela antena, a tag foi 

afastada da antena para que fosse verificado a partir de qual distância não ocorria 

mais reflexão. Foram realizadas medidas utilizando três configurações distintas, 

sendo elas: 

a) Tag seguindo uma trajetória retilínea em relação à antena; 

b) Tag seguindo um ângulo de 45° em relação à antena; 

c) Antena rotaciona em distintos ângulos.  

 

 No caso dos resultados para os testes descritos em (a), o deslocamento da 

tag em relação ao prototipo descrevia uma trajetoria retilinea como nos podemos ver 

na figura 5.6.3: 

 

Figura 5.6.3: Configuração do sistema para determinar o     com o deslocamento retilíneo da tag. 

 Foi possível verificar que se a tag estivesse afastada de uma distância (D) 

superior a 50 centímetros a curva do parâmetro     não sofria alteração, portanto, 

não havia mais comunicação entre ele e a antena. 

 Para os testes descritos em (b) o deslocamento da tag em relação à antena 

deixa de ser retilíneo e passa a ser com uma diferença de 45°. A motivação para a 

realização desse teste é o fato de que os usuários podem aproximar a etiqueta com 

algum ângulo em relação ao leitor. A figura 5.6.4 nos mostra a configuração do 

sistema para a realização desses teste: 
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Figura 5.6.4: Configuração do sistema para determinar o     com o deslocamento de 45° da tag. 

  Esperávamos que a distância em que houvesse comunicação entre os 

dispositivos, ou seja, a tag refletisse o sinal transmitido pela antena, fosse menor 

que no caso (a). Com a realização dos testes, verificamos que a distância realmente 

diminuiu, pois a curva passou a não sofrer alteração a partir de 26 centímetros.  

 Para conclusão dos testes, foi verificado a partir de qual ângulo de rotação da 

antena não existia mais reflexão do sinal transmitido pela etiqueta de RFID. Para 

isso a antena foi rotaciona no protótipo desenvolvido, a figura 5.6.5 nos mostra a 

configuração do sistema nesse caso: 

 

Figura 5.6.5: Configuração do sistema para determinar o     com a antena rotacionando. 

. 

  A antena usada como transmissora girou de 10° em 10° graus, e a partir do 

momento em que ela se encontrava no ângulo de 90°, a reflexão do sinal deixou de 

acontecer. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 Com a crescente demanda dos serviços de telecomunicações torna-se 

necessária a utilização e o conhecimento dos dispositivos utilizados para a 

transmissão e recepção das ondas eletromagnéticas, que trafegam a informação: as 

antenas. Neste trabalho foi apresentada uma nova metodologia que nos auxilie no 

processo de caracterização das antenas através do seu diagrama de radiação. 

  A técnica utilizada atualmente, no laboratório de Propagação da UFF é 

altamente dependente de quem a realiza, ou seja, sua precisão depende da 

precisão da pessoa que rotaciona a antena, portanto, propõe-se uma técnica menos 

dependente do homem e mais automatizada, através da utilização de softwares que 

ajudem nesse processo. 

 Um dos softwares que desempenharam papel fundamental na construção 

desse projeto foi o Arduino, uma vez que ele permite a programação do motor de 

passo, que é o dispositivo utilizado para propiciar o giro da antena. Um dos 

benefícios ao utilizar esse software é o fato de que o código criado pode ser 

modificado de modo que atenda as necessidades das medições que estão sendo 

realizadas. Se em dado momento é desejado que a rotação seja em ângulo diferente 

de 10°, basta alterar uma das variáveis do código para que isso seja realizado. 

 O outro software que nos auxiliou no processo foi o HFSS Antenna Design, 

uma vez que foi através dele que foi desenvolvido o projeto das antenas e, 

consequentemente, o layout usado para fabricação na prototipadora LPKFS103. 

Esse software também nos informou algumas características dessas antenas, como, 

por exemplo: impedância de entrada, perda de retorno e seu diagrama de radiação 

tridimensional. Desse modo, conhecíamos algumas características das antenas 

antes de realizarmos as medidas e as caracterizarmos totalmente através de seus 

respectivos diagrama de radiação. 

 Por fim, o outro programa que nos auxiliou nesse processo foi o Matlab. 

Através dele foi possível a geração dos gráficos de níveis de sinal recebidos e do 
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diagrama de radiação propriamente dito. Além disso, por ser uma linguagem de 

programação, ele também nos permitiu manipular os dados, de modo que, os 

gráficos gerados considerassem os valores de potência normalizados, ou seja, todos 

os valores fossem divididos pelo maior valor de potência recebida. 

 Além dos programas mencionados acima, para a conclusão do projeto foi 

desenvolvido um protótipo que reunisse os dispositivos utilizados, sendo esses: 

placa Arduino Uno, motor de passo e o driver de controle. Com esse protótipo, foi 

possível a estabilização mecânica dos componentes e ele foi construído de modo 

que fosse transparente ao usuário, ou seja, o driver de controle e a placa de Arduino 

Uno não estão exteriores ao protótipo, mas sim interiores ao mesmo. Dessa forma, 

reduziu-se a possível irradiação que esses componentes poderiam proporcionar. O 

outro benefício dessa disposição é de cunho estético. 

 Como resultado final desse projeto, temos um protótipo para a caracterização 

de antenas e  que, além disso, pode ser utilizado em outras medições, como, por 

exemplo, testes envolvendo tags de RFID. Desse modo, propusemos uma nova 

alternativa ao método tradicional utilizado para a caracterização das antenas. 

 Em relação a trabalhos futuros  espera-se a substituição do circuito do botão 

na protoboard por um circuito impresso. Além disso, um artigo será desenvolvido 

visando a Conferência MOMAG2018. 
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ANEXO A – Código Arduino para programação 

do Motor de Passo 

#include <Stepper.h> //Biblioteca usada para controlar o motor de passo 

int velocidade_inicial_motor = 100 ; //unidade é rotações por minuto (RPM) 

//int angulo_grau = 10; //angulo de rotaçao do motor de passo 

//int voltas = 36; // numero de voltas é 360/x, sendo x o passo do angulo desejado 

int botao=3; //declarando o pino do botão para ligar o motor de passo 

int var = 0; //valor que vai dizer se o botão foi apertado ou não 

int var2; // contar quantas vezes apertei o botão 

int revela_angulo; // o que vai mostrar na Serial Monitor 

Stepper myStepper (velocidade_inicial_motor,8,9,10,11); // essa é a maneira que inicializo a função 

do motor de passo 

void setup() {   

  myStepper.setSpeed (velocidade_inicial_motor); 

  Serial.begin(9600); //taxa de transmissao para a serial monitor 

  pinMode (botao,INPUT); 

  } 

void loop() { 

    var = digitalRead(botao); //se o botão for pressionado,a variavel auxiliar var passa a valer 1 

  if (var == HIGH){ //se o botão estiver apertado, o motor de passo vai girar o angulo desejado 

    myStepper.step(-57);//rotação no sentido anti horario de 10 em 10 graus. Esse valor é obtido pela 

regra de três (x= (2048*graus)/360) 

    var2++;  // vou incrementando a variavel auxiliar 2 toda vez que eu apertar o botão 

            } 

  revela_angulo = (var2*10); //vai "calcular" essa expressão de 0 à 360, contando de 10 em 10 

(porque eu quis que fosse de 10 em 10) toda vez que eu apertar o botão 

  Serial.print (" O grau atual do motor de passo eh: "); //so para ver na serial monitor 

  Serial.println (revela_angulo); //mostra os angulos na Serial Monitor 

  delay(1000); //intervalo de 1 segundo para mostrar as medidas na Serial Monitor (o parametro da 

função delay é em milisegundo) }   
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ANEXO B – Código para as medidas da antena 

fabricada em 1,8 GHz 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização vertical  
clear all 
close all 
clc 
x = -180:10:180; %angulos(graus) 
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos 
y1 = [-59.96 -68.16 -69.02 -69.8 -73.77 -75.18 -74.35 -78.69 -76.79 -80.35 

