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RESUMO

Atualmente, a necessidade por transmissão de informações em tempo real, via wireless, tem demandado o desenvolvimento de novos 
irradiadores que possam operar em várias faixas de frequência (vários serviços disponíveis). Para isso, novas técnicas numéricas de análise de 
antenas e o desenvolvimento de software específicos que possibilitem a análise das mesmas têm sido desenvolvidas. Neste trabalho, serão 
analisadas dois tipos de antenas planares que são bastante conhecidas na literatura, Antenas WLAN e antenas de microfita dual band. Para que 
ocorra uma boa comunicação é necessário que existam estudos aprofundados e investimentos tecnológicos, principalmente nas comunicações 
sem fio. O avanço tecnológico, principalmente da eletrônica, fez com que os componentes eletrônicos ficassem cada vez menores, dando a 
oportunidade de projetar aparelhos eletrônicos menores, leves e portáteis. Essa relação de miniaturização da eletrônica contribuiu também para 
o desenvolvimento de antenas que precisaram ser projetadas em tamanho reduzido, trabalhando com frequências mais altas e com uma maior 
taxa de transmissão de informações, oferecendo uma boa confiabilidade entre emissor e receptor. Vários tipos de antenas estão cada vez mais 
presentes na sociedade, nas tecnologias de GPS, Wi-fi, telefonia móvel celular, enlaces de rádios sendo provedores de internet, TVs de canais 
privados do tipo via satélite e etc. Contudo, projetar antenas muito pequenas requer estudos aprofundados em teoria eletromagnética. O 
objetivo desse trabalho é apresentar os resultados obtidos da simulação de duas antenas planares do tipo microfita, utilizando o ambiente 
computacional CST (Computer Simulation Technology) Studio Suite. A metodologia utilizada consiste em pesquisas bibliográficas como livros, 
artigos, monografias etc. e escolha do software mais indicado para a simulação da antena proposta, no caso o CST Studio Suite 2014 e Antenna 
Magus. Dois tipos de antenas de Microfita foram analisadas. Uma antena WLAN e uma antena de Microfita Dual Band. Os resultados encontrados 
mostram que com o auxílio dos programas utilizados, a análise dos parâmetros foi feita de forma imediata, possibilitando ajustes para se obter 
irradiadores eficientes. Foi possível analisar os diagramas de irradiação, impedância de entrada, VSWR e configurações de campo nas antenas. 
Nenhum protótipo foi desenvolvido. Os resultados apresentados são resultados de simulações, mas que traduzem o real desempenho dos 
irradiadores propostos. Todos as simulações foram satisfatórias, porém deve-se levar em consideração que as antenas são protótipos é óbvio que 
outros testes serão realizados para obter melhores resultados.
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