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Resumo — O uso das antenas microstrip tem crescido nos sistemas 

de comunicações sem fio. A sua simplicidade aliada ao baixo 

custo permite desenvolver antenas com alta qualidade e eficiência 

que podem ser usadas em diversas aplicações. Uma dessas 

aplicações são as comunicações dedicadas de curto alcance 

(DSRC), muito usadas nas comunicações veiculares. Neste artigo, 

é descrito o projecto de uma antena com características 

compatíveis com a norma europeia para comunicações DSRC. A 

antena desenvolvida é um agregado planar, cujo diagrama de 

radiação se adequa às comunicações rodoviárias e com 

polarização circular esquerda. 

Palavras-chave -  antenas microstrip, comunicações DSRC. 

I.  INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se assistido a um crescente uso do 

transporte próprio, elevando a densidade de veículos a circular 

diariamente nas estradas. Este facto torna-se mais visível nas 

zonas urbanas e nas vias rápidas, sobretudo em horas de ponta, 

provocando frequentemente congestionamentos de veículos 

nas zonas de portagens. Este facto eleva significativamente a 

probabilidade de ocorrência de acidentes, o gasto de 

combustível e também o tempo necessário para se efectuar a 

viagem. 

Para minimizar este impacto negativo do aumento de 

veículos a circular, tem-se assistido ao desenvolvimento de 

sistemas electrónicos de cobrança, sistemas estes que podem 

ser usados nos locais de controlo de passagem de viaturas, tais 

como em auto-estradas, parques de estacionamento, etc. 

 O utilizador é melhor servido uma vez que vê reduzidos os 

atrasos provenientes dos congestionamentos e aumentada a 

sua segurança. A empresa proprietária também é melhor 

servida, automatizando o seu sistema de controlo uma vez que 

sendo os pagamentos efectuados electronicamente
1
 permite 

reduzir a mão-de-obra associada ao processo. 

A tecnologia mais usada nestes sistemas é a DSRC 

(Dedicated Short Range Communications) que é uma 

tecnologia para comunicações dedicadas de curto alcance. 

Num sistema deste tipo, existe um OBU (On Board Unit) e 

um RSU (Road Side Unit) que comunicam entre si (Figura 1). 

O OBU colocado na unidade móvel, possuindo uma 

identificação própria, interage com o RSU que está instalado 

num local fixo de passagem. Quando o OBU se aproxima do 

RSU é estabelecida uma troca de informação. 

                                                           
1
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trabalho. 

Neste contexto, projectou-se uma antena, para ser integrada 

num módulo RSU, que poderá ser usado em comunicações 

DSRC. As características desta antena deverão ser tais que o 

sistema respeite as normas europeias para este tipo de 

comunicações, EN12253, de Julho de 2004 [1]. 
A norma europeia para as comunicações DSRC, rege o meio 

de comunicação entre os OBUs e o RSU. No que respeita à 
frequência de operação, existem quatro canais de portadoras 
disponíveis, quer para downlink quer para uplink, 
compreendidos entre 5.7975GHz e 5.8125GHz, pelo que se 
requer uma largura de banda mínima de 20MHz neste 
intervalo. Quanto ao diagrama de radiação, no plano vertical a 
antena deverá ter uma largura de lobo principal de cerca de 70º, 
enquanto que no plano horizontal a largura deverá ser entre 
20º/30º para respeitar o limite da faixa de rodagem sem haver 
interferência com outros OBUs. A potência radiada isotrópica 
equivalente (PIRE) está limitada até um ângulo de 70º com a 
vertical a 33dBm e fora dessa zona não deverá ser superior a 
18dBm. A polarização das ondas electromagnéticas da antena 
deverá ser circular esquerda, com uma rejeição da polarização 
circular direita superior a 15dB na direcção de máximo. Para a 
direcção em que o ganho diminui 3dB, a rejeição deve ser igual 
ou superior a 10dB.  

 

 

Figura 1.    Comunicação RSU – OBU 

Este artigo está organizado em quatro secções, iniciando 
com uma introdução, abordando o contexto em que o trabalho 
está inserido e contendo na segunda secção breves noções 
teóricas relativas à elaboração da antena. 

Na terceira secção encontra-se o desenvolvimento e os 
resultados da antena, desde o estudo do elemento até ao 
agregado planar final, finalizando o artigo com as conclusões 
do trabalho.  
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II. ANTENAS MICROSTRIP 

Uma antena é um dispositivo determinante, visto ser o 

primeiro e o último em qualquer sistema de comunicações sem 

fio, sendo responsável por transmitir e receber ondas 

electromagnéticas. 

As antenas podem assumir diversas formas, algumas delas 

muito conhecidas como as antenas dos automóveis, recepção 

de televisão, etc.  