-75.78 -81.62 -83.20 -73.75 -77.83 -62.19 -76.62 -72.86 -63.89 -58.9 -59.28 

-61.47 -59.68 -58.38 -58.08 -60.21 -59.52 -63.80 -61.8 -63.02 -62.36 -63.35 

-69.52 -70.8 -69.91 -70.68 -68.86]   
y2 = [-58.57 -65.27 -70.01 -70.8 -71.28 -79.32 -75.8 -79.86 -73.72 -74.28 -

75.78 -77.27 -82.56 -74.94 -76.76 -78.96 -77.39 -76.29 -60.62 -59.45 -60.48 

-59.06 -61.82 -61.28 -59.13 -59.80 -60 -61.6 -61.96 -62.18 -62.10 -65.32 -

67.92 -71.39 -67.50 -70.36 -69.67] 
y3 = [-63.92 -65.54 -67.86 -70.47 -71.11 -73.26 -80.4 -78.3 -74.44 -77.20 -

79 -76.28 -83.19 -72.79 -75.04 -74.02 -74.84 -80.05 -60.47 -60.7 -59.46 -

61.27 -60.9 -60 -61.18 -59.55 -61.5 -61.94 -62.3 -62.76 -62.6 -65.34 -66.5 

-77.48 -69.52 -69.87 -71.01] 
y4 = [-60 -69.9 -67.97 -73.88 -82.24 -78.98 -76.7 -71.96 -73.15 -82.68 -

78.68 -80.47 -82.85 -72.56 -74.44 -76.34 -78.06 -72.24 -59.44 -61.38 -60 -

60.9 -59.8 -59.8 -59 -61.15 -62.4 -61.72 -62.08 -62.09 -66.17 -65.37 -66.19 

-67.2 -69.64 -71.25 -76.83] 
y5 = [-60.07 -68.8 -70.94 -76.64 -75.88 -76.23 -79.05 -74.97 -76.98 -78.5 -

77.68 -77.49 -83.88 -76.82 -74.8 -80.76 -69.68 -78.78 -59.01 -59.76 -61.54 

-59.51 -60 -59.27 -59.5 -60 -61.4 -61.66 -62.03 -62.4 -62.12 -65.93 -69.36 

-66.47 -69 -69.85 -74.86] 
%linearizando os valores de dBm para mW 
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end 
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end 
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end  
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
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for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas  
figure 
plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 



74 
 

 
 

plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo 
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-63.89 -60.62 -60.47 -59.44 -59.01]; 
a10 = [-58.9 -59.45 -60.7 -61.38 -59.76]; 
a20 = [-59.28 -60.48 -59.46 -60 -61.54]; 
a30 = [-61.47 -59.06 -61.27 -60.9 -59.51]; 
a40 = [-59.68 -61.82 -60.9 -59.8 -60]; 
a50 = [-58.38 -61.28 -60 -59.8 -59.27]; 
a60 = [-58.08 -59.13 -61.18 -59 -59.5]; 
a70 = [-60.21 -59.8 -59.55 -61.15 -60]; 
a80 = [-59.52 -60 -61.5 -62.4 -61.4]; 
a90 = [-63.8 -61.6 -61.94 -61.72 -61.66]; 
a100 = [-61.8 -61.96 -62.3 -62.08 -62.03]; 
a110 = [-63.02 -62.18 -62.76 -62.09 -62.4]; 
a120 = [-62.36 -62.1 -62.6 -66.17 -62.12]; 
a130 = [-63.35 -65.32 -65.34 -65.37 -65.93]; 
a140 = [-69.52 -67.92 -66.5 -66.19 -69.36]; 
a150 = [-70.8 -71.39 -77.48 -67.2 -66.47]; 
a160 = [-69.91 -67.5 -69.52 -69.64 -69]; 
a170 = [-70.68 -70.36 -69.87 -71.25 -69.85]; 
a180 = [-68.86 -69.67 -71.01 -76.83 -74.86]; 
a_10 = [-72.86 -76.29 -80.05 -72.24 -78.78]; %sao os valores negativos  
a_20 = [-76.62 -77.39 -74.84 -78.06 -69.68]; 
a_30 = [-62.19 -78.96 -74.04 -76.34 -80.76]; 
a_40 = [-77.83 -76.76 -75.04 -74.44 -74.8]; 
a_50 = [-73.75 -74.94 -72.79 -72.56 -76.82]; 
a_60 = [-83.2 -82.56 -83.19 -82.85 -83.88]; 
a_70 = [-81.62 -77.27 -76.28 -80.47 -77.49]; 
a_80 = [-75.78 -75.78 -79 -78.68 -77.68]; 
a_90 = [-80.35 -74.28 -77.2 -82.68 -78.5]; 
a_100 = [-76.79 -73.72 -74.44 -73.15 -76.98]; 
a_110 = [-78.69 -79.86 -78.3 -71.96 -74.97]; 
a_120 = [-74.35 -75.8 -80.4 -76.7 -79.05]; 
a_130 = [-75.18 -79.32 -73.26 -78.98 -76.23]; 
a_140 = [-73.77 -71.28 -71.11 -82.24 -75.88]; 
a_150 = [-69.8 -70.8 -70.47 -73.88 -76.64]; 
a_160 = [-69.02 -70.01 -67.86 -67.97 -70.94]; 
a_170 = [-68.16 -65.27 -65.54 -69.9 -68.8]; 
a_180 = [-59.96 -58.57 -63.92 -60 -90.07];  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
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for i=1:length(a30)  
   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a140)  
   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  



76 
 

 
 

   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end 
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias 
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
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mediaa90 = a90soma/5; 
a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
a_80_soma = sum(a_80_linear); 
mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5; 
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW 
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 
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mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180] 
%achando o  maior valor das médias em mW 
 for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end  
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi 
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

figure 
polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar') 
 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização horizontal 

  
clear all 
close all 
clc  
x = -180:10:180; %angulos(graus)  
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos  
y1 = [-50.42 -49.85 -51.15 -53.24 -53.94 -54.8 -56.38 -54.55 -56.62 -58.09 

-59.78 -59.67 -62.99 -59.81 -60.98 -59.23 -59.79 -62.66 -48.69 -48.89 -

47.98 -48.94 -48.41 -48.37 -48.06 -48.13 -50.77 -54.94 -56.74 -60.82 -61.43 

-61.77 -61.50 -64.21 -66.08 -61.14 -58.80] 
y2 = [-48.40 -49.92 -52.14 -52.10 -53.76 -54.05 -57.02 -56.91 -56.66 -59.02 

-60.74 -58.75 -60.83 -62.68 -62 -58.20 -60.33 -63.82 -48.45 -48.53 -47.69 -

49.12 -48.70 -49.20 -48.48 -48.47 -50.93 -54.24 -58.26 -59.61 -62.16 -60.73 

-61.96 -65.36 -68.13 -61.07 -58.40] 
y3 = [-48.91 -50.16 -50.54 -52.09 -53.52 -53.84 -55.61 -57.07 -55.49 -58.24 

-58.56 -58.75 -61.46 -63.30 -57.30 -58.82 -60.36 -64.42 -48.03 -47.84 -

48.32 -49.04 -49.28 -49.68 -48.79 -49.04 -51.17 -55.26 -59.46 -62.06 -60.76 

-62.11 -62.42 -64.32 -68.36 -61.06 -59.02] 
y4 = [-49.15 -50.02 -50.9 -51 -52.64 -54.14 -56.84 -56.51 -55.57 -58.78 -

57.50 -59.26 -62.23 -63.7 -57.12 -64.17 -60.72 -64.69 -47.65 -48.14 -48.62 

-48.68 -49.05 -48.86 -49.17 -48.88 -51.71 -55.91 -59.06 -61.88 -62.16 -

61.70 -61.99 -64.01 -66.14 -62.70 -59.52] 
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y5 = [-49.12 -51.95 -52.37 -52.47 -55.03 -53.8 -55.62 -57.66 -54.92 -55.43 

-58.23 -59.85 -61.75 -60.64 -61.25 -64.02 -61.02 -63.64 -47.42 -48.32 -

48.51 -48.46 -48.43 -48.41 -48.79 -49.53 -51.11 -54.68 -59.31 -61.64 -61.20 

-61.54 -62.18 -66.54 -68.33 -61.91 -58.82] 
%linearizando os valores de dBm para mW 

