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Princípios de Comunicação



Nesse mundo globalizado, as informações circulam com muito mais

rapidez graças a um dispositivo que capta e emite ondas eletromagnéticas, a

antena.

ANTEMAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS



Antenas são estruturas utilizadas em diversos tipos de comunicação,

como rádio, televisão, telefones celulares e muito mais.

ANTEMAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS

Uma antena irradia seu sinal eletromagnético em todas as direções no espaço.



Como são produzidas as ondas

eletromagnéticas? Elas são produzidas

por cargas elétricas em movimento, quer

dizer, as cargas elétricas são as fontes dos

campos eletromagnéticos. À medida que as

fontes variam com o tempo, as ondas

eletromagnéticas se propagam para longe

das fontes. Então, podemos dizer que

houve a emissão das ondas

eletromagnéticas.

ANTEMAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS



Esse processo de emissão de

ondas eletromagnéticas pode ser realizado

por estruturas denominadas antenas.

Apesar de qualquer estrutura poder emitir

ondas eletromagnéticas, as antenas

emitem com maior eficiência.

ANTEMAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS



As antenas podem ser usadas tanto para emitir quanto para receber

sinais eletromagnéticos. Mas como se dá esse processo?

Uma corrente elétrica alternada é produzida no transmissor e esse tipo de

corrente tem sua intensidade variando em função do tempo, de acordo com a

função trigonométrica seno, a essa variação associamos uma grandeza chamada

frequência, que é medida em hertz. A corrente então oscila ao longo de um

condutor e essa oscilação vai produzir um campo eletromagnético, ou seja, vai

produzir ondas eletromagnéticas.
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A corrente então oscila ao longo de um condutor e essa oscilação vai

produzir um campo eletromagnético, ou seja, vai produzir ondas

eletromagnéticas.

ANTEMAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS



As ondas eletromagnéticas produzidas são emitidas e viajam através do

espaço em todas as direções, como o espaço está repleto de ondas

eletromagnéticas vindas de diversas fontes, e como são ondas, elas possuem

frequência e comprimento de onda. É exatamente essas duas grandezas que vão

diferenciar uma da outra.
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Cada onda tem sua própria frequência, quanto maior o valor da

frequência, menor será o comprimento de onda. Logo, quanto maior o

comprimento de onda, menor será a frequência da onda.
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Essas ondas chegam a uma infinidade de antenas receptadoras

espalhadas pelas cidades, mas cada antena irá captar apenas as ondas que

estão na faixa de frequência programada. Ao chegar na antena receptora, a onda

irá induzir uma corrente alternada que oscilará com uma frequência igual a sua.

Apesar dessa corrente ser bem mais fraca do que a corrente que gerou a onda

na antena transmissora, ela pode ser amplificada no aparelho receptor.
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Vamos analisar, por exemplo, o que ocorre no caso de uma antena de

uma estação de rádio. O som produzido pela voz do locutor é convertido em

corrente elétrica de baixa frequência no microfone. Essa corrente de baixa

frequência provoca alterações na corrente de alta frequência da estação e é essa

corrente de alta frequência que nos proporciona identificar a estação de rádio no

visor do aparelho.
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Assim, as duas correntes elétricas, a de baixa

e a de alta frequência, combinam-se, e a corrente de

alta frequência se transforma numa espécie de

transporte da corrente de baixa frequência - que é a

voz do locutor. Essa nova corrente chega então na

antena transmissora da estação e essa emite ondas

eletromagnéticas em todas as direções do espaço, ou

seja, propaga informações. Essas informações na

forma de ondas eletromagnéticas são captadas pela

antena receptora de um aparelho de rádio.

ANTEMAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS



TIPOS DE ANTEMAS 

Dipolo de Meia Onda

O perfil de uma antena dipolo de meia onda

montada horizontalmente tem forma de

rosca, observando o perfil de radiação

horizontal, percebe-se a energia irradiada para

todos os lados.

Por causa da forma de rosca (na horizontal), a

radiação vertical é zero e a radiação a partir

da horizontal é diminuída.

A impedância do dipolo é 73 ohms



TIPOS DE ANTEMAS 

Dipolo de Meia Onda



TIPOS DE ANTEMAS 

Monopolo



TIPOS DE ANTEMAS - Dipolo Dobrado
Variação do dipolo meia onda

-Como o dipolo padrão (meia onda) tem
comprimento de meio comprimento de onda

-Consiste de 2 condutores paralelos ligados

na extremidade com o centro aberto (conexão

com a linha de transmissão).

-Impedancia é de 300 ohms

-Fazendo com que o casamento com (fita

paralela) seja perfeito – pois tem 300 ohms

também

-Para antenas de alta frequência o

espaçamento entre os 2 condutores: 1 pol

-Para baixa frequência o espaçamento: 2 ou 3

pol.

-Perfil de radiação igual do dipolo

-Oferece maior largura de banda

-A impedância da resistência pode ser

alterada pela variação do tamanho

dos condutores e o espaçamento.

-Utilizada para recepção de TV e FM.



TIPOS DE ANTEMAS -

Conjunto de duas antenas dipolos idênticas alinhados

em ângulos retos entre si e alimentados em quadratura

de fase.