Nos últimos tempos, um tipo de antenas com muita 

aceitação dadas as suas enormes vantagens são as antenas 

microstrip[2]. 

As antenas microstrip começaram a receber uma maior 

atenção após 1970, sendo actualmente, e cada vez mais, 

utilizadas em projectos onde o tamanho, peso, custo e 

desempenho são factores importantes. São constituídas por um 

material dieléctrico, de altura h, coberto em ambos os lados 

por um material condutor. Um dos lados é normalmente um 

plano condutor enquanto o lado oposto é apenas preenchido 

em parte, funcionando como elemento radiante, como se pode 

ver na Figura 2.  
O substrato dieléctrico usado neste projecto apresenta como 

características: εr= 2.17 e h=0.787mm, com uma tangente de 
perdas de 0.0009. Neste trabalho, o simulador electromagnético 
usado foi o Ansoft HFSS[3]. 

 
Figura 2. Geometria de uma antena microstrip 

A. Tipo de Alimentação 

Para alimentar uma antena microstrip existe um conjunto de 

técnicas, como a alimentação por linha de transmissão, por 

cabo coaxial, por fenda, etc. No entanto a maneira mais 

simples é ligando uma linha de transmissão ao elemento 

radiante, como mostra a Figura 2. Devido às características do 

substrato, que para favorecer a radiação da antena devem ser 

opostas às que favorecem a transmissão para alimentar a 

antena, usando este tipo de alimentação, existe a necessidade 

de um compromisso na escolha do substrato, de forma a que a 

linha não afecte muito as características de radiação da antena 

[2]. 

B. Método de Análise 

Uma vez que a estrutura de uma antena microstrip não é 

homogénea, o seu estudo não pode ser feito de forma simples 

a partir das equações de Maxwell. Na sua análise podem-se 

usar vários métodos aproximados para estimar os vários 

parâmetros da antena, dos quais se destaca o método da linha 

de transmissão pela sua simplicidade e apresentando um rigor 

suficiente para estimar os vários parâmetros físicos da antena 

[4]. 

Este método modela a antena como sendo um conjunto de 

duas fendas, estreitas, paralelas e radiantes de dimensão wxh, 

separadas por uma linha de transmissão de comprimento L e 

impedância característica Zo. 

Numa antena microstrip, dado o seu comprimento ser 

finito, existem linhas de campo de fuga fora da parte radiante, 

e fazem com que o tamanho eléctrico da estrutura seja um 

pouco superior ao tamanho físico, visível na Figura 3. 

 

Figura 3. Comprimento fisico e efectivo de uma antena 

microstrip 

C. Polarização 

Uma propriedade importante das ondas electromagnéticas 

é a sua polarização, que se define como a orientação do vector 

campo eléctrico ao longo do tempo. Com vista a se obter a 

máxima transferência de potência numa comunicação entre 

duas antenas, é necessário que a antena receptora tenha a 

mesma polarização que a antena emissora. A polarização de 

uma onda electromagnética pode-se classificar relativamente à 

figura geométrica da onda obtida no plano perpendicular a 

direcção de propagação em três tipos: linear, circular e 

elíptica. Tanto a polarização linear como a polarização circular 

são casos particulares da polarização elíptica. 

Na polarização circular as duas componentes ortogonais do 

vector campo eléctrico apresentam igual amplitude e uma 

diferença de fase de ±90º. 

As antenas microstrip apresentam grande variedade de 

técnicas para se obter polarização circular, quer através de 

alterações à estrutura física da antena quer através da forma de 

alimentação [5].  

D. Agregados de antenas 

De um modo geral, o diagrama de radiação de uma única 

antena contém um lobo que é relativamente largo, 

apresentando uma baixa directividade e ganho. Na maioria das 

aplicações é necessário projectar antenas com maior 

directividade e ganho de forma a se poder fazer a 

comunicação a uma distância maior. A forma mais simples de 

se conseguir estas necessidades é agrupando várias antenas em 

agregados com uma determinada geometria, permitindo assim 

um maior controlo do diagrama de radiação da antena. 

Num agregado, existem uma série de factores através dos 

quais se pode ajustar o diagrama de radiação, sendo eles: o 

elemento que se usa (FE - factor de elemento); a disposição 

geométrica do agregado; a distância entre elementos; o 

número de elementos e a alimentação dos vários elementos 

(FA – factor de agregado). 



Um conjunto de elementos idênticos e colocados segundo 

um plano constituem um agregado planar, como é 

exemplificado na Figura 4. [3] 

 
Figura 4.    Agregado planar e uniforme 

III. DESENVOLVIMENTO DA ANTENA PARA 

COMNUNICAÇÕES DSRC 

O estudo iniciou-se com o projecto de uma patch para 
5.8GHz, com alimentação por linha de transmissão e com os 
cantos cortados de forma a se obter polarização circular 
esquerda, como mostra a Figura 5.  