  
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end  
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas  
figure 
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plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo  
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-48.69 -48.45 -48.03 -47.65 -47.42]; 
a10 = [-48.89 -48.53 -47.84 -48.14 -48.32]; 
a20 = [-47.98 -47.69 -48.32 -48.62 -48.51]; 
a30 = [-48.94 -49.12 -49.04 -48.68 -48.46]; 
a40 = [-48.41 -48.70 -49.28 -49.05 -48.43]; 
a50 = [-48.37 -49.20 -49.68 -48.86 -48.41]; 
a60 = [-48.06 -48.48 -48.79 -49.17 -48.79]; 
a70 = [-48.13 -48.47 -49.04 -48.88 -49.53]; 
a80 = [-50.77 -50.93 -51.17 -51.71 -51.11]; 
a90 = [-54.94 -54.24 -55.26 -55.91 -54.68]; 
a100 = [-56.74 -58.26 -59.46 -59.06 -59.31]; 
a110 = [-60.82 -59.61 -62.06 -61.88 -61.64]; 
a120 = [-61.43 -62.16 -60.76 -62.16 -61.20]; 
a130 = [-61.77 -60.73 -62.11 -61.70 -61.54]; 
a140 = [-61.50 -61.96 -62.42 -61.99 -62.18]; 
a150 = [-64.21 -65.36 -64.32 -64.01 -66.54]; 
a160 = [-66.08 -68.13 -68.36 -66.14 -68.33]; 
a170 = [-61.14 -61.07 -61.06 -62.70 -61.91]; 
a180 = [-58.80 -58.40 -59.02 -59.52 -58.82]; 
a_10 = [-62.66 -63.82 -64.42 -64.69 -63.64]; %sao os valores negativos  
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a_20 = [-59.79 -60.33 -60.36 -60.72 -61.02]; 
a_30 = [-59.23 -58.20 -58.82 -64.14 -64.02]; 
a_40 = [-60.98 -62 -57.30 -57.12 -61.25]; 
a_50 = [-59.81 -62.68 -63.30 -63.70 -60.64]; 
a_60 = [-62.99 -60.83 -61.46 -62.23 -61.75]; 
a_70 = [-59.67 -58.75 -58.75 -59.26 -59.85]; 
a_80 = [-59.78 -60.74 -58.56 -57.50 -58.23]; 
a_90 = [-58.09 -59.02 -58.24 -58.78 -55.43]; 
a_100 = [-56.62 -56.66 -55.49 -55.57 -54.92]; 
a_110 = [-54.55 -56.91 -57.07 -56.51 -57.66]; 
a_120 = [-56.38 -57.02 -55.61 -56.84 -55.62]; 
a_130 = [-54.80 -54.05 -53.84 -54.14 -53.80]; 
a_140 = [-53.97 -53.76 -53.52 -52.64 -55.03]; 
a_150 = [-53.24 -52.10 -52.09 -51 -52.47]; 
a_160 = [-51.15 -52.14 -50.54 -50.90 -52.37]; 
a_170 = [-49.85 -49.92 -50.16 -50.02 -51.95]; 
a_180 = [-50.42 -48.40 -48.91 -49.15 -49.12];  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a30)  
   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a140)  
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   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  
   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
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end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end  
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias  
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
mediaa90 = a90soma/5; 
a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
a_80_soma = sum(a_80_linear); 
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mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5;  
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW  
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 

mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180]  
%achando o  maior valor das médias em mW  
for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end 
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi 
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

figure 
polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar')  
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ANEXO C – Código para as medidas da antena 

fabricada em 2,4 GHz 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização vertical  
clear all 
close all 
clc  
x = -180:10:180; %angulos(graus)  
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos  
y1 = [-60.24 -60.67 -61.92 -62.98 -62.75 -64.07 -64.78 -65.15 -65.10 -66.59 

-67.41 -68.29 -67.91 -67.55 -69.16 -70.51 -71.16 -70.83 -60.33 -60.22 -60.9 

-61.52 -62.72 -63.75 -64.95 -67.93 -68.4 -70.08 -69.96 -72.57 -72.24 -72.94 

-72.52 -72.10 -71.03 -70.74 -70.78]   
y2 = [-60.02 -60.45 -60.54 -62.12 -62.10 -65.09 -64.22 -64.84 -66.20 -66.52 

-67.42 -67.3 -68.28 -67.74 -68.67 -69.48 -70 -70.45 -59.31 -61 -60 -60.10 -

62.49 -65.2 -64.84 -66.67 -67.43 -70.75 -71.12 -71.73 -71.77 -72.82 -72.15 

-70.94 -70.10 -70.14 -71.20] 
y3 = [-60.07 -60.9 -61.91 -62.30 -61.18 -62.35 -64.08 -64.25 -68.28 -66.95 

-66.75 -67.26 -68.86 -68.04 -69.26 -69.96 -72.18 -71.65 -60.28 -59.7 -60.61 

-61.10 -62.72 -63.6 -65.45 -66.64 -67.21 -68.4 -70.59 -71.1 -71.48 -71.34 -

70.94 -71.02 -71.67 -71.37 -71.76] 
y4 = [-60.02 -61.96 -61 -61.5 -61.82 -63.22 -63.82 -64.3 -65.49 -66.52 -

66.44 -67.1 -68.36 -69.1 -69.1 -69.78 -69.97 -70.82 -59.46 -59.94 -60.32 -

61.65 -62.84 -62.68 -64.04 -65.62 -66.89 -68.79 -71.18 -71.49 -71.77 -71.89 

-70.1 -71.11 -73.3 -70.31 -71.11] 
y5 = [-59.63 -61.96 -61 -61.5 -61.82 -63.22 -63.82 -64.3 -65.49 -66.52 -

66.44 -67.1 -68.36 -69.1 -69.1 -69.78 -69.97 -70.82 -59.8 -59.71 -60.62 -

61.59 -62.4 -63.3 -64.91 -66.02 -67.15 -69.31 -69.79 -71.35 -72.08 -72.34 -

71.85 -70.11 -71.95 -70.38 -71.95]  
%linearizando os valores de dBm para mW  
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end  
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
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for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas  
figure 
plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
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plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo  
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-60.33 -59.31 -60.28 -59.46 -59.8]; 
a10 = [-60.22 -61 -59.7 -59.94 -59.71]; 
a20 = [-60.9 -60 -60.61 -60.32 -60.62]; 
a30 = [-61.52 -60.10 -61.1 -61.65 -61.59]; 
a40 = [-62.72 -62.49 -62.72 -62.84 -62.4]; 
a50 = [-63.75 -65.2 -63.6 -62.68 -63.3]; 
a60 = [-64.95 -64.84 -65.45 -64.04 -64.91]; 
a70 = [-67.93 -66.67 -66.64 -65.62 -66.02]; 
a80 = [-68.4 -67.43 -67.21 -66.89 -67.15]; 
a90 = [-70.08 -70.75 -68.4 -68.79 -69.31]; 
a100 = [-69.96 -71.12 -70.59 -71.18 -69.79]; 
a110 = [-72.57 -71.73 -71.1 -71.49 -71.35]; 
a120 = [-72.24 -71.77 -71.48 -71.77 -72.08]; 
a130 = [-72.94 -72.82 -71.34 -71.89 -72.34]; 
a140 = [-72.52 -72.15 -70.94 -70.10 -71.85]; 
a150 = [-72.1 -70.94 -71.02 -71.11 -70.11]; 
a160 = [-71.03 -70.1 -71.67 -73.3 -71.95]; 
a170 = [-70.74 -70.14 -71.37 -70.31 -70.38]; 
a180 = [-70.78 -71.2 -71.76 -71.11 -71.95]; 
a_10 = [-70.83 -70.45 -71.65 -71.83 -70.82]; %sao os valores negativos  
a_20 = [-71.16 -70 -72.18 -71.72 -69.97]; 
a_30 = [-70.51 -69.48 -69.96 -70.77 -69.78]; 
a_40 = [-69.16 -68.67 -69.26 -69.37 -69.10]; 
a_50 = [-67.55 -67.74 -68.04 -69.82 -69.10]; 
a_60 = [-67.91 -68.28 -68.86 -68 -68.36]; 
a_70 = [-68.29 -67.3 -67.26 -67.24 -67.10]; 
a_80 = [-67.41 -67.42 -66.75 -66.53 -66.44]; 
a_90 = [-66.59 -66.52 -66.95 -67.92 -66.52]; 
a_100 = [-65.10 -66.20 -68.28 -66.05 -65.49]; 
a_110 = [-65.15 -64.84 -64.25 -65.05 -64.30]; 
a_120 = [-64.78 -64.22 -64.08 -64.96 -63.82]; 
a_130 = [-64.07 -65.09 -62.35 -63.33 -63.22]; 
a_140 = [-62.75 -62.10 -61.18 -61.76 -61.82]; 
a_150 = [-62.98 -62.12 -62.3 -62.07 -61.5]; 
a_160 = [-61.92 -60.54 -61.91 -61.78 -61]; 
a_170 = [-60.67 -60.45 -60.9 -60.88 -61.96]; 
a_180 = [-60.24 -60.02-60.07 -60.02 -59.63]; 

