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1. RESUMO

Com base na metodologia utilizada por Vieira e Silva (2008) o processo será
automatizado afim de obter resultados melhores. Desta forma, objetivando automatizar
e aplicar esses métodos em ambientes inapropriados com relação custo-benefı́cio,
foram obtidos resultados satisfatórios com as estruturas mecânicas que demonstraram
ser leves e resistentes e o microcontrolador correspondeu aos requisitos necessários.

2. INTRODUÇÃO

Antenas são dispositivos passivos que emitem ou captam radiações eletro-
magnéticas, as antenas de tamanho infinitesimal produzem radiações variantes. A
distribuição dessa radiação é mapeada e denominada diagrama de radiação, por
meio dele torna-se possı́vel definir parâmetros relevantes para o estudo e analise das
antenas (Balanis, 2014).

Geralmente este mapeamento é efetuado em câmaras anecoicas, nas quais são
livres de interferências danosas e interiormente revestidas com materiais absorventes
de reflexões para que não haja distorções nas medidas da radiação (Piasecki, 2016).
Por conta do alto custo que uma câmara requer, buscaremos realizar medições em
lugares inadequados com equipamentos com custo-benefı́cio.

3. OBJETIVOS

Projetar e construir um sistema automatizado que possibilite a medida do di-
agrama de radiação de uma antena em ambientes irregulares. O sistema terá uma
relação custo-benefı́cio para ter aplicações em pré-projetos, estudo das antenas e afim
didática nas áreas de telecomunicações.

4.METODOLOGIA

O procedimento tomado no interior de uma câmara anecoica para obtenção do
diagrama de radiação será replicado em ambientes inadequados, por meio de estruturas
de perfis metálicos que sustentarão as antenas em analise. Essas estruturas terão
ajustes manuais para que tenham mobilidade e flexibilidade de serem instaladas em
qualquer ambiente. Como esses ambientes de medição serão irregulares a antena TX
irá ocupar diferentes posições, com a intenção de reduzir distorções do sinal causadas
por reflexões, conforme Vieira e Silva (2008) fizeram em seu trabalho como demonstra
a Figura 1.



5. DESENVOLVIMENTO

A obtenção do diagrama de radiação de uma antena baseia-se em duas antenas
(RX e TX), na qual a antena TX emite um sinal e a outra antena RX recebe o sinal. O
diagrama de radiação tem por princı́pio demonstrar os pontos de intensidade do sinal
recebido pela antena RX. Esses pontos são referentes ao deslocamento da antena RX
em torno da TX, ou da rotação da RX sob seu próprio eixo.

Com base neste processo foi desenvolvido um software utilizando um micro-
controlador (NODEMCU ESP8266) com a função de rotacionar em 360o a antena RX
com auxı́lio de um motor de passo, consequentemente gera um diagrama de radiação.
Sabendo que o ambiente é irregular e as medidas serão distorcidas, a estrutura da
antena TX irá ocupar diferentes lugares no ambiente mediante a uma base com rodas
que será movimentada, por meio de um motor de passo adaptado em uma roda. Porém
em qualquer posição da antena TX o afastamento entre a RX será o mesmo.

Figura 1 – Processo de me-
dida Figura 2 – Fluxograma de funcionamento

Para que o funcionamento seja sincronizado e autônomo utilizamos dois micro-
controladores um em cada antena com conexão entre si, por meio de comunicação
UDP - (User Datagram Protocol). Desta forma, a comunicação é baseada em trocas de
pacotes de informações numa rede local criado pelo o ESP da antena RX, assim que
o ESP da antena TX se conecta na rede a troca de informação inicializa. A primeira
informação enviada é da antena TX para a RX em que autoriza a rotação de 360o

da antena RX. Após rotacionar ela retorna um pacote de informação para antena
TX possibilitando o deslocamento, em seguida este procedimento se repete N vezes,
conforme o desejado. Na Figura 2 demonstramos todo o processo.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Foram projetadas e construı́das duas estruturas com perfis metálicos para
suporte das antenas. A primeira estrutura, ilustrada na Figura 3, é composta por um
tripé de 1m80 que no topo é encaixado um motor de passo, conforme mostra o item
A da Figura 3, com a função de rotacionar a antena RX. Portanto, para o encaixe
da antena foi construı́do uma armação ajustável com uma cavidade na parte inferior



para engatar no eixo do motor, como demonstrado no item B da Figura 3. A segunda
estrutura é constituı́da pelo mesmo modelo de tripé, no entanto em sua superfı́cie
contém apenas a armação ajustável para o encaixe da antena TX, de modo que esta
antena precisa-se deslocar foi construı́do um suporte com rodas para sua base, tal
como ilustra o item A da Figura 4, que por meio de um motor de passo inserido no eixo
de uma das rodas a estrutura consegue se movimentar, conforme expõe o item B da
Figura 4.

Figura 3 – Estrutura RX Figura 4 – Estrutura TX

Os testes realizados com as estruturas foram satisfatórios, atendendo as ne-
cessidades requeridas pelo projeto. Entretanto foi constatado um defeito no motor da
antena TX, em que impossibilitou o uso da potência total do motor tornado-se inapto
de movimentar a estrutura. Em relação a comunicação entre os microcontroladores,
constatamos problemas com percas de pacotes. Essas percas ocasionaram falhas
no sistema, deixando-o inoperante em alguns momentos por não haver confiabilidade
na recepção de pacotes. Ambos os problemas estão sendo reparados, o motor será
substituı́do e a comunicação será solucionada por meio de software.
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Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2008.