 

Figura 5.    Patch alimentada com linha de transmissão 
e com polarização circular esquerda 

     Os resultados apresentados na Figura 6 mostram uma 
comparação do gráfico do S11 da antena obtido por simulação e 
por medição, onde podemos ver que a patch encontra-se bem 
adaptada à frequência de interesse, com uma largura de banda 
cerca de 100MHz, que engloba claramente a exigida pela 
norma, tendo-se usado como critério os -10dB. Em termos de 
polarização, como é possível ver na Figura 7, a antena revela 
uma boa discriminação da polarização cruzada, superior a 
15dB na banda de frequências pretendida, tal como a norma 
também exige.   

 

Figura 6.  S11 – Simulação vs Medido 

 

Figura 7.   Polarização circular esquerda vs direita 

     Como se pretende um diagrama de radiação da antena com 
diferentes restrições quanto ao plano vertical e horizontal, a 
solução para definir os dois planos foi usar um agregado 
planar, tendo como elemento a antena da Figura 5 que, como já 
foi visto, apresenta uma correcta frequência central de 
adaptação e de polarização.  

     Foi analisada a teoria de agregados, nomeadamente a 
variação da largura do lobo principal e nível dos lobos 
secundários com o número de elementos e a distância entre 
elementos. Conclui-se que um agregado linear e uniforme com 
4 elementos pode apresentar um diagrama de radiação com 
uma largura de lobo principal a rondar os 30º, e que com 2 
elementos se consegue obter larguras de lobo principal em 
torno dos 70º.  

     Portanto, um agregado planar de 8 elementos, dispostos 
sobre uma forma rectangular (2x4), como o da Figura 8, produz 
um diagrama com características próximas das impostas pela 
norma.  

 

Figura 8.   Antena para comunicações DSRC 

    Foi projectado um agregado 2x4, em que cada elemento é 
uma patch quadrada e com polarização circular esquerda. 

    O agregado projectado foi construído e medido, podendo-se 
observar na Figura 9 a adaptação da impedância de entrada. A 
antena tem como frequência central 5.79GHz, com uma largura 
de banda cerca de 250MHz, superior ao valor obtido por 
simulação. 



 

Figura 9.     S11 do Agregado 

    Em termos de polarização, este apresenta uma frequência 
central com um desvio de 10MHz dos 5.8GHz, como se 
observa na Figura 10, estando centrado nos 5.79GHz. Ainda 
assim, o agregado apresenta níveis de rejeição da polarização 
circular direita para 5.8GHz de acordo com o que era imposto 
pela norma.  

 

Figura 10.     Agregado - Polarização circular esquerda 
vs direita 

    O desvio de 10MHz justifica-se com a diferença existente 
entre as dimensões reais da antena e as pretendidas, dado o 
processo de fabrico que levou a um agregado com dimensões 
cerca de 60µm superiores ao projectado. 

    Na Figura 11 e 12 podemos ver uma comparação entre o 
diagrama de radiação simulado e o medido para o agregado, 
quer no plano vertical quer no plano horizontal. 

    No plano vertical, como se pode ver na Figura 11, o 
agregado apresenta uma largura de lobo principal a -15dB com 
cerca de 70º, e no que respeita ao plano horizontal, Figura 12, 
apresenta uma largura a -15dB próxima dos 35º. Ainda é 
possível ver que a rejeição da polarização circular direita 
superior a 15 dB na direcção de máximo e superior a 10dB 
numa zona a -3dB do máximo. 

IV CONCLUSÃO 

    O objectivo deste trabalho foi o projecto de uma antena para 
ser integrada num sistema de comunicações DSRC. A antena 
desenvolvida, dada a sua especificidade em termos de 
diagrama de radiação e polarização consiste num agregado de 8 
antenas microstrip, com os cantos cortados. 

Figura 11.     Agregado – Diagrama de radiação plano 
Vertical 

Figura 12.     Agregado – Diagrama de radiação plano 
Horizontal 

    Os resultados mostram que em termos de polarização, na 
banda pretendida, a antena apresenta um nível de rejeição da 
polarização cruzada superior ao imposto pela norma e, no que 
respeita ao diagrama de radiação, a antena apresenta um lobo 
principal com larguras nos dois planos, vertical e horizontal, de 
acordo com o pretendido. O único parâmetro que não respeita 
inteiramente a norma é o nível de lobos secundários, uma vez 
que foram obtidos níveis inferiores a 15dB, mas de certa forma 
é um resultado esperado, uma vez que para diminuir os níveis 
dos lobos secundários seria necessário aumentar o número de 
elementos, mas levaria a ter lobos mais estreitos e uma 
complexidade e custo maior, não havendo uma melhoria 
significativa neste parâmetro. 
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