  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
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for i=1:length(a30)  
   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a140)  
   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  
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   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end  
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias  
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
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mediaa90 = a90soma/5; 
a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
a_80_soma = sum(a_80_linear); 
mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5;  
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW  
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 



91 
 

 
 

mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180]  
%achando o  maior valor das médias em mW  
for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end  
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi 
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

figure 
polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar') 
 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização horizontal 

  
clear all 
close all 
clc  
x = -180:10:180; %angulos(graus)  
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos  
y1 = [-49.65 -53.68 -54.45 -56.54 -56.74 -56.46 -56.34 -54.22 -53.41 -51.99 

-54.78 -56.07 -58.46 -57.80 -58.98 -58.40 -63.61 -64.80 -54.63 -52.76 -

51.57 -51.30 -52.24 -54.08 -54.61 -54.04 -56.64 -60.04 -65.30 -60.76 -64.90 

-65.95 -64.95 -60.29 -61.5 -61.78 -65.38] 
y2 = [-50.09 -52.33 -54.97 -56.48 -55.66 -55.77 -53.81 -53.70 -52.29 -53.94 

-53.27 -55.98 -57.95 -58.82 -58.71 -57.17 -60.78 -65.50 -53.43 -52.70 -

53.95 -51.65 -52.80 -54.83 -54.48 -55.74 -56.44 -59.31 -63.96 -60.62 -64.47 

-66.79 -64.99 -62.14 -61.11 -61.13 -65.86] 
y3 = [-51.31 -53.38 -55.04 -56.87 -55.85 -54.60 -55.36 -54.31 -53.63 -53.74 

-52.94 -56.64 -58.10 -58.42 -57.46 -58.11 -61.47 -65.93 -52.68 -52.23 -

54.12 -51.68 -53.96 -54.81 -54.54 -54.95 -55.88 -60.02 -64.17 -60.80 -65.33 

-67.14 -65.36 -60.46 -59.46 -60.89 -66.50] 
y4 = [-50.20 -52.35 -54.51 -55.94 -55.58 -55.43 -55.24 -54.07 -53.36 -53.34 

-52.67 -56.72 -58.21 -59.29 -58.08 -58 -61.06 -65.71 -52.18 -51.71 -53.97 -

52.24 -53.26 -54.67 -54.07 -55.29 -56.06 -58.40 -64.33 -60.06 -64.75 -67.07 

-65.57 -62.47 -59.95 -60.42 -66.71] 
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y5 = [-50.78 -53.40 -54.88 -56.48 -56.17 -55.73 -53.88 -54.35 -54.03 -53.62 

-52.36 -55.93 -57.62 -58.53 -58.06 -58.37 -62.10 -65.95 -52.50 -51.57 -

54.18 -52.77 -52.97 -54.73 -53.75 -54.96 -56.28 -60.03 -65.28 -64.29 -64.85 

-65.99 -65.47 -60.96 -61.80 -62.84 -67.14] 
%linearizando os valores de dBm para mW  
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end 
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas  
figure 
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plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo 
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-54.63 -53.43 -52.68 -52.18 -52.50]; 
a10 = [-52.76 -52.70 -50.23 -51.71 -51.57]; 
a20 = [-51.57 -53.95 -54.12 -53.97 -54.18]; 
a30 = [-51.30 -51.65 -51.68 -52.24 -52.77]; 
a40 = [-52.24 -52.80 -53.69 -53.26 -52.97]; 
a50 = [-54.08 -54.83 -54.81 -54.67 -54.73]; 
a60 = [-54.61 -54.48 -54.58 -54.07 -53.75]; 
a70 = [-54.04 -55.74 -54.95 -55.29 -54.96]; 
a80 = [-56.64 -56.44 -55.88 -56.06 -56.28]; 
a90 = [-60.04 -59.31 -60.02 -59.40 -60.03]; 
a100 = [-65.30 -63.96 -64.17 -64.33 -65.28]; 
a110 = [-60.76 -60.62 -60.80 -60.06 -64.29]; 
a120 = [-64.9 -64.47 -65.33 -64.75 -64.85]; 
a130 = [-65.95 -66.79 -67.14 -67.07 -65.99]; 
a140 = [-64.95 -64.99 -65.36 -65.57 -65.47]; 
a150 = [-60.29 -62.14 -60.46 -62.47 -60.98]; 
a160 = [-61.50 -61.11 -59.46 -59.95 -61.80]; 
a170 = [-61.78 -61.13 -60.89 -60.42 -62.84]; 
a180 = [-65.38 -65.86 -66.50 -66.71 -67.14]; 
a_10 = [-64.8 -65.5 -65.93 -65.71 -65.95]; %sao os valores negativos  
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a_20 = [-63.61 -60.78 -61.41 -61.06 -62.10]; 
a_30 = [-58.40 -57.17 -58.11 -58 -58.37]; 
a_40 = [-58.98 -58.71 -57.46 -58.08 -58.06]; 
a_50 = [-57.70 -58.82 -58.42 -59.29 -58.53]; 
a_60 = [-58.46 -57.95 -58.10 -58.21 -57.62]; 
a_70 = [-56.07 -55.98 -56.64 -56.72 -55.93]; 
a_80 = [-54.78 -53.27 -52.94 -52.67 -52.36]; 
a_90 = [-51.99 -53.94 -53.74 -53.34 -53.62]; 
a_100 = [-53.41 -52.29 -53.63 -53.36 -54.03]; 
a_110 = [-54.22 -53.70 -54.31 -54.07 -54.35]; 
a_120 = [-56.34 -53.81 -55.36 -55.24 -53.88]; 
a_130 = [-56.46 -55.77 -54.6 -55.43 -55.73]; 
a_140 = [-56.74 -55.66 -55.85 -55.58 -56.17]; 
a_150 = [-56.54 -56.48 -56.87 -55.94 -56.48]; 
a_160 = [-54.45 -54.97 -55.04 -54.51 -54.88]; 
a_170 = [-53.68 -52.33 -53.38 -52.35 -53.40]; 
a_180 = [-55.65 -54.09 -51.31 -50.20 -50.78];  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a30)  
   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a140)  
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   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  
   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
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end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end  
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias  
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
mediaa90 = a90soma/5; 
a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
a_80_soma = sum(a_80_linear); 
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mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5;  
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW  
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 

mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180]  
%achando o  maior valor das médias em mW  
for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end  
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end 

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi 
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

figure 
polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar')  
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ANEXO D – Código para as medidas da antena 

de referência em 1,8 GHz 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização vertical  
clear all 
close all 
clc  
x = -180:10:180; %angulos(graus)  
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos  
y1 = [-59 -58.10 -58.09 -59.84 -60.44 -57.29 -58.24 -60.92 -61.36 -61.01 -

62.17 -62.07 -65.01 -63.05 -63.14 -62.94 -61.54 -62.60 -63.36 -64.19 -63.92 

-62.16 -62.85 -61.28 -61.17 -58.83 -57.81 -57.96 -58.74 -58.08 -58.26 -

58.70 -60.28 -60.08 -59.80 -61.22 -61.06] 
y2 = [-58.30 -59.10 -59.21 -59.67 -59.41 -58.37 -57.92 -58.33 -60.74 -61.28 