-as duas correntes aplicadas para os dipolos são 90º
fora de fase

-dipolos cruzados

-Usado de dois modos:

Modo Normal – pode haver varias dipolos umas acima
da outra, irradia omnidirecionais, horizontalmente
polarizados.

Modo Axial – cada dipolo orienta perpendicularmente a

linha d comunicação,

A antena irradia circularmente polarizado, a emissão

axial, um dipolo reforça o outro, frequentemente utilizado

para comunicações por satélite,

Dipolo Turnstile



TIPOS DE ANTEMAS - Dipolo Cruzado

2 dipolos em V opostos

Alinhados de forma desbalanceada, com uma

inclinação que determina a polarização

circular/eliptica

Utilizado em radiodifusão FM

Utilizando polarização circular, tem o efeito de

produzir uma maior penetração em edifícios e

áreas de recepção difícil, do que sinais com

única polarização.



TIPOS DE ANTEMAS - Plano-Terra (Marconi) – vertical ¼ de onda

Omnidirecionais: antenas que transmitem uma quantidade 

igual de energia na direção horizontal

Comprimento da antena:
-1/4 de onda (Lambda/4) radiador principal , ¼ de onda radiais 
plano terra.
-características omnidirecionais

-Fornece quantidade ideal de radiação em todas as direções

-Uso:
-Estações de radiodifusão AM (MF)
-Estações centrais (polícia, radiotaxi)

Funcionamento:

-Alimentada com cabo coaxial – o condutor  central é  
conectado a esse radiador

-Enquanto a blindagem é conectada na terra

-Com esse arranjo, a terra funciona como um “espelho 

elétrico” – fornecendo o outro ¼ de onda da antena.

-Tornando um equivalente ao dipolo vertical

-O resultado é uma omnidirecional polarizada verticalmente.



TIPOS DE ANTEMAS - Plano-Terra (Marconi) – vertical ¼ de onda

-A eficácia depende de um bom contato elétrico com

a terra

-Um terra razoável pode ser obtido cravando uma

haste de cobre embaixo da terra

-Entretanto se a terra estiver seca e tiver alta

resistência – a haste será insuficiente

Em frequências muito altas – qdo as antenas são

curtas, uma superfície metálica pode servir como

plano-terra

-Ex: teto metálico de um carro para VHF e UHF

- Em qualquer caso, o plano-terro deve ser grande o

suficiente para que ele tenha um raio maior do que

¼ de comprimento de onda na menor frequência.



TIPOS DE ANTEMAS -

Em frequências muito altas – qdo as antenas são

curtas, uma superfície metálica pode servir como

plano-terra

-Ex: teto metálico de um carro para VHF e UHF

Plano-Terra (Marconi) – vertical ¼ de onda



TIPOS DE ANTEMAS -

A impedância de uma antena plano terra vertical é

exatamente a metade da impedância do dipolo

(aproximadamente 36 ohms)

-Essa impedância varia d acordo com a altura acima do

solo, relação comprimento/diâmetro do condutor e

presença d objetos ao redor.

-Condutor muito grosso, muito próximo da terra, a

impedância pode cair para menor de 20 ohms.

-Como não há um coaxial de 36,5 ohm – usa-se um

coaxial de 50 ohm para alimentar a plano terra.

-Isso representa descasamento. SWR = 50/36.5 = 1.39

(relativamente baixo – e não causa perda de potencia)

-Radiais Inclinados: Uma maneira de ajustar a

impedância da antena é usar radiais inclinados. Em algum

ângulo / dependendo da altura acima do solo/ a impedância

da antena será perto de 50 ohms (perfeito o casamento).

Plano-Terra (Marconi) – vertical ¼ de onda



TIPOS DE ANTEMAS - Plano-Terra (Marconi) – vertical ¼ de onda

Componentes elétricos concentrados para

compensar o encurtamento (Bobina de carga)

Para compensar isso, um indutor em série,

chamado Bobina de carga é conectado em série com

a bobina da antena.

-A bobina de carga traz a antena de volta para a

ressonância na frequência desejada.

-A bobina pode ser montada externamente (de modo

que irradie junto com a haste vertical)

-Pode ser colocado dentro da unidade portátil

(como em telefone sem fio)



TIPOS DE ANTEMAS - Plano-Terra (Marconi) – vertical ¼ de onda

Componentes elétricos concentrados para

compensar o encurtamento (Bobina de carga)

-As antenas CB tem uma grande bobina dentro de

um encapsulamento de proteção

-As antenas de telefone celular usam uma bobina

interna autossustentável (como uma mola)

-Em ambos os tipos de antenas, o indutor pode ser

variável (de modo que a antena possa ser ajustada)
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● Arranjo Parasita: Yagi-Uda

Impedancia: A impedância de uma Yagi varia muito de acordo com o numero de elementos

-Os elementos parasitas diminuem bastante a impedância do elemento acionado (tornando

menor do que 10 ohms em alguns arranjos)

-Normalmente um casador de impedância é utilizado para usar cabo coaxial de 50 ohms

-Relação Frente/Costas Na Yagi:, mesmo sendo direcional, há uma parcela da potência

irradiada para trás – determinada pela Relação Frente/Costas.

-Variando o numero de elementos parasitas e seu espaçamento, é possível maximizar a relação

F/B.

-A maioria das Yagis são projetadas para maximizar a relação F/B em vez do ganho,

minimizando a radiação e recepção na parte posterior da antena.
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