-62.09 -62.42 -62.38 -63.59 -63.52 -61.32 -61.20 -61.96 -64.56 -63.98 -

64.18 -62.68 -62.46 -61.61 -61.25 -58.76 -58.30 -57.58 -57.57 -57.36 -57.39 

-59.04 -59.70 -61 -60.02 -61.14 -61.50] 
y3 = [-58.87 -58.97 -59.30 -60.38 -59.50 -59.37 -58.36 -58.62 -60.79 -62.34 

-62.12 -62 -64.94 -63.54 -62.58 -60.52 -60.37 -62.26 -63.34 -63.67 -64.11 -

63.31 -62.11 -61.32 -61.24 -58.55 -57.71 -58.03 -57.98 -58.84 -58.68 -58.79 

-60.13 -60.36 -59.41 -61.03 -61.61] 
y4 = [-59.17 -59.02 -58.09 -59.30 -59.70 -58.93 -58.24 -58.03 -60.90 -61.13 

-61.48 -61.99 -63.92 -62.86 -63.20 -61.26 -61.64 -61.34 -64.57 -64.23 -

63.29 -63.16 -62.60 -61.17 -61.96 -58.34 -57.80 -58.55 -58.36 -57.14 -57.90 

-58.68 -59.75 -60.94 -60.12 -62.01 -60.08] 
y5 = [-59.36 -59.73 -58.82 -58.97 -59.58 -58.87 -58.86 -58.13 -61.10 -60.51 

-60.91 -60.89 -63.97 -64.64 -62.64 -60.87 -60.94 -61.92 -63.76 -64.12 -

63.05 -63.75 -63.28 -61.14 -61.66 -58.42 -58.18 -58.39 -59.21 -58.20 -58.13 

-59.01 -59.28 -60.25 -60.97 -61.94 -60.20] 
%linearizando os valores de dBm para mW  
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end  
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
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for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas  
figure 
plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
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plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo  
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-63.36 -64.56 -63.34 -64.57 -63.76]; 
a10 = [-64.19 -63.98 -63.67 -64.23 -64.12]; 
a20 = [-63.92 -64.18 -64.11 -63.29 -63.05]; 
a30 = [-62.16 -62.68 -63.31 -63.16 -63.75]; 
a40 = [-62.85 -62.46 -62.11 -62.60 -63.28]; 
a50 = [-61.28 -61.61 -61.32 -61.17 -61.14]; 
a60 = [-61.17 -61.25 -61.24 -61.96 -61.66]; 
a70 = [-58.83 -58.76 -58.55 -58.34 -58.42]; 
a80 = [-57.81 -58.30 -57.71 -57.80 -58.18]; 
a90 = [-57.96 -57.58 -58.03 -58.55 -58.39]; 
a100 = [-58.74 -57.57 -57.98 -58.36 -59.21]; 
a110 = [-58.08 -57.36 -58.84 -57.14 -58.20]; 
a120 = [-58.26 -57.39 -58.68 -57.90 -58.13]; 
a130 = [-58.70 -59.04 -58.79 -58.68 -59.01]; 
a140 = [-60.28 -59.70 -60.13 -59.75 -59.28]; 
a150 = [-60.08 -61 -60.36 -60.94 -60.25]; 
a160 = [-59.80 -60.02 -59.41 -60.12 -60.97]; 
a170 = [-61.22 -61.14 -61.03 -62.01 -61.94]; 
a180 = [-61.06 -61.50 -61.61 -60.08 -60.20]; 
a_10 = [-62.60 -61.96 -62.26 -61.34 -61.92]; %sao os valores negativos  
a_20 = [-61.54 -61.20 -60.37 -61.64 -60.94]; 
a_30 = [-62.94 -61.32 -60.52-61.26 -60.87]; 
a_40 = [-63.14 -63.52 -62.58 -63.20 -62.64]; 
a_50 = [-63.05 -63.29 -63.54 -62.86 -64.64]; 
a_60 = [-65.01 -62.38 -64.94 -63.92 -63.97]; 
a_70 = [-62.07 -62.42 -62 -61.99 -60.89]; 
a_80 = [-62.17 -62.09 -62.12 -61.48 -60.91]; 
a_90 = [-61.01 -61.28 -62.34 -61.13 -60.51]; 
a_100 = [-61.36 -60.74 -60.79 -60.90 -61.10]; 
a_110 = [-60.92 -58.33 -58.62 -58.03 -58.13]; 
a_120 = [-58.24 -57.92 -58.36 -58.24 -58.86]; 
a_130 = [-57.29 -58.37 -59.37 -58.93 -58.87]; 
a_140 = [-60.44 -59.41 -59.50 -59.70 -59.58]; 
a_150 = [-59.84 -59.67 -60.38 -59.30 -58.97]; 
a_160 = [-58.09 -59.21 -59.30 -58.09 -58.82]; 
a_170 = [-58.10 -59.10 -58.97 -59.02 -59.73]; 
a_180 = [-59 -58.30 -58.87 -59.17 -59.36];  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a30)  
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   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a140)  
   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  
   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
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end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end  
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias  
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
mediaa90 = a90soma/5; 
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a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
a_80_soma = sum(a_80_linear); 
mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5;  
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW  
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 

mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180]  
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%achando o  maior valor das médias em mW  
for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end  
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end 

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi  
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

figure 
polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar') 

 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização horizontal 

  
clear all 
close all 
clc  
x = -180:10:180; %angulos(graus)  
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos  
y1 = [-72.28 -75.40 -79.82 -75.14 -70.75 -68.04 -66.03 -66.20 -66.94 -68.17 

-71.88 -76.53 -76.65 -72.31 -67.96 -67.87 -71.54 -71.57 -71.88 -74.18 -

71.94 -69.71 -69.15 -67.04 -64.82 -68.37 -70.87 -75.52 -70 -68.02 -67.78 -

68.31 -67.64 -70.84 -71.95 -74.04 -76.45] 
y2 = [-72.59 -76.23 -79.9 -74.58 -72.35 -68.12 -64.93 -66.35 -66.71 -68.60 

-70.25 -77.25 -77.18 -71.86 -67.41 -67.89 -72.22 -72.09 -73.07 -74.7 -70.73 

-68.42 -69.40 -68.04 -63.3 -65.15 -70.38 -77.18 -7018 -68.12 -67.90 -67.40 

-69.57 -71.52 -72.74 -74.74 -75.95] 
y3 = [-72.71 -76.62 -79.40 -73.92 -71.18 -67.95 -65.17 -65.96 -66.10 -68.18 

-69.9 -77.83 -75.44 -71.93 -67.96 -68.90 -70.46 -74.39 -70.87 -74.62 -72.06 

-71.64 -68.34 -67.96 -65.22 -65.62 -69.44 -75.28 -69.82 -65.55 -67.40 -

68.04 -67.54 -71.38 -74.02 -76.42 -75.26] 
y4 = [-73.30 -76.04 -80.6 -73.75 -72.31 -67.29 -64.75 -66.76 -67.14 -68.36 

-69.83 -74.88 -77.45 -72.77 -67.70 -67.59 -71.15 -74.21 -74.82 -74.88 -

72.57 -70.10 -67.64 -67.09 -64.82 -66.05 -70.24 -76.65 -69.45 -67.41 -68.52 

-68.09 -68 -71.47 -74.25 -77.28 -72.32] 
y5 = [-72.27 -76.33 -79.78 -74.14 -71.80 -67.49 -65.90 -65.48 -65.87 -67.88 

-69.86 -76.7 -77.25 -74.24 -67.11 -70.81 -70.29 -73.49 -74.38 -74.10 -72.33 
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-70.73 -70.97 -67.48 -64.22 -64.82 -70.74 -75.93 -70.10 -68.63 -68.40 -

68.26 -66.6 -72.36 -73.01 -76.04 -76.04] 
%linearizando os valores de dBm para mW 

  
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end  
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas  
figure 
plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
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figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo  
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-71.88 -73.07 -70.87 -74.82 -74.38]; 
a10 = [-74.18 -74.7 -74.62 -74.88 -74.10]; 
a20 = [-71.94 -70.73 -72.06 -72.57 -72.33]; 
a30 = [-69.71 -68.42 -71.64 -70.10 -70.73]; 
a40 = [-69.15 -69.40 -68.34 -67.64 -70.97]; 
a50 = [-67.04 -68.04 -67.96 -67.09 -67.48]; 
a60 = [-64.82 -63.3 -65.22 -64.82 -64.22]; 
a70 = [-68.34 -65.15 -65.62 -66.05 -64.82]; 
a80 = [-70.87 -70.38 -69.44 -70.24 -70.74]; 
a90 = [-75.52 -77.18 -75.28 -76.65 -75.93]; 
a100 = [-70 -70.18 -69.82 -69.45 -70.10]; 
a110 = [-68.02 -68.12 -67.55 -67.41 -68.63]; 
a120 = [-67.78 -67.90 -67.40 -68.52 -68.40]; 
a130 = [-68.31 -67.40 -68.04 -68.09 -68.26]; 
a140 = [-67.64 -69.57 -67.54 -68 -66.60]; 
a150 = [-70.84 -71.52 -71.38 -71.47 -72.36]; 
a160 = [-71.95 -72.74 -74.02 -74.25 -73.01]; 
a170 = [-74.04 -74.74 -76.42 -77.28 -76.04]; 
a180 = [-76.45 -75.95 -75.26 -72.32 -76.04]; 
a_10 = [-71.57 -72.09 -74.39 -74.21 -73.49]; %sao os valores negativos  
a_20 = [-71.54 -72.22 -70.46 -71.15 -70.29]; 
a_30 = [-67.87 -67.89 -68.90 -67.59 -70.81]; 
a_40 = [-67.96 -67.41 -67.96 -67.70 -67.11]; 



107 
 

 
 

a_50 = [-72.31 -71.86 -71.93 -72.77 -74.24]; 
a_60 = [-76.65 -77.18 -75.44 -77.45 -77.25]; 
a_70 = [-76.53 -77.25 -77.83 -74.88 -76.70]; 
a_80 = [-71.88 -70.25 -69.90 -69.83 -69.86]; 
a_90 = [-68.17 -68.60 -68.18 -68.36 -67.88]; 
a_100 = [-66.94 -66.71 -66.10 -67.14 -65.87]; 
a_110 = [-66.20 -66.35 -65.96 -66.76 -65.48]; 
a_120 = [-66.03 -64.93 -65.17 -64.75 -65.90]; 
a_130 = [-68.04 -68.12 -67.95 -67.29 -67.49]; 
a_140 = [-70.75 -72.35 -71.18 -72.31 -71.80]; 
a_150 = [-75.14 -74.58 -73.92 -73.75 -74.14]; 
a_160 = [-79.82 -79.90 -79.40 -80.6 -79.78]; 
a_170 = [-75.40 -76.23 -76.62 -76.04 -76.33]; 
a_180 = [-72.28 -72.59 -72.74 -73.30 -72.27];  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a30)  
   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a140)  
   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
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   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  
   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
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end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end   
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias  
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
mediaa90 = a90soma/5; 
a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
a_80_soma = sum(a_80_linear); 
mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
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a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5;  
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW  
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 

mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180]  
%achando o  maior valor das médias em mW  
for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end 
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end  

  
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi 
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

figure 
polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar') 
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ANEXO E – Código para as medidas da antena 

de referência em 2,4 GHz 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização vertical  
clear all 
close all 
clc  
x = -180:10:180; %angulos(graus)  
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos  
y1 = [-58.16 -57.13 -57.01 -57.18 -58.46 -59 -61.13 -63.28 -66.68 -59.77 -

60.50 -60.37 -60.23 -60.02 -62.11 -60.52 -62.06 -61.83 -62.16 -63.72 -62.35 

-62.42 -59.40 -59.58 -57.12 -56.39 -57.60 -60.31 -59.90 -56.70 -57 -55.85 -

57.41 -58.46 -60.77 -60.96 -63.52] 
y2 = [-57.58 -57.48 -58.51 -58.38 -58.11 -59.79 -59.77 -63.89 -65.25 -59.22 

-59.61 -59.60 -60.37 -60.93 -62.59 -63.62 -62.33 -61.09 -61.96 -62.18 -

60.90 -62.97 -57.75 -60.03 -58.92 -58.38 -58.94 -60.68 -57.95 -56.91 -56.57 

-56.30 -57.79 -58.36 -59.80 -61.11 -61.82] 
y3 = [-58.07 -57.90 -57.54 -58 -57.60 -60.73 -59.77 -62.37 -65.36 -59.76 -

60.14 -59.65 -60.22 -60.91 -60.71 -62.74 -62.37 -62.20 -61.90 -62.73 -60.70 

-62.15 -58.22 -60.82 -58.07 -57.14 -56.79 -60.75 -58.51 -55.70 -57.40 -

57.22 -60.68 -57.95 -60.47 -61.51 -62.12] 
y4 = [-57.54 -57.33 -57.50 -57.54 -58.55 -59.76 -59.44 -63.38 -65.88 -58.89 

-59.99 -59.61 -60.64 -60.18 -61.11 -64.01 -61.87 -60.64 -61.92 -62.06 -

62.76 -61 -59.40 -60.88 -57.85 -56.36 -58.85 -61.12 -57.77 -56.06 -55.77 -

57.16 -58.02 -58.09 -60.99 -60.52 -62.59] 
y5 = [-57.04 -57.53 -57.10 -57.27 -58.12 -58.81 -59.72 -62.66 -65.12 -59.53 

-59.83 -60.77 -61.26 -59.57 -60.96 -64.20 -62.93 -61.24 -62.12 -62.80 -

62.90 -62.38 -59.58 -59.71 -58.81 -55.39 -57.13 -59.96 -57.69 -56.07 -55.92 

-56.40 -58.45 -58.67 -60.12 -61.68 -62.67] 
%linearizando os valores de dBm para mW  
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end  
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
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for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas  
figure 
plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
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plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo  
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-62.16 -61.96 -61.90 -61.92 -62.12]; 
a10 = [-63.72 -62.18 -62.73 -62.06 -62.80]; 
a20 = [-62.35 -60.90 -60.70 -62.06 -62.80]; 
a30 = [-62.42 -62.97 -62.15 -61 -62.38]; 
a40 = [-59.40 -57.75 -58.22 -59.40 -59.58]; 
a50 = [-59.58 -60.03 -60.82 -60.88 -59.71]; 
a60 = [-57.12 -58.92 -58.07 -57.85 -58.81]; 
a70 = [-56.39 -58.38 -57.14 -56.36 -55.39]; 
a80 = [-57.60 -58.94 -56.79 -58.85 -57.13]; 
a90 = [-60.31 -60.68 -60.75 -61.12 -59.96]; 
a100 = [-59.90 -57.95 -58.51 -57.77 -57.69]; 
a110 = [-56.70 -56.91 -55.70 -56.06 -56.07]; 
a120 = [-57 -56.57 -57.40 -55.77 -55.92]; 
a130 = [-55.85 -56.30 -57.22 -57.16 -56.40]; 
a140 = [-57.41 -57.79 -60.68 -58.02 -58.45]; 
a150 = [-58.46 -58.36 -57.95 -58.09 -58.67]; 
a160 = [-60.77 -59.80 -60.47 -60.99 -60.12]; 
a170 = [-60.96 -61.11 -61.51 -60.52 -61.68]; 
a180 = [-63.52 -61.82 -62.12 -62.59 -62.67]; 
a_10 = [-61.83 -61.09 -62.20 -60.64 -61.24]; %sao os valores negativos  
a_20 = [-62.06 -62.33 -62.37 -61.87 -62.93]; 
a_30 = [-60.52 -63.62 -62.74 -64.01 -64.20]; 
a_40 = [-62.11 -62.59 -60.71 -61.11 -60.96]; 
a_50 = [-60.02 -60.93 -60.91 -60.18 -59.57]; 
a_60 = [-60.23 -60.37 -60.22 -60.64 -61.26]; 
a_70 = [-6037 -59.60 -59.65 -59.61 -60.77]; 
a_80 = [-60.50 -59.61 -60.14 -59.99 -59.83]; 
a_90 = [-59.77 -59.22 -59.76 -58.89 -59.53]; 
a_100 = [-66.68 -65.25 -65.36 -65.88 -65.12]; 
a_110 = [-63.28 -63.89 -62.37 -63.38 -62.66]; 
a_120 = [-61.13 -59.77 -59.77 -59.44 -59.72]; 
a_130 = [-59 -59.79 -60.73 -59.76 -58.81]; 
a_140 = [-58.48 -58.11 -57.60 -58.55 -58.12]; 
a_150 = [-57.18 -58.38 -58 -57.54 -57.27]; 
a_160 = [-57.01 -58.51 -57.54 -57.50 -57.10]; 
a_170 = [-57.13 -57.48 -57.90 -57.33 -57.53]; 
a_180 = [-58.16 -57.58 -58.07 -57.54 -57.04];  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a30)  
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   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a140)  
   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  
   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
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end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end  
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias  
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
mediaa90 = a90soma/5; 
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a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
a_80_soma = sum(a_80_linear); 
mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5;  
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW  
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 

mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180] 
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%achando o  maior valor das médias em mW  
for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end  
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi 
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar') 

 

%codigo usado para plotar o nivel de sinal recebido pela antena 
%utilizando o motor de passo na polarização horizontal 

  
clear all 
close all 
clc  
x = -180:10:180; %angulos(graus)  
%valores de potencia medidos em dBm nos cinco intervalos  
y1 = [-75.14 -75.58 -71.31 -69.25 -65.50 -61.86 -59.84 -59.87 -59.40 -60.49 

-65.21 -72.30 -68.92 -69.22 -71 -70.19 -72.34 -72.40 -69.32 -67.79 -73.71 -

73.73 -72.88 -69.22 -66.47 -64.40 -63.92 -64.98 -65.06 -67 -69.05 -70.76 -

69.02 -64.64 -64.74 -67.74 -68.51] 
y2 = [-73.41 -77.24 -72.51 -67.84 -66.07 -63.01 -60.97 -59.94 -59.34 -61.17 

-66.42 -73.67 -70.04 -68.08 -71.58 -71.35 -73.60 -73.97 -69.42 -69.39 -

72.37 -72.64 -72.79 -69.05 -65.71 -64.99 -63.75 -63.61 -65.30 -66.02 -68.36 

-70.40 -68.16 -64.62 -66.19 -66.54 -68.94] 
y3 = [-76.55 -77.83 -72.31 -68.30 -64.94 -62.84 -61.23 -59.37 -60 -61.14 -

65.46 -74.34 -70.20 -68.34 -70.87 -71.14 -74.06 -71.29 -68.76 -69.58 -71.08 

-72.56 -70.96 -68.38 -66.65 -65.50 -63.90 -63.84 -64.57 -67.70 -68.80 -

69.82 -68.09 -65.41 -65.58 -67.60 -69.50] 
y4 = [-75.98 -75.75 -72.82 -68.01 -66.18 -63.45 -60.66 -59.13 -60.02 -60.66 

-64.43 -75.30 -70.42 -67.90 -69.22 -70.36 -73.47 -72.70 -68.49 -67.75 -

70.20 -71.93 -71.19 -69.85 -65.13 -65.16 -64.41 -63.44 -65.27 -67.30 -70.14 

-67.39 -69.39 -66.20 -63.94 -66.40 -70.37] 
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y5 = [-77.31 -77.24 -74.74 -68.36 -66.97 -62.48 -61.36 -59.32 -59.84 -60.03 

-64.96 -73.20 -70.80 -67.75 -68.92 -71.02 -76.86 -72.87 -68.38 -71.01 -

70.45 -72.71 -72.10 -67.80 -65.57 -66.67 -64.64 -64.14 -64.98 -67.73 -69.93 

-69.07 -68.83 -64.44 -65.01 -67.05 -69.42] 
%linearizando os valores de dBm para mW 

  
for i=1:length(y1)  
   y1_linear(i)=(10^(y1(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y2)  
   y2_linear(i)=(10^(y2(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y3)  
   y3_linear(i)=(10^(y3(i)/10)); 
end  
for i=1:length(y4)  
   y4_linear(i)=(10^(y4(i)/10)); 
end 
for i=1:length(y5)  
   y5_linear(i)=(10^(y5(i)/10)); 
end  
%calculando os valores maximos dos vetores de medidas e normalizando  
for i = 1:length(y1_linear) 
    a1 = max(y1_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y1_linear) 
    y1_normal = (y1_linear./a1); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y2_linear) 
    a2 = max(y2_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y2_linear) 
    y2_normal = (y2_linear./a2); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y3_linear) 
    a3 = max(y3_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y3_linear) 
    y3_normal = (y3_linear./a3); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y4_linear) 
    a4 = max(y4_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y4_linear) 
    y4_normal = (y4_linear./a4); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end  
for i = 1:length(y5_linear) 
    a5 = max(y5_linear); %guardo o valor maximo do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(y5_linear) 
    y5_normal = (y5_linear./a5); %normalizando os valores --> divido tudo 

pelo valor maximo do vetor 
end 
b = 0.7; % é a reta que vai auxiliar a marcar os 3dB normalizado  
%plotando os graficos de potencia e diagrama para as cinco medidas 
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figure 
plot(x,y1),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na primeira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y1_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na primeira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y2),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na segunda 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y2_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na segunda medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figute 

plot(x,y3),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na terceira 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y3_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na terceira medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y4),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quarta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y4_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quarta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
figure 
plot(x,y5),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular na quinta 

medida na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,y5_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de sinal, normalizado, recebido 

na forma retangular na quinta medida na polarização 

vertical'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 
%Parte do codigo responsavel por fazer a media dos valores de cada angulo  
%declarando as potencias recebidas em cada angulo 
a0 = [-69.32 -69.42 -68.76 -68.49 -68.38]; 
a10 = [-67.79 -69.39 -69.58 -67.75 -71.01]; 
a20 = [-73.17 -72.37 -71.08 -70.20 -70.45]; 
a30 = [-73.73 -72.64 -72.56 -71.93 -72.71]; 
a40 = [-72.88 -72.79 -70.96 -71.19 -72.10]; 
a50 = [-69.22 -69.05 -68.38 -69.85 -67.80]; 
a60 = [-66.47 -65.71-66.65 -65.13 -65.57]; 
a70 = [-64.40 -64.99 -65.50 -65.16 -66.67]; 
a80 = [-63.92 -63.75 -63.90 -64.41 -64.64]; 
a90 = [-64.98 -63.61 -63.84 -63.44 -64.14]; 
a100 = [-65.06 -65.30 -64.57 -65.27 -64.98]; 
a110 = [-67 -66.02 -67.70 -67.30 -67.73]; 
a120 = [-69.05 -68.36 -68.80 -70.14 -69.93]; 
a130 = [-70.76 -70.40 -69.82-67.39 -69.07]; 
a140 = [-69.02 -68.16 -68.09 -69.39 -68.83]; 
a150 = [-64.64 -64.62 -65.41 -66.20 -64.44]; 
a160 = [-64.74 -66.19 -65.58 -63.94 -65.01]; 
a170 = [-67.74 -66.54 -67.60-66.40 -67.05]; 
a180 = [-68.51 -68.94 -69.50 -7037 -69.42]; 
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a_10 = [-72.40 -73.97 -71.29 -72.70 -72.87]; %sao os valores negativos  
a_20 = [-72.34 -73.60 -74.06 -73.47 -76.86]; 
a_30 = [-70.19 -71.35 -71.14 -70.36 -71.02]; 
a_40 = [-71 -71.58 -70.87 -69.22 -68.92]; 
a_50 = [-69.22 -68.08 -68.34 -67.90 -67.75]; 
a_60 = [-68.92 -70.04 -70.20 -70.42 -70.80]; 
a_70 = [-72.30 -73.67 -74.32 -75.30 -73.26]; 
a_80 = [-65.21 -66.42 -65.46 -64.43 -64.96]; 
a_90 = [-60.49 -61.17 -61.14 -60.66 -60.03]; 
a_100 = [-59.40 -59.34 -60 -60.02 -59.84]; 
a_110 = [-59.87 -59.94 -59.37-59.13 -59.32]; 
a_120 = [-59.94 -60.97 -61.23 -60.66 -61.36]; 
a_130 = [-61.86 -63.01-62.84 -63.45 -62.48]; 
a_140 = [-65.50 -66.07 -64.94 -66.18-66.97]; 
a_150 = [-69.25 -67.84 -68.30-68.01 -68.36]; 
a_160 = [-71.1 -72.51 -72.31 -72.82 -74.74]; 
a_170 = [-75.58-77.24 -77.83 -75.75 -77.24]; 
a_180 = [-75.14 -73.41 -76.55 -75.98 -77.31];  
%linearizando os valores de potencia medidos 
for i=1:length(a0)  
   a0_linear(i)=(10^(a0(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a10)  
   a10_linear(i)=(10^(a10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a20)  
   a20_linear(i)=(10^(a20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a30)  
   a30_linear(i)=(10^(a30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a40)  
   a40_linear(i)=(10^(a40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a50)  
   a50_linear(i)=(10^(a50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a60)  
   a60_linear(i)=(10^(a60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a70)  
   a70_linear(i)=(10^(a70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a80)  
   a80_linear(i)=(10^(a80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a90)  
   a90_linear(i)=(10^(a90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a100)  
   a100_linear(i)=(10^(a100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a110)  
   a110_linear(i)=(10^(a110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a120)  
   a120_linear(i)=(10^(a120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a130)  
   a130_linear(i)=(10^(a130(i)/10)); 
end 
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for i=1:length(a140)  
   a140_linear(i)=(10^(a140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a150)  
   a150_linear(i)=(10^(a150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a160)  
   a160_linear(i)=(10^(a160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a170)  
   a170_linear(i)=(10^(a170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a180)  
   a180_linear(i)=(10^(a180(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_10)  
   a_10_linear(i)=(10^(a_10(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_20)  
   a_20_linear(i)=(10^(a_20(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_30)  
   a_30_linear(i)=(10^(a_30(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_40)  
   a_40_linear(i)=(10^(a_40(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_50)  
   a_50_linear(i)=(10^(a_50(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_60)  
   a_60_linear(i)=(10^(a_60(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_70)  
   a_70_linear(i)=(10^(a_70(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_80)  
   a_80_linear(i)=(10^(a_80(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_90)  
   a_90_linear(i)=(10^(a_90(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_100)  
   a_100_linear(i)=(10^(a_100(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_110)  
   a_110_linear(i)=(10^(a_110(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_120)  
   a_120_linear(i)=(10^(a_120(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_130)  
   a_130_linear(i)=(10^(a_130(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_140)  
   a_140_linear(i)=(10^(a_140(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_150)  
   a_150_linear(i)=(10^(a_150(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_160)  
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  a_160_linear(i)=(10^(a_160(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_170)  
   a_170_linear(i)=(10^(a_170(i)/10)); 
end 
for i=1:length(a_180)  
   a_180_linear(i)=(10^(a_180(i)/10)); 
end  
%somando as medidas, em linear, e fazendo as médias  
a0soma = sum(a0_linear); 
mediaa0 = a0soma/5; 
a10soma = sum(a10_linear); 
mediaa10 = a10soma/5; 
a20soma = sum(a20_linear); 
mediaa20 = a20soma/5; 
a30soma = sum(a30_linear); 
mediaa30 = a30soma/5; 
a40soma = sum(a40_linear); 
mediaa40 = a40soma/5; 
a50soma = sum(a50_linear); 
mediaa50 = a50soma/5; 
a60soma = sum(a60_linear); 
mediaa60 = a60soma/5; 
a70soma = sum(a70_linear); 
mediaa70 = a70soma/5; 
a80soma = sum(a80_linear); 
mediaa80 = a80soma/5; 
a90soma = sum(a90_linear); 
mediaa90 = a90soma/5; 
a100soma = sum(a100_linear); 
mediaa100 = a100soma/5; 
a110soma = sum(a110_linear); 
mediaa110 = a110soma/5; 
a120soma = sum(a120_linear); 
mediaa120 = a120soma/5; 
a130soma = sum(a130_linear); 
mediaa130 = a130soma/5; 
a140soma = sum(a140_linear); 
mediaa140 = a140soma/5; 
a150soma = sum(a150_linear); 
mediaa150 = a150soma/5; 
a160soma = sum(a160_linear); 
mediaa160 = a160soma/5; 
a170soma = sum(a170_linear); 
mediaa170 = a170soma/5; 
a180soma = sum(a180_linear); 
mediaa180 = a180soma/5; 
a_10_soma = sum(a_10_linear); 
mediaa_10 = a_10_soma/5; 
a_20_soma = sum(a_20_linear); 
mediaa_20 = a_20_soma/5; 
a_30_soma = sum(a_30_linear); 
mediaa_30 = a_30_soma/5; 
a_40_soma = sum(a_40_linear); 
mediaa_40 = a_40_soma/5; 
a_50_soma = sum(a_50_linear); 
mediaa_50 = a_50_soma/5; 
a_60_soma = sum(a_60_linear); 
mediaa_60 = a_60_soma/5; 
a_70_soma = sum(a_70_linear); 
mediaa_70 = a_70_soma/5; 
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a_80_soma = sum(a_80_linear); 
mediaa_80 = a_80_soma/5; 
a_90_soma = sum(a_90_linear); 
mediaa_90 = a_90_soma/5; 
a_100_soma = sum(a_100_linear); 
mediaa_100 = a_100_soma/5; 
a_110_soma = sum(a_110_linear); 
mediaa_110 = a_110_soma/5; 
a_120_soma = sum(a_120_linear); 
mediaa_120 = a_120_soma/5; 
a_130_soma = sum(a_130_linear); 
mediaa_130 = a_130_soma/5; 
a_140_soma = sum(a_140_linear); 
mediaa_140 = a_140_soma/5; 
a_150_soma = sum(a_150_linear); 
mediaa_150 = a_150_soma/5; 
a_160_soma = sum(a_160_linear); 
mediaa_160 = a_160_soma/5; 
a_170_soma = sum(a_170_linear); 
mediaa_170 = a_170_soma/5; 
a_180_soma = sum(a_180_linear); 
mediaa_180 = a_180_soma/5;  
%Compondo o vetor das médias das medidas em  mW  
medida_media = [mediaa_180 mediaa_170 mediaa_160 mediaa_150 mediaa_140 

mediaa_130 mediaa_120 mediaa_110 mediaa_100 mediaa_90 mediaa_80 mediaa_70 

mediaa_60 mediaa_50 mediaa_40 mediaa_30 mediaa_20 mediaa_10 mediaa0 

mediaa10 mediaa20 mediaa30 mediaa40 mediaa50 mediaa60 mediaa70 mediaa80 

mediaa90 mediaa100 mediaa110 mediaa120 mediaa130 mediaa140 mediaa150 

mediaa160 mediaa170 mediaa180] 
%achando o  maior valor das médias em mW  
for i = 1:length(medida_media) 
    a_media = max(medida_media); %guardo o valor maximo do vetor y1 na 

variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media) 
    medida_media_normal = (medida_media./a_media); %normalizando os valores 

--> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  
%passando as medidas para dBm  
for i=1:length(medida_media)  
   medida_media_dbm = 10*log((medida_media/0.001)); 
end  
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_maior = min(medida_media_dbm); %guardo o valor maximo 

do vetor y1 na variavel a1 
end   
for i = 1:length(medida_media_dbm) 
    medida_media_dbm_normal = (medida_media_dbm./medida_media_dbm_maior); 

%normalizando os valores --> divido tudo pelo valor maximo do vetor 
end  

x1 = -pi:(pi/18):pi; %variaçao angular em pi 
figure 
plot(x,medida_media_dbm),title('Nivel de sinal recebido na forma retangular 

na médias das medidas na polarização 

horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(dBm)') 
figure 
plot (x,medida_media_normal,'r',x,b,'k'),title('Nivel de potência, 

normalizado, recebido na forma retangular na média das medidas na 

polarização horizontal'),xlabel('angulo(graus)'),ylabel('potencia(mW)') 

figure 
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polar(x1,medida_media_normal),title('Nivel de potência recebido na forma 

polar') 

 

 

 


